SURF SIG Learning Spaces kwartaal update juni 2020
Beste lezer,
Het is een vreemde tijd. Vanaf half maart zijn alle fysieke Learning Spaces leeg komen te staan.
En het ziet er naar uit dat nu de scholen weer langzaam open gaan we opnieuw na moeten
denken over het onderwijs in een hybride setting. Met nog steeds veel online en a-synchroon
onderwijs. En met een campus waarbij de 1,5 meter afstand de norm is geworden.
Een uitdagende tijd!
Vanuit de Special Interest Group (SIG) Learning Spaces en SURF sturen we je deze update met
terugblikken en nieuwtjes uit de community Learning Spaces.
1 jaar de SURF SIG learning Spaces
Sinds 1 jaar is de SIG Learning Spaces in de lucht en heeft inmiddels op de vernieuwde SURF
community website al 95 volgers en meer dan 46 artikelen geplaatst. Door het 10-koppig
kernteam wordt er gewerkt aan verslaglegging van interessante werkbezoeken en congressen,
aan nieuwe publicaties over o.a. stakeholdersanalyse, engagement van docenten voor
innovatieve onderwijs ruimtes, typering van deze ruimtes en aan onderzoeksprotocollen. Aan
het einde van deze update lees je hoe je je kunt aansluiten bij deze SIG.
SURF Challenge day 2020
Deze Challenge day van 20 maart kon helaas niet door gaan vanwege de corona. Tijdens deze
dag was één van de drie challenges ingebracht door de SIG learning Spaces: Welke invloed
hebben de persoonlijke, fysieke en technologierijke leeromgeving op het onderwijs en de
bijbehorende leeromgeving? En hoe gaat de toekomstige leeromgeving er daardoor uitzien? Er
was veel belangstelling vanuit het publiek. De volgende leveranciers hadden de uitdaging
aangenomen:
 12 CU & Fontys Hogeschool
 Bit
 CoVince Adventurous Learning & Broad Horizon
 Fontys Hogeschool ICT ICT & Business
 Herman Miller
 Steelcase
Nieuwtjes vanuit deze leveranciers:
 Bit heeft in opdracht van SURF een onderzoek gedaan naar nieuwe technologieën in
toekomstig onderwijs. De resultaten daarvan zijn in een blog gepubliceerd met als titel:
Active learning wint van het klassieke onderwijs. Dit is het eerste deel 1. Binnenkort zal
het vervolg op SURFcommunities verschijnen.
 12CU gaat waarschijnlijk binnenkort meedoen aan het webinar van 16 juni welke samen
met de SIG Onderwijslogistiek georganiseerd zal worden met als thema Building
Intelligence software. Een interessant onderwerp, zeker nu er strengere limieten
worden gesteld aan het aantal bezoekers in gebouwen.



Herman Miller organiseert woensdag 3 juni een webinar met als titel The Living Campus
for Higher Education.
De andere 2 Challenges zullen online plaatsvinden op 4 en 18 juni: www.surf.nl/agenda/surfchallenge-day-2020.
Wij denken nog na over een opvolging voor de Challenge over de fysieke leeromgeving.
2 Nederlandstalige instellingen winnen een Award AV-enabled Education Space
Voor het eerst is er een Europese EUNIS Award voor AV-enabled Education Space uitgeroepen.
We zijn trots dat er vanuit ons netwerk meerdere instellingen een inzending hebben ingediend.
En nog trotser zijn we dat 2 instellingen in april een Award hebben gewonnen. En de KU Leuven
is de overall winnaar met hun Hybrid classroom!
Studiereis ELI 2020 met werkbezoeken aan Amerikaanse onderwijsinstelling
Dit jaar waren er 47 deelnemers die meegingen naar het ELI 2020 congres in mei. De thema’s
van de studiereis waren:
 Learning environments and spaces
 Open education en OER
 Online en blended onderwijs
Ondanks dat de conferentie in een andere vorm plaatsvond vanwege de pandemie hebben de
25 deelnemers voor het thema Learning Spaces interessante zaken mee terug genomen. Lees
het verslag vanuit SURF (met verwijzing naar andere verslagen) en krijg een indruk van het
bijzondere Learning Innovation Center van Oregon State University met hun ronde collegezalen.
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Waar wordt er de komende periode aan gewerkt?
Ondanks dat het onderwijs op dit moment vooral online plaats vindt blijven we als kernteam SIG
Learning Spaces actief.

