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Inleiding


Het advies heeft betrekking op de inzet van ict-toepassingen bij kcv (klassieke culturele vorming), een nieuw vak in de tweede fase HAVO/VWO.

Het advies is gevraagd naar aanleiding van de SLO-publicatie “ICT–KCV: een duik in het heden”. Deze publicatie is al verschenen. Het advies heeft dan ook niet in de eerste plaats betrekking op de publicatie zelf, maar vooral op mogelijke aanvullingen en vervolgactiviteiten.

In de tekst van het advies wordt eerst een samenvatting gegeven. Dan volgt in de verantwoording een beeld van de gehanteerde werkwijze. In hoofdstuk 4 staan de adviezen in extenso. Tot slot volgt een kort overzicht van de adviezen. In enkele bijlagen zijn stukken opgenomen die een rol speelden bij de totstandkoming van het advies.

Door de vakvereniging VCN (vereniging classici Nederland) is een opzet gemaakt voor een eigen website die onder meer voor KCV een belangrijke rol moet spelen. Van de adviesbijeenkomst is tevens gebruik gemaakt om de aanwezigen ook daarover te raadplegen. Omdat dit onderdeel buiten het kader van de eigenlijke adviesaanvraag valt, zijn de uitkomsten daarvan wel opgenomen in het verslag van de bijeenkomst (zie bijlage 3) en niet in het advies.







Samenvatting


Het oordeel over de publicatie is over het algemeen positief. Het boekje is goed leesbaar, toegankelijk en bevat veel nuttige tips. De uitvoerige praktijk beschrijvingen zijn zeer herkenbaar.
Er zijn ook kritische noten:
-	Het gaat in feite alleen over internetgebruik; andere ict-toepassingen komen niet aan bod.
-	De lijst van de voor kcv relevante websites is willekeurig en moet beter worden geordend.

De hoofdzaak van de advisering is:
-	Geef in een vervolgpublicatie meer praktijkgetrouwe beschrijvingen van kcv-projecten met expliciet aandacht voor de didactiek en de proceskant.
-	Besteed in een vervolgpublicatie aandacht aan andere ict-toepassingen dan alleen internet.
-	Maak een systematische lijst van websites die relevant zijn voor kcv.
-	Vanuit het veld worden initiatieven genomen om netwerken te vormen voor kcv. Ondersteun die initiatieven.
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Verantwoording


Bij de adviesbijeenkomst waren 9 docenten (zie bijlage 2) aanwezig, allen direct betrokken bij onderwijs in kcv en actief bij het zoeken naar mogelijkheden voor de inzet van ict. In die zin was het een selecte groep en zeker geen doorsnee van de beroepsgroep. Het voordeel van de selectie was dat de betrokkenheid en de deskundigheid groot was. Dat komt de kwaliteit van de adviezen ten goede.

Vooraf is met de SLO-medewerker overleg geweest over de opzet van de adviesbijeenkomst. Daarbij is besloten de deelnemers vooraf een lijstje van 6 vragen toe te sturen (zie bijlage 1) met het verzoek die vooraf op schrift te beantwoorden. Aan dat verzoek is voldaan. Het gesprek verliep vervolgens in de volgorde van de gestelde vragen. Aan het einde van de zitting zijn alle ingevulde formulieren ingeleverd. Het advies is opgesteld op basis van het verslag van de bijeenkomst (zie bijlage 3) en de ingeleverde formulieren Zowel op de bijeenkomst zelf als in de formulieren zijn veel praktische tips, adressen etc. binnengekomen. Deze zijn niet in alle details in het advies opgenomen, maar wel doorgegeven aan de SLO-medewerker; hij heeft alle formulieren ontvangen.
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Adviezen


a. Het oordeel over de publicatie “ICT – KCV: een duik in het heden”

Positief:
-	praktijkgetrouw beschreven voorbeelden van kcv-onderwijs met successen èn mislukkingen.
-	Nuttige tips en richtlijnen voor beginners (volgens sommigen toch (te?) moeilijk voor beginners).
Negatief:
-	De titel dekt de inhoud niet. Het gaat in feite alleen over Internet en niet over andere ict-toepassingen, terwijl ook daar veel mogelijkheden liggen.
-	De selectie van opgenomen adressen van sites is te toevallig, te onvolledig en niet goed geordend.
-	De praktijkgetrouwheid heeft ook een keerzijde; de tekst van het boekje bestaat nu voor een kwart uit leerlingenteksten; de informatiedichtheid is daardoor gering.

b. 	Adviezen over vervolgactiviteiten

Vooraf:
Uit de bijeenkomst, maar ook uit allerlei activiteiten en berichten (o.a. in het VCN-Bulletin) blijkt dat door mensen uit het veld zelf veel activiteiten op het terrein van kcv ondernomen worden. Er wordt veel tijd en energie geïnvesteerd. Tijdgebrek is daarbij een serieus probleem. Er is daarom meer behoefte aan ondersteuning van bestaande activiteiten dan aan projecten gericht op kaders en theorievorming rond het nieuwe vak.

