Nieuwsbrief Lectoraat ICT & Onderwijsinnovatie nr. 4
13 december 2007
Dag Collega,
De laatste nieuwsbrief van dit jaar, waarmee ik bij sommigen van jullie een belofte hoop te kunnen
inlossen. Want die Windesheim Onderwijs Standaarden, zien we daar nog iets van?
De Windesheim Onderwijs Standaarden
Nadat het College van Bestuur van Windesheim op 12 juni 2004 de eerste besluiten had genomen
over de onderwijsinnovatie van aanbodgericht naar vraaggestuurd onderwijs (zie par. 2.2 en 2.3 van
de WOS), ben ik indertijd als directeur strategisch informatiebeleid in samenwerking met Henk van der
Wal, directeur strategie en organisatieontwikkeling, aan de opstelling van de Windesheim Onderwijs
Standaarden begonnen. Immers de omvangrijke, maar inspirerende ambitie van het college was en
is om alle studenten van Windesheim, in welke School zij ook studeren, in staat te stellen om hun
studieprogramma binnen de kaders van het competentieleren zoveel mogelijk aan hun persoonlijke
ontwikkelingsplan te kunnen laten aanpassen.
Als bijvoorbeeld een student journalistiek besloten heeft zich verder te willen specialiseren in
verslaggeving over ontwikkelingssamenwerking, wat is er dan mooier dan dat hij naast zijn studie
journalistiek een minor ontwikkelingssamenwerking in een andere School kan volgen, of, als die minor
er niet is, dat hij in zijn major enkele onderwijseenheden over internationale betrekkingen uit een
ander School kan opnemen. De consequenties van deze onderwijsvernieuwing zijn echter
verstrekkend, zowel voor de onderwijsprogrammering, de onderwijsorganisatie, de onderwijslogistiek
als de onderwijsinformatiesystemen. Standaardisatie van de onderwijslogistiek was dan ook het enig
mogelijke antwoord op de ambities van ons college.
In de jaren 2005 en 2006 is vervolgens op basis van het Windesheim Organisatie Ontwikkel Plan
(WOOP) een grootschalig strategisch projectenprogramma onder de naam WOOP ingericht dat
samen met bepaalde projecten van het Strategisch Informatie Beleid (SIB) de input voor de WOS
heeft geleverd. Veel van wat door of in samenspraak met grote groepen medewerkers van
Windesheim in gezamenlijkheid is ontwikkeld, heeft zijn weg naar de tekst van de WOS gevonden. En
het college heeft de tekst van de WOS in drie opvolgende versie vastgesteld als het onderwijskader
van Windesheim, laatstelijk versie 3.5 op 22 juni 2006.
Hoewel de WOS binnen Windesheim niet onomstreden is (hoe zou dat ook kunnen met zo’n wijds
perspectief als het college van bestuur verwezenlijkt wil zien), is er in het afgelopen jaar in de
buitenwereld erg veel belangstelling gebleken voor enerzijds onze onderwijsstandaarden en
anderzijds het proces van standaardisering dat Windesheim heeft doorlopen. Presentaties over de
WOS en de ontstaansgeschiedenis ervan mocht ik houden bij:
- ROC Deltion in Zwolle
- Het Opleidingscommando van de Landmacht
- ROC Drenthe College in Assen
- De administratieve informatiemanagers van de Nederlandse Universiteiten
- ROC Aventus in Apeldoorn/Deventer/Zutphen
- De SURF Onderwijsdagen in Utrecht
En ook in het voorjaar van 2008 staan er al weer enkele presentaties over dit onderwerp op mijn
agenda. Het blijkt namelijk dat heel het beroepsonderwijs worstelt met kwesties zoals vraagsturing en
maatwerk (elders ook wel flexibilisering genoemd), competentieleren (MBO: kwalificatiestructuur),
studieloopbaanbegeleiding, en de gevolgen die dat heeft voor de onderwijslogistiek en
onderwijsinformatiesystemen. Velen van jullie hebben mij de afgelopen maanden gevraagd om een
exemplaar van de WOS te mogen ontvangen. Ik heb steeds gevraagd even te mogen wachten tot
versie 4 van de WOS zou zijn afgerond. Maar nu de besluitvorming uitblijft, heb ik besloten een
onofficiële versie 4.X te maken om jullie een indruk te geven van de inhoud van de WOS. Deze versie
heeft dus binnen Windesheim op dit moment geen officiële status. Wel weerspiegelt de tekst mijns
inziens de discussie van de afgelopen maanden zonder afstand te doen van de standaarden zoals die
door het CvB in de vigerende WOS werden vastgesteld.

