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Dag Collega,
De kenniskring van het lectoraat begint op stoom te komen. In januari zijn de eerste
onderzoeksactiviteiten van de eerste leden opgestart. In de vorige nieuwbrief meldde ik al de
activiteiten van Wim Trooster op het gebied van Second Life. Begin februari hebben we met de
voltallige kenniskring de start up bijeenkomst gehad. Het verheugt me dat ik in deze
nieuwebrief de volgende twee startende onderzoeksactiviteiten kan aankondigen.
Ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten

Erik Ploeger gaat zich de komende tijd bezig houden met het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten
op het gebied van e-learning, waarmee later verder onderzoek gedaan kan worden. Als eerste wordt
er gewerkt aan een meetinstrument om de ICT-competenties van docenten in kaart te brengen.
Docenten in de diverse sectoren van het onderwijs dienen, naast de vele kwaliteiten die ze hebben,
ook op ICT-gebied de nodige kennis, vaardigheden en attitudes te bezitten aangezien de digitale
wereld steeds nadrukkelijker aanwezig is binnen het onderwijs. Het ontwikkelen van een
dergelijk meetinstrument komt tegemoet aan de vraag om inzicht te verschaffen in de competenties op
ICT-gebied. Het resultaat van de meting kan de individuele docent helpen bij zijn scholing en
ontwikkeling. Daarnaast kan het voor opleidingen van belang zijn inzicht te krijgen in het overall
niveau van hun docenten m.b.t. ICT-competenties, zodat er scholingsprogramma's op kunnen worden
afgestemd. Wellicht zijn er instellingen/opleidingen waarbinnen men met vergelijkbare activiteiten al
bezig is. Dan stellen wij het zeer op prijs daarover nader geïnformeerd te worden. Ook opleidingen die
bereid zijn een rol te spelen in de pilotfase van het onderzoek, kunnen contact opnemen met Erik
(e.ploeger@windesheim.nl).
Ketenintegratie in het onderwijs

Inge Strijker doet de komende maanden een onderzoek naar ketenintegratie in het onderwijs.
Specifieke problemen in het onderwijs (bijv. hoge studie-uitval, studievertraging, laag
studierendement) vragen om meer samenwerking in de keten. Ook in de politiek en in de
onderwijssector groeit het besef dat goede aansluiting tussen onderwijsinstellingen en de juiste
begeleiding van de student in deze aansluiting belangrijke voorwaarden zijn om huidige
onderwijsdoelen, zoals 50% onderwijsdeelname in het hoger onderwijs, te realiseren.
Binnen het bedrijfsleven is het begrip “ketenintegratie” al lang geen nieuws meer. Ook in het onderwijs
zien we steeds meer initiatieven op het gebied van ketenintegratie ontstaan. Dit wordt mede gevoed
door de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons hierin bieden. De keten in het onderwijs is op
verschillende manieren te definiëren. In dit onderzoek bestaat de keten enerzijds uit de opleidingen
die aangeboden worden door de onderwijsinstellingen (schakels) en anderzijds uit de stappen die
studenten nemen van de ene naar de andere opleiding (ketenknooppunten). De student beweegt zich
zowel horizontaal (bijv. van HBO naar HBO, ook binnen dezelfde onderwijsinstelling) als verticaal
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(bijv. van MBO naar HBO) door de keten. De student is één van de belangrijkste consumenten (naast
de maatschappij, het werkveld en de vervolgstudies) van het onderwijs. Daarnaast is de
gekwalificeerde student één van de belangrijkste producten van de keten. Dit maakt de
onderwijsketen tot een bijzondere keten.
In het onderzoek naar ketenintegratie in het onderwijs start Inge met een inventarisatie van alle
initiatieven op dit gebied in Nederland die een duidelijke ICT-component bevatten. Het Electronisch
Leer Dossier is een voorbeeld van zo’n initiatief waaraan in nieuwsbrief nr. 6 aandacht besteed werd.
Andere initiatieven richten zich bijvoorbeeld op een betere aansluiting tussen de schakels in de keten,
door elektronische assessments, digitale bijspijkermodules en automatische feedback op specifieke
vakgebieden. Nadere analyse van de initiatieven levert niet alleen een startpunt op voor
theorievorming over ketenintegratie in het onderwijs (waarbij logistieke principes kunnen worden
toegepast op de onderwijsketen), maar ook voor vervolgonderzoek naar de praktijkproblemen
waarmee ketenintegratie in het onderwijs gepaard gaat. Wie geïnteresseerd is in dit onderzoek kan
contact opnemen met Inge (ia.strijker@windesheim.nl).
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