1. Publiceer meer praktijkbeschrijvingen van kcv-projecten, bij voorkeur bij  bestaande kcv-methoden.
Belangrijk is de praktijk getrouwheid. Succes story’s kunnen inspireren, maar ook ontmoedigend werken. De aansluiting bij de gangbare praktijk mag niet verloren gaan. Het is evenzeer leerzaam te zien hoe en waarom een project in de praktijk niet zo succesvol verloopt.

2. Besteed aandacht aan de didactiek. Twee aspecten zijn met name van belang:
Begeleiding van leerlingen bij het zoeken naar informatie; hoe leer je leerlingen efficiënt zoeken met zoekmachines. Het tweede aspect betreft de beoordeling van werkstukken. Maak zichtbaar welke criteria bij de beoordeling gehanteerd worden en hoe de communicatie daarover tussen docent en leerlingen verloopt.
Er is op dit terrein al het nodige gepubliceerd. Het kan nuttig zijn juist bij bestaande publicaties praktische toepassingen te laten zien voor kcv.

3. Maak een logische, praktische lijst van geschikte sites voor kcv.
Er zijn veel losse tips, maar er is weinig overzicht. Het zoeken naar geschikt materiaal is voor docent en leerling zeer tijdrovend. Teveel studielasturen worden daardoor niet optimaal benut.



4. Ondersteun initiatieven om te komen tot netwerken voor kcv.
Er zijn her en der al aanzetten en kleine netwerkjes via Internet. Enige lijn en structuur maken deze initiatieven kansrijker en effectiever. Het organiseren van enkele themagerichte startbijeenkomsten kan al voldoende ondersteuning geven. Te denken valt aan netwerken, gericht op film, architectuur e.d.
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Overzicht adviezen

1. Maak praktijkbeschrijvingen bij bestaande methoden
2. Besteed aandacht aan didactiek van werken met zoekmachines.
3. Geef beoordelingssytematiek, toegespitst op praktijkvoorbeelden van kcv.
4. Maak een overzichtslijst van kcv-sites.
5. Bevorder en faciliteer de opbouw van netwerken voor kcv.
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Bijlage 1


Deelname Veldadviesvergadering 25 september 2000:

A. Rossing
H. de Wijn
L. Nelissen
V.Veul
A. Visser
R. Veenman
M. Buijs
L .Berkvens
R. Rietberg
F. Tielens (veldadviseur)
M. Goris ( SLO- medewerker )
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Bijlage 2



Richtvragen voor de veldadvisering:

1. Vindt u dat de inhoud van de publicatie “ICT en KCV: een duik in het heden” voor de doelgroep, docenten KCV, helder en toegankelijk is? In welke opzichten wel, in welke opzichten minder of niet?

2. Over de toepassingen van ICT in KCV die in de publicatie beschreven zijn:
- Vindt u de beschreven toepassingen voldoende praktisch?
- In welke opzichten wel, in welke opzichten minder of niet?

3. Over andere toepassingen van ICT in KCV:
U kent misschien personen die materialen gemaakt hebben welke naar uw mening op grotere schaal verspreid zouden moeten worden.
Noemt u de namen en evt. adressen en de onderwerpen waarop hun materiaal betrekking heeft.

4. Suggesties voor eventuele nieuwe publicaties en handreikingen die over toepassing van ICT in KCV-onderwijs gaan: waaraan heeft u op korte en lange termijn behoefte? 

5. Op welke wijze zou in die behoeften voorzien kunnen worden: 
(Geef daarbij aan welke instellingen of personen dit volgens u zouden moeten en/of kunnen uitvoeren.)

- door papieren en elektronische publicaties: over welke onderwerpen?
- door (stimuleren van) netwerking (zie bijlage: kopie van uitleg van 28 juni 2000): over welke aspecten van het onderwijs?
- door uitbouw van ICT-voorzieningen op bestaande en nieuwe websites (bijvoorbeeld www.slo.nl/~kcv, www.kcv.nl, de nieuwe www.oudheid.nl)
- door ontwikkeling van nieuwe projectaanvragen van Vereniging Classici Nederland
- en door .......

