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Dag collega,
De toestand van het lectoraat
Dit is de laatste nieuwsbrief LICTO van dit jaar, maar niet de laatste van het lectoraat. Vorige
week hebben we met een gezellig etentje afscheid genomen van de kenniskring, maar niet van
elkaar. Frank Boterenbrood werkt nu voor het lectoraat ICT in de gezondheidszorg bij de School
of Information Sciences. Gert-Jan Los is bezig zijn onderzoek naar ICT voor competentieleren af
te ronden en zal dat na 1 januari doen in de tijd van Stenden University. Daarover zullen we in
het komend voorjaar nog rapporteren. Inge Strijker is met groot genoegen begonnen aan een
baan als docent bij de School of Information Sciences. Haar onderzoek naar ICT-gebruik van
docenten zal ik afronden, terwijl ze over mijn schouder blijft meekijken. Wim Trooster rondt
zijn onderzoek naar de didactische meerwaarde van het toetsspel Triviant in Second Life af, en
ook daarover zullen we nog in een volgende nieuwsbrief rapporteren. Binnen de School of
Education - of waar elders ook - zal hij zijn werk op het gebied van virtuele werelden in het
onderwijs voortzetten als een van de weinige experts op dit gebied. Welmoed van der Wal blijft
bij het Kenniscentrum Educatie en zal andere lectoraten met haar secretariële deskundigheid
gaan ondersteunen. Allen heb ik bedankt – en dat herhaal ik hier graag - voor hun inzet voor
het lectoraat, hun onderzoekende nieuwsgierigheid, hun zinvolle producten, projecten en
presentaties, hun adequate wijze van werken en bovenal voor de opgewektheid waarmee ze al
die jaren met elkaar en met mij hebben mogen samenwerken. In de kenniskringoverleggen van
ons lectoraat is altijd veel gediscussieerd, veel gerapporteerd, veel kennis uitgewisseld, veel
geïnitieerd, veel gepresenteerd, ook veel geroddeld, maar bovenal tussen alles door veel
gelachen. Inmiddels heb ik mijn werkplek verhuisd van kamer B0.85 naar E4.19, en doe ik mijn
werk alsof er niets veranderd is. Hieronder enkele van de resultaten.

Standaardisering voor flexibilisering in het MBO
De afgelopen twee jaar heb ik meegedraaid in het project Excellent Leren en Excellent
Organiseren (ELEO) van het ROC Aventus in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Onder andere
heb ik hen geholpen de Aventus Onderwijsstandaarden op te stellen. Ook heeft Inge Strijker
een implementatieonderzoek gedaan naar de invoering van deze onderwijsstandaarden. Ter
afronding van het project heb ik samen met Peter den Berg, onderzoeker bij Onderzoeksbureau
Onderzoekend Leren te Rhenen, een brochure geschreven met de titel “Standaardisering voor
flexibilisering van Middelbaar Beroepsonderwijs”. De brochure gaat over redenen om het
onderwijs te flexibiliseren, de mogelijkheden om daar standaarden bij te gebruiken voor de
organisatie zowel als de kwaliteit van het onderwijs. De gegeven voorbeelden zijn ontleend aan
het ELEO-project, waaraan naast ROC Aventus ook werd deelgenomen door ROC De Leijgraaf
(Oost-Brabant), ROC Twente (Enschede) en ROC Eindhoven (Eindhoven). De brochure is
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uitgebracht door ROC Aventus en is te downloaden op de website van het lectoraat door
hierboven op de titel te klikken.

Nieuwe “elite” nodig onder HBO-docenten
Nadat in de CMR van Windesheim een discussie was losgebarsten over de vraag of de
onderzoekstaak van het HBO niet zal leiden tot een nieuwe elite onder de docenten, en de CMR
daar zijn zorgen over had uitgesproken, heeft de HSKWin’ (de hogeschoolkrant van
Windesheim) mij benaderd daar een columnachtig commentaar op te schrijven. In die column,
die gepubliceerd werd in het nummer van 24 november 2011, heb ik betoogd dat de CMR zich
daar helemaal geen zorgen over moet maken. Het HBO heeft zo'n nieuwe elite van docentonderzoekers immers hard nodig, naast het eerbare beroep van onderwijsdocent. Ook heb ik
betoogd dat voor een betere verbinding tussen onderwijs en onderzoek er veel meer
onderwijsbevoegdheden bij de lectoraten gelegd zouden moeten worden. De column is te
downloaden op de website van het lectoraat. Nadat deze column in de HSKWin’ is verschenen,
heb ik van de discussie niets meer vernomen. Hopelijk zijn veel collega’s er nog over aan het
nadenken.

Jaarverslag van het lectoraat over 2011
Hoewel het jaar 2011 nog niet voorbij is, zal er de komende dagen niets meer gebeuren dat zo
spannend is dat het nog in het jaarverslag van het lectoraat terecht zou moeten komen.
Vandaar dat we het jaarverslag 2011 al hebben samengesteld en op de website hebben
geplaatst. Je kunt erin lezen wat de leden van het lectoraat het afgelopen jaar allemaal gedaan
en geproduceerd hebben. Samen met de jaarverslagen over 2007 t/m 2010 geeft het een mooi
beeld van wat er op het gebied van ICT en onderwijsinnovatie op het mesoniveau van het
onderwijs allemaal aangepakt kan worden. We vertrouwen erop dat de aandacht voor het
mesoniveau van het onderwijs door ons werk is vergroot en spreken de wens uit dat ooit weer
een hogeschool de moed zal hebben op dit gebied een lectoraat in het leven te roepen. Het
mesoniveau is namelijk de crux van alle onderwijsinnovatie.
Tot slot wens ik alle lezers mooie feestdagen en een goede start van het nieuwe jaar 2012.
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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