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Dag collega,
We zijn nu in het vierde jaar van het lectoraat, een jaar waarin we kunnen voortbouwen op de
inspanningen van voorgaande jaren. Per 1 september eindigt de eerste fase van het lectoraat,
maar een werkplan voor de tweede fase is inmiddels in de maak. Daarover meer in de volgende
nieuwsbrief. Nu eerst een aantal resultaten waarvan ik hoop dat er iets van je gading bij zit.

Jaarverslag LICTO 2010
In 2010 is er weer heel wat werk verzet door de leden van het lectoraat. Voor wie
geïnteresseerd is daar een overzicht over te krijgen, is er een jaarverslag verschenen. Je vindt
het op onze website (http://www.licto.nl/index.php?pageID=47).

Durf te experimenteren
SURFspace (www.surfspace.nl) is dé interactieve portal voor én door ICT&Onderwijs
professionals. Voor actuele informatie en de laatste ICT-trends op het gebied van hoger
onderwijsinnovatie en onderzoek ben je hier op de goede plek. Op 14 maart verscheen op de
site van SURFspace een interview met ondergetekende met als titel “Durf te experimenteren”.
Het Nederlandse onderwijs is sinds het laatste kabinet Balkenende nogal experimenteermoe
geworden. Door risicomijdend gedrag is men vergeten dat innoveren een zaak van opstaan,
vallen en weer opstaan is. Het experiment is daarbij onmisbaar, ook als je niet altijd weet wat
er precies uit gaat komen (anders was het immers geen experiment!). De meeste uitvindingen
worden ook nog eens voor heel andere dingen gebruikt dan waarvoor ze bedoeld waren.
Innovatie is voor een groot deel opportunity management, maar die opportunities moeten wel
gecreëerd worden. Het onderwijskundig experiment is daar onmisbaar bij. De hele tekst van
het interview, waarin de “filosofie” van het lectoraat verwoord is, is na te lezen op:
http://www.surfspace.nl/nl/Artikelen/Pages/Durfteexperimenteren!.aspx.

Artikel over Business Inteligence
In het Tijdschrift Onderwijs Innovatie (maart 2011, p. 33-35) van de Open Universiteit
verscheen het artikel Business Intelligence in het hoger onderwijs, geschreven door Hans Selles
en Peter van ’t Riet. Het artikel behandelt in eenvoudige termen wat business intelligence is en
welke betekenis het voor het hoger onderwijs kan hebben. Samen met een uitgebreidere versie
is het te downloaden op onze website (http://www.licto.nl/article.php?articleID=30). Hans
Selles kan over de inhoud van het artikel ook presentaties geven bij instellingen die daarin
geïnteresseerd zijn. Tevens zal hij dan zijn ervaringen met BI met je delen. Hij is bereikbaar via
0884698946 of hselles@windesheim.nl.

Digitale toetsing
In 2009 is Hogeschool Windesheim gestart met een hogeschoolbrede implementatie van het
toetssysteem Question Mark Perception. Doel van het project: hogeschoolbreed faciliteren van
de mogelijkheden voor toetsautomatisering en digitaal toetsen. Op het gebied van
toetsautomatisering liepen al initiatieven waar het project op voort kon bouwen. Zo is er
centrale ondersteuning geregeld in de vorm van technisch en functioneel beheer en zijn
decentraal beheerders dichtbij de opleidingen geschoold. Ook is een maatwerk printtool
ontwikkeld, waarmee eenvoudig toetsen voor papieren afname kunnen worden uitgedraaid en
automatisch verwerkt met een scan-procedure. Digitaal toetsen moest van de grond af aan
worden opgebouwd en vergde een vooronderzoek naar randvoorwaarden om digitaal toetsen
succesvol in te kunnen zetten binnen de organisatie. Groot voordeel: er is veel literatuur
beschikbaar en veel instellingen in het hoger onderwijs hadden al ervaring met digitale
toetsafname in de praktijk. Van beide informatiebronnen is dan ook dankbaar gebruik gemaakt
om tot een geschikt advies te komen. Kort samengevat luidt de conclusie: digitaal toetsen biedt
veel mogelijkheden maar heeft - met name bij summatieve toetsen - een hoog afbreukrisico.
Het is daarom belangrijk om consequent rekening te houden met beschreven randvoorwaarden
op het gebied van techniek, security, organisatie, didactiek en deskundigheid. Daarnaast luidt
de belangrijkste aanbeveling: begin - zeker als het summatieve toetsen betreft - met
kleinschalige controleerbare experimenten en doe ervaring op. Ervaring waarmee digitaal
toetsen op een verantwoorde wijze op steeds grotere schaal kan worden ingezet binnen de
organisatie. In de bijlagen vind je twee documenten met meer informatie: één over
randvoorwaarden en één met een actuele procesbeschrijving (n.b. de export van
toetsresultaten naar de broker moet nog gerealiseerd worden; dit stukje uit de
procesbeschrijving is dus een beschrijving van de gewenste situatie). Voor meer informatie kun
je contact opnemen met Geert van der Wijk, Onderwijsadviseur bij de dienst Student- en
onderwijsservices (088 469 8392 of grs.vander.wijk@windesehim.nl).

