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Hoe het begon

• Verschillende computers
     =

Verschillende bookmarks

• Bookmarks = rotzooi
– Waar plaats ik een website onder?
– Waar vind ik een website onder terug?
– Tijdrovend om alles te catalogiseren, en dus

meestal een rotzooi



Wat is del.icio.us? (1/3)
The website del.icio.us (pronounced as
“delicious") is a social bookmarking web

service for storing, sharing, and discovering
web bookmarks. The site came online in

late 2003 and was founded by Joshua
Schachter, co-maintainer of Memepool. It is

now part of Yahoo.
http://en.wikipedia.org/wiki/Del.icio.us

Meer dan 2 000 000 gebruikers sinds begin maart 2007...



Wat is del.icio.us? (2/3)

• Onderdeel van web 2.0:
– web 1.0 = publicatiemedium
– web 2.0 = interactiemedium (term ontstaan in 2004)

• Vroeger:
– Bookmarks = gecatalogiseerd fichesysteem van de

bibliotheek (of in mijn geval gewoon een hoop
rommel)
ZELF orde scheppen middels boomstructuur

• Nu: gebruik de computer om orde te scheppen!
 Tags: geen (beperking op) structuur
    Folksonomies ≠ metadata



Wat is del.icio.us? (3/3)

• Zoeken naar informatie
– Google (e.a.): indexeert ALLES
– Del.icio.us: de gebruikers geven zelf een

indexering (“tags”) aan sites met als gevolg dat je
gericht kan graven naar informatie

• Gemakkelijk te gebruiken
• Veel third party plugins (ook voor

programmeurs)



En dan nu: showtime!



Persoonlijke voordelen (1/2)

• Bookmarks altijd en overal binnen handbereik
• Geen verloren bookmarks bij computercrash /

nieuwe computer
• Bookmarks delen met team/ collega’s

/vrienden /studenten + RSS feeds
• Gemakkelijk doorzoekbare informatie: tags &

keywords
• Mogelijkheid om te graven in de informatie



Persoonlijke voordelen (2/2)
• Leer andere sites en interessante personen ‘kennen’

door het sociale aspect van de service (via tags of via
interessante gebruikers, ...) + RSS feeds

• Tonen op websites (bvb persoonlijke blog) van links
uit je del.icio.us account
– http://www.opbrussel.be/simplepage.aspx?id=373
– http://am40s.blogspot.com/
– http://homepages.vub.ac.be/~kvanmeer/links/



• Collectief en interactief verzamelen van
nuttige (web)informatie/bronnen tussen
docenten, onderzoekers, studenten in eigen
en/of andere instellingen

• Inzage door de docent in wat de student
online leest, door de gelinkte pagina’s van
een studenten te bekijken (elke student een
eigen del.icio.us of beter 1 tag per student op 1
gezamelijke del.icio.us).

• Nuttig voor groepswerk

Toepassen in onderwijs? (1/4)



Toepassen in onderwijs? (2/4)

• Jaar na jaar gebruik levert een groeiende
databank aan interessante bronnen op:
archiveren van bronnen en studiemateriaal
(tag op jaar?)

• Materiaal verzamelen voor thesis, taak,
groepswerk, scriptie, ...

• Del.icio.us als onderdeel van een portfolio



Ways to go:
• Eén volledige del.icio.us account gebruiken

om (web)informatie aan studenten te
bezorgen (of een tag specificiëren die je
steeds gebruikt voor je studenten)  docent
in charge

• Eén volledige del.icio.us account delen met
een groep studenten (gebruik makend van
een naamtag)  sociaal in charge

• Iedereen zijn eigen del.icio.us en dan een
(zeer) specifieke tag gebruiken  sociaal in
charge

Toepassen in onderwijs? (3/4)



• Extra voordelen:
– Tijds- en plaatsonafhankelijk
– You’re not alone: veel informatie via andere

gebruikers  gevoel van realiteit

Rss feeds opnemen in Dokeos cursussen?
Misschien via een third party plugin?
Javascript (of php, ...) zijn dan nodig...

Toepassen in onderwijs? (4/4)



Links (1/2)
• Furl: andere bekende site voor Social bookmarking: www.furl.net
• http://en.wikipedia.org/wiki/Del.icio.us
• Eigen installaties van dit soort software:

http://3spots.blogspot.com/2006/05/delicious-digg-clones-and-open-
source.html

• The Several Habits of Wildly Successful del.icio.us Users:
http://slackermanager.com/2005/12/the_several_hab.html

• del.icio.us hacks, links, tools organized by actions / functions:
http://www.econsultant.com/delicious-by-function/index.html

• (Third party) extensies:
http://www.quickonlinetips.com/archives/2005/02/absolutely-delicious-
complete-tools-collection/

• Del.icio.us official helppage: http://del.icio.us/help/
• All you need to know about del.icio.us Bookmarks for Firefox:

http://del.icio.us/help/firefox/bookmarks/quicktour



Links (2/2)
• 2 other ways to access your del.icio.us bookmarks:

http://www.lifeclever.com/easier-access-to-delicious-bookmarks/
• Become a del.icio.us Power User:

http://davidbrunelle.com/2006/09/05/become-a-delicious-power-user/
• Simply Del.icio.us:

http://www.epicurious.com/recipes/recipe_collections/simply_delicious/