Wil mijn redacteurschap van de WOS nu zeggen dat ik het met alles wat in de WOS staat hartgrondig
eens ben? Nee, zo ligt het niet. Wat mij betreft mogen de Windesheim onderwijsstandaarden op een
aantal punten wel wat vereenvoudigd worden, soms zelfs wat realistischer gemaakt worden. Maar
over het algemeen ben ik van mening dat Windesheim met deze aanpak van zijn
onderwijsvernieuwing een belangrijke voorhoederol speelt in het hoger onderwijs. Het is te hopen dat
deze belangrijke onderwijsinnovatie zowel de lastige momenten van zijn implementatie als de huidige
conservatieve wind in het publieke onderwijsdebat zal overleven. Dat is voor Windesheim de enige
manier om onderwijsgeschiedenis te schrijven!
Wie geïnteresseerd is in WOS versie 4.X kan die bij mij opvragen. Ik zal de tekst dan zo spoedig
mogelijk mailen, zodat andere onderwijsinstellingen en met name de ROC’s er hun voordeel mee
kunnen doen bij hun ideevorming over hun eigen onderwijsinnovatie.
De inhoud van de WOS versie 4.X luidt als volgt:
Preambule
1. Onderwijseenheden en tentamens
1.1 Onderwijseenheden
1.2 Onderwijseenheden en competenties
1.3 De omvang van onderwijseenheden
1.4 Tentamens en beoordeling
2. Majors en minoren
2.1 Inleiding
2.2 Uitgangspunten bachelor
2.3 Algemene uitgangspunten major en minor
2.4 Uitgangspunten en beschrijving van de major
2.5 Uitgangspunten en beschrijving van de minor
2.6 Studieprogrammering, semesterplannen en studieroutes
2.7 De propedeuse en BNS
2.8 Korte programma’s (Associate Degree)
2.9 Benaming van domeinen, schools en graadtoevoeging
3. Competenties, didactisch model en beoordelingskader
3.1 De definitie van het begrip competentie
3.2 De algemene HBO-competenties
3.3 Formulering van domeincompetenties
3.4 Competenties voor majors en minoren
3.5 Het didactisch model
3.6 De verbinding met studiepunten
3.7 Het ontwerpen van onderwijs
3.8 De uitvoering van het didactische model in de tijd
3.9 Onderwijsperiode- en/of semesterplannen
3.10 Kader voor beoordelingsprocedures
3.11 Het onderhouden van competentieprofielen
4. Studieloopbaanbegeleiding
4.1 Uitgangspunten
4.2 Voorzieningen
4.3 Inrichting van het studieloopbaanprogramma
4.4 Het begeleidingsinstrumentarium
4.5 Opleiding en certificering van de studieloopbaanbegeiders
5. Digitale onderwijscatalogus en digitaal studentenportfolio
5.1 De digitale onderwijscatalogus (DOC)
5.2 Uitgangspunten digitaal studentenportfolio
5.3 Het POP in het digitale studentenportfolio
5.4 Onderwijseenheden en toetslijsten
5.5 Het digitale persoonlijk activiteitenplan (PAP)
5.6 De competentiematrix
6. Onderwijsorganisatie
6.1 Kwaliteitszorg en accreditatie
6.2 De Commissie Onderwijskwaliteit
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6.3 De rol van het instellingsbestuur en de examencommissie
6.4 Het beheer van de onderwijsinformatiesystemen
6.5 De planning van het onderwijs
6.6 Internationalisering
6.7 Tentamens en studievoortgangsregistratie
7. Onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening
8. Woordenlijst
9. Index
Bijlage 1 – Samenvatting van de drie didactische niveaus
Bijlage 2 - HBO-competenties en Dublin Descriptoren
Bijlage 3 – Indicatoren voor studie- en loopbaancompetent gedrag
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Ik wens jullie allen fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Met vriendelijke groeten,
Peter van ’t Riet
-------------------------------------------Dr. S.P. van 't Riet
Lector ICT en Onderwijsinnovatie
Chr. Hogeschool Windesheim
Campus 2-6, 8017 CA Zwolle
Postbus 10090, 8000 GB Zwolle
Tel. 038-4699775
E-mail sp.van.t.riet@windesheim.nl
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