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TRENDWATCHING AGENDA

www.surF.nl/surFaCaDemy 

21 juni
seminar access management

22 juni
workshop mobiel: grafische tags 

en augmented reality

5 juli
seminar surFconext

31 augustus – 1 sePtember
seminar learning analytics

7 sePtember
workshop educatief gebruik van 

virtuele werelden

8 sePtember
workshop train-the-trainer 

surFmedia

12 sePtember
masterclass iCt-docentprofessio-

nalisering

13 sePtember
seminar selectie digitaal toetssy-

steem

14 sePtember
workshop mobiel: grafische tags 

en augmented reality

30 sePtember
seminar open educational 

resources en auteursrechten

19 oktober
workshop maken van verrijkte 

publicaties

 @surF_aCaDemy

bekijk het aCtuele aanboD  

de volgorde van de artikelen is met 

een muisklik aan te passen, zodat jij 

bepaalt wat het meest belangrijke 

nieuws is. Vanzelfsprekend hoef je niet 

zelf alle onderwerpen te bedenken,  

je kunt je namelijk gewoon abonneren 

op een pagina van een onderwerp dat 

jouw aandacht heeft. Sterk van Scoop.

it is, dat je binnen de verzamelde 

inhoud, een eigen blogpost/artikel kunt 

schrijven. Gewoon in een tekstveld met 

opmaak en afbeeldingen. 

scoop.it in onderwijs

docenten kunnen op deze manier hun 

lessen zeer actueel houden. de huidige 

ontwikkelingen in het midden-Oosten 

bijvoorbeeld; deze kan een docent via 

een link naar een permanent geüpdate 

Scoop.it-pagina aan studenten presen-

teren. Voordelen voor het onderwijs: 

studenten bij de tijd en de docent 

 verliest geen tijd! Voor gebruikers  

zijn er nog meer gemakken: aardige 

statistieken, zoals het aantal bezoekers 

en geabonneerden, het ziet er gelikt  

uit en is zeer gebruiksvriendelijk. 

kortom, het is tijd Scoop.it voor ieder-

een open te stellen. Alhoewel, mis-

schien is Scoop.it wel een blogkiller. 

over karin winters

karin Winters is onderwijsondersteu-

ner/accountmanager bij Paragin in 

Putten, maker van onderwijssoftware 

en –websites. Volg haar op: 

www.karinblogt.nl en twitter.com/

karinwinters

karin winters: 
een sCooP is nog geen trenD, 
maar wie weet….
normaliter ben ik een wachter in 

plaats van een watcher, maar voor 

deze column moest ik wel op zoek 

naar een trend. een webtrend die 

volgens mij kan uitgroeien tot iets 

groots: het zelf maken van een online 

krant die, op grond van door jou 

opgegeven links en trefwoorden,  

het internet afstroopt. 

denk bijvoorbeeld aan paper.li (www.

paper.li) die berichten uit twitter en 

Facebook omzet in een online daily 

magazine dat onder jouw naam ver-

schijnt. Persoonlijk ben ik daar geen  

fan van, omdat je volgens mij niet echt 

regie hebt op de inhoud van de krant, 

voor deze gepubliceerd wordt.

Scoop.it (www.scoop.it) is net even 

anders dan paper.li, een weblog, rSS-

feed of online krant. met Scoop.it kun 

je een zeer actuele webpagina maken 

over een bepaald onderwerp, zonder er 

zelf voor te hoeven zoeken op internet. 

Scoop.it is nog in de bètafase en kan 

dus nu alleen nog met een invite-code 

gebruikt worden. 

internet afschrapen 

na het activeren van je account kies je 

over welk onderwerp je de scoop wilt 

hebben Je geeft trefwoorden aan 

(tags), de taal waarin het gepubliceerd 

wordt en voegt eventueel een eigen 

afbeelding toe. de pagina van jouw 

onderwerp krijgt zelfs een eigen url. 

Vervolgens schraapt Scoop.it het hele 

internet af naar de trefwoorden die jij 

zelf bij een onderwerp hebt geplaatst. 

met het hele internet bedoel ik echt alle 

Social media-sites, youtube, twitter en 

Facebook maar ook weblogs en 

nieuwspagina’s. 

Vervolgens hoef je als eigenaar van het 

onderwerp (bijvoorbeeld www.scoop.

it/t/edubloggers), alleen nog maar aan 

te geven of je de suggesties overneemt 

en publiceert, verwijdert, aan een ander 

onderwerp koppelt of doorgeeft aan 

de eigenaar van een andere pagina.
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