6. Wilt u deze zin afmaken: 
Als ik 1000 gulden van de school naar eigen goeddunken mocht besteden aan ICT in KCV, dan zou ik .......
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Bijlage 3


Verslag van de veldraadpleging m.b.t. de SLO-publicatie “ICT en KCV: een duik in het verleden” op maandag 25 september ’00.

Aanwezig: Alette Rossing, Hilda de Wijn, Leo Nellissen, Vera Veul, Atte Visser, René Veenman, Michel Buijs, Liesbeth Berkvens, Rob Rietberg, Frans Tielens (veldadviseur), Mannus Goris (SLO-medewerker)

Vooraf
De raadpleging vond plaats aan de hand van een vooraf toegestuurde lijst met zes vragen(zie bijlage). De deelnemers hadden als voorbereiding de lijst ingevuld. De plenaire bespreking volgde de zes punten. In de eerste twee wordt gevraagd naar een kritische reactie op het product. De laatste vier zijn gericht op de toekomst.
Het verslag geeft een totaalbeeld van de schriftelijke en mondelinge reacties. De ingevulde vragenlijsten zijn doorgegeven aan de SLO-medewerker.

In de tweede helft van de bespreking is gevraagd om reacties en adviezen bij de opzet van de Internetsite die in opdracht van de VCN(vereniging voor classici Nederland) ontwikkeld is.

De zes vragen n.a.v. “Duik in het verleden”

1.De leesbaarheid en toegankelijkheid van de publicatie.

Het boekje is helder geschreven en toegankelijk voor de doelgroep. De praktijkvoorbeelden zijn herkenbaar. Het verloop van de beschreven activiteiten is goed te volgen, niet alleen de successen, maar ook de problemen. 
Naast de lof zijn er ook enkele kritische kanttekeningen:
- Soms is de terminologie slordig (www = internet, uitleg van html)
- Er staan veel goede suggesties in voor beginners; maar een enkeling betwijfelt toch of het voor hen allemaal wel te volgen is.
- Het boekje geeft een beschrijving van een aantal projecten en sluit af met een algemeen hoofdstuk over Internet. Sommigen hadden die volgorde liever omgekeerd gezien, maar anderen juist weer niet.
- De adressen hadden duidelijker bij elkaar gezet kunnen worden.
- De titel dekt de inhoud niet; het boekje gaat niet over ICT, maar alleen over Internet. Andere toepassingen blijven onderbelicht. 
- Iemand wijst er op dat door de praktijkgetrouwheid een kwart van het boekje uit leerlingenteksten bestaat

2.De praktische bruikbaarheid.

De praktijkgetrouwheid maakt het boekje zeer bruikbaar. Er staan veel praktische tips in (Rome-boek, Coriolanus; paleis op de Dam, voor sommigen een aantrekkelijk voorbeeld vanwege de grote herkenbaarheid, voor een enkeling werkt het juist omgekeerd: “ Alweer de Dam!”).
Maar er zijn nog wel wensen: De lijst met adressen van geschikte sites is zeer onvolledig.
Bij de praktijkbeschrijvingen zou men graag precieze informatie willen over de begeleiding van leerlingen; alleen de opdracht “Zoek het maar op.” werkt niet. Er is meer gerichte sturing nodig. Veel leerlingen hebben de vereiste basisvaardigheden wel, maar zeker niet allemaal. Ook over de criteria voor de beoordeling van leerlingenwerk hadden sommigen  meer willen vernemen. Anderen wijzen er op dat er geschikte publicaties over dit onderwerp beschikbaar zijn en dat het niet een typisch KCV-probleem is.

3.Informaties over andere adressen  en personen die van belang kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van KCV

Gewezen is op: Sites van Amerikaanse universiteiten en colleges die veel materiaal hebben dat bewerkt kan worden. Er zijn namen van personen genoemd; deze zijn doorgegeven aan de SLO-medewerker.

