Nieuwsbrief TOOL project Dec. 2015
Het TOOL project om een educatief open online anatomie platform te ontwikkelen is begonnen!
In deze nieuwsbrief brengen we jullie graag op de hoogte van de stand van zaken.

Publiciteit
•
•

Op onze eigen Nederlandse Anatomen Vereniging site staat een korte presentatie over het
project, zowel in het Nederlands als in het Engels.
Er is een officiële factsheet over TOOL
gepubliceerd in samenwerking met SURF.

Werkgroepen
•

Er zijn vijf werkgroepen opgericht. In elke werkgroep zijn inmiddels enkele mensen. Meer
mensen zijn echter nog van harte welkom, met name in de werkgroepen 'Financiële
duurzaamheid' (inkomstenbronnen) en 'Kwaliteit' (peer review).

Software Platform
•

•
•

De software ontwikkeling van het platform is begonnen. Na een intensieve zoektocht waarbij
16 bedrijven in Nederland, diverse Europese landen en de VS werden onderzocht is nu een
overeenkomst gesloten met een Zwitsers bedrijf dat een zeer vooruitstrevend product biedt.
Het unieke van het platform is dat het uitgebreid collectiebeheer ('content management')
combineert met leerfuncties en tools voor docenten en studenten. Het is open source.
Het platform
incorporeert de
nieuwste technieken,
o.a. de zeer fraaie,
makkelijk bewerkbare,
onderling uitwisselbare
H5P vraagtypes
(kijken!), en een
student-activiteitdatabank volgens de
nieuwste standaarden,
speciaal geschikt voor
Learning Analytics.
Flash card in het H5P
formaat
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Open Anatomische Atlas
•

•

•

Er wordt een begin gemaakt met een
open anatomische atlas. Daarvoor
worden tekeningen ontwikkeld die onder
Creative Commons non-commercial
licentie gratis beschikbaar komen.
Binnen het huidige project zullen
tekeningen betreffende de thorax
gemaakt worden.
Er zal een internationale call voor
tekenaars worden uitgeschreven. De
werkgroep bereid deze momenteel voor.
O.a. worden kwaliteits-, stijl-, en
inhoudelijke classificaties en criteria
opgesteld (voorbeeld: figuur).
Tekenstijl-classificatie-schijf, ontwikkeld door
Arno Lataster

Duurzaamheid van het platform
Opzetten van een platform is één, het gaan leven en het financiëel en organisatorisch duurzaam
krijgen is minstens zo belangrijk. Om te leren wat reeds hierover bekend is en ons op weg te
helpen, worden twee sessies georganiseerd:
• Aansluitend aan de NAV (9 januari 2016, 's middags) komt er een workshop voor ons
anatomen, waarin wij met een expert in governance van Open Educational Resources
(OER) systemen de organisatorische lijnen van het platform kunnen bespreken en uitzetten.
• (Inter)nationale experts en ervaringsdeskundigen
zullen best practices en lessons learned delen voor
het duurzaam organiseren van OER platforms,
tijdens een door TOOL en SURF georganiseerde
SURF Academy themamiddag op 19 februari 2016.
Nadere informatie en inschrijving voor beide sessies volgt, maar zet vast in je agenda!

Mensen nodig voor...
Vrijwilligers om mee te doen zijn nog zeer welkom. Momenteel zijn nodig:
• anatomen (en studenten) die tijdens een sessie in december willen meedenken over de
indeling en styling van het platform.
• anatomen voor de werkgroepen 'Financiële duurzaamheid' (hoe inkomstenbronnen
genereren?) en 'Kwaliteit' (peer review organiseren).
Aanmelden om te helpen? Vragen, ideëen? Graag bij Paul Gobée, o.p.gobee@lumc.nl
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