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ESI Internationaal
Walter Sisulu University in Zuid-Afrika
Niet alleen in Groningen werkt het ESI aan een betere elektronische
leeromgeving. Ook internationaal werkt de afdeling Educational
Support and Innovation samen met Afrikaanse universiteiten, om
daar de competenties op het gebied van e-learning te vergroten.
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De evaluatiemissie van het ESI in maart was

