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Dag collega,
De zomer is aangebroken en de vakanties staan weer voor de deur. Als je nog piekert over welke
vakantielectuur je in je reiskoffer zult pakken, hoef je na deze nieuwsbrief niet langer te aarzelen: een
presentatie, twee onderzoeksrapporten, een artikel in een vakblad, een column en een boek! En dat
allemaal over ICT, onderwijs en informatiemanagement. Daarmee moet je de zomerse zon toch
kunnen doorstaan! Je vindt er alles over in deze nieuwsbrief.
Presentatie Onderwijslogistiek
Op de SISlink Conferentie van SURFfoundation en Studielink op 17 juni 2010 in Noordwijkerhout heb
ik een presentatie verzorgd over de knelpunten in de huidige planning en roostering in het hoger
onderwijs die het ons onmogelijk maken werkelijk vraaggestuurd onderwijs in te voeren. Maar ook
heb ik een ontwerp gepresenteerd van een nieuwe onderwijslogistiek met bijbehorende bekostiging,
waarmee vraagsturing wél gerealiseerd kan worden. De presentatie is te bekijken op de website van
SURFfoundation
(http://www.surffoundation.nl/nl/bijeenkomsten/Pages/SISLink2010.aspx#Knelpunten).
Een van de eerste vereisten om tot vraaggestuurd onderwijs te kunnen komen, is dat docenten
overstappen op een "vraaggestuurde" vorm van inzetplanning en dat resultaatverantwoordelijke
docententeams uit een vaste kern en een flexibele schil gaan bestaan. Om een stap in die richting te
zetten ben ik op zoek naar een vakgroep of docententeam die in samenspraak met mij een
experiment "docentloos roosteren" wil uitvoeren: eerst het beste rooster maken voor studenten en
daarna de docenten het onderwijs met elkaar laten verdelen. Vakgroepen of docententeams die dat
experiment wel eens durven doen: neem contact met mij op en we gaan het zorgvuldig
voorbereiden. Ook ben ik bereid mijn ideeën daarover nader toe te lichten.
Onderzoeksrapport “Het gebruik van Second Life voor het onderwijs”
Wim Trooster deed in 2009-2010 onderzoek naar de didactische meerwaarde van het gebruik van de
virtuele wereld Second Life (SL) in het onderwijs. Aan de hand van een analyse van 11 bestaande
onderwijsinitiatieven in SL komt hij tot een checklist van 10 didactische en 8 organisatorische
aandachtspunten voor ieder die in SL een onderwijsactiviteit wil ontwikkelen. Je kunt het
onderzoeksrapport downloaden (http://www.licto.nl/index.php?pageID=41) op de website van het
lectoraat. Wil je naar aanleiding daarvan contact leggen met Wim Trooster dan kun je hem mailen op
zijn mailadres w.trooster@windesheim.nl. Wist je dat ons lectoraat een eiland voor Windesheim heeft
ingericht in Second Life? Ga er gerust eens kijken. Ook daarover kun je met Wim contact opnemen.
Onderzoeksrapport “Standaardisatie in het hoger onderwijs”
Onder deze titel verscheen deze week het onderzoeksrapport van Frank Boterenbrood over zijn
onderzoek naar “ontwerpcriteria voor een standaardbeschrijving van het onderwijsaanbod gericht op
effectief multi-institutioneel studieloopbaanontwerp”. Ja, ontrafel deze zin maar eens! Kort uitgelegd
gaat het (van achter naar voor) om het volgende.
We willen bevorderen dat studenten hun studieloopbaan gaan ontwerpen, niet alleen met onderwijs
van hun eigen instelling, maar ook met dat van andere onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland.
Dat is immers een belangrijke Europese hogeronderwijsdoelstelling. Maar zij kunnen dat alleen als er
goede, duidelijke en toegankelijke beschrijvingen van het hoger onderwijs in Europa bestaan. Die
onderwijsbeschrijvingen zullen daarom moeten voldoen aan standaarden die de
student ondersteunen ze via het internet te raadplegen. Voor dat doel hoeft er niet één enkele
standaard te komen; het mogen er best meer zijn. Maar al die standaarden moeten wel voldoen aan
een aantal criteria die ze geschikt maken om studenten maximaal te faciliteren. Met andere woorden:
die standaarden zullen aan bepaalde ontwerpcriteria moeten voldoen. En die ontwerpcriteria heeft
Frank nu door middel van zijn onderzoek proberen te ontdekken. Het resultaat bestaat uit zo'n
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33 ontwerpcriteria. Het onderzoek is medegefinancierd door SURFfoundation Platform ICT en
Organisatie. Dit platform heeft standaardisatie en onderwijslogistiek hoog op zijn agenda staan.
Nieuwsgierig geworden? In zijn bijgevoegde column vertelt Frank iets over de achtergronden van zijn
onderzoek. Ook kunt je het onderzoeksrapport downloaden
(http://www.licto.nl/index.php?pageID=57) op onze website. Wil je naar aanleiding van het rapport
contact leggen met de auteur dan kun je Frank mailen: f.boterenbrood@windesheim.nl.
Artikel “Het hoger onderwijs ontbeert ICT-regisseur”
Rolf Bruins en Peter van ’t Riet publiceerden in de Automatisering Gids van 25 juni 2010 een artikel
over de IT-governance in het Nederlandse hoger onderwijs onder bovenstaande titel. Het artikel is
gebaseerd op het onderzoek naar IT-governance dat Rolf Bruins vorig jaar bij 10 grote hogescholen
heeft uitgevoerd. Het behandelt het gebrek aan IT-regie waar veel hogeronderwijsinstellingen last van
hebben vooral door het ontbreken van een echte CIO-functie. Veel CIO-taken worden wel uitgevoerd,
maar zijn versnipperd over diverse functionarissen en meestal zonder de bijbehorende mandatering.
