Nieuwsbrief Lectoraat ICT & Onderwijsinnovatie nr. 36
11 februari 2011

Dag collega,
Het jaar 2011 is productief begonnen. Hieronder vind je de nodige output van het lectoraat.
Veel virtueels! Hopelijk zit er iets van je gading bij.

Artikel over IT Governance
Onder de titel “Stevige regie vereist” publiceerden Rolf Bruins en Peter van 't Riet een artikel in
het tijdschrift Hoger Onderwijs Management (december 2010, p. 22-24) met de volgende
inhoud. ICT zou binnen instellingen voor hoger onderwijs in Nederland een strategische
succesfactor moeten zijn. Dit vraagt wel om centrale IT-regie, ook wel "IT Governance"
genoemd. Deze regie ontbreekt echter binnen veel hogescholen. Hierdoor laten instellingen
kansen liggen. In de praktijk beperkt IT-regie zich voornamelijk tot het efficiencyvraagstuk. In
dit artikel beschrijven de auteurs nut en noodzaak van een krachtige IT-regie in het hoger
onderwijs om te komen tot standaardisatie van processen en onderwijsinformatie, ter wille van
efficiency en effectiviteit. Op de website van het lectoraat kun je het artikel downloaden
(http://www.licto.nl/article.php?articleID=28).

Ontwikkeling van een Serious Game
Afgelopen tijd heeft Wim Trooster in samenwerking met het lectoraat “Innoveren in de
Ouderenzorg” deelgenomen aan een project voor een externe opdrachtgever om een Serious
Game te ontwikkelen voor 55+-ers. Drie studenten van verschillende relevante opleidingen
(MWD en Media van Windesheim en Communicatiesystemen van Hanzehogeschool Groningen)
hebben het meeste werk in het project gedaan. Wim heeft hen daarbij inhoudelijk ondersteund
(op het gebied van Serious Gaming) om tot een goed multidisciplinair product te komen. Nu, na
6 maanden, hebben de studenten, naast een verslag van hun vooronderzoek, een Game Design
Document (GDD) opgeleverd. Aan de hand van dit GDD gaat een gamebedrijf komend half jaar
een prototype van de Game bouwen.
Door de participatie in dit project heeft ons lectoraat kennis vergaard hoe men van een idee tot
een daadwerkelijke Serious Game kan komen. Deze kennis kan het lectoraat inzetten wanneer
er zich bij het lectoraat opnieuw een vraag aandient voor de ontwikkeling van een Serious
Game. Meer informatie is te krijgen bij Wim Trooster (w.trooster@windesheim.nl).

Fimpje 3D Triviant-in-SecondLife
Eerder hebben we in deze nieuwsbrief verslag gedaan van het virtuele Triviant-spel dat door
Wim Trooster, i.s.m. Arjen Breedveld, is ontwikkeld. Het betreft een spel waar heel snel
toetsvragen van theorievakken ingebracht kunnen worden. Studenten worden met het spel
gestimuleerd tot het werken aan hun parate basiskennis. De omgeving reageert zo positief op
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deze Serious Game, dat is aangeraden om dit initiatief aan te melden voor de Nederlandse Elearning Award 2011. Een vakjury zal alle inzendingen beoordelen en een aantal kandidaten
nomineren. Deze genomineerden mogen dan een video van een korte “sales pitch” aanleveren,
die vervolgens op de website van het E-learningcongres geplaatst wordt. Aan de hand van deze
video’s krijgt het publiek eind maart 2011 tien dagen de gelegenheid om zijn voorkeur aan te
geven via www.e-learning.nl. De video voor het Virtuele Triviant-spel is ondertussen gereed, en
te bewonderen via Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=uxGYZuHZ9Wo. Eind maart
zullen we u een signaal geven dat u uw stem kunt uitbrengen.

Masterclass Virtuele Werelden/Second Life
Hierbij herinner ik er aan de op 2, 16 en 30 maart a.s. de masterclass Virtuele Werelden/Second
Life in het Onderwijs plaats vindt plaats, verzorgd door Wim Trooster. Er zijn nog plaatsen open
voor wie zich wil meedoen. Op onze website vind je er meer informatie over over deze
masterclass (http://www.licto.nl/index.php?pageID=52).

Project Augmented Reality
Het project ‘Augmented Reality in het techniek onderwijs’ is afgerond. Er is een prachtige
augmented reality (AR) applicatie gebouwd door een student van de School of Information
Sciences (SIS) onder begeleiding van een docent van SIS. De applicatie is functioneel en
didactisch uitgedacht en beschreven door een student de School of Education (PTH) onder
begeleiding van een PTH-docent. De projectleiding is gedaan door ons lectoraat. We hebben dit
project kunnen uitvoeren met subsidie van SURFnet. Meer hierover kun je lezen in de bijlage bij
deze nieuwsbrief. Contactpersoon: Inge Strijker (ia.strijker@windesheim.nl).

