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Dag collega,
Deze 23e nieuwsbrief van het lectoraat (deze keer Bcc verzonden) heeft enige tijd op zich laten
wachten. Nadat Windesheim begin april van Novell (GroupWise) en Oracle (Portal) is overgestapt op
Microsoft (Outlook, Sharepoint) is het nog dagelijks worstelen met hoe alles werkt, waar alles staat en
wat er nog wel en (niet) meer kan. Het is of er een scherp mes dwars door je informatiehuishouding
heeft gesneden: alles van voor de migratie moet je op dvd’s zien terug te vinden, alles van na de
migratie werkt anders dan voorheen. Als ingewijde in het Jeruzalem van de ICT weet ik wel dat je om
de vijf jaar naar een ander platform over moet, maar ik zou zeggen, juist daarom verbaast het mij
telkens weer dat dergelijke conversies niet met minder kleerscheuren kunnen verlopen. Van
conversies van oude naar nieuwe platformen heb ik in mijn ICT-carrière maar één keer een goed
voorbeeld meegemaakt. Dat was de conversie van het studenteninschrijvingssysteem CATS van
Caesar-Metasoft, dat indertijd nog op het operating systeem DOS (een historische term!) draaide. Het
moest migreren naar CATS-NK (New Knowledge, ja, ja!) dat werkzaam was onder Windows. De
nieuwe systeemmodules namen alle gegevens uit het oude systeem keurig over en bleken goed
samen te werken met de oude modules die (nog) niet naar het nieuwe platform overgingen en met de
oude database waar nog veel historische en actuele gegevens inzaten. Inderdaad: dat was nog eens
new knowledge! Zo wil je het natuurlijk altijd hebben, maar zo gaat het vrijwel nooit.
Goed, met twee maanden vertraging begint zo langzamerhand de stoomfluit van onze ecommunicatie weer wat te sissen. Waar waren we ook alweer gebleven…?
De kenniskring
De samenstelling van de kenniskring heeft enkele wijzigingen ondergaan. Allereerst heeft Erik Ploeger
(onderzoek naar kwaliteit van e-learning) ons verlaten. Het bleek toch niet zo gemakkelijk het
onderzoek voor het lectoraat te combineren met zijn lopende promotieonderzoek naar de toepassing
van serious gaming in het onderwijs. Ook Fred de Haas (onderzoek naar ICT voor werkplek leren) is
ermee gestopt. De druk vanuit zijn werkzaamheden bij de School of Education werd te groot om
regelmatig aan zijn onderzoek bij het lectoraat te kunnen werken. Het is treurig, maar zo gaat het
vaak, hoor ik van veel collega lectoren binnen en buiten Windesheim. We wensen beiden veel succes
in hun verdere loopbaan.
Omdat de plek van Fred bekostigd werd door de School zelf, heeft alleen het vertrek van Erik een
vacature bij het lectoraat tot gevolg. Over de invulling daarvan worden nu oriënterende gesprekken
gevoerd. Verder zal Inge Strijker haar onderzoek naar ketenintegratie in het onderwijs deze maand
afronden en na de zomer het thema "kwaliteit van e-learning" op zich nemen. Tot slot spijt het ons te
moeten melden dat Wieke Holdampf doordat zij bij een aanrijding is betrokken geweest, enige tijd uit
de running is. We wensen haar een spoedig herstel toe.
Stand van zaken onderzoek
- Frank Boterenbrood is onderzoek gestart naar criteria voor de standaardisatie van de
onderwijsbeschrijving in het hoger onderwijs met oog op de vergroting van de nationale en
Europese mobiliteit van studenten. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met
SURFfoundation Platform ICT en Organisatie. Ook andere partijen zullen bij het onderzoek
worden betrokken.
- Het onderzoek van Rolf Bruins naar de IT governance van de 10 grootste HBO instellingen is in
de rapportagefase terecht gekomen. Na de zomervakantie zullen de eerste resultaten naar buiten
worden gebracht.
