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Hell is other browsers - Sartre

http://quirksmode.org/


  

Onderwijs tot nu toe

Chaos en verwarring.
Tientallen boeken.
Tientallen sites.
Tientallen curricula.
Honderden ideeën.



  

Onderwijs tot nu toe

Mijn theorie uit 2007:

Als je webontwikkelaar wilt worden, ga 
dan van school af en ga werken.
Dan leer je veel sneller de 
competenties en technieken die je 
nodig hebt.



  

Onderwijs tot nu toe

Ondertussen ben ik daar gedeeltelijk 
van teruggekomen.

Het succes van de Fronteers 
Onderwijscommissie toont aan dat er 
wel degelijk belangstelling is vanuit het 
onderwijs.



  

Onderwijsinitiatieven

Opera
Web Standards Project
Fronteers



  

Onderwijsinitiatieven

Opera

Opera Web Standards Curriculum
50 artikels over front-end zaken, die 
elk bedoeld zijn om in 1 les te 
behandelen.



  

Onderwijsinitiatieven

Opera

Je hoeft ze natuurlijk niet alle 50 te 
behandelen.
Je kunt er een keuze uit maken.



  

Onderwijsinitiatieven

Opera

Opera Web Standards Curriculum

http://www.opera.com/wsc



  

Onderwijsinitiatieven

Opera

Opera doet ook University Tours.

Als we ze circa 4 tot 6 spreekbeurten in 
Nederland aanbieden, komen ze wel.



  

Onderwijsinitiatieven

Web Standards Project

WaSP InterAct
Circa 15 modules met literatuurlijst, 
proefvragen, opdrachten, 
hulpmiddelen etc.



  

Onderwijsinitiatieven

Web Standards Project

Ook hier kan je zelf een keuze maken; 
je hoeft niet alle modules te gebruiken.

Er komen meer modules aan.
(En ze hebben hulp nodig.)



  

Onderwijsinitiatieven

Web Standards Project

http://interact.webstandards.org



  

Onderwijsinitiatieven

Fronteers
Docenten samenbrengen (vraag elkaar 
naar ervaringen)
Diplomering (eerste proefvragen bijna klaar)
Masterclasses (beginners)
Bijeenkomsten (mid-level technisch)
Congres (mid-level tot gevorderd)
Gastcolleges (roept u maar)



  

Te doen

Maak studenten en docenten 
opmerkzaam op het bestaan van 
Fronteers
WaSP
Opera WSC
... en quirksmode.org als ze problemen met 
browsers hebben



  

Te doen

Stuur studenten en docenten naar 
het Fronteers 2009 congres

http://fronteers.nl/congres/2009/

Korting voor onderwijsinstellingen 
die minstens 5 kaarten afnemen.



  

Te doen

Doneer uw tentamenvragen aan 
Fronteers tbv. de certificatie.

Maak u op voor mobiel. Nog twee 
jaar, en dan zullen alle bedrijven 
vragen om mobiele ontwikkelaars.



  

Vragen?

Roept u maar.

@ppk
http://quirksmode.org