12 juni: De 1,5 meter campus – Webinar
Door de SIG Learning Spaces wordt een webinar georganiseerd met als titel ‘De 1,5 meter
campus’. De verwachting is dat vanaf begin september de campus iets wijder opengesteld zal
worden. Maar wat is er dan mogelijk? Dit heeft natuurlijk veel impact op het onderwijs maar
ook op de inrichting van de fysieke onderwijsruimtes. Gaan we ook cirkels tekenen op de grond
in het klaslokaal? Komen er looproutes? Gaan we bij de deur het aantal studenten tellen?
Hangen we alles vol met plexiglas?
Allemaal vragen waar iedereen oplossingen voor zoekt. Om niet het wiel te hoeven uitvinden
organiseert de SURF SIG Learning Spaces dit webinar. In dit webinar laten we vanuit de
invalshoeken onderwijs, facilitair en bibliotheken zien hoe instellingen zich hierop
voorbereiden. Hierbij kijken we naar de aanpassingen aan learning spaces nu, bij de start van
het nieuwe studiejaar en de mogelijk blijvende effecten op langere termijn.
Focus in dit webinar ligt op het on campus onderwijs. Met daarbij met name aandacht voor het
onderwijs in groepen en het informele leren. Het webinar zal aangekondigd worden via
SURFcommunities en de SURFnieuwsbrief.
10 en 11 november: De (online) Onderwijsdagen
Het is uniek dat voor het eerst de Onderwijsdagen online worden gehouden. Het format is nog
niet geheel duidelijk maar je kunt tot uiterlijk 19 juni een sessie of een demo indienen.
26 en 27 november: 5th Summit Innovative Learning Spaces
Het jaarlijkse internationaal congres Summit Innovative Learning Spaces zal dit jaar in
Amsterdam worden georganiseerd op 26 en 27 november. Vorig jaar waren er ruim 30
deelnemers uit NL die hun impressies gedeeld hebben. Vanuit de SIG Leaning Spaces werken
we mee aan het programma en gaan dan de EUNIS Award winnende innovatieve multi-flexibele
‘lecture’ hall van het Amsterdam Medische Centrum bezoeken.
De richtlijnen tav het coronavirus worden nauwlettend gevolgd om zorg te dragen dat dit
congres kan plaatsvinden. Het is dit jaar ook mogelijk om het congres online te volgen.
Wederom hebben we een speciale extra korting geregeld voor leden van de SIG Learning
Spaces. Zie hiervoor het bericht op de SURFcommunities.
Binnenkort nieuwe SIG Learning Spaces publicaties en acties
In de pipeline staan de volgende publicaties waaraan het kernteam werkt en in het najaar
zullen verschijnen.
 Stakeholderanalyse voor Learning Spaces, een handreiking
Met deze handreiking kunnen onderwijsprofessionals binnen hun eigen instelling
gemakkelijk hun stakeholders in kaart brengen. Ook worden er drie methodes
aangereikt om de stakeholders te identificeren, analyseren en classificeren, en op basis
daarvan een communicatieplan op te stellen.
 Engagement van docenten
Met een uitwerking van vier aandachtsgebieden (organisatie- beheer-communicatieondersteuning) en beschrijving van casussen met best practices/failures.



Roadmap implementatie
Een beschrijving van de randvoorwaarden die nodig zijn om tot een succesvolle
implementatie te komen van innovatieve onderwijsruimtes.
 Indeling innovatieve onderwijsruimtes in NL
Er is behoefte aan een indeling en omschrijving van innovatieve ruimtes in NL. Deze zal
het gesprek over de learning spaces vereenvoudigen.
 Online beeldbank Nederlandse innovatieve onderwijsruimtes HO
We werken aan het online zetten van diverse ruimtes uit onze SIG met foto’s en
beschrijvingen op het internationale platform FLEXspace.org.
Sluit je aan
Je kunt je aansluiten bij de Special Interest Group Learning Spaces door ons te volgen op de
SURFcommunities. Hoe doe je dat?




SURF naar communities.surf.nl.

Klik op Inloggen en log in met je instellingsaccount en geef toestemming om je account
te activeren. Heb je geen instellingsaccount, ga dan naar Aanmelden waar uitleg staat
over een gastaccount.
 Zet in je profiel een vinkje bij Stel mij via mail op de hoogte van nieuwe content in
groepen en expertises die ik volg.
 SURF nu naar de Community-pagina van de SIG Learning Spaces.
 Klik op Volg deze groep en
Je kunt ook gemakkelijk zelf nieuwtjes en kennis over Learning Spaces delen met de community
op dit platform.
Mensen attenderen op deze kwartaal update kan via www.surf.nl/blijf-op-de-hoogte-vanonderwijsinnovatie-met-ict
We wensen je een rustige en uitdagende zomertijd toe en zien en spreken je hopelijk
binnenkort in real life of online.
Marij Veugelers (UvA en voorzitter SIG Learning spaces) en Michel Jansen (SURF)
Uitschrijven kan door een mail te sturen naar onderwijsinnovatie@surf.nl o.v.v. uitschrijven update learning spaces