- Het inventariserend onderzoek van Inge Strijker naar ketenintegratie in het onderwijs zal deze
maand worden afgerond met een onderzoeksverslag. Een artikel over dit onderzoek zal
bovendien verschijnen in het juninummer van Onderwijs Innovatie, het tijdschrift van de Open
Universiteit.
- Wim Trooster is volop bezig met zijn onderzoek naar het didactisch gebruik van virtuele werelden
in het onderwijs. Hij verzamelt momenteel zijn data door interviews te houden met uitvoerders
van good practices.
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Het onderzoek van Wieke Holdampf naar ICT t.b.v. competentieleren is in de afrondende fase,
maar zal enige tijd vertraagd worden door haar afwezigheid (zie boven).
Mijn eigen onderzoek naar knelpunten bij planning en roostering in het HBO in opdracht van
COMIT heeft eveneens de rapportagefase bereikt. Een dezer dagen begin ik met het schrijven
van het onderzoeksrapport. De eerste externe rapportering zal plaatsvinden in september tijdens
de COMIT-KAAIWO-conferentie.

Muzikaal intermezzo
Wel eens een vergadering van een examencommissie meegemaakt waarbij de kandidaten tot half
twee 's nachts moesten wachten om de uitslag te vernemen? Dat kan je alleen maar gebeuren in het
hoger kunstonderwijs en misschien wel alleen in het hoger muziekonderwijs. Degenen onder jullie die
in oktober vorig jaar mijn lectorale rede hebben bijgewoond, zullen begrijpen hoe mij dit overkwam:
mijn dochter Channah, die toen het muzikale intermezzo verzorgde, heeft vorige week haar
afstudeerconcert aan de Amsterdamse Popacademie gegeven in Theater Panama in Amsterdam. Zij
en twee mede-afstudeerders moesten tot diep in de nacht wachten (met familie en vrienden natuurlijk)
voordat ze te horen kregen dat ze geslaagd waren! Vreugde bij alle volhouders, en met kleine oogjes
de volgende dag weer aan het werk. Wie in oktober heeft genoten van haar muziek, kan dat nu nog
eens extra doen, want een van haar eindexamenopdrachten was het maken van een CD en het
professioneel verkopen daarvan! Je kunt de CD, die een lovende beoordeling kreeg van haar
docenten, aanschaffen via haar website www.channahmusic.nl (ook al een examenwerkstuk). Zo zie
je maar dat alle onderwijswegen uiteindelijk weer bij de ICT uitkomen J.
Minisymposia Teacher to Teacher ICT
De reeks minisymposia T2T ICT zijn alweer achter de rug en door de strubbelingen met onze
internetcommunicatie is er helaas een informatieachterstand ontstaan die we hierbij willen
wegwerken.
Het 4e minisymposium T2T ICT
In de vierde sessie heeft Angela Tibben, docent aan de School of Social Work, ons laten zien hoe zij
gebruik maakt van videoregistratie in het onderwijs en bij de tentaminering. Angela maakte in haar
presentatie duidelijk hoe de didactiek bij de conceptuele en vaardigheidslessen over Home-VideoInteractie-training ondersteund kan worden met video-opnames op "metaniveau". Tweedejaars
studenten Sociaal-Pedogische Hulpverlening moeten zich de techniek van videogebruik in de
gezinshulpverlening eigen maken. Behalve dat zij met video werken t.b.v. de hulpverlening, worden de
videobeelden ook gebruikt om het leerproces van de studenten zelf in beeld te brengen en te
evalueren. Video wordt ook ingezet voor de toetsing. Enkele dagen voor het tentamen worden
videofragmenten uit de gezinshulpverlening op Blackboard aangeboden. Hiermee kunnen de
studenten dan oefenen voor het tentamen: over dezelfde fragmenten worden bij de toets vragen
gesteld. De meerwaarde van het gebruik van video bij de lessen van Angela blijkt te zijn dat de
transfer naar de echte praktijk vergemakkelijkt wordt. Voor het begin van de presentatie gebeurde wat
Angela bij haar lessen ook vaak mee maakt: er waren problemen om de ondersteunende techniek aan
de praat te krijgen, waarbij het geduld van het gehoor danig op de proef werd gesteld. Heel vervelend
voor een spreker als bijv. studenten in de klas ongedurig worden. Dat is vooral wrang omdat voorheen
ondersteuning geboden werd door het ICTO-team van de School, een voorziening die inmiddels op de
tocht is komen te staan. Hierop ontstond een geanimeerd gesprek over welke behoeften docenten
hebben aan technische ondersteuning: qua infrastructuur/technische voorzieningen, maar ook op het
gebied van technische en functionele support; een gesprek dat binnen Windesheim te weinig gevoerd
wordt. Ervoor zorgen dat in het onderwijs optimaal gebruik kan worden gemaakt van de (al)
aanwezige technische mogelijkheden is niet iets dat aan individuele docenten overgelaten moet
worden. Zij hebben daar professionele ondersteuning bij nodig.
