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The website storyThe website story

http://www.collegehumor.com/video:1913584
http://www.collegehumor.com/video:1913584


Doel van vandaagDoel van vandaag

1.1. Updaten over webtechnologieUpdaten over webtechnologieëënn
2.2. Updaten over conceptenUpdaten over concepten
3.3. HandsHands--onon opdrachtenopdrachten
4.4. Voeden van discussie hoe de OU Voeden van discussie hoe de OU 

aanwezig wil zijn op het webaanwezig wil zijn op het web



““Agenda Agenda …”…”
1.1. Persoonlijke webomgevingen en RSSPersoonlijke webomgevingen en RSS
2.2. Content maken en delenContent maken en delen
3.3. SocialSocial bookmarkingbookmarking
4.4. SocialSocial networkingnetworking
5.5. BloggingBlogging & & microbloggingmicroblogging
6.6. Monitoren van het web (hoe is de OU in het Monitoren van het web (hoe is de OU in het 

nieuws, wat zeggen mensen over de OU)nieuws, wat zeggen mensen over de OU)
7.7. Agenda: maken en publiek delen van Agenda: maken en publiek delen van eventsevents
8.8. Huidige aanwezigheid van OU op het web (Els)Huidige aanwezigheid van OU op het web (Els)
9.9. DiscussieDiscussie



Persoonlijke Webomgevingen en Persoonlijke Webomgevingen en 
RSS RSS 

http://dotsub.com/view/69aa48a4-a95f-4bc8-a511-bb0a1ee95e12


Persoonlijke WebomgevingenPersoonlijke Webomgevingen

1.1. ReadersReaders

2.2. MashMash--upup toolstools



Readers Readers -- Google ReaderGoogle Reader

http://www.google.nl/reader/view/#overview-page


MashMash--upup tools: tools: mijn mijn integratie vanintegratie van

++ NieuwsNieuws
++ BlogsBlogs
++ TweetsTweets
++ FotoFoto’’ss
++ BookmarksBookmarks
++ VideoVideo’’ss
++ PodcastsPodcasts
++ PresentatiesPresentaties
++ WidgetsWidgets
++ . . .. . .



MashMash--upup tools: Netvibestools: Netvibes

http://www.netvibes.com/sverjans#My_contributions


Netvibes Netvibes –– Publieke paginaPublieke pagina

http://www.netvibes.com/ounl


MashMash--upup tools: tools: iGoogleiGoogle



OpenUOpenU:: 
persoonlijke omgeving in OU portaalpersoonlijke omgeving in OU portaal



Opdracht: Opdracht: 
inrichten persoonlijke omgevinginrichten persoonlijke omgeving

Gebruik je Gmail account om eenGebruik je Gmail account om een
een persoonlijke omgeving aan te maken op een persoonlijke omgeving aan te maken op 

Netvibes:Netvibes:
www.netvibes.comwww.netvibes.com

Zoek Internetbronnen die voor jouw Zoek Internetbronnen die voor jouw 
werkwerk relevant zijn, en voeg die toe aan je relevant zijn, en voeg die toe aan je 

Netvibes pagina. Netvibes pagina. 
Wat is de toegevoegde waarde van een Wat is de toegevoegde waarde van een 

dergelijke pagina?dergelijke pagina?

http://www.netvibes.com/


Content: maken Content: maken één delen n delen 

++ NieuwsNieuws
++ BlogsBlogs
++ FotoFoto’’ss
++ DocumentenDocumenten
++ SitesSites
++ BookmarksBookmarks
++ VideoVideo’’ss
++ PodcastsPodcasts
++ PresentatiesPresentaties
++ WidgetsWidgets



online maken en delen: Google online maken en delen: Google DocsDocs

++ NieuwsNieuws
++ BlogsBlogs
++ FotoFoto’’ss
++ DocumentenDocumenten
++ SitesSites
++ BookmarksBookmarks
++ VideoVideo’’ss
++ PodcastsPodcasts
++ PresentatiesPresentaties
++ WidgetsWidgets

http://www.youtube.com/watch?v=eRqUE6IHTEA&feature=player_embedded
http://145.20.173.23:81/hhe/
http://flickr.com/photos/sverjans/
http://flickr.com/photos/sverjans/
http://flickr.com/photos/sverjans/
http://del.icio.us/tag/elo2b
http://youtube.com/user/henryhermans
http://youtube.com/user/henryhermans
http://youtube.com/user/henryhermans
http://www.podomatic.com/search?query=verjans&x=0&y=0
http://www.slideshare.net/sverjans