Bezoek aan de BETT en een school in Londen
Met 25 docenten/onderzoekers van de School of Education hebben we begin januari een bezoek
gebracht aan Londen, met als doel ons te verdiepen in ICT in het Engelse onderwijs. Naast het bezoek
aan de BETT, een grote beurs met ICT-tools voor het onderwijs (www.bettshow.com), hebben we een
aantal scholen bezocht die actief zijn met integratie van ICT in het onderwijs. Daarnaast hebben we een
bezoek gebracht aan JISC, een organisatie met vergelijkbare doelstellingen als SURF, maar dan in de UK.
Bij deze nieuwsbrief zijn twee bezoekverslagen toegevoegd. De eerste is van een bezoek aan een
basisschool waar alle kinderen een notebook hadden. Opvallend was hier het enthousiasme van de
kinderen om te leren met behulp van ICT. En een verslag van het interessante bezoek aan JISC. Vanuit
het lectoraat waren Peter van ’t Riet en Inge Strijker afgevaardigd. Door met een groep
docenten/onderzoekers vanuit verschillende geledingen op deze manier bezig te zijn met ICT in het
onderwijs, zijn er veel contacten gelegd om interessante dingen te gaan doen met ICT in het onderwijs.

Presentaties
De volgende presentaties door leden van de kenniskring staan de komende weken op de rol:
Inge Strijker : 17 februari - SURFnet, seminar Innovatie en Inspiratie over het project
Augmented Reality
Wim Trooster : 14-15 maart 2011 – Velon-congres: over zijn onderzoek naar de
didactische meerwaarde van gebruik van virtuele
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werelden in het onderwijs (zie http://www.licto.nl/index.php?pageID=41).
Inge Strijker : 21 maart Reehorstconferentie over het project Augmented Reality
Wim Trooster : 24-25 maart 2011 – HGZO-congres over het Second-Live-eiland dat we
gebouwd hebben voor Windesheim/Flevoland.
Inge Strijker &Wim Trooster : 05 april 2011 - E-learningcongres over de inzet van het
virtuele Triviant-spel bij kennistoetsing en over Augmented Reality & Smartphones in
het onderwijs. Op dat congres dingen we ook mee voor de Nederlandse E-learning
Award 2011 (zie http://www.youtube.com/watch?v=uxGYZuHZ9Wo).

Onderwijslezing 2011
De School of Education van Windesheim organiseert samen met VUconnected op 16 maart
2011 voor de zesde keer de Onderwijslezing. Het thema van dit jaar is ‘Brein leren rekenen’.
Dit jaar staat het leren van mensen centraal. Er zijn baanbrekende ontwikkelingen te melden op
het gebied van hersenonderzoek en leercapaciteiten. Daarnaast zijn er veel vernieuwende
didactieken te benoemen, want het vakgebied is ook op dit vlak volop in beweging. Binnen dit
thema focussen we op het leren rekenen, een zeer actueel thema in het onderwijswerkveld.
Twee hoofdsprekers gaan beiden vanuit hun eigen invalshoek in op het thema van deze dag. De
sprekers zijn:
Prof. Jelle Jolles is hoogleraar Hersenen, Gedrag & Educatie: Educational
Neuropsychology. Tevens is hij directeur van LEARN!, het Interfacultaire Research
Instituut op het gebied van Educatie aan de VU in Amsterdam en directeur van het
Centrum Brein & Leren. Veel van zijn werk heeft te maken met brein en leren in relatie
tot het onderwijs aan kinderen en adolescenten.
Dr. Makoto Yoshida is een van de toonaangevende onderzoekers en docenten op het
gebied van Lesson Study. In Japan heeft hij deze didactische aanpak ingevoerd om de
rekendidactiek te verbeteren en dit heeft bijzondere resultaten opgeleverd. Momenteel
is Makoto directeur van het Center for Lesson Study aan de William Paterson University,
een van de partneruniversiteiten van Windesheim, in New Jersey, de Verenigde Staten.
Het definitieve programma en de inhoud van de workshops is vanaf heden te vinden op de
website www.windesheim.nl. De lezing is bedoeld voor een brede doelgroep binnen het
onderwijswerkveld. Docenten, managers en bestuurders van partnerscholen,
onderwijskundigen en studenten ontmoeten elkaar tijdens deze middag. U kunt zich vanaf 9
februari 2011 aanmelden. De lezing vindt plaats van 13.00 – 20.00 uur op Windesheim, in het
Atrium in gebouw C, Campus 2-6 in Zwolle. Aan dit evenement zijn geen kosten verbonden.
Met vriendelijke groeten,
Peter van 't Riet
--------------------
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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.
3. Ik gebruik geen disclaimer, maar ga ervan uit dat elke lezer wel weet wat daarin zou hebben
gestaan.
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