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Dag collega,
De 40ste nieuwsbrief alweer in de ruim vier jaar die het lectoraat nu bestaat. En als het aan mij
ligt, blijf je ook na 1 januari op de hoogte van mijn activiteiten en van die van de
kenniskringleden voor zo ver zij actief blijven in de sfeer van het lectoraat. Misschien halen we
de 65ste nieuwsbrief nog wel eens.

Onderwijslogistiek
Begin deze maand heb ik voor de tweede keer een masterclass Onderwijslogistiek verzorgd
voor het Congresbureau van de HBO-raad. Daar waren behalve planners en roosteraars ook
opleidingsmanagers aanwezig. Zij zijn onmisbaar willen we de onderwijslogistiek in het hoger
onderwijs de komende jaren verbeteren. De discussies naar aanleiding van mijn presentatie
leverden ook voor mij weer nieuwe inzichten op in de problematiek van de onderwijslogistiek.
Verder heb ik een gesprek gehad met Marcel Meers en Marcel Laks van de Hogeschool Utrecht
over de flexibilisering van het onderwijs bij de HU Amersfoort, een belangrijke ontwikkeling. Bij
het project dat zij op dit terrein gaan starten, wil ik mij de komende jaren graag laten
betrekken. Leerzaam voor beide partijen.
Maandag was ik op uitnodiging van Emilie Hilbers op bezoek bij de Hogeschool Zuyd in Heerlen.
Daar had ik naar aanleiding van mijn presentatie over onderwijslogistiek een interessant
gesprek met een aantal collega’s uit het management. Voor mij was het inspirerend om te
merken dat in de Hogeschool Zuyd de afgelopen jaren de aandacht voor de integrale keten van
planning en roostering sterk is toegenomen. In de discussie hebben we onder andere
stilgestaan bij mijn stelling dat als we het hoger onderwijs willen flexibiliseren, we zullen
moeten beginnen met het flexibiliseren van de inzet van de docenten. Het aardige was dat een
van de opleidingen van Zuyd in Sittard al overgestapt bleek te zijn op docentloos roosteren.
Mijns inziens een voorwaarde voor onderwijsflexibilisering.
In een aansluitende bijeenkomst met planners en roosteraars van onderwijsinstellingen in de
regio Heerlen bleek dat de onderwijslogistieke problemen waar het HBO mee kampt, ook
bestaan bij universiteiten en ROC’s. Genoeg reden dus om eens vaker informatie uit te
wisselen.

Onderzoek naar implementatie van de Aventus Onderwijsstandaarden
In september 2011 is het onderzoek naar de implementatie van de onderwijsstandaarden bij
Aventus afgerond. Het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie heeft gedurende de invoering van
de onderwijsstandaarden bij het ROC Aventus onderzoek gedaan naar het verloop hiervan. Het
onderzoek bestond eruit dat een drietal teams gedurende het implementatietraject bevraagd is

op een aantal factoren. Dit zijn factoren als: is de visie achter de invoering van de standaarden
voor iedereen helder; hebben teamleden voldoende kennis en ervaring van
curriculumverandering om de veranderingen door te voeren; hoe ervaart het team de sturing
en facilitering gedurende deze verandering. Daarnaast is gemeten hoe ver de teams zijn met
het vullen van de onderwijscatalogus. Het onderzoek liep van juni 2010 tot september 2011 en
is afgerond met het opstellen van conclusies en aanbevelingen voor het vervolg van het traject
om te komen tot een organisatie waarin iedereen de onderwijsstandaarden hanteert.
Aanbevelingen richten zich op het proces rondom de invoering van de standaarden en ook op
het gebruik van onderliggende informatiesystemen. Er zijn twee onderzoeksrapporten
opgeleverd: een versie voor intern gebruik en een externe versie. Deze laatste versie is te
vinden op de website van het lectoraat (http://www.licto.nl/article.php?articleID=37).

Serious gaming op Windesheim-Flevoland
Op 16 november a.s. organiseert Wim Trooster bij Windesheim-Flevoland de startbijeenkomst
van de Windesheim-Community “Serious Gaming”, bedoeld voor docenten en medewerkers
van heel Windesheim (Flevoland zowel als Zwolle). Op die middag wordt het nieuwe Second
Life-eiland voor Windesheim Flevoland opgeleverd. Dit eiland is ingericht met de kennis en
ervaring op didactisch en organisatorisch vlak die het lectoraat ICT & Onderwijsinnovatie de
afgelopen jaren heeft opgedaan. Windesheimers kunnen zich voor de middag opgeven via
w.trooster@windesheim.nl.

Boekje over serious gaming
Op 7 oktober j.l. is door de Stichting Toekomstverkenningen in de Techniek het boekje “Play On,
Serious Gaming voor de nieuwe generatie senioren” uitgebracht. Het lectoraat heeft een
bijdrage geleverd aan dit boekje met een beschrijving van het onderzoek naar het Game Design
Document t.b.v. een serious game voor ouderen. Wie meer wil weten over deze publicatie kan
contact opnemen met Wim Trooster w.trooster@windesheim.nl.
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