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Dag collega,
Ook al in de wolk(en)? Dat is, althans in het Engels vertaald, het gespreksthema van de dag: zijn
jullie al in de cloud? Cloud-computing is hot, isn’t it? De Googles en Microsofts van deze wereld
zijn in hoog tempo onze interne informatiehuishouding aan het overnemen, uitkleden of
innoveren (what’s in a name). Het SURF-platform ICT en Organisatie organiseert er in maart
2011 een studiereis naar Amerika over voor bestuurders in het hoger onderwijs. Voor wie dat
een brug te ver vindt: een mooi voorbeeld is ook dichter bij huis te halen. De basisschool De
Wegwijzer in Alteveer werkt geheel gratis met klas 5 t/m 8 in de cloud: Google Apps for
Education. Leerlingen maken in kleine groepjes werkstukken voor wereldoriëntatie waarbij
gelijk goed Nederlands wordt geoefend. De docent monitort hun werk en voorziet het van
aanwijzingen, commentaar en controle op de Nederlandse taal. Ouders kunnen via het web
meekijken met wat de kinderen er met elkaar van maken. Je moet alleen een handige jongen
hebben rondlopen zoals meester Wobbes die de hele school op sleeptouw neemt. Zijn
veronderstelling is dat de kwaliteit van de werkstukken omhoog gaat en de leerlingen beter en
sneller de Nederlandse taal leren. Daar gaat de student Johan Wobbes een onderzoek naar
doen in het kader van zijn masteropleiding Leren en Innoveren bij Windesheim. De cloud gaat
ons de komende jaren dus echt bezighouden. ’t Is maar dat je het weet.
Drie aardige ontwikkelingen binnen het lectoraat kan ik je in deze nieuwsbrief melden.
Triviant in Second Life
In de afgelopen maanden heeft Wim Trooster met zijn “ploeg” op het Second Life eiland van
Windesheim een triviantspel ontwikkeld, waarmee studenten spelenderwijs kennis kunnen
opdoen over de vakgebieden die in hun opleiding aan de orde komen. Daarvoor werkt hij
samen met vakdocenten die de vragen en de antwoorden formuleren. Deze ontwikkeling heeft
de aandacht van de Media getrokken. In De Stentor van 22 september jl. verscheen een artikel
over deze activiteiten. Je kunt het bericht nalezen op de website van De Stentor
(http://www.destentor.nl/regio/zwolle/7322925/Leren-met-Windesheimtriviant.ece) of op
onze website (http://www.licto.nl/article.php?articleID=26). Heb je belangstelling voor dit
initiatief van het lectoraat? Neem dan gerust contact op met Wim Trooster
(w.trooster@windesheim.nl), je bent dan niet de eerste, want er is al veel belangstelling voor
onder collega’s.
Afstudeerwerk Schematisering van onderwijslogistiek
Frank Boterenbrood heeft vorig hogeschooljaar Radbout Runhaar, een afstudeerstudent uit de
School of Information Science, begeleid. De opdracht was de onderwijslogistieke processen van
een onderwijsinstelling en de onderliggende informatiehuishouding op een eenvoudige wijze in
beeld te brengen bijvoorbeeld door gebruik te maken van Geografische Informatie Systemen.

Een boeiende exercitie op het grensvlak van verschillende disciplines. Dit bleek echter niet zo
eenvoudig te zijn als aanvankelijk werd gedacht. Na het nodige vooronderzoek bleek dat
geografische informatie systemen minder goed in staat zijn informatie grafisch te modelleren
dan was gehoopt. Het ontbreekt deze systemen aan sterke grafische editors, waarmee
informatie over IT-architecturen kan worden vastgelegd. Dat was in eerste instantie een
teleurstellende vaststelling, maar het opende wel de weg om meer tijd en energie te investeren
in het vinden van grafische concepten van de bouwwereld als passende metaforen voor ITarchitecturen. Het eindproduct van Radbout was dan ook een interessante definitie van een
grafische taal. Met deze taal kan de IT-architect laten zien hoe de informatievoorziening van
een organisatie eruit ziet, zonder dat de lezer eerst een spoedcursus “IT-schematechnieken
lezen” heeft gevolgd.
Een voorbeeld: in IT schematiechnieken ziet een proces er als volgt uit (schematechnieken
ontleend aan Archimate):

In de visie van Radbout kan dezelfde situatie ook als volgt afgebeeld worden (GSA staat voor
studentenadministratie):

De van de bouwwereld afgekeken schematechnieken en modellen zijn in hoge mate
zelfverklarend. Althans, dat is tot op heden de hypothese. Op dit moment definieert het
lectoraat een nieuwe afstudeeropdracht, waarin de toetsing van deze veronderstelling aan de
orde komt.

Wil je precies weten wat Radbout heeft ontwikkeld? Zijn afstudeerverslag is via deze link
beschikbaar: http://www.licto.nl/index.php?pageID=66.
Project Augmented Reality
Samen met de Schools of Education (SoE) en de School of Information Science (SIS), zijn we een
pilot gestart om een onderwijskundige toepassing te maken met augmented reality (AR). Het
resultaat van deze pilot is een onderwijstool voor de visualisatie van gereedschappen voor het
techniekonderwijs. Deze AR-applicatie wordt modulair opgebouwd waardoor later vergelijkbare
applicaties gemaakt kunnen worden voor andere didactische toepassingen.
De workflow rondom dit programma wordt ontwikkeld door studenten en docenten van de
Pedagogische Technische Hogeschool (PTH-Windesheim). Zij leveren ook de content, dus de
informatie over de gereedschappen. De applicatie wordt gebouwd door studenten en docenten
van SIS. We doen het project in samenspraak met SURFnet, die ook een deel van de financiering
voor haar rekening neemt. Inge Strijker is de projectleider. Met vragen en opmerkingen kunt je
bij haar terecht (ia.strijker@windesheim.nl).
Augmented Reality is een vakgebied dat zich bezighoudt met het zo realistisch mogelijk
toevoegen van computergemaakte beelden aan de echte wereld (een mix van Virtual Reality en
Real Life). Voorbeelden van AR zijn te vinden onder de link:
http://www.youtube.com/watch?v=ZKw_Mp5YkaE
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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.

