Google Spaces: nuttig voor het onderwijs?

Vandaag heeft Google een nieuw platform uitgebracht: Google Spaces. Het is een mix tussen een
messenger (Hangouts) en een sociaal netwerk, dat wat doet denken aan Pinterest en #Slack. Simpel
uitgelegd: Op dit platform kun je groepen aanmaken waarbinnen je over afbeeldingen, filmpjes, links
en quotes kunt praten evenals dat je makkelijk binnen de groepen kunt zoeken. Interessant, ook voor
het onderwijs?

Google Spaces
Doel van dit platform is om met groepen dingen te delen en te bespreken. Je logt in met je Google
account, maakt een groep aan en kunt mensen uitnodigen via een link, mail of Facebook. Zo krijg je
verschillende groepen oftewel kanalen, zoals bijvoorbeeld bij #Slack het geval is. Binnen deze groep
kun je vervolgens afbeeldingen, video’s, links of tekst plaatsen, zodat je dat bijvoorbeeld op je
Pinterest Board zou doen. Hierop kunnen mensen vervolgens reageren. Alle posts komen als een
Facebook Wall onder elkaar te staan. Het doet denken aan een forum, met wat extra opties.

Willem Karssenberg (Trendmatcher) heeft een Google Spaces groep aangemaakt voor Edubloggers.

Onderwijstoepassingen
Kun je Google Spaces gebruiken in het onderwijs? Ja. Gaat het meerwaarde bieden? Misschien.
Google Spaces werkt simpel, snel én is ook verkrijgbaar als app voor zowel IOS als Android. Het is
dus erg toegankelijk en leerlingen kunnen er snel mee uit de voeten. Wat betreft toepassing zou je
het kunnen gebruiken om met je mentorgroep dingen te bespreken, om leerlingen in groepen te
laten werken aan onderdelen of om per deelonderwerp dingen te verzamelen en bespreken met
leerlingen. Mocht je du sop zoek zijn naar een digitaal platform om dingen met leerlingen om te
delen en bespreken, dan kan Google Spaces zeker handig zijn. Zo zou je als communicatiemiddel
met je leerlingen Whatsapp kunnen gebruiken terwijl je Google Spaces bestanden neerzet, het
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mentoruitje organiseert etc. De verschillende groepen maken het zo dat je niet 257 gemiste
berichten in één kanaal hebt, wat wel overzichtelijker is dan Whatsapp.

Prettiger is misschien nog wel om platform te gebruiken met collega’s: door middel van
verschillende groepen kun je makkelijk verschillende vakonderdelen of werkpunten binnen school
bespreken. Collega’s kunnen dan aansluiten bij groepen waar zij bij betrokken zijn. Wij zien zeker
mogelijkheden en willen de komende tijd kijken of het meerwaarde heeft.

Maar..
Al hoewel Spaces makkelijk werkt, redelijk overzichtelijk is (een Wall kan wel erg lang worden) en
alle platformen beschikbaar is, wordt het vooral afwachten waar het heen gaat. Momenteel voelt het
als een mooie, strakke maar ook kale variant van #Slack. Bovendien log je in met je Google account,
wat verbonden is aan Google+ wat er voor zorgt dat je met naam en foto in beeld bent. Als
professionals onderling is dat prima, maar leerlingen vinden een leuke profielfoto een variant op hun
naam vaak wel prettig. Kortom: het kan een bruikbaar platform zijn, maar is (nog) geen grote
aanrader.
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