Gevolg is dat ICT maar mondjesmaat een bijdrage levert aan het bereiken van de strategische
doelstellingen van onze hogeronderwijsinstellingen. Er valt op dit terrein dus nog een wereld te
winnen voor bestuur en management. Je kunt het artikel downloaden op onze
website (http://www.licto.nl/article.php?articleID=23).
Boek over informatiemanagement
Onlangs is de 2e editie verschenen van het boek Informatiemanagement geschreven door Rolf Bruins
(verbonden aan de kenniskring van ons lectoraat) en Bert Pinkster (ISBN-13 9789043017466). Het
boek introduceert de student in het dynamische vakgebied van informatiemanagement, dat zich
bevindt op het kruispunt van informatiekunde, bedrijfskunde, management en marketing. In deze
tweede editie komt eerst de kenniswerker aan bod; wat is zijn functie in de organisatie en hoe
beïnvloedt de omgeving de rol van ICT? Vervolgens worden het sturen en beheersen van
informatiestromen en de achterliggende technologie besproken. Ten slotte staan het belang van
innovatie en verandermanagement centraal. Van harte aanbevolen voor wie de rol van
informatiemanagement binnen organisaties beter wil leren begrijpen. Helaas kunnen we dit boek niet
voor je op de website zetten. Je zult echt even zelf een boekhandel moeten bezoeken.
Rekenmodel Hoger Onderwijs
Misschien aardig om te vermelden voor geïnteresseerden. Ik ben in opdracht van Windesheim bezig
met het ontwerpen van een rekenmodel voor het hoger onderwijs. Het model parametriseert de
belangrijkste planningsprocessen rond het onderwijs en definieert hun onderlinge afhankelijkheden.
Het bevat een Ist- en een Soll-component. De eerste benadert zo goed mogelijk de bestaande situatie
van de instelling, terwijl met de tweede “gespeeld” kan worden om het effect te bekijken die bepaalde
maatregelen hebben op het gebruik van resources zoals personeel, ruimte en geld. In het najaar zal ik
er meer informatie over verschaffen. Wie geInteresseerd is kan zich melden op licto@windesheim.nl.
Bij voldoende belangstelling zullen we dan in het najaar een demo organiseren.
Reactie van een lezer
In de vorige nieuwsbrief schreef ik een stukje over de quasi-industriële manier waarop we het
onderwijs organiseren, waardoor ICT slechts moeizaam doordringt in het onderwijs. Ik schreef toen
o.a. dat beleid op het gebied van ICT en onderwijs er veel meer op gericht zou moeten zijn de eigen
verantwoordelijkheid voor ICT-en-onderwijs van docenten te stimuleren. Heino Logtenberg,
programmamanager ICTO bij de Hogeschool Saxion, geeft daarop de volgende reactie:
"Zeker Peter, de nieuwe trend is inspelen op de individuele docent. Maar dan ook op afrekenen? ICTvaardig zijn in de beoordelingsgesprekken? Zoals je schrijft het hoort bij de professionele docent. Dus
niet centraal geregisseerd wel centraal ondersteund, waar dat makkelijk kan (denk aan functioneel
beheer en onderwijskundig meedenken). Dat is wel een cultuuromslag hoor! Eerst hoor je jaren wat je
moet doen, competentiegericht onderwijs, onderwijsintensivering, 20 contacturen per week, onderwijs
en toetsing gescheiden, persoonlijke leerweg, aandacht voor het individu, excelleren, uitvalreductie.
En nu??? Het koninkrijk terug aan de keizer. De docent als professioneel werker, wel master opgeleid
uiteraard. Uit de beroepspraktijk. Kansen? Een verplichte scholing op (digitale!) didactiek en niet zo'n
paar uurtjes maar gewoon harde kwaliteit, inhoud en toetsing. Niet gehaald jammer dan, geen vaste
aanstelling. Dat wil die professional toch zeker graag? Maak net zo als SURF Special Interest Groups,
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waar kennisdeling, training, do's and dont's centraal staan. Laat daar ook de mooie rupsen tot vlinders
ontwikkelen. Organiseer jaarlijks podiumdagen op ICT&O. Zorg dat experts en adviseurs op de
werkvloer aan co-creatie doen i.p.v. aan het (alleen maar) schrijven van beleidsstukken. En ja,
natuurlijk zorg voor een enthousiast lectoraat ICT&O. En heel belangrijk de schools/academies zijn de
eigenaar van deze processen, het geld wordt niet bovenaf afgeroomd, maar vanuit de basis ter
beschikking gesteld (of niet). Zo ontstaat vanzelf de juiste prioritering en geen gemeenschappelijke
gehaktbal!
Bedoel je zoiets met een reactie?"
Ja, zoiets bedoel ik. Voor mij is wel belangrijk dat professionele verantwoordelijkheid geen "vrijheidblijheid" betekent. Professionaliteit oefen je uit in dialoog met een professionele beroepsgroep die oog
heeft voor de kwaliteit van werken. Leidinggevenden in een onderwijsinstelling moeten daarop
kunnen terugvallen als zij het functioneren van docenten beoordelen. Een voorbeeld: voor de
lerarenopleidingen is er nu de ADEF-kennisbasis ICT (http://www.leroweb.nl/docs/lero/kennisbasisict.pdf) waaraan afgestudeerde leraren moeten voldoen. Die geldt dan toch zeker voor het hele
onderwijsgevend personeel van een hogeronderwijsinstelling en kan goede diensten bewijzen in de
PE-cyclus van docenten.
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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