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Voor wie?

Het seminar richt zich op ICTO-medewerkers,onderwijs-
coördinatoren, beleidsmedewerkers op ICT en internationali-
seringsterrein en iedereen die zich vanuit vernieuwings- of 
veranderperspectief bezighoudt met hoger onderwijs, ICT en
Internationalisering.

Aandachtsgebieden

• Het inventariseren van raakvlakken, gezamenlijke uitdagingen 
en bevindingen van het hoger onderwijs enerzijds en instellingen
met een internationale ontwikkelings- en samenwerkings-
strategie anderzijds.

• Uitbreiden en intensiveren van het onderlinge netwerk van
betrokkenen die geïnteresseerd zijn in de combinatie van globali-
seringstrends en ICT-ontwikkelingen als motor voor verandering.

• Nagaan in hoeverre de verschillende perspectieven kunnen leiden
tot een beter inzicht om te komen tot strategievorming rondom
ICT en internationaliseringsbeleid en de mogelijkheden van 
e-Learningkennis en -concepten om tot effectiever samenwerking
te komen.

Programma

De dag gaat van start met een plenaire inleiding waarin de begrip-
pen‘ICT’en ‘Internationalisering’ in perspectief worden geplaatst.
Daarbij is ook aandacht voor de gemeenschappelijke kansen en
belangen van het hoger onderwijs en institutionele instanties.
Aansluitend biedt het ochtendprogramma keuze uit een tweetal-
parallelle tracks waarin hoger onderwijs organisaties en internatio-
naal opererende institutionele organisaties zich presenteren met

hun ICT en internationaliseringsbeleid. In deze tracks zullen deze
organisaties antwoord geven op vragen zoals Welke internationale
ontwikkelingen zijn relevant voor de toekomst? Hoe gaan we daar-
mee om vanuit beleidsmatig perspectief? Op welke aan e-Learning
verwante gebieden is dat concreet van invloed? Waar liggen kansen voor
(onderwijs)sectoroverstijgende uitwisseling en samenwerking om
strategisch en operationeel goed gebruik te maken van e-Learning?
Het middagprogramma bestaat uit een tweetal discussieronden
waarvoor de gespreksstof van het ochtendprogramma aanknopings-
punten zal bieden. Discussieonderwerpen die aan de orde kunnen
komen zijn: Op welke terreinen is er zinvolle uitwisseling mogelijk
tussen hoger onderwijs en institutionele instellingen waar het ICT
en internationaliseringsbeleid en uitvoering betreft. Hoe formuleer
je strategische doelstellingen ten aanzien van internationalisering?
Hoe krijgen succesvolle internationale e-Learning-initiatieven aan 
de basis een plek in het institutioneel beleid? Welke mogelijkheden
bieden de bekende e-Learningconcepten in brede zin om internatio-
nale samenwerking en ontwikkeling te ondersteunen?
Aan de hand van de presentaties en discussieuitkomsten kunnen 
deelnemers zich een beeld vormen van een zinvolle nadere uitwisse-
ling en samenwerking tussen het hoger onderwijs en institutionele 
organisaties, waarbij ook SURF een rol zou kunnen spelen.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor het seminar ‘Internationalisering en 
ICT - Strategie, beleid en praktijk’via www.surf.nl/bijeenkomsten.
Uiterlijk een week voor aanvang van het seminar ontvangt u een
bevestiging met routebeschrijving en factuur. Het maximum aantal
deelnemers is 100 personen. Inschrijven kan tot 2 juni 2005.

Kosten 

De kosten voor deelname aan het seminar bedragen € 75.Over dit
bedrag is geen BTW verschuldigd. Het bedrag is inclusief lunch en 
consumpties.

Annulering

Bij annulering na 2 juni 2005 vindt geen restitutie van de deelname-
kosten plaats.Wel kan bij verhindering een collega gebruikmaken
van uw inschrijving.

ICT en Internationalisering, ze hebben beiden een grote

impact op veranderingen in de samenleving. Zeker als het

gaat om het hoger onderwijs. Instellingen moeten daarom

een strategie gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld voor het

e-Learningbeleid. Ook institutionele organisaties, zoals de

Nuffic, die vanuit een internationale doelstelling en strate-

gie de samenwerking en uitwisseling realiseren of onder-

zoek doen, hebben ICT en Internationalisering hoog op 

de agenda staan. Zij willen de mogelijkheden van ICT en 

e-Learningconcepten beter doorgronden en ten volle 

benutten.Werk mee aan het in kaart brengen van de 

raakvlakken, gezamenlijke uitdagingen en bevindingen 

van het hoger onderwijs en de institutionele instellingen 

tijdens deze interactieve seminardag.
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