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Dag collega,
Managementprobleem?
Hebben we op het gebied van ICT en onderwijs een managementprobleem in het onderwijs?
Vaak hoor je collega's die ontevreden zijn over de inzet van ICT in het onderwijs. Als het gesprek
gaat over de oorzaken wordt meestal gesproken over de bedrijfscultuur, de collega-docenten
die niet willen, de krakkemikkige ICT, de gebrekkige ondersteuning..., maar vrijwel nooit over
het management! Terwijl dat toch verantwoordelijk is voor alles wat goed en niet goed loopt in
een organisatie. Hebben we dan niet eerder een managementprobleem?
Vorige week bezocht ik in het Spoorwegmuseum in Utrecht (mooie ambiance!) de
studiemiddag "ICT in de opleidingen: nut of noodzaak?" georganiseerd door Kennisnet ten
behoeve van de lerarenopleidingen. Het ging daarom vooral over ICT in de lerarenopleidingen.
Collega Guus Wijngaards, lector e-learning bij Hogeschool InHolland kreeg na afloop van zijn
presentatie de vraag uit de zaal: "Waarom neemt het management ICT niet serieus?" Zijn
antwoord kwam er op neer dat veel onderwijsmanagers geen initiatieven durven te nemen op
dit gebied omdat zij geen idee hebben waar zij dan aan beginnen en bang zijn dat de zaken uit
de hand gaan lopen. Men laat het liever aan individuele docenten over of er wel of niet van ICT
gebruik wordt gemaakt in het onderwijs. "Onderwijs is de enige sector in de maatschappij die
ICT nog niet serieus neemt," was dan ook zijn conclusie.
Daarna presenteerde Alfons ten Brummelhuis van Kennisnet de resultaten van een onderzoek
naar ICT in de lerarenopleidingen. Een van de vragen luidde: “Geeft het management docenten
de ruimte om ICT te gebruiken in het onderwijs?” Hoge score: Ja. Andere vraag: “Stimuleert het
management docenten om ICT te gebruiken in het onderwijs?” Hoge score: Nee! Zijn conclusie:
“We hebben te maken met lui management”. Een van beide sprekers vergeleek het onderwijs
met de medische sector: je laat artsen toch ook niet zelf uitmaken of zij de medicijnen van 50
jaar geleden nog aan hun patiënten willen voorschrijven?
Zijn de lerarenopleidingen op dit punt uniek? Ik denk het niet. We hebben dus in het hoger
onderwijs een managementprobleem. Laten we het dan voortaan ook maar zo noemen! Zou
een jaarlijkse award voor de beste hogeronderwijsmanager op het gebied van ICT en onderwijs
iets kunnen zijn?
Vraaggestuurd onderwijs!
Nog zo'n discussie. Vaak hoor je docenten zeggen: "Vraaggestuurd onderwijs? Daar hebben
mijn studenten toch helemaal geen behoefte aan! Ik merk daar tenminste nooit iets van." Dat
zijn meestal collega's die uitermate tevreden zijn met het huidige aanbodgerichte onderwijs. En
binnen dat kader hebben ze waarschijnlijk nog wel gelijk ook. Want de meeste studenten weten

nu eenmaal niet beter dan dat zij gewoon het onderwijs moeten volgen dat hun wordt
voorgezet. En wie echt iets anders wil dan zijn voorgeprogrammeerde studieprogramma, moet
vaak hemel en aarde bewegen om er iets anders van te maken.
Maar wat gebeurt er als je vraaggestuurd onderwijs voor de studenten "open zet" en de
belemmeringen zoveel mogelijk uit de weg ruimt? Neem het initiatief "Kies Op Maat"
(www.kiesopmaat.nl), waar vijf hogescholen in 2007-2008 mee begonnen en waarbij steeds
meer hogescholen en universiteiten zich aansluiten. Kies Op Maat maakt het studenten
mogelijk een minor te volgen bij een andere instelling dan die waarbij ze de opleiding volgen.
De cijfers van de geslaagde inschrijvingen (met dank aan de projectleider Hans van Driel) laten
zien wat er gebeurt als de deur van de vraagsturing open gaat in het onderwijs. Bij de
oorspronkelijke vijf instellingen: 41 studenten in 2007-2008; 114 studenten in 2008-2009; 291
studenten in 2009-2010. Een groei van meer dan 250% per jaar! Het totale aantal studenten bij
alle inmiddels aangesloten instellingen bedroeg in 2009-2010 al 486. Het aantal in de eerste
onderwijsperiode van het huidige studiejaar gaat daar al weer overheen! Hoezo geen behoefte
aan vraagsturing in het hoger onderwijs?
