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Door Peter van ’t Riet – Lector ICT en Onderwijsinnovatie
Zwolle, 25 januari 2010
Eind november en begin december 2009 heeft het lectoraat ICT en onderwijsinnovatie (LICTO) van
Windesheim een websurvey gehouden onder de lezers van zijn nieuwsbrief om meer inzicht te
krijgen in de belangstelling van deze vaste relaties. We konden daarvoor om niet gebruik maken van
het Parantion Web Survey systeem (PWS). De uitkomsten van de websurvey zullen we niet alleen
gebruiken ter legitimering van wat we doen, maar ook om na te gaan of we onze koers op termijn
moeten bijstellen. Alvorens enkele conclusies te trekken geef ik eerst de belangrijkste resultaten
weer.
De vragenlijst is door 105 van de 220 abonnees beantwoord (48%), waarvan 92 volledig. Hiervan
werken er 55 buiten Windesheim (= extern) en 50 binnen Windesheim. Omdat de groep externe
abonnees anders is samengesteld dan de groep Windesheim abonnees, zijn de resultaten naar beide
groepen uitgesplitst. Van de externe respondenten werkt 40% in het hoger onderwijs en 22% in het
MBO, 11% in een ICT-bedrijf, 6% in het primair of voortgezet onderwijs, 5% bij een
onderwijsadviesinstelling en 5% bij de overheid . De groep die niet in het hoger onderwijs werkt, is
divers van samenstelling en te gering van omvang om de antwoorden zinvol te kunnen uitsplitsen
naar sectoren.
De samenstelling van beide groepen naar functies verschilt aanzienlijk. Onder de externe
respondenten is slechts 2% onderwijsgevend, onder de Windesheim respondenten is dat 24%. Voor
functies in bestuur en management zijn deze percentages 29% bij externen resp. 18% bij
Windesheimers. Ook onderwijsadviseurs zijn relatief goed vertegenwoordigd: 20% bij de externen,
14% bij de Windesheimers. Bij de externen valt verder de 20% ICT-adviseurs op.
De belangstelling van de externen gaat vooral uit naar de onderzoeksthema’s ICT voor
competentieleren (60%) en onderwijslogistiek (50%). Bij de Windesheimers bestaat vooral
belangstelling voor afstandsleren (68%) en kwaliteit van e-learning (66%). Ook de interesse in
didactisch gebruik van virtuele werelden is bij de externen minder groot dan bij de Windesheim
respondenten ( 13% resp. 34%). Onderwerpen die typerend zijn voor het mesoniveau van het
onderwijs zoals standaardisatie van onderwijsinformatie, ketenintegratie en IT-governance vinden
onder externen duidelijk meer belangstelling dan onder Windesheimers (gem. 41% tegen gem. 17%).
Deze cijfers zijn verklaarbaar vanuit het verschil in percentages onderwijsgevenden in de beide
groepen en het feit dat veel Windesheim collega’s participeren in de afstandsleren variant van de
lerarenopleiding.
Bij de open vraag “aan welke onderwerpen het lectoraat meer aandacht zou moeten besteden” zijn
in totaal 23 suggesties gedaan, 12 van externe respondenten en 11 vanuit Windesheim. De
onderwerpen zijn zeer divers en sommige niet op het terrein van het lectoraat. Externen komen
daarbij met onderwerpen die meer op het macro- en mesoniveau van het onderwijs liggen,
Windesheimers doen meer suggesties in de sfeer van het microniveau. Binnen de kenniskring zullen
we een discussie starten aan welke van de voorgestelde onderwerpen we in de toekomst meer
aandacht gaan besteden.
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De meeste respondenten geven aan regelmatige lezers van de nieuwsbrief te zijn (externen 85%,
Windesheim 95%) en de nieuwsbrief voldoende informatief te vinden voor het eigen werk (externen
65%, Windesheimers zelfs 81%). Slechts kleine percentages respondenten geven aan de nieuwsbrief
te weinig informatief te vinden (6% externen, 5% Windesheim). De rest heeft (nog) geen mening op
dit punt. Zeven respondenten hebben bovendien onderwerpen genoemd waaraan in de nieuwsbrief
meer aandacht besteed zou kunnen worden. Ook van die suggesties zullen we in de kenniskring
bekijken of we er rekening mee kunnen houden.
Opvallend is dat in beide groepen de nieuwsbrief het hoogste scoort als bruikbaar product voor het
eigen werk van respondenten (externen 59%, Windesheim 68%) op de tweede plaats gevolgd door
het boekje bij de lectorale rede (25% resp. 32%). Onderzoeksrapporten en artikelen worden door
externen vaker gebruikt (gem. 23% tegen 8% door Windesheimers). Windesheimers daarentegen
hebben meer gebruik gemaakt van de minisymposia (32% tegen 4% externen) en presentaties (27%
tegen 14% externen). Bijdragen van het lectoraat aan onderwijsontwikkeling, die er - zij het op
bescheiden schaal wel zijn geweest -, worden binnen Windesheim kennelijk niet als zodanig herkent
(0%), in de externe omgeving in een enkel geval wel (4%).
Er zijn vier respondenten die suggesties hebben gedaan de producten en diensten van het lectoraat
te verbeteren. Waardevol zijn de opmerkingen meer aandacht te besteden aan het MBO en meer en
