Nieuwsbrief Lectoraat ICT & Onderwijsinnovatie nr. 38
18 mei 2011

Dag collega,
De 38ste nieuwsbrief alweer. Beetje aan de lange kant en met meer cloud computing dan ooit.
Maar ik hoop dat de indeling duidelijk genoeg is, zodat je als lezer op de paragraaftitels kunt
selecteren.

Het onderzoek van het lectoraat
Je zou bijna vergeten dat een lectoraat er vooral is om onderzoek te doen, zoveel andere
activiteiten begint een onderzoeksgroep na vier jaar te ontplooien! Maar we zijn echt ook nog
met onderzoek bezig. Vandaar dat ik deze nieuwsbrief begin met een kort overzicht daarvan.
Frank Boterenbrood is zijn onderzoek naar ontwerpcriteria voor de standaardisatie van
onderwijsbeschrijvingen aan het afronden met een publicatie. Daarnaast is hij samen
met mij gestart met de ontwikkeling van een ICT-implementatietoets voor het
onderwijs. De bedoeling is een hanteerbaar instrument te ontwikkelen om de maturity
van projectplannen voor ICT-implementaties te beoordelen, zodat ze in de fase van
besluitvorming kunnen worden verbeterd. Wellicht dat zo’n instrument ook anders kan
worden ingezet, bijvoorbeeld om afdelingen voor te bereiden op ICT-implementatie.
Maar dat moet het verdere onderzoek maar uitwijzen. Het idee voor dit onderzoek is
ontstaan in samenspraak met SURFfoundation Platform ICT en Berijfsvoering.
Gert-Jan Los maakt vorderingen met zijn onderzoek naar ICT voor competentiegericht
onderwijs. Er is nu een kader ontwikkeld om het verband tussen de functionaliteit van
informatiesystemen en CGO te kunnen leggen. Een vragenlijst om te onderzoeken hoe
dit verband in de praktijk van het onderwijs wordt gerealiseerd is in de maak. De eerste
pilot-interviews gaan binnenkort plaatsvinden. Verder in deze nieuwsbrief vind je meer
informatie over dit onderzoek.
Inge Strijker is bezig met een onderzoek naar de implementatie van
onderwijsstandaarden bij het ROC Aventus in de Stedendriehoek (Apeldoorn,
Deventer, Zutphen). Binnenkort doet ze de eindmeting. Na de zomer zal haar
eindrapport verschijnen. In overleg met Aventus zullen we bekijken hoe de resultaten
het beste bekend gemaakt kunnen worden. Ook hierover valt verderop wat meer te
lezen.
Daarnaast doet Inge onderzoek naar het actuele ICT-gebruik van docenten in het
onderwijs en de factoren die daarop van invloed zijn. De vragenlijst om het ICT-gebruik
te meten is momenteel in constructie. We hopen binnenkort hier iets over te kunnen
rapporteren.
Wim Trooster doet onderzoek naar de meerwaarde van het gebruik van Second Life in
het onderwijs, speciaal de inzet van het virtuele Triviant spel dat op het Windesheim
eiland is ontwikkeld. Het huidige onderzoek doet hij in samenwerking met de vakgroep
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Nederlands van de 2e graads lerarenopleidingen. De grote groep
afstandslerenstudenten is bij een van de vakken Nederlands in tweeën gedeeld. Eén
groep doet het onderwijs met, de andere zonder Second-Life-Triviant. Diverse data
worden verzameld. Momenteel zit Wim in de fase van de dataverwerking, dus we zijn
heel benieuwd wat daar uitkomt.
Zelf ben ik met twee projecten bezig: de ICT-implementatietoets (zie boven bij Frank)
en de ontwikkeling van een Rekenmodel Hoger Onderwijs. Dat rekenmodel is
voortgekomen uit mijn onderzoek naar knelpunten in de planning en roostering van de
hogescholen. De belangrijkste planningsprocessen laten zich namelijk parametriseren
en de onderlinge afhankelijkheden kunnen in formules worden uitgedrukt. Zo kan
zichtbaar worden gemaakt hoe beslissingen over periodeplanning, onderwijs- en
tentamenplanning en studentenplanning invloed hebben op de personeels-, ruimte- en
financiële planning. Ik doe dit onderzoek in samenspraak met ons Facilitair Bedrijf. Het
model zal een Ist- en een Soll-kant hebben. De Ist-kant toont de actuele situatie van
een “willekeurige” hogeschool en biedt de mogelijkheid in te zoomen op faculteiten en
opleidingstypen (voltijd, deeltijd etc.). Daarmee krijgt het model ook een Busisness
Intelligence-achtig karakter. Ik ben zeer verheugd dat ook de Caesar Groep in Utrecht
geïnteresseerd is in dit project. Zij zullen om het ruwe model een demonstreerbare
schil bouwen. We streven ernaar daarmee na de zomervakantie de boer op te kunnen
gaan.
Daarnaast is het lectoraat onder de titel Technology Scouting bezig met praktische
verkenningen en mini-onderzoekjes naar het gebruik van ICT-tools in het onderwijs.
Een voorbeeld daarvan is het mini-onderzoek van Frank naar het gebruik van de
enToutage eDGe, waarover verder in deze nieuwsbrief wordt gerapporteerd.
Verder worden er door Inge en Wim onderzoeken voorbereid in het kader van de
onderwijsontwikkeling in de vestiging Flevoland van Windesheim. Maar daarover
zullen we later berichten.