Twitter in de klas?
Twitteren tijdens college… mag dat? Niemand wenst natuurlijk de sociale ongemakken van
studenten die het halve college zitten te twitteren met vrienden en vriendinnen. Maar als de
docent die het college geeft, nu zelf eens gebruik gaat maken van twitter? Dan kunnen
studenten bijvoorbeeld vragen stellen via twitter als die tijdens de presentatie van de docent
komen opborrelen. De vragen worden geprojecteerd op het smartboard. De docent kan daar
ofwel direct op inspelen, ofwel de vragen parkeren tot het moment dat ze beter aansluiten bij
de te behandelen stof. Dit voorbeeld staat in de top 5 van voorbeelden voor gebruik van
Twitter in de klas die Gert-Jan Los vond op http://www.bijgespijkerd.nl/bijgespijkerd/twitter-inclassroom-top-5-praktijkvoorbeelden.
Binnen het lectoraat onderzoeken we de mogelijkheden van de smartphone voor het
onderwijs. Daaronder valt vanzelfsprekend ook het gebruik van twitter. Sinds kort maken we
gebruik van een groepstweet. Twitteren binnen een beperkte groep geeft de gelegenheid om
selectief te zijn bij het delen van je ervaringen. Dan kun je bijvoorbeeld wel professionele
tweets verzenden, maar hoef je collega’s niet lastig te vallen met bezoekjes aan kennissen en
de Sinterklaasviering met je kinderen. Zie voor deze mogelijkheid:
http://www.grouptweet.com/.
Masterclass "Second Live in het onderwijs"
De activiteiten van het lectoraat op Second Life groeien in aantal en in belangstelling. Onze
kennis daarover willen we graag overdragen aan collega’s waar ook in het land en in welke
onderwijssector dan ook. In het afgelopen voorjaar draaiden we onder leiding van Wim
Trooster de workshop “Werken met Virtuele Werelden in je Onderwijs”. Komend voorjaar
bieden we deze cursus weer aan, nu als een masterclass "Second Live in het onderwijs".
Virtuele werelden bieden veel mogelijkheden voor je onderwijs. Maar welke virtuele wereld
moet je kiezen, en hoe zet je die dan goed in voor je onderwijs? In de masterclass wordt

antwoord gegeven op bovenstaande vragen en praktijk opgedaan in de virtuele wereld Second
Life.
In 3 bijeenkomsten (totaal 4 dagdelen, met intervallen van 2 weken) wordt een oriëntatie op
het onderwerp "virtuele werelden" gegeven. Dit helpt je te bepalen welke virtuele wereld je
waarvoor kunt inzetten. Daarbij leer je gelijk zelf te werken met de software van de virtuele
wereld Second Life: wat zijn de basishandelingen die je moet beheersen (aanmelden bij Second
Life, bewegen, communiceren, elementair bouwen, etc.)? Vervolgens word je begeleid om een
plan te maken om zelf een onderwijsactiviteit in Second Life te ontwikkelen en ga je
daadwerkelijk met het plan aan de slag. Aan het einde van de workshop tonen de deelnemers
elkaar de ontwikkelde producten. Je gaat uiteindelijk naar huis met kennis over en ervaring in
het werken met virtuele werelden. Bovendien heb je dan zelf een initiatief in Second Life
ontwikkeld dat je kunt inzetten in je eigen onderwijs. Daarnaast heb je inspiratie kunnen
opdoen om virtuele werelden breder te kunnen inzetten in het onderwijs. Meer informatie over
het programma en de kosten is vanaf morgen te downloaden op onze website
(http://www.licto.nl/index.php?pageID=52). Je kunt je aanmelden voor de masterclass via ons
e-mailadres: licto@windesheim.nl. De datums zijn de woensdagen: 2, 16 en 30 maart 2011.
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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: http://www.licto.nl/index.php?pageID=9.
3. Ik gebruik geen disclaimer, maar ga ervan uit dat elke lezer wel weet wat daarin zou hebben
gestaan.