Opdracht: Opdracht: 
maken en delen met Google maken en delen met Google docsdocs

ga naar: ga naar: http://docs.google.comhttp://docs.google.com

meld je aan met je Google accountmeld je aan met je Google account

maak een nieuw document aanmaak een nieuw document aan

deel dit door deel dit door éééén of meer anderen (n of meer anderen (shareshare))

controleer je Gmail controleer je Gmail inboxinbox op uitnodigingenop uitnodigingen

http://docs.google.com/


Maken en delen: fotoMaken en delen: foto’’s s 
++ NieuwsNieuws
++ BlogsBlogs
++ FotoFoto’’ss
++ DocumentenDocumenten
++ SitesSites
++ BookmarksBookmarks
++ VideoVideo’’ss
++ PodcastsPodcasts
++ PresentatiesPresentaties
++ StudietakenStudietaken
++ WidgetsWidgets

http://145.20.173.23:81/hhe/
http://flickr.com/photos/sverjans/
http://flickr.com/photos/sverjans/
http://flickr.com/photos/sverjans/
http://del.icio.us/tag/elo2b
http://youtube.com/user/henryhermans
http://youtube.com/user/henryhermans
http://youtube.com/user/henryhermans
http://www.podomatic.com/search?query=verjans&x=0&y=0
http://www.slideshare.net/sverjans
http://www.netvibes.com/henryhermans#openlearn_units_and_news
http://dotsub.com/view/d3007f32-2274-47b3-8d83-d2d9cff1485c


Maken en delen: Maken en delen: wikiwiki’’ss
++ NieuwsNieuws
++ BlogsBlogs
++ FotoFoto’’ss
++ DocumentenDocumenten
++ SitesSites
++ BookmarksBookmarks
++ VideoVideo’’ss
++ PodcastsPodcasts
++ PresentatiesPresentaties
++ StudietakenStudietaken
++ WidgetsWidgets

http://145.20.173.23:81/hhe/
http://flickr.com/photos/sverjans/
http://flickr.com/photos/sverjans/
http://flickr.com/photos/sverjans/
http://del.icio.us/tag/elo2b
http://youtube.com/user/henryhermans
http://youtube.com/user/henryhermans
http://youtube.com/user/henryhermans
http://www.podomatic.com/search?query=verjans&x=0&y=0
http://www.slideshare.net/sverjans
http://www.netvibes.com/henryhermans#openlearn_units_and_news
http://www.dotsub.com/films/wetpaint/index.php?autostart=true&language_setting=nl_2029


Opdracht: Opdracht: 
maken en delen van maken en delen van bookmarksbookmarks

ga naar: ga naar: http://http://del.icio.usdel.icio.us//

maak maak --indien nodigindien nodig-- een nieuw account aaneen nieuw account aan

voeg in IE een tweetal voeg in IE een tweetal deliciousdelicious knoppen toe: knoppen toe: 
http://http://del.icio.usdel.icio.us/help/ie//help/ie/extensionextension

maak een netwerk aan (maak een netwerk aan (youryour networknetwork / / addadd))

voeg voeg bookmarksbookmarks toe en deel deze binnen uw toe en deel deze binnen uw 
netwerknetwerk

voeg de voeg de rssrss feedfeed van van ‘‘links links forfor youyou’’ toe aan Netvibestoe aan Netvibes

http://del.icio.us/
http://del.icio.us/
http://del.icio.us/help/ie/extension
http://del.icio.us/help/ie/extension
http://del.icio.us/help/ie/extension
http://del.icio.us/help/ie/extension


SocialSocial networkingnetworking

http://dotsub.com/view/3d2a8e25-fca0-465d-83e0-3c2ceca3e6a9


SocialSocial networkingnetworking

netwerk van mensennetwerk van mensen



SocialSocial networkingnetworking

met wie ben ik verbonden?met wie ben ik verbonden?



SocialSocial networkingnetworking

hoe ben ik verbonden?hoe ben ik verbonden?



Sociale netwerk sitesSociale netwerk sites

informeelinformeel zakelijkzakelijk



SocialSocial networkingnetworking: toepassingen: toepassingen



Informele netwerken: Informele netwerken: HyvesHyves


 
>10 m accounts>10 m accounts



Informele netwerken: FacebookInformele netwerken: Facebook


 

Sterk in opkomst in NLSterk in opkomst in NL



Zakelijke netwerken: Zakelijke netwerken: LinkedInLinkedIn



Groei Nederlandstalige Groei Nederlandstalige LinkedInLinkedIn 
groepengroepen



OU onderzoekje studenten cursus OU onderzoekje studenten cursus 
InlInl PsyPsy (voorjaar 2009)(voorjaar 2009)