4. Waar is behoefte aan?

- Een vervolgboekje over andere ict-toepassingen binnen KCV.
- Meer praktijkvoorbeelden, toegesneden op begeleiding en beoordeling (Er wordt op gewezen dat een eerdere projectaanvraag in die richting door de SLO is afgewezen.).
- Lijst met geschikte sites
- Suggesties voor samenwerkingsmogelijkheden met CKV.
- Bestanden met recensies en boekverslagen; index op o.a. Hermeneus; plaatjesbestanden (o.a. Nederlandse musea).
- Hoe leer je leerlingen werken met zoekmachines? (ontwikkelopdracht SLO/LPC?).
- Zoekmachine waarmee je gericht op museumsites naar afbeeldingen kunt zoeken.
(Digitaal erfgoed? Volgens onderzoek van Jitske Dijkstra is de KCV-doelgroep te klein.).
- Cd-rom’s met beeldmateriaal en teksten (vertalingen); dat voorkomt veel tijdrovend gezoek. Er kunnen wel problemen ontstaan met copyright.
- Praktijkvoorbeelden bij bestaande KCV-methoden.
Reactie: Er is al veel; b.v. Albert v.d. Kaap over het Forum ; Atte Visser werkt aan voorbeelden. Zodra de VCN-site klaar is, kan dit soort materiaal daar worden ondergebracht.
- Cursus website maken.

5. Hierbij werd gevraagd naar mogelijkheden om te voorzien in die wensen.

Het verslag volgt de vier mogelijkheden die in het formulier genoemd worden
- Beschrijving diverse pakketten met plussen en minnen (Jan R.de Jong  UvA?)
- Lijsten met geschikte sites via netwerken.
- Boekje met meer voorbeelden van ict-projecten incl. beoordelingssystematiek.
- Aparte docentensite op oudheid.nl.
- Teleleren
- Opzetten netwerken, gericht op planningen, studiewijzers; leren zoeken, begeleiden, beoordelen; uitwisseling van ervaringen met KCV-projecten. Een mogelijkheid is dat er een conferentie of contactdag georganiseerd waarop uitwisseling plaats vindt  en netwerken ter plaatse gerealiseerd kunnen worden.(taak voor de VCN?). De behoefte aan netwerken blijkt groot. Ter vergadering worden drie initiatieven genomen voor het aanvragen van subsidie voor ict-netwerkprojecten (zie Uitleg van 28 juni 2000 ):
1. Vera Veul heeft al met 2 scholen uitwisseling over films. Zij wil dit uitbouwen.
2. De leden van de KCV-sectie van de VCN willen met hun scholen een netwerk opzetten.
3. Michel Buijs zit al in een netwerk en zal daar de mogelijkheid voor een projectaanvraag inbrengen. Mannus Goris heeft zijn diensten aangeboden bij het opstellen van een aanvraag.
- Op de vraag naar de mogelijkheid van uitbouw van ict-voorzieningen op bestaande en nieuwe websites komt weinig respons.
- Nieuwe projectaanvragen door de VCN?
De al eerder gedane suggesties keren terug: een vervolgboekje met andere ict-toepassingen, handleiding voor leerlingen voor de aanpak van KCV project met behulp van ict., itc-opdracht  bij bestaande KCV-methoden. Classici organiseren in e-mail/discussiegroepen. Leerlingprijsvraag “Thinkquest” voor klassieken.
6. De deelnemers werd gevraagd een persoonlijke wensenlijst in te dienen voor het geval zij fl.1000 mochten besteden voor KCV. De wensen varieerden van scholing, Perseus, digitale camera tot boeken. Opvallend was dat verschillende aanwezigen vinden dat er zo weinig materiaal van bruikbare kwaliteit is dat zij het geld liever zouden uitgeven aan aanvullingen in de schoolbibliotheek.

De website van de VCN
De opzet is in principe klaar. Er is gekozen voor een ambitieuze aanpak. Er is ook al gekozen voor een bedrijf. Het VCN-bestuur is akkoord. Het komend voorjaar moet de site bereikbaar zijn. Vanuit de vergadering wordt gewezen op enkele problemen: De structuur is er nu wel en die ziet er goed uit, maar de inhoud ontbreekt. Hoe krijg je de mensen om de inhoud in te brengen? Zo’n ambitieuze opzet vraagt om structureel onderhoud. Veroudering en verstening zijn funest voor een site. De verantwoordelijke werkgroep onderkent die gevaren maar voelt zich daar voldoende op voorbereid en heeft alle vertrouwen dat het goed komt. De werkgroep wordt in overweging gegeven een wat wervende titel te verzinnen dan www.oudheid.nl. Gesuggereerd wordt om leerlingen te vragen een titel te bedenken. Opmerkingen van meer technische aard zijn ter plaatste door direct betrokkenen gewisseld.
Informatie
SLO, kennisspecialisten
Afdeling Veldadvisering
Postbus 2041, 7500 CA Enschede
Telefoon (053) 4840 283