De tweede sessie door Robert Boonstra, docent aan de School of Education, ging over de didactiek
van het digitale schoolbord. Robert Boonstra liet in zijn presentatie zien hoe het digitale schoolbord
didactisch verantwoord ingezet kan worden in het onderwijs. Gelukkig begon hij met een uitleg hoe
het digitale schoolbord überhaupt bediend moet worden, want dat is in Windesheim nog lang geen
gemeengoed. Daarna liet Robert zien hoe informatie (tevoren klaargezet op de computer, of ter plekke
gedownload van het internet) getoond en gemanipuleerd kan worden op dit bord in het kader van het
onderwijsleerproces. Daarop daagde hij het publiek uit te bedenken wat de meerwaarde van deze
techniek zou kunnen zijn en hoe die beter gebruikt kan worden. Uiteindelijk illustreerde hij hoe met dit
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middel heel goed interactie tussen docent en studenten gefaciliteerd kan worden, waardoor studenten
actiever kunnen deelnemen aan het onderwijsleerproces. Bij dit alles was het een lust te zien hoe
deze docent “toverde” met dit digitale leermiddel. Maar, vertelde Robert, dit kan je niet zo maar: hij
had heel wat geoefend op een digitaal schoolbord in een leegstaand lokaal. Maar dat hoort volgens
hem bij een goede voorbereiding door een professionele docent. Aan het eind van de presentatie van
Robert kwamen we tot de conclusie dat bij de voorbereiding van de lessen eerst goed nagedacht
moet worden over de gewenste didactiek. De uitdaging is het dan de techniek (hier van het digitale
schoolbord) daar op een passende manier bij in te zetten.
Het 5e minisymposium T2T ICT
Tijdens het vijfde en laatste minisymposium op 19 mei presenteerde Erik Hulsken hoe historisch
beeldmateriaal van o.a. het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum in streaming vorm
door docenten opgezocht, bewaard, versneden en in lessen gebruikt kan worden m.b.v. de ZoEpwebsite van de participerende instellingen. ZoEp staat voor Zoeken in de Elektronische
Programmagids. Een fantastische voorziening die het onderwijs een heel stuk kan verlevendigen en
verbeteren. Docenten kunnen de streams in hun lessen gebruiken voor demo-doeleinden, maar ook in
Blackboard zetten en er opdrachten omheen plaatsen die studenten zelf kunnen uitvoeren.
Daarna presenteerde William Goossen (Teacher Health and Nursing Informatics at University of
Minnesota, Minneapolis, USA en lector ICT-innovaties in de Zorg bij Windesheim) hoe een nieuwe
versie van Blackboard in Amerika gebruikt wordt bij het onderwijs op afstand. Een interessante
presentatie mede vanwege de verschillen in onderwijscultuur tussen de VS en Nederland.
Alle minisymposia op een rij + hun streaming video links
Alle presentaties zijn opgenomen op video en bewerkt door Wim de Jonge en Benno Kuipers van het
Mediacentrum van Windesheim. We zetten hieronder nog eens alle onderwerpen op een rij. De linken
naar de streaming video opnamen van de presentaties vind je verzameld op de volgende webpagina:
Videoregistraties Minisymposium Teacher to Teacher ICT
T2T ICT 1
- Het gebruik van video-opnames door studenten om het onderwijs over duurzaamheid te verrijken
door het beeldend vermogen van de studenten te ontwikkelen (Huub Schoot).
