SPOTLIGHT

ICT heeft vaste
plek in master
voor onderwijsvernieuwers
Het onderwijs heeft dringend behoefte aan leraren die vanuit de onderwijs
praktijk innovaties tot stand brengen. De nieuwe Master of Learning &
Innovation van Hogeschool Windesheim en Stenden Hogeschool speelt
hierop in. Welke rol speelt ICT in deze master? Hierover spraken wij met
onderwijsontwikkelaar Greta de Wit, lector Peter van ’t Riet en studerend
Christie Manintveld
docent Jaap van der Molen.

Greta de Wit, Onderwijsontwikkelaar Hogeschool Windesheim

‘In het creëren van een uitdagende leeromgeving en
stimulerende opdrachten kan ICT enorm faciliteren’
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‘Ik heb gezien hoe vernieuwingen die
van bovenaf worden opgelegd heel
veel betrokkenheid en initiatief van
docenten doodslaan. Uiteraard is faciliteren en soms aansturing van bovenaf
nodig, maar het eigenaarschap moet
echt terechtkomen in de onderwijspraktijk. Daarom richt de master zich
op docenten, werkzaam in het primair
tot in het hoger onderwijs. Zij krijgen
niet alleen een theoretische basis, maar
ook opdrachten. De afsluitende masterthesis omvat het uitvoeren van een
innovatie. Dat zorgt ervoor dat er
daadwerkelijk iets met de opgedane
kennis gebeurt.
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natuurlijk veel meer mee. In het tweede
jaar van de master volgen de studenten
een module ICT en onderwijs. Daarin
kijken zij terug op een innovatie die
eerder in de opleiding gedaan is. Ze
onderzoeken hoe zij de mogelijkheden
van ICT in die vernieuwing beter kunnen benutten. Een aantal studenten
richt zich voor hun thesis op ICT. Ze
sluiten zich daarvoor aan bij het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie dat verbonden is aan deze master.

Mogelijkheden ICT

Zelf denk ik dat er in het hoger onderwijs een grote vernieuwingsslag kan
maken in competentiegericht leren met
borging van de kenniscomponent.
Opleidingen zijn zoekende naar een

ICT speelt een rol in elke onderwijsinnovatie, al is het maar in de zin van het
beschikbaar stellen van informatie en
als communicatiemiddel. Er kan

balans tussen inhoud en leerproces. In
het creëren van een uitdagende
leeromgeving en stimulerende
opdrachten kan ICT enorm faciliteren.’

Peter van ’t Riet, lector ICT en Onderwijsinnovatie Hogeschool Windesheim

‘Er is nauwelijks nog een onderwijsinnovatie te
bedenken waar ICT geen rol in speelt’

Aandacht implementatie

Neem het digibord. Dat wordt de scholen binnengereden en vervolgens
gebruikt als een veredelde beamer, terwijl je er zoveel meer mee kunt. Er zou
meer aandacht voor de implementatie
moeten zijn en instructie over hoe je
lessen en het curriculum erop kunt aan-

passen. Afgestudeerden van deze master zijn in staat om ICT op een optimale
manier in hun werk te betrekken. Op
dit moment volgt de eerste lichting
studenten het eerste jaar van de master. In het tweede jaar richt een deel
zich voor de thesis op een vraagstuk
rond ICT en onderwijs. Ik hoop dat
daar aardige resultaten uitkomen die
bruikbaar zijn voor het onderwijs.
Hoe ICT in de master zelf gebruikt
wordt? Dat zou nog wel beter kunnen.
We maken gebruik van een digitale
leeromgeving, maar zitten met het
probleem dat de omgevingen van
Windesheim en Stenden niet op elkaar
aansluiten. Het zou mooi zijn als we dit
in de toekomst binnen één leeromgeving zouden kunnen hosten.’
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‘Of het nu gaat om het veranderen van
een curriculum of het verbeteren van
de samenwerking tussen onderwijs- en
zorginstellingen: er is nauwelijks nog
een onderwijsinnovatie te bedenken
waarin ICT geen rol speelt. Daarom is
ICT het onderwerp van een van de zes
modules binnen deze master. En dat
blijkt nodig. Veel docenten zijn niet op
de hoogte van hoe ICT het onderwijs
kan verbeteren.

Jaap van der Molen, studerend docent
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‘De master inspireert mij om het onderwijs te
veranderen’
’Hoewel ik Nederlands doceer aan de
lerarenopleiding van Hogeschool
Windesheim, staat ICT zeker op de
agenda binnen onze vakgroep. Zo is er
onlangs een ICT-kennisbasis voor lerarenopleidingen opgesteld. Hierin staat
beschreven wat een aankomend
docent in het voortgezet onderwijs
allemaal moet kennen en kunnen op
het gebied van ICT. Bij het aanpassen
van het curriculum kijken we telkens
naar die kennisbasis. We hebben besloten dat twee van de twaalf leerwerktaken zich moeten richten op digitale
didactiek. Ook wil onze vakgroep het
“afstandsleren” verbeteren: e-learning

optimaliseren, en verbeteren van het
online samenwerken, lesgeven en
begeleiden. Ik richt me daarbij vooral
op het waarborgen van de pedagogische kwaliteit van vernieuwingen op dit
vlak.
In het tweede jaar van de master volg
ik een module ICT. Mooi van de master
is dat ik het geleerde meteen in de
praktijk kan brengen. Doordat ik nu
beter weet welke factoren een rol spelen bij vernieuwingen, zie ik ook veel
meer mogelijkheden om het onderwijs
te veranderen.’

Meer informatie:
	www.windesheim.nl > masters >
master of Learning & Innovation
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