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Dag Collega,
Impressie
Na een verblijf van drie weken in Amerika en daarna een druk programma van conferenties in eigen
land is er nu weer wat tijd voor een bericht vanuit het lectoraat. Amerika is overigens een fantastisch
land om als toerist doorheen te rijden. De natuur (Rocky Mountains, Yellowstone Park) is
onvoorstelbaar groter, woester, soms zelf bizar, in vergelijking met onze Alpen en met bijvoorbeeld het
Noorse bergland. Het verkeer is buitengewoon gedisciplineerd. De kruispunten waar de regel geldt dat
wie het eerst komt het eerst gaat, bestaan echt! De publieke moraal is vele malen beter dan in
Nederland. De bediening in restaurants is buitengewoon klantgericht. Ook wie, zoals ik,
geïnteresseerd is in het verschijnsel standaardisatie kan er zijn hart ophalen: wat wilt u, sir, koffie
van 4 0unce, 8 Ounce, 12 Ounce of 16 Ounce? Over standaardisatie gesproken: daar wordt altijd de
stekkerdoos of de trekhaak bij gehaald, maar de mooiste voorbeelden van standaardisatie kun je
vinden in het verkeer. Daar zie je namelijk hoe standaarden ook het gedrag van mensen beïnvloeden,
zodat je zelfs van standaardisering van gedrag kunt spreken. Als je in Amerika (in elk geval in the
West) de maximum snelheid rijdt, dan krijg je geen ongeduldige automobilisten in je
achteruitkijkspiegel te zien die van alles uitspoken om je aan de kant te krijgen. Kom in het
Nederlandse verkeer eens om zulk standaardgedrag! Maar nu ter zake.
Educause 2007
De laatste week van oktober bezocht ik de Educause Conferentie in Seattle. Een indrukwekkende
conferentie van 7000 deelnemers en een enorme Exhibition Hall voor ICT-bedrijven. Educause is de
vereniging van medewerkers in het Amerikaanse HO die zich bezighouden met ICT en onderwijs.
Ging je er in 2000 en 2001 nog heen om de trends in ICT en onderwijs aan de weet te komen, dat
effect heeft het dit jaar niet meer op mij gehad. In Nederland lopen we dankzij SURF aardig voorop
met dit onderwerp.
Interessant vond ik een presentatie van Richard Katz (vice-president van Educause) en Ted Dodds
(CIO van University of British Columbia) die beiden een sabbatical in Europa hadden doorgebracht om
daar de ontwikkelingen in het hoger onderwijs te bestuderen ("The adventures of Katz en Dodds").
Enkele van hun bevindingen:
-

-

Het Bologna-proces (o.a. de bachelor-masterstructuur in het HO en bevordering van de
(studenten)mobiliteit) wordt in Amerika als heel belangrijk gezien, misschien wel veel belangrijker
dan in Europa zelf, waar universiteiten en hogescholen zich soms tot een minimale invoering
beperken.
Als het Europese HO Bologna echt serieus gaat uitvoeren, dan zal het een geduchte concurrent
voor het Amerikaanse HO kunnen worden.
Europa wordt door veel Amerikanen gezien als één groot museum, maar er zit wel degelijk
wetenschappelijke potentie waar Amerika rekening mee moet houden.
De CIO zit in Europese instellingen voor HO in het algemeen niet in de Board in tegen stelling tot
Amerika, waardoor ICT-innovaties en -implementaties bij ons moeizamer verlopen.
Verder heeft het Amerikaanse HO met dezelfde problemen te kampen als het Europese (in- en
doorstroming, verhoging van de participatie, ICT in het onderwijs, etc.).

Tot zover Educause. Misschien dat ik over andere presentaties later nog eens iets zal schrijven.
Aansluitingsproblematiek wiskunde
Via de Commissie Projectbewaking van SURF ben ik zijdelings betrokken bij een aantal landelijke
projecten die zich bezig houden met in- en doorstroomproblematiek VO/MBO naar HO en binnen het
HO. Ze zijn van nogal verschillende aard. Met deze projecten kan men kennismaken via hun websites:
-

In het project Webspijkeren 2 ontwikkelen de Universiteit Maastricht en de Universiteit van
Amsterdam modellen voor de aanpak van de in- en doorstroomproblematiek en het gebruik van

-

-

ICT-middelen daarbij. Hun websites zijn http://www.web-spijkeren.nl/ en http://www.webspijkeren2.nl/.
In het project Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde stellen 12 instellingen voor HO
een database samen met wiskundemateriaal dat gebruikt kan worden om de
aansluitingsproblematiek VO/MBO naar HO te lijf te gaan. De website
http://www.fi.uu.nl/nkbw/welcome.html kan je daarover informeren.
In de special interest group SIGMA vinden wiskundedocenten uit het HO elkaar om via
verschillende soorten activiteiten oplossingen voor de aansluitingsproblematiek te vinden. Hun
website is http://e-learning.surf.nl/sigma.

Kenniskring
Tot mijn vreugde kan ik meedelen dat de kenniskring van het lectoraat in januari-februari verrijkt zal
worden met drie nieuwe leden:
-

-

-

Wieke Holdampf. Wieke is docent aan de Pedagogisch Technische Hogeschool Zwolle,
onderdeel van onze School of Education, heeft de lerarenopleiding wiskunde bij Windesheim
gedaan, studeerde sociale en organisatiepsychologie in Utrecht en volgde een kopstudie ICTconsultancy. Bij de PTH heeft zij diverse werkzaamheden verricht o.a. op het gebied van
competentieleren. Wieke is onlangs bevallen van een gezonde dochter en start in de loop van
februari. Zij gaat zich vooral richten op de ICT-functies die nodig zijn voor competentieleren.
Inge Strijker. Inge werkt momenteel als ICT-coördinator bij de School of Health Care. Zij
studeerde bedrijfskundige informatica bij Windesheim, sociaal wetenschappelijke informatiekunde
aan de Rijks Universiteit Groningen en heeft diverse ICT-functie in het bedrijfsleven gehad,
recentelijk in de jeugdzorg. Inge zal zich vooral gaan bezighouden met het onderwerp ICT en
ketenintegratie in het onderwijs.
Wim Trooster. Wim was tot voorkort adviseur ICT-en-onderwijs bij het inmiddels opgeheven
Digididact, Expertisecentrum voor ICT en Onderwijs, dat sinds 2002 op Windesheim bestaan
heeft. Hij studeerde biologie in Groningen, promoveerde in de Medische Faculteit aldaar op een
voor leken onbegrijpelijk onderwerp, werkte als docent in het MBO en later in het HBO (opleiding
logopedie), waar hij zich bekwaamde op het gebied van ICT en onderwijs. Wim is recentelijk veel
bezig geweest met verkenningen rond het didactisch gebruik van Second Life. Hij zal zich binnen
de kenniskring vooral gaan bezighouden met aspecten van afstandleren.

In een vorige nieuwsbrief heb ik Rolf Bruins (School of Management and Law) al voorgesteld, die zich
gaat bezighouden met ICT-governance. Alle leden zullen twee dagen in de week voor het lectoraat
komen werken. De vaste lectoraatsdag zal de maandag zijn. De tweede dag kunnen de leden in
overleg met hun school of dienst inplannen. Er zijn momenteel nog twee vacatures
(standaardisatie/architectuur en kwaliteitszorg), waarvoor nog gesprekken met kandidaten
lopen. Ik vertrouw erop dat de nieuwe leden een prettige en vruchtbare tijd bij het lectoraat tegemoet
gaan.
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