- Het gebruik van simulatieprogramma’s en spreadsheets om de wonderlijke wereld van chaos en
fractals praktisch toegankelijk te maken voor zijn studenten (Willem van der Vegt).
T2T ICT 2
- Het gebruik van chat en forums bij projectmatig werken (Jasper Grimmius).
- Discussiëren als kernactiviteit in e-learning (Anneke Smits).
T2T ICT 3
- De voorbereiding van stageopdrachten ondersteund met een website die ook toegankelijk is voor
de begeleiders in de stagescholen (Jaap Kleinpaste).
- Digitale tools om digitaal lesmateriaal geschikter te maken voor visueel-gehandicapte studenten
(Frank Boterenbrood).
T2T ICT 4
- Het gebruik van videoregistratie bij het leren van gezinshulpverlening en de tentaminering
daarover (Angela Tibben).
- De didactiek van het digitale schoolbord (Robert Boonstra).
T2T ICT 5
- Streaming gebruik van historisch beeldmateriaal m.b.v. de ZoEp-website van de instelling (Erik
Hulsken).
- Het gebruik van een nieuwe versie van Blackboard bij het onderwijs op afstand in Amerika
(William Goossen).
SURF Summer School Serious Gaming
In het kader van de SURFacademy vindt van 25 t/m 28 augustus de Summer School over Serious
Gaming in het Hoger Onderwijs plaats. SURF organiseert dit in samenwerking met Waag Society
Creative Learning Lab. Vorig jaar vond deze Summer School voor het eerst plaats op de campus van
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Windesheim. Dit jaar wordt ter wille van de roulatie naar een andere locatie gezocht. De Summer
School richt zich op docenten of ICT&O deskundigen van hogescholen en universiteiten. Aanmelding
voor de Summer School vindt plaats op basis van een eigen voorstel om serious gaming binnen een
bestaande onderwijssituatie in te zetten. Hier wordt tijdens de Summer School aan gewerkt, onder
begeleiding van onderwijskundigen en technische experts. De deelnemers kiezen vooraf een gaming
platform waarop ze willen werken. Gedurende de Summer School worden ook veel voorbeelden
getoond van succesvol gebruik van games in het hoger onderwijs. Inschrijven kan tot uiterlijk 26 juni.
Wie niet in de gelegenheid is aan de Summer School mee te doen, kan ook zijn/haar licht opsteken bij
Wim Trooster, Community Manager van de Special Interest Group Serious Games & Virtuele
Werelden van SURF. Hij is tevens verbonden aan ons lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie.
SURF Onderwijsdagen 2009: Samen Slim Leren - 10 en 11 november 2009
Ben je benieuwd naar de nieuwste trends in het onderwijs? En hoe deze kunnen aansluiten bij je
onderwijsvisie? Wil je weten hoe samenwerking nog beter kan renderen? Hoe technologie bijdraagt
aan leren op maat? Rond de inzet van technologieën in het onderwijs is een tendens waarneembaar
dat het niet meer alleen om ICT draait, maar steeds meer om synergie en integratie van
technologische toepassingen. Het besef dat samenwerking binnen de onderwijsketen noodzakelijk is
om maximaal van de vernieuwingen te profiteren is groot. Om deze samenwerking te benadrukken
organiseren SURF én Kennisnet dé Onderwijsdagen. Thema’s als doorgaande leerwegen, toetsen,
studiekeuze, mobiliteit, innovaties en internationalisering komen aan bod in presentaties en
workshops. Dé Onderwijsdagen: bron van inspiratie voor innovatief onderwijs. Reserveer alvast in je
agenda: 10 en 11 november 2009, Jaarbeurs Utrecht.
Met vriendelijke groeten,
Peter van 't Riet
-------------------Dr. S.P. van 't Riet | Lector ICT en Onderwijsinnovatie
Hogeschool Windesheim | Kenniscentrum Educatie | Postbus 10090 | 8000 GB Zwolle | 038-4699775
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