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Dag collega,
In deze nieuwsbrief vind je informatie over een aantal zaken waarmee het lectoraat de laatste tijd is
bezig geweest, zoals de onderwijsstandaarden bij ROC Aventus, de stand van zaken van ons
onderzoek, onze bijdrage aan de master Leren en Innoveren van Windesheim, de wijze waarop de
KPC-groep en de Alberdingk Thijm Scholen gebruik maken van de kennis die door het lectoraat
ontwikkeld is, en de bijdrage aan de special interest groep van SURFfoundation over Games, Virtuele
Werelden en Simulaties. Tot slot nog een mooie column van Frank Boterenbrood over zijn zoektocht
naar zinvol ICT-gebruik in zijn lessen.
Onderwijsstandaarden van ROC Aventus
Sinds 2008 ben ik betrokken bij de onderwijsvernieuwing van het ROC Aventus in Apeldoorn,
Deventer en Zutphen. Daarbij heb ik de werkgroep Standaarden, bestaande uit directeuren en senioronderwijsadviseurs, geholpen bij het formuleren van onderwijsstandaarden die als brug moeten
dienen om het strategisch onderwijsbeleid te vertalen naar de praktijk van de onderwijsplanning en
onderwijsontwikkeling. De standaarden beogen de studiemobiliteit van de studenten te vergroten en
betreffen een zevental terreinen, te weten de jaarcyclus, de instroommomenten, de
onderwijsprogrammering, de onderwijseenheden, de formatieve beoordeling, de summatieve
beoordeling en de beschrijving van het onderwijs. De standaarden zijn voorgelegd aan het voltallige
managementteam van Aventus en van vragen en commentaar voorzien. Na nadere toelichting bij de
gemaakte keuzen, in commentaarboxen toegevoegd aan de tekst van het document, zijn de
standaarden met grote steun van het management vastgesteld. Inmiddels zijn de voorbereidingen
gestart om de onderwijsstandaarden te gaan implementeren, waarbij een grote rol is weggelegd voor
de onderwijsteams.
Gedurende de invoering van de onderwijsstandaarden zal het lectoraat onderzoek doen naar het
verloop van het implementatieproces in de onderwijsteams. Een viertal teams zal gedurende het
implementatietraject gevolgd en bevraagd worden over de mate waarin de visie achter de invoering
van de standaarden helder is en gedeeld wordt, de kennis en ervaring die teamleden hebben met
curriculumverandering, de wijze waarop het team de communicatie, sturing en facilitering van de
projectorganisatie ervaart, de rol die de informatiesystemen spelen bij het vastleggen en verwerken
van onderwijsgegevens, etc. De invoering van onderwijsstandaarden leidt tot een verandering van de
onderwijsprogrammering die tevens gepaard gaat met veranderingen in de onderwijsleerprocessen.
Dit betekent dat ook het verzorgen van onderwijs door docenten kan gaan veranderen. Inzicht in de
factoren die de implementatie van de standaarden door docententeams positief dan wel negatief
beïnvloeden, is noodzakelijk om het project indien nodig te kunnen bijsturen en de kans op succes te
vergroten. Op basis van de onderzoeksresultaten gedurende het implementatietraject, bepaalt de
werkgroep standaarden of interventies noodzakelijk zijn, en zo ja welke. Het onderzoek zal in het
studiejaar 2010-2011 worden uitgevoerd door Inge Strijker.
Wie meer wil weten over de Aventus Onderwijsstandaarden kan informatie vragen aan Hannie van
der Heijden, senior-onderwijsadviseur bij de stafdienst Onderwijs van ROC Aventus
(h.vanderheijden@aventus.nl).
Stand van het onderzoek
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief hierbij een korte stand van zaken m.b.t. het onderzoek
van het lectoraat.
-

Frank Boterenbrood is bezig met de afronding van zijn onderzoek voor SURFfoundation naar
ontwerpcriteria voor standaarden voor de beschrijving van onderwijs ter ondersteuning van
(inter)nationale studiemobiliteit. Het onderzoek levert een groot aantal ontwerpcriteria op waaraan
bestaande standaarden getoetst kunnen worden en waarmee nieuwe standaarden ontwikkeld
kunnen worden.
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Het onderzoek van Wim Trooster naar de didactische meerwaarde van het gebruik van virtuele
werelden in het onderwijs verkeert eveneens in de afrondende fase. Binnenkort zal het
onderzoeksrapport worden gepubliceerd.
Inge Strijker is naast het onderzoek bij Aventus (zie boven) begonnen met een verkennend
onderzoek naar ICT-gebruik van docenten in het onderwijs. Bekeken wordt of het mogelijk is een
meetinstrument te ontwikkelen waarmee het feitelijke ICT-gebruik van docenten in kaart kan
worden gebracht. Als zo’n meetinstrument mogelijk is, zal daarna onderzoek gedaan kunnen
worden naar factoren die dat gebruik beïnvloeden en naar onderwijseffecten die dat gebruik kan
hebben.
Rolf Bruins is, na afronding van zijn onderzoek over IT-governance in het hoger onderwijs, zich
aan het oriënteren of vervolgonderzoek. De verkenning gaat momenteel in de richting van een
betere onderlinge afstemming van de organisaties van onderwijsafdelingen en
informatiemanagement in grote onderwijsinstellingen.