beter reclame te maken voor de presentaties en minisymposia die door het lectoraat worden
gehouden. Ook wordt er om meer verbinding gevraagd met het onderwijs en de serviceverlening
binnen Windesheim, een complex vraagstuk waarop het lectoraat slechts beperkte invloed heeft.
Bovendien lijkt hier het gemis van het opgeheven Digididact zich te wreken (ik kom daarop verderop
terug). Behartenswaardig is ook de opmerking om de onderwijsontwikkeling van Windesheim te
blijven prikkelen.
Met betrekking tot de vier doelstellingen van het lectoraat wordt er door de respondenten duidelijk
de meeste waarde gehecht aan kennisontwikkeling door middel van onderzoek (73% externen; 57%
Windesheim). Externen hechten vervolgens meer waarde aan kennisdisseminatie (55% tegen 34%
Windesheim), Windesheimers meer aan bijdragen aan curriculumontwikkeling (39% tegen 10%
externen). Dat is een uitkomst die goed verklaarbaar is vanuit het verschil in positie en functionele
samenstelling van beide groepen. Het ontwikkelen van onderzoekscompetenties van docenten
scoort opvallend genoeg bij beide groepen laag (externen 10%; Windesheim 14%). Verder worden er
vooral vanuit Windesheim suggesties gedaan om de doelstellingen van het lectoraat uit te breiden
en/of bij te stellen. Die suggesties betreffen 1) de bijdrage van het lectoraat aan het onderwijs met
ICT, 2) de verbetering van de onderwijslogistiek van de hogeschool en 3) het uitgroeien tot een
expertisecentrum voor ICT-en-onderwijsvraagstukken. De eerste twee liggen in de sfeer van advies
en ondersteuning, het derde punt is een van de oorspronkelijke doelstellingen van het lectoraat.
Verder valt op dat de bereidheid om betrokken te worden bij de voorbereiding en uitvoering van
onderzoek, hoewel over de hele linie behoorlijk groot, bij externe respondenten groter is dan bij
Windesheim respondenten (78% tegen 59%). De onderwerpen die daarbij worden aangegeven,
komen grotendeels overeen met de onderzoeksthema’s die men bij een eerdere vraag al als
belangrijk had vermeld.
Bij de slotvraag over zaken die men gemist heeft in de vragenlijst, wordt door een externe
respondent de vraag gesteld naar contacten en uitwisseling met andere lectoraten. Deze zullen
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ongetwijfeld de komende jaren tot stand komen. Door Windesheimers wordt vooral de wens
uitgesproken meer ondersteuning te krijgen bij het gebruik van ICT in het onderwijs. Het lijkt daarbij
vooral te gaan om een ondersteuningsfunctie die de centrale ICT-en-onderwijsadviesgroep Digididact
enkele jaren geleden had en die helaas door Windesheim is opgeheven. Ook het lectoraat mist
Digididact als sparring- en samenwerkingspartner om het gebruik van ICT in het onderwijs van
Windesheim te innoveren. Het lectoraat is echter niet bedoeld als dienst voor
onderwijsondersteuning t.b.v. docenten die worstelen met het gebruik van ICT in hun onderwijs,
noch als projectbureau voor onderwijsverbeterprojecten.
Samengevat concludeer ik dat onze externe relaties over het algemeen instemmen met en belang
hechten aan die onderzoeks- en disseminatieactiviteiten die van belang zijn voor het mesoniveau van
het onderwijs. Onze relaties binnen Windesheim verwachten bovendien meer bijdragen op het
terrein van de onderwijsontwikkeling en het microniveau van het onderwijs. Met de oprichting van
het Kenniscentrum Educatie binnen Windesheim en de deelname van het lectoraat daarin zullen we
zeker de discussie met de School of Education aangaan waar mogelijke verbindingen zijn te leggen
tussen de “core business” van het lectoraat (ICT en onderwijsinnovatie op mesoniveau) en de
opleiding van docenten die grotendeels op microniveau is gericht.
Deze websurvey is voor ons belangrijk geweest om de koers van het lectoraat af te stemmen op de
ideeën en verwachtingen van de beide doelgroepen en zal ons de komende tijd helpen in concrete
situaties keuzen te maken. Tot slot wil ik alle respondenten hartelijk danken voor hun medewerking.
Dank ook aan Parantion (www.parantion.nl) voor het ter beschikking stellen van hun websurvey
systeem. Reacties naar aanleiding van de resultaten van deze websurvey kun je sturen naar
licto@windesheim.nl.
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Bijlage : Resultaten LICTO Websurvey 2009
In deze bijlage vind je de resultaten van de LICTO websurvey 2009 die in november/december 2009 is
uitgezet onder 220 abonnees op de nieuwsbrief van het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie en die
door 105 personen is beantwoord, waarvan 92 volledig. De resultaten zijn uitgesplitst naar twee
doelgroepen: de externe relaties van het lectoraat (d.w.z. relaties die niet in dienst zijn bij
Windesheim) en de interne relaties (zij die wel in dienst zijn bij Windesheim). Alleen bij vraag 1
ontbreken de gegevens van de Windesheim respondenten omdat die allemaal in het hoger onderwijs
werken.