Bezoeker 87% Geregistreerd 65% Actief gebruik 49%

Youtube
Hyves
Schoolbank
LinkedIn
Facebook

64%
57%
41%
30%
28%

Hyves
LinkedIn
Schoolbank
Youtube
Facebook

40%
20%
20%
18%
17%

Hyves
LinkedIn
Youtube
Facebook
Schoolbank

25%
12%
8%
7%
2%



Opdracht: Opdracht: 
aanmaken van zakelijk netwerkaanmaken van zakelijk netwerk

ga naar: ga naar: http://http://linkedin.comlinkedin.com

maak maak --indien nodigindien nodig-- een nieuw account aaneen nieuw account aan

voeg anderen aan uw netwerk toevoeg anderen aan uw netwerk toe

bekijk hoe het netwerk groeit en bloeitbekijk hoe het netwerk groeit en bloeit

http://linkedin.com/
http://linkedin.com/


Zakelijk netwerk Zakelijk netwerk LinkedInLinkedIn


 

Informatie uit je netwerkInformatie uit je netwerk


 
BlogbijdragenBlogbijdragen


 

SlideshareSlideshare presentatiespresentaties


 
ReadingListReadingList ((AmazonAmazon))


 

Discussies in gespecialiseerde groepenDiscussies in gespecialiseerde groepen


 
Volgen van mensen / bedrijven (mail)Volgen van mensen / bedrijven (mail)


 

Company profilesCompany profiles


 
http://http://www.linkedin.comwww.linkedin.com//companiescompanies/17048/17048

http://www.linkedin.com/companies/17048
http://www.linkedin.com/companies/17048
http://www.linkedin.com/companies/17048
http://www.linkedin.com/companies/17048
http://www.linkedin.com/companies/17048


BloggingBlogging and and microbloggingmicroblogging

•• Weblog Weblog 
•• Korte berichten over Korte berichten over 

•• relevante ontwikkelingenrelevante ontwikkelingen
•• NieuwswaardeNieuwswaarde

•• ReactiesReacties
•• Dialoog met buitenwereldDialoog met buitenwereld

•• Persoon of groepPersoon of groep
•• Minder afstandelijkMinder afstandelijk
•• UpUp--toto--datedate

•• RSSRSS--ondersteuningondersteuning



Blog marketingBlog marketing


 

http://www.blogmarketingbook.com/http://www.blogmarketingbook.com/


 
http://blogmarketingjournal.com/http://blogmarketingjournal.com/


 

Organisatie meer persoonlijkOrganisatie meer persoonlijk


 
Minder afstandelijkMinder afstandelijk


 
Vb. blog van TheoVb. blog van Theo


 

Ook: wat schrijven Ook: wat schrijven bloggersbloggers over de OU?over de OU?


 
Opdracht: Opdracht: http://blogsearch.google.com/http://blogsearch.google.com/


 
““OunlOunl”” / / ““Open UniversiteitOpen Universiteit”” --> RSS > RSS --> Netvibes> Netvibes

http://www.blogmarketingbook.com/
http://blogmarketingjournal.com/
http://blogsearch.google.com/




MicrobloggingMicroblogging


 

TwitterTwitter


 
Korte statusberichtjesKorte statusberichtjes


 

Snelle Snelle informatieflowinformatieflow


 
KennisdelenKennisdelen


 

FotoFoto’’s delens delen


 
Linken aan andere diensten:Linken aan andere diensten:


 
FacebookFacebook


 

http://www.twittertim.es/http://www.twittertim.es/

http://www.twittertim.es/




MicrobloggingMicroblogging


 

Waarom?Waarom?


 
Dichter bij publiekDichter bij publiek


 

Nog sneller op actualiteit inspelenNog sneller op actualiteit inspelen


 
Wat speelt er in je netwerk?Wat speelt er in je netwerk?


 

““VirtualVirtual familiarityfamiliarity””


 
ZoektochtZoektocht


 
http://search.twitter.com/http://search.twitter.com/ --> RSS > RSS --> Netvibes> Netvibes

http://search.twitter.com/




MicrobloggenMicrobloggen -- TrendsTrends


 

TwitterTwitter = open= open


 
YammerYammer = gesloten (enkel met OU.NL = gesloten (enkel met OU.NL 
mailadres)mailadres)


 

Ping.FMPing.FM = Vanuit 1 centrale dienst= Vanuit 1 centrale dienst


 
StatusberichtStatusbericht


 

MicroblogMicroblog of of 


 
BlogBlog


 
NaarNaar tientallen sociale netwerkentientallen sociale netwerken





Monitoren van het webMonitoren van het web

•• Wat anderen zeggen over de OU Wat anderen zeggen over de OU 
((TwitterTwitter; ; TweetdeckTweetdeck))

•• Google AlertsGoogle Alerts
•• BlogsearchBlogsearch ……



Agenda: maken en delen van Agenda: maken en delen van 
eventsevents

•• Google agendaGoogle agenda



Aanwezigheid OU op het webAanwezigheid OU op het web

•• TakeTake itit awayaway, Els!, Els!



ThatThat’’ss all all folksfolks!!
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