De vacature voor het onderzoek naar ICT voor competentieleren is nog altijd onvervuld.

Verder voer ik gesprekken met enkele docenten van Windesheim die plannen voor
promotieonderzoeken hebben op het gebied van ICT en onderwijs. Zodra deze gesprekken resultaten
opleveren, zal ik daarover informatie geven.
Master Leren en Innoveren
Vanaf vorig jaar ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van de masteropleiding Leren en
Innoveren van de School of Education van Windesheim in samenwerking met Stenden University in
Leeuwarden. In het programma van het tweede jaar van die master, die dit studiejaar voor het eerst
van start ging, is een module ICT en Onderwijs opgenomen die zal worden verzorgd door de docenten
Erik Bolhuis (Windesheim) en Gert-Jan Los (Stenden). Voor de master thesis die de studenten
volgend jaar moeten afleggen, zijn z.g. innovatiekringen samengesteld op basis van het onderwerp
dat de studenten hebben gekozen voor hun onderzoek. Vijf studenten (die tevens als docent
werkzaam zijn in het onderwijs) kozen een thema op het terrein van het lectoraat. Vorige week vrijdag
hebben Erik Bolhuis en ik een sessie met de studenten gehad om hun onderzoeksidee uit te werken
in de richting van een onderzoekbare vraagstelling en een onderzoeksopzet. Het enthousiasme was
wederzijds groot en we zijn dan ook zeer benieuwd hoe dit traject verder gaat verlopen.
Ondersteuningsaanbod KPC Groep en Alberdingk Thijm Scholen
Na afloop van mijn keynote op het IPON-Congres op 11 maart in de Jaarbeurs in Utrecht had ik een
interessant gesprek met John van Dongen, senior-adviseur bij de KPC-Groep (voorheen Katholiek
Pedagogisch Centrum), en Herman Rigter, ICT-directeur aan de Alberdingk Thijm Scholen in
Hilversum. Op basis van noties uit mijn lectorale rede hebben zij een model opgesteld om vragen met
betrekking tot ICT en onderwijs te ordenen en in onderling verband te kunnen adresseren. De
Alberdingk Thijm Scholen hebben de ambitie de beste ICT-en-Onderwijs-scholen van Nederland te
worden, maar willen de door hen ontwikkelde kennis graag samen met de KPC-Groep ter beschikking
stellen aan andere scholen die met ICT aan de slag willen in hun onderwijs. Van de door hen
uitgebrachte flyer is een pagina als attachment aan deze nieuwsbrief toegevoegd, zie pagina 3.
Daarin vind je de contactinformatie voor het geval je interesse hebt en contact wilt opnemen met John
van Dongen of Herman Rigter.
Netwerkdag van de Special Interest Groups (SIG’s) van SURF
Datum: 14 april 2010 - Thema: ”10 jaar OnderwijsVernieuwingsProjecten”
SURF wil dit jaar een periode van 10 jaar met onderwijsvernieuwingsprojecten evalueren. Een periode
waarin de aandacht verschoof van ICT als doel naar ICT als middel. Op de netwerkdag van de
Special Interest Groups zal SURF de publieksprijs uitreiken voor de beste ICT-en-onderwijsprojecten
van de afgelopen jaren. Gekoppeld hieraan wil SURF een dialoog op gang brengen over vragen als:
- Welk effect hebben de ICT-en-onderwijsprojecten gehad?
- Wat was de kwaliteit van de opgeleverde producten?
- Wat is de rol van effectstudies in deze context geweest?
- En hoe doen we het in de toekomst beter, bijvoorbeeld in onze SIG’s?
De maat moet immers zijn dat de ontwikkelde producten goed gebruikt kunnen worden. De
netwerkdag zal 14 april plaatsvinden in het Jaarbeursgebouw te Utrecht. Er komt een geïntegreerd
programma met ruimte voor interactie tussen de SIG’s, maar ook voor discussie binnen de SIG. We
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kunnen het er dan bijvoorbeeld over hebben wat dit betekent voor de ontwikkeling van Serious
Games, Virtuele Werelden en Simulaties. Binnenkort zal een uitgewerkt programma bekend gemaakt
worden, met de mogelijkheid om in te schrijven voor deze netwerkdag.
Het belooft een interessante dag te worden, die mede belangrijk is voor de koers binnen de SIG over
Serious Gaming waarin Wim Trooster, lid van ons lectoraat, participeert. Inschrijven voor de dag kan
via: http://surf.eccoo.rug.nl/sis/du/867/registration. Wim hoopt velen van jullie te mogen verwelkomen
daar!
Column Frank Boterenbrood
Aan deze nieuwsbrief gehecht vind je een column van Frank Boterenbrood over Class Response
Systemen. Als ICT-bewuste docent beschrijft Frank daarin een tweetal experimenten die hij met ICTmiddelen in zijn groep heeft uitgeprobeerd om de studenten actiever bij de colleges te betrekken. De
column laat mooi zien dat ICT-gebruik in het onderwijs geen vanzelfsprekende zaak is, zoals het
gebruik van stoelen en tafels. Het is een zoektocht met vallen en opstaan, maar ook steeds een stapje
dichter bij je doel komen. (Lees hier verder)
Met vriendelijke groeten,
Peter van 't Riet
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