Vraag 1 : In welke sector ben je werkzaam voor je hoofdtaak? (Extern)
(NValid = 55)
Hoger onderwijs
MBO
Algemeen voortgezet onderwijs
Primair onderwijs
Onderwijsadvies instelling
ICT bedrijf
Overheid
Overige

40%
21.82%
3.64%
1.82%
5.45%
10.91%
5.45%
10.91%
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Vraag 2 : Hoe zou je het grootste deel van je werkzaamheden het beste kunnen
karakteriseren? (Extern)
(NValid = 55)
Onderwijs gevend
Manager/bestuurder
ICT-ondersteuner in het onderwijs
Onderwijsadviseur
Onderzoeker
ICT-adviseur
Overige

1.82%
29.09%
5.45%
20%
7.27%
20%
16.36%
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Vraag 2 : Hoe zou je het grootste deel van je werkzaamheden het beste kunnen
karakteriseren? (Windesheim)
(NValid = 50)
Onderwijs gevend
Manager/bestuurder
ICT-ondersteuner in het onderwijs
Onderwijsadviseur
Onderzoeker
ICT-adviseur
Overige

24%
18%
8%
14%
8%
4%
24%
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Vraag 3 : Het lectoraat houdt zich bezig met onderzoek op een aantal thema's. Kun je
van de volgende thema's er een of meer aangeven die je de belangrijkste vindt om
onderzoek naar te doen? (Extern)
(NValid = 52)
Afstandsleren
Didactisch gebruik van virtuele werelden (o.a. Second Life)
ICT voor competentiegericht onderwijs
Kwaliteit van e-learning
Onderwijslogistiek (planning en roostering)
Standaardisatie van onderwijsinformatie
Ketenintegratie in het onderwijs
IT-governance in het onderwijs
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36.54%
13.46%
59.62%
38.46%
50%
40.38%
40.38%
42.31%
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Vraag 3 : Het lectoraat houdt zich bezig met onderzoek op een aantal thema's. Kun je
van de volgende thema's er een of meer aangeven die je de belangrijkste vindt om
onderzoek naar te doen? (Windesheim)
(NValid = 44)
Afstandsleren
Didactisch gebruik van virtuele werelden (o.a. Second Life)
ICT voor competentiegericht onderwijs
Kwaliteit van e-learning
Onderwijslogistiek (planning en roostering)
Standaardisatie van onderwijsinformatie
Ketenintegratie in het onderwijs
IT-governance in het onderwijs
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68.18%
34.09%
43.18%
65.91%
25%
13.64%
15.91%
22.73%
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Vraag 4 : Zijn er andere thema's op het gebied van ICT en onderwijsinnovatie die je
belangrijk vindt om onderzoek naar te doen? Zo ja, welke? (Extern)
(NValid = 12)
1 proceseigenaarschap ondersteund door ICT
2 open source in onderwijslogistiek
3 Mediawijsheid, kritisch gebruik van nieuwe media
4 Eisen aan ICT-competenties van Hbo-ers vanuit de markt
Samenwerking in HO land, waarom lukt dat niet? Als we het willen, hoe optimaliseren we
5
dat dan?
6 kennisroulatie via communities
