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Dag Collega,
MBO en Windesheim Onderwijs Standaarden
In de MBO-wereld bestaat bij diverse ROC's belangstelling voor de Windesheim Onderwijs
Standaarden, de wijze waarop die tot stand zijn gekomen en manier waarop die vertaald worden naar
educatieve informatiesystemen zoals Educator. Bij verschillende ROC's, zoals Deltion en Drenthe
College en bij de ROC-i-Partners (vereniging van informatiemanagers van de ROC's), heb ik
daarover presentaties gehouden voor bestuur en management. Ook andere ROC's hebben hun
belangstelling getoond. Het blijkt dat de worsteling die Windesheim heeft doorgemaakt met het
competentiegerichte en vraaggestuurde onderwijs veel punten van gelijkenis vertoont met de
onderwijsontwikkeling waar de ROC's voor staan. Daarover heb ik drie presentaties in voorraad:
-

Het proces van strategische onderwijsontwikkeling (voor de insiders WOOP) en strategisch
informatiebeleid (SIB) zoals het in de jaren 2003-2006 op Windesheim heeft plaatsgevonden;
De inhoud en beleidsachtergrond van de Windesheim Onderwijs Standaarden (de WOS);
De vertaling van de WOS naar de functionaliteit van Educator (digitale onderwijscatalogus,
digitaal studenten portfolio, digitaal persoonlijk activiteitenplan).

De eerste van deze presentaties ga ik in november geven op de SURF Onderwijsdagen. Wie
geïnteresseerd is, kan mij benaderen om één van deze presentaties (of een mix van twee of drie) te
geven voor relevante gremia.
Kenniskring
Tot mijn vreugde kan ik meedelen dat het eerste lid van de kenniskring over enige tijd zal aantreden.
Het is Rolf Bruins, docent marketing en informatiemanagement én ICTO-coördinator bij de School of
Management and Law. Rolf studeerde Commerciële Economie Linguïstisch (voorloper van IBL?) aan
de Hanze Hogeschool in Groningen en Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde samen met zijn collega Bert Pinkster dit voorjaar een
studieboek over informatiemanagement. Rolf zal zich vooral gaan bezighouden met ICT-governance
in het onderwijs. Omdat hij dit semester nog ingeroosterd is, zal hij zijn werk voor de kenniskring pas
voor twee dagen per week aanvangen op 1 februari 2008.
Hoe wilt je deze nieuwsbrief ontvangen?
Ik ben erg voor openbaarheid. Mijns inziens bestaat er over 20 jaar geen privacy meer. Nou ja, laat
het over 50 jaar zijn. Is dat een schrikbeeld? Nou ja, wie niets verkeerds doet, heeft immers niets te
verbergen? Maar soms moeten we de ideale wereld nog even wat tijd gunnen om ook de sceptici
ervan te overtuigen dat zij echt beter is. Die ideale wereld doet wel een groot beroep op onze morele
verantwoordelijkheid. Kortom, wellicht wil je deze nieuwsbrief liever BC dan TO of CC ontvangen. Laat
mij dat dan weten, dan wordt je mailadres naar het derde adresvenster verplaatst.
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