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Dag Collega,
Een voorspoedig 2008
Om te beginnen wil ik jullie allen nog het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar 2008. Nu de
kenniskring uit de startblokken begint te komen (de eerste twee leden zijn deze week begonnen, de
andere vier beginnen in februari), hoop ik dat er het komende jaar een veelheid aan interessante
contacten tot stand kan komen, die uiteindelijk zullen bijdragen aan de ontwikkeling van goed
onderwijs en goede bedrijfsprocessen.
Een kleine oppepper om het jaar mee te beginnen
Pieter Bout, business development executive van CSC, antwoordt in TIEM (juli 2007) op de vraag wat
de rol van de CIO in een bedrif moet zijn: "Hij moet de bindende schakel zijn tussen de business [lees
ook: het onderwijs; pvtr] en de ICT. Hij moet ervoor zorgen dat er een ICT-architectuur beschikbaar is
of komt die de bedrijfsprocessen optimaal en flexibel ondersteunt, met daarin opgenomen de
technologie om sociale netwerken te ondersteunen. Architectuur wordt in de beheersing van het ICTlandschap steeds belangrijker en is de basis voor een goede afstemming met de business. Een ICTarchitectuur die niet de busieness kan ondersteunen, daar heeft niemand wat aan. Adequate ICTarchitectuur kan pas ontstaan als de IT-governance binnen een bedrijf op orde is. Wordt daar niet aan
gewerkt, dan zal er geen goede aansluiting van de ICT aan de bedrijfsprocessen zijn."
De kenniskring groeit
Tot mijn vreugde kan ik melden dat er weer twee nieuwe kenniskringleden bij zijn gekomen. Het zijn
Erik Ploeger en Frank Boterenbrood.
Erik Ploeger is momenteel Digididact-adviseur bij de dienst Studenten en Onderwijs Support. Hij
studeerde Pedagogische Academie, behaalde een eerstegraads bevoegdheid informatica en
studeerde daarna af in de pedagogiek en onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Erik was docent
informatiekunde in het MBO en HBO. Op dit moment is hij nog docent informatiekunde bij de faculteit
Bedrijfswetenschappen van de VU. Vanaf 2003 was hij adviseur Digididact (ICT en onderwijs) bij
Windesheim. Hij is bezig met een promotieonderzoek naar de rol van feedback bij het gebruik van
gaming in het onderwijs. Erik zal zich binnen het lectoraat gaan bezighouden met het ontwikkelen van
kwaliteitsinstrumenten op het gebied van e-learning.
Frank Boterenbrood is momenteel informatiearchitect bij de dienst ICT van Windesheim en docent
informatiearchitectuur en IT-governance bij de School of Information Sciences. Frank studeerde
fijnmechanische techniek aan de HTS en volgde sindsdien vele opleidingen in het bedrijfsleven.
Voordat hij bij Windesheim kwam werken was hij informatiearchitect bij enkele grote bedrijven,
laatstelijk bij Wehkamp. Frank volgt op dit moment een masteropleiding IT architectuur bij CIBIT in
samenwerking met de Middlesex University in Londen. Frank zal zich binnen het lectoraat gaan
bezighouden met het terrein van informatiearchitectuur en standaardisatie.
Met de komst van Erik en Frank is de kenniskring min of meer compleet. Er is in 2008 nog enige
ruimte in het budget, maar die zal in overleg met de kenniskring creatief besteed worden aan allerlei
soorten inhoudelijke ondersteuning.
De kenniskring bestaat nu uit:
- Frank Boterenbrood - Informatiearchitectuur en standaardisatie voor het onderwijs
- Rolf Bruins - IT-governance in het onderwijs
- Wieke Holdampf - ICT ondersteuning van competentieleren
- Erik PLoeger - Kwaliteitsinstrumenten voor e-learning
- Inge Strijker - ICT voor ketenintegratie in het onderwijs
- Wim Trooster - afstandsleren, web2-technologie en second live voor het onderwijs
Alle leden zijn per 1 februari of zo spoedig mogelijk daarna twee dagen in dienst van het lectoraat. Zij
hebben één volledige dag per week voor het doen van hun onderzoek en één dag voor onderzoek,

overleg, kennisuitwisseling, relatiebeheer met de schools en externe partijen, curriculumontwikkeling,
etc. Als je op een van de genoemde terreinen behoefte hebt aan kennisuitwisseling of advies laat het
dan weten, dan zullen we bekijken of we iets voor je kunnen betekenen.
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