7 De beheer- en kostenaspecten van ICT.
8 Persoonlijke leeromgeving (PLO) d.m.v. web 2.0 in relatie tot geïnstitutionaliseerde ELO
9 e-preparation e-marketing prospective students
Effectiviteit en efficientie van e-learning, motivatie verbetering bij leerlingen en docenten
10
bij invoering digitale didactiek, koppeling cijferadministratie met Elo en LMS,
Cloud services en Cloud sourcing, Groene IT, Gebruik van (commerciele) services door
11
studenten, medewerkers en onderzoekers
invloed ict op de relatie docent/leerling, m.a.w. wordt onderwijs/leerproces kwalitatief
12
anders als er veel digitaal gecommuniceerd wordt.

Vraag 4 : Zijn er andere thema's op het gebied van ICT en onderwijsinnovatie die je
belangrijk vindt om onderzoek naar te doen? Zo ja, welke? (Windesheim)
(NValid = 11)
1 gebruik smartphones e.d. in het onderwijs
2 BI & Onderwijs
jazeker: Meer op micro-niveau (in mijn geval vakdidactisch onderzoek naar ict en
3
onderwijsinnovatie bij onderwijs in natuur-en scheikunde)
4 Hoe maak je onderwijs beschikbaar voor iedereen (wereldwijd) met behulp van ICT?
5 Ik mis alleen e-didactiek.
6 Een goed ICT beheer
7 Managementinformatie
8 digitale toetsing
9 Didactisch gebruik van Digitale schoolborden
10 informatiemanagement
differentiatie in leer- en werkstijl met behulp van nieuwe media het werkveld als mede11
begeleider van het portfolio
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Vraag 5 : Heb je het afgelopen jaar de nieuwsbrief van het lectoraat regelmatig gelezen?
(Extern)
(NValid = 52)
Ja
Nee

84.62%
15.38%
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Vraag 5 : Heb je het afgelopen jaar de nieuwsbrief van het lectoraat regelmatig gelezen?
(Windesheim)
(NValid = 44)
Ja
Nee

95.45%
4.55%
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Vraag 6 : Vind je de nieuwsbrief informatief genoeg voor je eigen werk? (Extern)
(NValid = 52)
Voldoende informatief
(Nog) geen mening
Te weinig informatief

65.38%
30.77%
5.77%
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Vraag 6 : Vind je de nieuwsbrief informatief genoeg voor je eigen werk? (Windesheim)
(NValid = 44)
Voldoende informatief
(Nog) geen mening
Te weinig informatief

81.82%
13.64%
4.55%
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Vraag 7 : Zijn er onderwerpen waarvoor je in de nieuwsbrief meer aandacht zou willen
vragen? Zo ja, welke? (Extern)
(NValid = 4)
1 Voortgang binnen onderwijsinstellingen over onderwijslogistiek en ketenbeheersing
Veel betrokken bij 'andere' niet ict gerelateerde onderwerpen. Zie de noodzaak duidelijk in
2
van vernieuwingen op dit gebied.
beoordelen van competenties mbv ICT; gebruik van digitaal portfolio hierbij in de hele
3
onderwijsketen
4 Lesmateriaal in relatie tot onderwijsvernieuwing

