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Dag Collega,
Bij het maken en verzenden van de nieuwsbrief nr. 9 heb ik iets te snel op de verkeerde knop gedrukt.
Daardoor voldeed hij niet helemaal aan de kwaliteit die hij zou moeten hebben. Mijn excuses
daarvoor. Ten gevolge daarvan vindt u hieronder nogmaals de aankondiging van het onderzoek naar
IT-governance in het onderwijs.
Onderzoek naar IT-governance in het onderwijs

Rolf Bruins gaat zich de komende tijd bezig houden met onderzoek naar de rol van IT-governance in
het onderwijs. Informatie speelt in de moderne bedrijfsvoering van onderwijsinstellingen een steeds
belangrijker rol. De aansturing van de informatiefunctie, ook wel IT-governance genoemd, krijgt steeds
meer de aandacht die het verdient. De kwaliteit van het primaire proces is immers afhankelijk van een
goed gebruik van informatie en informatiesystemen. Om bedrijfsprocessen incl. het onderwijs en
de informatievoorziening maximaal op elkaar af te stemmen is de aansturing vanuit het management
cruciaal. In het onderzoek concentreren we ons op de verschillende manieren waarop de ITgovernance in de instellingen wordt ingericht. Meer specifiek bestuderen we welke rol IT-governance
speelt en zou kunnen spelen ten behoeve van onderwijsinnovaties binnen de onderwijsinstellingen.
Het onderzoek wordt voorlopig beperkt tot de IT-governance van de grote hogescholen en uitgevoerd
in samenwerking met Hans van der Wal, informatiemanager van de Hogeschool Saxion. Wie
geïnteresseerd is in het onderwerk, suggesties heeft voor het onderzoek of er aan deel wil nemen,
kan contact opnemen met Rolf Bruins (r.bruins@windesheim.nl).
Website en oude nieuwsbrieven
In de vorige nieuwsbrief kondigde ik ons plekje op de website van Windesheim aan, waar ook de oude
nieuwsbrieven te vinden zouden zijn. Helaas heeft men in het voorportaal van het slot Windesheim
niet altijd in de gaten wat er in de hoger gelegen burchten aan overwegingen bestaat. Ze zijn dus niet
meer te vinden op de aangekondigde pagina. Voor de plaatsing van deze oude nieuwsbrieven op het
internet gaan we dus op zoek naar een van de vele andere mogelijkheden die onze open
informatiemaatschappij vandaag te bieden heeft. Wordt vervolgd.
SURF groepen
Het lectoraat maakt sinds enige tijd gebruik van SURFgroepen, een landelijke voorziening van
SURFnet voor het hoger onderwijs, waar onderzoeksgroepen een samenwerkingsomgeving kunnen
inrichten. Bijzonder handig, want alle documenten van agenda's tot onderzoeksplannen, visiestukken,
achtergrondartikelen, afsprakenlijsten etc. kunnen we er met elkaar delen, waar we ons ook ter wereld
bevinden. Een zeer interessante mogelijkheid is het elektronisch vergaderen met behulp van
videoconferencing, chatten en het elektronische schoolbord. Op deze manier kun je
onderwijsorganiseren met een groep studenten die overal en nergens in de wereld zitten. Ook bestaat
de mogelijkheid webpagina's voor je samenwerkingsgroep te maken (iets voor onze oude
nieuwsbrieven? we zoeken het uit). Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. Soms zijn er nog wel
wat probleempjes met de keuze van de browser, de aansluiting en integratie van webcams e.d., maar
deze kunnen ook aan de kwaliteit van het werkstation liggen. Een nadeel van SURFgroepen zelf is dat
je voor verschillende functies opnieuw moet inloggen. Maar als je alle verbindingen maar open laat
staan, is dat met een paar keer inloggen per dag ook wel te doen.
SURFgroepen is gebaseerd op Microsoft Sharepoint, dat naast veel mogelijkheden ook enkele
nadelen heeft. Sharepoint wordt geleverd met basisfunctionaliteit. Wie meer wil, en dat stadium komt
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al snel in zicht, zal maatwerk moeten laten bijbouwen of maatwerk dat voor anderen is ontwikkeld,
moeten zien aan te schaffen. Een wat fundamenteler probleem is dat Sharepoint niet een echt content
management systeem (CMS) is. Niet het document staat centraal, maar de directory. Elk document
kan dus maar in één directory worden opgeslagen of je moet er twee fysieke kopieën van bijhouden.
Dat is bijvoorbeeld lastig als je een discussiestuk zowel in de map van zijn thema wilt opslaan, als in
de map van de vergadering waarin het besproken wordt. Hopelijk migreert Microsoft Sharepoint nog
eens naar een echt CMS. Maar verder kunnen we SURFgroepen aanbevelen voor digitaal
samenwerken in groepsverband. SURFnet onderzoekt momenteel of zij SURFgroepen aan de
instellingen kan aanbieden als een SaaS (software as a service).
Om SURFgroepen nog aantrekkelijker te maken hebben we vanuit het lectoraat voorgesteld er aan
toe te voegen een eenvoudige, laagdrempelige mogelijkheid tot publicatie van documenten op
naam (dus niet anoniem), zo mogelijk al of niet voorzien van een kwaliteitskeurmerk (bijv. van het
lectoraat) en met de optie er niet anonieme reacties van lezers/gebruikers aan te koppelen (bijv. via
een forumdiscussie). Een dergelijke SURFopedia zou SURFgroepen nog aantrekkelijker kunnen
maken voor gebruikers in het hoger onderwijs. We zijn zeer benieuwd of SURF dit idee zal oppakken.
Column van Inge Strijker
Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een column aan van ons kenniskringlid Inge Strijker, die vanuit
de ICT-wereld via de jeugdzorg nu in het onderwijs van de ene verbazing in de andere viel. Wat
hebben jeugdzorg en onderwijs met ICT, of liever: wat hebben ze er niet mee? En hoe kan daarin
verbetering worden gebracht? U kunt op haar visie reageren via haar e-mailadres
ia.strijker@windesheim.nl. Helaas nog niet via een forum onderaan de column.
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