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Dag collega,
Het heeft even geduurd, maar daar is hij dan, Nieuwsbrief 39.

De toekomst van het lectoraat
Eerst het goede nieuws: het lectoraat gaat bijdragen aan de bezuinigingen, het oplossen van de
financiële crisis en het op de been houden van Griekenland. Vervolgens het minder goede
nieuws: per 1 januari a.s. wordt de kenniskring van het lectoraat opgeheven wegens
bezuinigingen. Dat betekent dat er een einde komt aan het onderzoek en de
kennisontwikkeling op het gebied van ICT en Onderwijsinnovatie bij Windesheim. De leden van
de kenniskring zullen ander emplooi krijgen:
Frank Boterenbrood is zelfs al per 1 september jl. overgestapt naar het lectoraat ICT in
de Gezondheidszorg. Frank is de afgelopen jaren voor het lectoraat zeer waardevol
geweest vanwege zijn brede kennis van het vakgebied ICT. Wij danken hem voor de
prettige en deskundige wijze van samenwerken en wensen hem succes bij zijn verdere
onderzoeksloopbaan.
Inge Strijker zal haar onderzoek naar ICT-gebruik van docenten afronden naar
verwachting met de oplevering van een onderzoeksvragenlijst. Daarna vertrekt zij naar
de opleiding Information Science waar zij docent wordt.
Gert-Jan Los rondt de komende maanden zijn onderzoek naar ICT voor
competentiegericht onderwijs af met een inventarisatie van bestaande
praktijkproblemen bij competentiegerichte opleidingen in MBO en HBO. Daarna zal hij
weer geheel beschikbaar zijn voor zijn werk bij Stenden University.
Wim Trooster maakt zijn onderzoek af naar de inzet van Second Life bij afstandsleren in
de lerarenopleiding Nederlands. Wim zal na 1 januari zijn werk als onderwijskundig
adviseur bij Windesheim hervatten.
En als lector prijs ik mij gelukkig vanaf 1 januari tot mijn pensionering mijn kennis te kunnen
publiceren en dissemineren onder onderwijsinstellingen die daar gebruik van willen maken.
Hopelijk komt er in de nabije toekomst weer eens een hogeschool of universiteit die het
mesoniveau van het onderwijs belangrijk genoeg vindt om er onderzoek naar te gaan doen. In
elk geval kijk ik nu al met voldoening terug op mijn lectoraatsperiode bij Windesheim.

Publicaties
In de afgelopen maanden zijn diverse publicaties verschenen vanuit het lectoraat of met
medewerking van het lectoraat.

Onder de titel Hogeronderwijsstandaarden voor vraaggestuurd onderwijs publiceerde
Peter van ’t Riet een artikel in TH&MA, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en
Management (2011, nr. 3, p. 46-50). In het artikel wordt ingegaan op misverstanden
rondom vraagsturing in het hoger onderwijs, op onderwijslogistiek en op de
hogeronderwijsstandaarden (HOS) die nodig zijn om vraagsturing op nationale schaal
mogelijk te maken in het hoger onderwijs. Het artikel is te vinden op onze website
(http://www.licto.nl/article.php?articleID=34).
Gert-Jan Los en Peter van ’t Riet schreven een overzichtsartikel over ICT-functionaliteit
die ondersteunend kan zijn aan competentiegericht onderwijs (CGO). Het artikel, met de
titel Hoe ICT het CGO kan ondersteunen is bedoeld als verkenning voor verder
onderzoek op dit gebied. Het wordt alleen gepubliceerd op onze website www.licto.nl
(oktober 2011) en kan daar gedownload worden
(http://www.licto.nl/article.php?articleID=35).
In het voorjaar is vanuit het lectoraat door Wim Trooster een bijdrage geleverd aan een
onderzoek van het lectoraat Innovatie in de Ouderenzorg naar de specificaties waaraan
een serious game voor ouderenzorg moet voldoen. Daarover verscheen een artikel in
Geron, Tijdschrift voor ouder worden & samenleving onder de titel Serious Games voor
ouderen geschreven door Carolien Smits, Wim Trooster e.a. (Geron 2011 nr. 2, p. 47-50).
Het artikel is te vinden op onze website
(http://www.licto.nl/article.php?articleID=33).
Onder de titel Onderwijs met Virtuele Werelden werd in SURF Magazine van juni 2011
(pag. 18) een interview gepubliceerd met Wim Trooster over het gebruik van virtuele
werelden in het onderwijs van Windesheim. Ook dit interview is te vinden op onze
website (http://www.licto.nl/index.php?pageID=54).
Al met al weer een aardige oogst waarvan wij hopen dat velen onder de lezers er
wat aan zullen hebben.
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