Vraag 7 : Zijn er onderwerpen waarvoor je in de nieuwsbrief meer aandacht zou willen
vragen? Zo ja, welke? (Windesheim)
(NValid = 3)
Ik zou graag meer informatie willen hebben over onderwerpen uit de didactiek van de
1
natuurwetenschappen.
Algemene ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijsinnovatie. Dus niet alleen
2
wat er in het lectoraat gebeurt.
3 nieuwe trends zoals connectivisme hoofdthema's op de congressen waar dit lectoraat spreekt
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Vraag 8 : Van welke producten van het lectoraat heb je de afgelopen jaren zinvol
gebruik kunnen maken? (Extern)
(NValid = 51)
Het boekje bij de lectorale rede
Artikelen in tijdschriften
Onderzoeksrapporten
De inhoud van de nieuwsbrief
Informatie op de website
Bijgewoonde presentaties
Bezochte minisymposia
Bijdragen aan onderwijs(ontwikkeling)
Advieswerk
Geen van deze

25.49%
21.57%
23.53%
58.82%
15.69%
13.73%
3.92%
3.92%
7.84%
19.61%
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Vraag 8 : Van welke producten van het lectoraat heb je de afgelopen jaren zinvol
gebruik kunnen maken? (Windesheim)
(NValid = 44)
Het boekje bij de lectorale rede
Artikelen in tijdschriften
Onderzoeksrapporten
De inhoud van de nieuwsbrief
Informatie op de website
Bijgewoonde presentaties
Bezochte minisymposia
Bijdragen aan onderwijs(ontwikkeling)
Advieswerk
Geen van deze

31.82%
9.09%
6.82%
68.18%
11.36%
27.27%
31.82%
0%
2.27%
9.09%
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Vraag 9 : Heb je suggesties om onze producten en diensten te verbeteren en/of uit te
breiden? Zo ja, welke? (Extern)
(NValid = 2)
1 verbreed jullie onderzoek richting MBO sector/werk meer samen met bedrijven
2 Meer duidelijke en aantrekkelijke uitnodigingen voor presentaties, symposia, e.d.

Vraag 9 : Heb je suggesties om onze producten en diensten te verbeteren en/of uit te
breiden? Zo ja, welke? (Windesheim)
(NValid = 2)
ik zou meer connectie willen zien met de organisatie windesheim. Wat heeft de Dienst-ICT
1
of Schools aan het lectoraat
2 blijf de minisymposia organiseren en blijf onderwijsinnovatie prikkelen
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Vraag 10 : Welke van de vier officiële doelstellingen van lectoraten vind je de
belangrijkste voor het lectoraat ICT en onderwijsinnovatie? (Extern)
(NValid = 49)
Kennisontwikkeling d.m.v. onderzoek
Ontwikkelen van onderzoekscompetenties van docenten
Bijdragen leveren aan curriculumontwikkeling
Verspreiding van kennis over het onderwerp van het lectoraat
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73.47%
10.2%
10.2%
55.1%
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Vraag 10 : Welke van de vier officiële doelstellingen van lectoraten vind je de
belangrijkste voor het lectoraat ICT en onderwijsinnovatie? (Windesheim)
(NValid = 44)
Kennisontwikkeling d.m.v. onderzoek
Ontwikkelen van onderzoekscompetenties van docenten
Bijdragen leveren aan curriculumontwikkeling
Verspreiding van kennis over het onderwerp van het lectoraat
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56.82%
13.64%
38.64%
34.09%
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Vraag 10a : Zijn er andere doelstellingen die je belangrijk vindt voor het lectoraat en
die je mist in bovenstaand lijstje? Zo ja, welke? (Extern)
(NValid = 1)
Stimuleren van gebruik van nieuwe media in het onderwijs Coachfunctie voor docenten om
1
hen te begeleiden bij het gebruik van nieuwe media in het onderwijs

