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Dag collega,
Nauwelijks de tijd gehad om de vorige nieuwsbrief te lezen en er alweer een krijgen? Maar
beide stukjes hieronder wilde ik je niet onthouden. Hopelijk heb je er iets aan.

Digiborden: beleidsarm of beleidsrijk invoeren?
Collega Koop van Setten schreef mij n.a.v. de vorige nieuwsbrief: “Ik vind het prachtig om
met ICT te werken, maar op Windesheim moet ik helaas constateren dat er vaak zeer slechte
ICT-investeringen gedaan worden. In veel lokalen in het E-gebouw en het T-gebouw zijn
STAR digiborden gemonteerd die het niveau van speelgoed nog niet eens bereiken. Het
duurt ca 10 minuten voor ze eindelijk opgestart zijn, daarna functioneert de software erg
gebrekkig, verder zijn ze voor het noteren van een beetje HBO-formule te klein. Daar komt
bij dat ze veel te laag gemonteerd zijn, ze leveren rugproblemen op als je de onderste helft
van deze borden wilt beschrijven. Kortom: zo wordt een prachtig stukje techniek een
onwerkbaar medium. Persoonlijk vind ik het erg jammer dat Windesheim afgelopen jaar veel
geld heeft besteed aan niet werkende of slecht werkende ICT-producten. Misschien dat daar
bij nieuwe aanschaf beter naar gekeken kan worden? Met vriendelijke groeten, een ICT
minded collega.”
De opmerkingen van Koop zijn terecht. Al eerder viel
het mij op dat collega’s op Windesheim creatief
omgaan met de digiborden (zie foto). Er is hier sprake
van een beleidsarme introductie. Er is nieuwe techniek
binnengereden zonder na te denken over de
implementatie ervan in het onderwijs. En dat had ook
anders gekund, want er is vandaag voldoende kennis
hoe je de implementatie van ICT in het onderwijs wel
moet doen. Kennisnet heeft bijv. het model “Vier in
balans” ontwikkeld: je moet altijd investeren in 1)
visie, 2) professionalisering van docenten en
ondersteuners, 3) content, 4) infrastructuur. In het
voorbeeld van de digiborden van Windesheim is alleen
geïnvesteerd in infrastructuur. De visie was
waarschijnlijk niet meer dan: iedereen rijdt ze
tegenwoordig naar binnen, dus kunnen wij niet
achterblijven. Professionalisering en content zijn gewoon vergeten. Of hebben we te maken
met het probleem van “lui management” dat ik in de vorige nieuwsbrief signaleerde? Zo van:
professionalisering en content? Dat zoeken de docenten zelf maar uit!
Maar misschien is er nog wat te herstellen aan deze situatie? Onderwijsmanagers die inzien
dat ICT-implementatie meer vraagt dan apparaten binnen rijden, zouden eens na kunnen
gaan of er een inhaalslag te organiseren valt waarin wel een visie wordt neergezet en
professionalisering en contentontwikkeling of contentverwerving worden georganiseerd. En
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mocht je manager nog steeds het licht niet zien, dan zou je met de collega’s in je vakgroep
het heft zelf in handen kunnen nemen. Samenwerkende professionals kunnen namelijk de
wereld veranderen! Mag ik over een half jaar een andere foto in de nieuwsbrief afbeelden?

Wat is er met onze lesroosters aan de hand?
Met Hans Valent, directeur van het Facilitair Bedrijf, ben ik in gesprek over plannings- en
roosteringsfactoren die het gebruik van ruimten beïnvloeden. In het rekenmodel voor het
hoger onderwijs dat ik aan het ontwikkelen ben, heb ik er al een flink aantal gevonden. Maar
daarover later. Een van de problemen die we besproken hebben, is het merkwaardige
berglandschap van de bezettingscurven van de ruimten in de hogeschool: alle dagen pieken
rond 13.00 uur en dinsdag en donderdag hogere pieken dan op maandag, woensdag en
vrijdag. Kom ik ’s morgens om 9.00 uur op de hogeschool, is de grote parkeerplaats nog bijna
leeg. Ga ik om 13.00 uur ervandoor, is de hele parkeerplaats vol met auto’s. De
ruimtebehoefte van de hogeschool wordt dus berekend op dinsdag en donderdag om 13.00
uur. Gevolg: veel leegstand gedurende de rest van de uren en dagen.
Nu heeft niet alleen Windesheim daar last van. Het is een algemeen probleem dat ik bij alle
hogescholen tegenkwam die in 2009 meededen in mijn onderzoek naar knelpunten in de
roostering en planning. Het probleem van deze pieken is echter geen roosterprobleem, maar
een managementprobleem. Wat is namelijk het geval? In het onderwijs, met veel parttimers
in allerlei functies, zijn de maandag en vrijdag populaire dagen om vrij te zijn. Ze maken het
weekend lekker zoveel langer! Ook de woensdag is populair en zal dat blijven zolang de
basisscholen onze kinderen en kleinkinderen op woensdagmiddag vrij geven. Zolang de
onderwijsmanagers geen stokje steken voor dit zelfregulerend gedrag van docenten, zullen
de pieken dus op dinsdag en donderdag vallen. Maar waar komen nu die pieken zelf
vandaan? Want die worden niet verklaard door vrije maan-, woens, en vrijdagen. Die pieken,
dat zit zo.
Op elke dag in de week is het ook nog eens zo dat een bepaald contingent docenten zich ’s
morgens laat uitroosteren. Dat kan om allerlei begrijpelijke redenen het geval zijn. Hetzelfde
geldt m.m. ook voor een ander contingent docenten dat zich ’s middags laat uitroosteren.
Alweer om allerlei begrijpelijke redenen. Het roosterpakket doet de rest. Onze uitstekende
roosterpakketten zorgen er namelijk voor dat studenten roosters krijgen met zo weinig
mogelijk tussenuren. Gevolg: de lessen van de docenten die alleen ’s morgens
roosterbeschikbaar zijn, worden aan het eind van de ochtend geconcentreerd, de lessen van
de docenten die alleen ’s middag roosterbeschikbaar zijn, worden aan het begin van de
middag geconcentreerd. Bingo: een piek rond 13.00 uur!
Is daar iets aan te doen? Niet zolang onderwijsmanagers de zelfregulering van docenten
intact laten. Wel, als zij aan rechte-rug-management gaan doen en van docenten gaan eisen
dat ze hele dagen beschikbaar zijn voor het rooster. Onderwijsmanagers die dat niet willen,
moeten niet klagen over piekbezetting en leegstand van onderwijsruimten. Zo simpel zit de
wereld in elkaar.
Met vriendelijke groeten,
Peter van 't Riet
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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.
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