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IT-branche is te haastig met 
multimedia in onderwiis 

u. 
Polyvisie's éminence grise Tilly van Kolck waarschuwt voor te hoie verwachtingen ten aanzien van nieuwe technologie 

Polyvisie is een educatieve AV 
(audio-visual)-uitgever en tevens 
een facilitair dienstvedena voor 
AV-producenten en onderwijs- 
uitgevers. Het maakt onder ande- 
re audio-visuele aanvullingen op 
schriftelijke lesmethodieken van 
uitgevers en ondexwijsinstcllin- 
gen. Dat varieert van eenvoudige 
diaseries tot geavanceede inter- 
actieve programma's voor CD- 
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btschiLbare h d w a n  en die van 
de W i k b  software. Dit is zo 
verwamnd voor het onderwijs. 
rr-brandie, siop drar dus mae! 
Rart met eUrrrr. laat je niet gek 
maken voor wsr & technologie 
vermag, map richt je op de wcr- 
keiijle beha& ai mogoiijkhc- 
den va0 je afncnias. De m 
branche maakt het op dit moment 
moeilijk v o w  zichzelf. HU hceh . -- 

v e l  te latig geduurd voor duide- steeds & kat uit de boom. Het is 
lijk werd dat CD-Rom de stan- dezelfde situatie als jaren geledcn 
daad wordt en niet CD-I. De met de videorrcorder en & PC." 
school heft ampa kunnen en 
durven invcstecea in hardware en 0- 
wellicht' kijkt k t  ministerie van Het onderwijs reageert traag en is 
Onderwijs. dat stimuleringspm bchoeduiam met investeren. Dot 
gramma's 4moet optellen. mg is een probkm als de vaan der . - -  

andere wipe aan te sprrken" 

innovaties razendsnel gaaf. MY- 
kant voorbeeld zijn de PC's die 
tot voor kon  wcrdcn uitgeleverd 
aan hsschokn.  Die zijn geba- 
seerd op de technologie van eind 
jaren tachtig. de suutdatum van 
de stimuleringsprogramma's die 
de financiering garandeerde. 

scholen te maken met lumpsum 
financiering: waar het ministerie 
vroeger bij wijze van spreken 
voor elk potlood een aparf geld- 
potje had kunnen scholen zelf 
bepalen waar zij de hen toegewe- 
zen gelden aan besteden. Ook wat 
òetrcft investeringen in informa- 
tietechnologie heeft men dus 
meer vrijheid en reactiesnelheid." 
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