Vraag 10a : Zijn er andere doelstellingen die je belangrijk vindt voor het lectoraat en
die je mist in bovenstaand lijstje? Zo ja, welke? (Windesheim)
(NValid = 7)
De activiteiten van het kennislectoraat dienen de bredere doelstellingen van Windesheim te
ondersteunen. Ik vind dat Windesheim sterk achterloopt op het gebied van afstandsleren en
1
e-learning. Ik zou het toejuichen als het kenniscentrum met name die twee punten prioriteit
zou geven.
Ik zou graag meer en betere verbindingen willen leggen met mijn eigen lespraktijk het
2
opleiden van natuur- en scheikunde leraren.
3 Bijdrage leveren aan de missie/visie van ICT op de hogeschool
uitgroeien tot een centrum waar expertise is om vraagstukken op educatieve ict terrein te
4
onderzoeken of beantwoorden
5 Bijdrage leveren aan de onderwijsorganisatie (o.a. onderwijslogistiek).
6 Bijdragen aan Windesheim als Kennisinstelling
7 actieve bijdrage bij de onderwijslogistiek van Windesheim
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Vraag 11 : Bij de voorbereiding en uitvoering van een onderzoek kan het soms van
belang zijn deskundigen uit het veld te raadplegen. Zou je in de toekomst willen
meewerken aan websurveys om de kwaliteit van ons onderzoek te kunnen verbeteren?
(Extern)
(NValid = 49)
Ja
Nee

77.55%
22.45%
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Vraag 11 : Bij de voorbereiding en uitvoering van een onderzoek kan het soms van
belang zijn deskundigen uit het veld te raadplegen. Zou je in de toekomst willen
meewerken aan websurveys om de kwaliteit van ons onderzoek te kunnen verbeteren?
(Windesheim)
(NValid = 44)
Ja
Nee

59.09%
40.91%
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Vraag 11a : Voor welke van de volgende onderwerpen kunnen we je in de toekomst
benaderen met een websurvey? (Extern)
(NValid = 37)
Afstandsleren
Didactisch gebruik van virtuele werelden (o.a. Second Life)
ICT voor competentiegericht onderwijs
Kwaliteit van e-learning
Onderwijslogistiek (planning en roostering)
Standaardisatie van onderwijsinformatie
Ketenintegratie in het onderwijs
IT-governance in het onderwijs
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24.32%
16.22%
54.05%
35.14%
48.65%
51.35%
40.54%
43.24%
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Vraag 11a : Voor welke van de volgende onderwerpen kunnen we je in de toekomst
benaderen met een websurvey? (Windesheim)
(NValid = 26)
Afstandsleren
Didactisch gebruik van virtuele werelden (o.a. Second Life)
ICT voor competentiegericht onderwijs
Kwaliteit van e-learning
Onderwijslogistiek (planning en roostering)
Standaardisatie van onderwijsinformatie
Ketenintegratie in het onderwijs
IT-governance in het onderwijs
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57.69%
26.92%
42.31%
69.23%
11.54%
30.77%
15.38%
30.77%
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Vraag 12 : Zijn er zaken die je gemist heb in deze vragenlijst of wil je ons advies geven
over de koers van het lectoraat? Dan kun je hieronder je opmerkingen kwijt. (Extern)
(NValid = 1)
1 Uitwisseling met andere lectoraten op thematische raakvlakken

Vraag 12 : Zijn er zaken die je gemist heb in deze vragenlijst of wil je ons advies geven
over de koers van het lectoraat? Dan kun je hieronder je opmerkingen kwijt.
(Windesheim)
(NValid = 4)
1 Blijf vooral HBO- en student/docent geconcentreerd.
Ik ben erg benieuwd of de door de hogeschool ingezette koers om de lectoraten dichter bij
2 het onderwijs in de Schools te plaatsen ook de beoogde effecten zullen hebben. In elk geval
vond ik de symposia met (expert)collega's interessant en leuk om naar toe te gaan.
3 niets gemist. Meer connectie met de dienst-ict
onderzoek naar de kwaliteit van ict-gebruik door docenten op windesheim onderzoek naar
4 faciliteiten voor ict-gebruik door docenten op windesheim Blackboard als elo, verbeteren en
standaardiseren
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