Deugdenonderwijs in Second Life
Ons Lectoraat heeft al enige tijd een eigen eiland in Second Life. Op dit eiland verzamelen we
Good Practices van het gebruik van Second Life in het onderwijs. Bij de ontwikkeling van deze
Good Practices wordt gebruik gemaakt van kennis die is opgedaan in eerder onderzoek.
Vervolgens doen we ook weer onderzoek naar de waarde van Second Life in deze nieuwe
onderwijsinitiatieven. Eerder hebben we melding gemaakt van het Triviant-spel in Second Life,
dat ontwikkeld is ten bate van het theorieonderwijs. Onlangs heeft Stefan Esselink (een
stagiaire van het Instituut voor Communicatie en Media van de Hanzehogeschool, Groningen)
een nieuw onderwijsinitiatief in Second Life ontwikkeld: voor onderwijs over attitudes: Delphiin-Second Life. Dit initiatief is ontwikkeld ten bate van het onderwijs over Morele Ontwikkeling
(van docent Jan van Dijk van Hogeschool Windesheim te Zwolle en het Beyers Naudé
Gymnasium te Leeuwarden). Het probleem bij zijn onderwijs was dat studenten het moeilijk
vinden zich in de klas met hun klasgenoten in te leven bij rollenspelen over dit onderwerp. Nog
een grotere uitdaging was de opdracht op Windesheim om voortaan dit onderwijs op afstand
aan te bieden. Om een oplossing voor deze problemen te bieden is in Second Life een virtueel
rollenspel ontwikkeld. De student kan dit onderwijs in 3 fasen doorlopen:

Bij binnenkomst in Delphi wordt door de priesteres van Delphi (een “bot”: robot in SL)
aan de “avatar” van de student een aantal vragen ter zelfreflectie aangeboden. De
student beantwoordt die vragen en levert dit zelfreflectieverslag vervolgens in bij de
docent (via SL).
Op grond van de zelfreflectie wordt de student vervolgens doorverwezen naar een
geautomatiseerd rollenspel (bijv. 2 “bots” die een echtelijke ruzie uitbeelden). Hier
wordt de student uitgedaagd via zijn avatar te reageren.
Tenslotte wordt de student terug gestuurd naar de priesteres, om te reflecteren op de
leerervaring in het rollenspel (bijv.: “durfde je in te grijpen toen de man zijn vrouw
sloeg?”).
De komende tijd gaan we proberen om de communicatie door de bots te optimaliseren (i.s.m.
TNO met behulp van Artificial Intelligence). Met Delphi-in-SL hebben we dan een mooi
raamwerk om ook andere rollenspelen via Second Life vorm te geven.

Presentaties Augmented Reality en ICT in het Zorgonderwijs
Inge Strijker gaf op het SURFnet Seminar Innovatie en Inspiratie (17 februari) en op de
Reehorstconferentie (21 maart) presentaties over het project Augmented Reality. Ook
verzorgde zij op het HGZO-Congres (24-25 maart) in samenwerking met het lectoraat ICTinnovaties in de Zorg een presentatie over ICT in het Zorgonderwijs. Van beide presentaties
vind je de powerpoint in pdf-formaat in een bijlage bij deze nieuwsbrief. Heb je belangstelling
in een van beide onderwerpen, of wil je Inge uitnodigen daar een presentatie over te houden,
dan kun je contact met haar opnemen (0884699210 of ia.strijker@windesheim.nl).

Afscheid van Rolf Bruins

Met ingang van het 2e semester heeft Rolf Bruins zijn werk voor het lectoraat beëindigd. Al
eerder had Rolf te kennen gegeven per 1 september zijn koers te willen verleggen. Omdat zijn
onderzoek naar IT-Governance in het hoger onderwijs in het najaar is afgerond met enkele
publicaties, bleek het lastig een zinvolle invulling te vinden voor het resterende halve jaar. De
start van het 2e semester was daarom een beter moment om weer volledig terug te keren naar
het onderwijs. Rolf is voor het lectoraat een waardevolle collega geweest. Met zijn onderzoek
heeft hij laten zien dat het hoger onderwijs op het gebied van de IT-besturing nog een
verbeterslag te maken heeft. We wensen Rolf veel succes bij het uitstippelen van zijn verdere
carrière en nemen binnenkort in kleine kring officieel afscheid van hem.
Met vriendelijke groeten,
Peter van 't Riet
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