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•

BoekTweePuntNul200 - over web 2.0, social media en webtools
200 auteurs leggen 200 sociale media toepassingen uit.

•

HandBoekTweePuntNul
Het handboek voor het gebruik van Sociale Media in het Onderwijs.

BoekTweePuntNul over Social Media, Web 2.0 en Webtools is helemaal tot stand gekomen
op basis van co-creatie en crowdsourcing. 200 auteurs beschreven 200 verschillende
toepassingen op het gebied van sociale media en web 2.0 Het boek is gepubliceerd onder
de creative commons licentie. Het boek is bedoeld voor iedereen tussen de 10 en de 100
jaar die belangstelling heeft in web 2.0 en sociale media maar niet weet waar te beginnen.
Op steeds meer onderwijsinstellingen ontdekt men de mogelijkheden die sociale media
kunnen bieden voor het onderwijs. Over de didactische kant van sociale media is echter nog
niet veel geschreven. Om die reden hebben wij een aantal experts op het gebied van sociale
media in het onderwijs benaderd om hun verhaal te vertellen. We geven hierbij
achtergronden, praktijkvoorbeelden vanuit het PO, VO en MBO, kansen en gevaren van
sociale media, maar ook wat scholen met sociale media zouden kunnen doen om zich beter
te profileren, bijvoorbeeld branding my school. Dit HandboekTweePuntNul geeft een goed
beeld van wat sociale media voor het onderwijs kunnen betekenen.
BoekTweePuntNul is ook als app te vinden de Appstore en er is een Android/versie.
BoekTweePuntNul en HandboekTweePuntNul zijn een initiatief van Louis Hilgers en Tessa
van Zadelhoff i.s.w.m. uitgeverij Van Buurt. Voor informatie mail of bel naar 06 51089585
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