Technology Scouting : enTourage eDGe
Frank Boterenbrood deed een mini-onderzoekje naar de wijze waarop ICT de papierwinkel van
docenten kan doen verminderen. Daarvoor gebruikte hij systematisch de tool enTourage eDGe
voor het verzamelen, ordenen, nakijken en becommentariëren van verslagen van studenten. De
tool was door de leverancier gratis ter beschikking gesteld gedurende de periode van het
onderzoek. In zijn onderzoeksverslag heeft Frank zijn bevindingen rond de inzetbaarheid van dit
apparaat neergelegd. Het verslag, geschreven in het Engels, is te downloaden op de website
van het lectoraat (klik hier). Samen met collega’s uit de kenniskring is bij dit mini-onderzoek een
aardig animatiefilmpje gemaakt, dat je op You Tube kunt zien door de volgende link aan te
klikken: filmpje Gebruik van enTourage eDGe.

ICT voor competentiegericht onderwijs
Sinds ongeveer een jaar heeft Gert-Jan Los het onderwerp ICT voor CGO weer opgepakt. Zijn
eerste inventariserend onderzoek naar de huidige stand van zaken heeft geresulteerd in een
artikel dat inmiddels voor publicatie wordt klaargemaakt. Het blijkt dat CGO in de praktijk nog
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steeds op allerlei manieren wordt ingevuld. Ook de rol die ICT kan spelen binnen CGO is
eveneens zeer divers. Scholen voor MBO en HBO zijn zich, mede door die diverse
verschijningsvormen, niet altijd goed bewust of wat zij onder CGO verstaan in de praktijk wel
CGO is en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen c.q. hoe je het kunt verbeteren. Daarbij komt
dat scholen in de praktijk ook ICT-systemen gebruiken die onderwijs in het algemeen, en dus
ook CGO, kunnen ondersteunen of versterken. Het is veelal onduidelijk in hoeverre die
systemen specifiek een bijdrage leveren aan CGO. De aanname van het onderzoek is dat
wanneer scholen zich bewust zijn van de mogelijkheden die ICT biedt aan de CGO-praktijk, ook
duidelijk wordt welke stappen zij nog kunnen zetten voor het verbeteren van de CGO-praktijk.
In vervolgonderzoek gaat Gert-Jan aan de slag met de vraag: In welke mate is het curriculum
van scholen competentiegericht te noemen en welke ICT-systemen leveren daar een specifieke
bijdrage aan? Ervaren de scholen knelpunten en mogelijke verbeterpunten aangaande de
competentiegerichtheid van hun school in combinatie met de ICT-ondersteuning?
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Gert-Jan Los
(g.los@windesheim.nl).

