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Dag collega,
Een regelmatig bezoeker van internetforums? En lever je ook bijdragen aan deze vliegers met
meerdere staarten? Zelf gun ik mij meestal de tijd niet om zo’n hele boom van proza door te ploegen
en dan te besluiten aan welke tak ik mijn loot zal laten ontspruiten. In Windesheim heeft het College
van Bestuur nu een forumdiscussie gestart over de vraag “Vergroot ICT de professionele ruimte?”.
Mijn kenniskringleden, die van een jongere generatie zijn dan ik, hebben mij verleid er ook eens aan
mee te doen. En ik moet zeggen, het vraagstuk is er interessant genoeg voor. Na enig denkwerk
meende ik wel iets te kunnen schrijven. Voor het gemak ben ik maar bovenin begonnen om niet al
mijn voorgangers te hoeven pareren. Zie hier mijn bijdrage.
“Een van de oorzaken waarom ICT zo moeizaam doordringt in het onderwijs is de quasi-industriële
manier waarop we het onderwijs georganiseerd hebben. Beleid, ook beleid op het gebied van ICT en
onderwijs, heeft daarbij steeds de neiging zich te richten op doelgroepen (docenten, studenten) die
bediend worden met techniek en geacht worden zich volgens de kaders van het beleid te gedragen.
De sterke kant van ICT is nu juist net andersom: het stelt individuen in staat hun
ontplooiingsmogelijkheden te vergroten. Door zelf kennis over ICT te verzamelen bij hun vakgebied en
bij hun interesses kunnen zij zelf initiatieven nemen om hun dagelijkse praktijk efficiënter,
doeltreffender en leuker te maken. Dat zou ook moeten gelden voor docenten. Maar de wijze waarop
onderwijsinstellingen georganiseerd zijn, ontneemt hun eerder het initiatief dan dat zij het hun geeft.
Beleid op het gebied van ICT en onderwijs zou er daarom op gericht moeten zijn het eigen ICT-enonderwijsinitiatief van docenten te stimuleren. We moeten er zelfs vanuit gaan dat een
dergelijk initiatief tot de professionaliteit van elke docent behoort. Hoe zouden we daar als hogeschool
op kunnen inspelen? De landelijke grassrootsprojecten van SURF en Kennisnet hebben laten zien hoe
je dit ook binnen een instelling zou kunnen aanpakken. Google bijvoorbeeld eens op: grassroots en
SURF, en je kunt er veel over aan de weet komen. Wat SURF en kennisnet landelijk kunnen, kan
Windesheim ook als hogeschool. Geen grote voorzieningen voor grote doelgroepen, maar kleine,
vraaggestuurde voorzieningen voor individuele docenten en voor zelf-geformeerde groepen docenten.
Dat zou mijns inziens het komende beleidsadagium moeten zijn.”
Dat was enkele dagen geleden. En sindsdien natuurlijk elke dag kijken of er een reactie is…. Ah,
alweer geen reactie gezien, dus… wil je reageren? Dan graag. Maar omdat het een besloten forum is,
kun je, als je geen Windesheimer bent, beter een mailtje sturen naar licto@windesheim.nl. Misschien
is je reactie iets voor een volgende nieuwsbrief?
Nieuw lid komt de kenniskring van het lectoraat versterken
Per 1 mei is Drs. Gert-Jan Los in dienst getreden van het lectoraat. Gert-Jan is momenteel
onderwijskundig adviseur bij Stenden University in Leeuwarden en als docent ICT en onderwijs
betrokken bij de Master Leren en Innoveren die Stenden en Windesheim samen aanbieden (zie over
deze master de vorige nieuwsbrief of het artikel in SURFmagazine:
http://www.licto.nl/index.php?pageID=54). Gert-Jan studeerde onderwijskunde in Groningen en was
ca. 10 jaar verbonden aan het Centrum voor ICT en Onderwijs van de VU in Amsterdam. In die
functie heeft hij veel ervaring opgedaan met het implementeren van informatiesystemen voor het
onderwijs en daarnaast ook onderzoek gedaan. Binnen het lectoraat gaat hij zich bezig houden met
het onderzoeksterrein ICT voor competentieleren, waaraan voorheen door Wieke Holdampf werd
gewerkt. We wensen Gert-Jan een leerzame en plezierige tijd toe in ons midden en vertrouwen erop
dat zijn werk over enige tijd nieuwe kennis oplevert.
ICT-bewustzijn voor docenten
Op 10 december en op 11 maart jl. heb ik een keynote presentatie gegeven op de ADEF- resp. IPONConferentie over het onderwerp ICT-bewustzijn voor docenten. Van verschillende kanten werd ik
daarna gevraagd om deze presentaties digitaal ter beschikking te stellen. Omdat beide presentaties
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qua inhoud veel op elkaar leken, vind je in de bijlage de presentatie voor de IPON-Conferentie in de
Jaarbeurs te Utrecht in pdf-formaat. Ter gelegenheid van die conferentie heb ik ook een interview
gegeven over hetzelfde onderwerp aan het blad VIVES, Vakblad ten behoeve van [ICT] vernieuwingen
binnen het onderwijs, nr. 103. Dit interview kun je vinden op onze website
(http://www.licto.nl/index.php?pageID=54).
Jaarverslag 2009
Na afloop van elk kalenderjaar brengt het lectoraat een jaarverslag uit over haar activiteiten en
resultaten. Ook over 2009 is dat weer het geval. Ben je geïnteresseerd in wat er in 2009 allemaal
gepasseerd is, dan kun je het jaarverslag downloaden op onze website
(http://www.licto.nl/index.php?pageID=47).
Seminar 19 mei a.s. over virtuele werelden in het onderwijs
Op 19 mei organiseert SURFfoundation samen met ons lectoraat en met de School of Education van
Windesheim een seminar over het gebruik van virtuele werelden in het onderwijs. Centrale vraag die
middag is of onderwijs in Virtuele Werelden geïntegreerd kan worden met Real Life onderwijs (bijv. in
een Mixed Reality), of dat onderwijs in deze twee werelden juist strikt gescheiden moet blijven. Meer
gegevens over dit seminar vind je in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Voor vragen of
meer informatie kun je contact opnemen met Wim Trooster (tel.nr.: 038-4688694; e-mail:
w.trooster@windesheim.nl).
Met vriendelijke groeten,
Peter van 't Riet
-------------------Dr. S.P. van 't Riet | Lector ICT en Onderwijsinnovatie
Kenniscentrum Educatie | Hogeschool Windesheim | Postbus 10090 | 8000 GB Zwolle | Tel. 038-4699775
P.S.
1. Wie deze nieuwsbrief niet langer wil ontvangen moet mij dat even laten weten.
2. Informatie over het lectoraat en oude nieuwsbrieven kun je vinden op de website van het lectoraat
www.licto.nl.
3. Ik gebruik geen disclaimer, maar ga ervan uit dat elke lezer wel weet wat daarin zou hebben gestaan.
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