De implementatie van onderwijsstandaarden bij ROC Aventus
Het lectoraat doet, gedurende de invoering van de onderwijsstandaarden bij het ROC Aventus,
onderzoek naar het verloop daarvan. In het onderzoek wordt een drietal teams gedurende het
implementatietraject bevraagd op een aantal implementatiefactoren, zoals: is de visie achter
de invoering van de standaarden voor iedereen helder; hebben teamleden voldoende kennis
van en ervaring met curriculumverandering om de veranderingen door te kunnen voeren; hoe
ervaart het team de sturing en facilitering gedurende deze verandering. Daarnaast wordt
gemeten hoever de teams zijn met het vullen van de onderwijscatalogus. De eerste meting is
afgerond in februari 2011. De resultaten hiervan zijn schriftelijk gerapporteerd aan de
werkgroep Standaarden van ROC Aventus. Op basis van deze rapportage bepaalt de werkgroep
of interventies noodzakelijk zijn, en zo ja welke. De tweede, en tevens laatste, meting wordt
gedaan in mei en juni. De eindrapportage volgt in de zomer 2011.

Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie
Op 14 april jl. mocht ik een presentatie houden voor leden van de VO-Raad Regio 2. De VO-raad
is de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs. De VO-raad behartigt de belangen van
het voortgezet onderwijs bij overheid, andere onderwijssectoren en maatschappelijke
organisaties. De bijeenkomst vond plaats in het Picasso Lyceum in Zoetermeer. In mijn
presentatie heb ik een vijftal beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijsinnovatie
gepresenteerd. Deze beleidsinstrumenten zijn vervolgens door Kennisnet op hun webpagina
voor schoolleiders gezet (vijf beleidsinstrumenten voor ICT en Onderwijsinnovatie). Wie in het
onderwijs met ICT aan de slag wil, kan er veel aspecten in vinden waarover men van te voren
goed zal moeten nadenken, wil men er een succes van maken.

Nogmaals digiborden
Inge Strijker schreef samen met Theo Last, hogeschooldocent Techniek op de PTH Windesheim,
een column-achtig artikel over ontbrekende digiborden in het techniekonderwijs. Het artikel is
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gepubliceerd in het blad ‘Terugkoppeling’, Vakblad voor docenten Techniek van de VeDoTech
(Vereniging van Docenten Techniek). Je vindt het aangehecht aan deze nieuwsbrief.

Overhead in het onderwijs
Inge Strijker schreef ook een column voor de Hogeschoolkrant van Windesheim over de
overhead in het onderwijs. Niet alleen grappig, maar ook de spijker op zijn kop. Als je sommige
discussies over de overhead in het onderwijs aanhoort, denk je wel eens: willen docenten dan
les geven in de wei? Lees maar.

Vijf presentaties
Wim Trooster heeft de afgelopen weken op 3 congressen presentaties gehouden over zijn werk
rond virtuele werelden.
Op 15 maart 2011 op het Velon-congres over zijn onderzoek naar de didactische
meerwaarde van het gebruik van virtuele werelden in het onderwijs (zie ook het verslag
van zijn onderzoek). <Om de presentatie te zien: klik hier>.
Op 25 maart 2011 op het HGZO-congres over het Second-Live-eiland dat gebouwd
wordt voor de vestiging Flevoland van Windesheim. <Om de presentatie te zien: klik
hier>.
En op 05 april 2011 op het E-learningcongres in samenwerking met Inge Strijker over de
inzet van het virtuele Triviant-spel bij kennistoetsing en over Augmented Reality &
Smartphones in het onderwijs. <Om de presentatie te zien: klik hier>.

Masterclass Onderwijslogistiek
Op 31 mei geef ik een masterclass Onderwijslogistiek voor managers in het HBO. De
bijeenkomst wordt georganiseerd door het bureau van de HBO-Raad, vindt plaats in Utrecht en
is inmiddels volgeboekt. Misschien komt er na de zomer een 2e gelegenheid. Onderwijslogistiek
is een hot issue. Zo langzamerhand komen we er achter dat veel van de problemen waarin het
HBO in de media terecht is gekomen, wel eens zouden kunnen liggen aan een verouderd
onderwijsparadigma: de gangbare onderwijslogistiek is namelijk niet studentgericht noch
onderwijsgericht maar vooral docentgericht. Voor het HBO is dat nog een rudiment uit het
tijdperk dat het HBO tot het voortgezet onderwijs behoorde. In de masterclass zal ik o.a. een
scenario schetsen om tot een moderner en professioneler H(B)O te komen.
Met vriendelijke groeten,
Peter van 't Riet
-------------------Dr. S.P. van 't Riet | Lector ICT en Onderwijsinnovatie
Kenniscentrum Educatie | Hogeschool Windesheim | Postbus 10090 | 8000 GB Zwolle | Tel.
088-4699775
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