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Dag collega,
In deze nieuwsbrief tref je weer enkele berichten aan van het lectoraat ICT en onderwijsinnovatie.
Over enige tijd hoop ik je mening te mogen vragen over de inhoud van de nieuwsbrief en de
onderwerpen waar het lectoraat mee bezig is. Daarvoor brengen we een "nieuwsbrief" uit in de vorm
van een webvragenlijst. We zullen pogen die kort en bondig te houden.
Europese ontwikkelingen rond de elektronische leeromgeving
In december vorig jaar bezocht ik de Online Educa Berlin Conferentie 2008 en heb daar de track
"Managing and Organising E-learning Systems" gevolgd. Dat gaf me een aardig inkijkje in waar het
Europese hoger onderwijs zo al mee bezig is met betrekking tot het gebruik van elektronische
leeromgevingen. Omdat ook mijn eigen ideeën daarover in ontwikkeling zijn, heb ik een
overzichtsartikel geschreven over deze conferentietrack waarin ik niet alleen het gepresenteerde
materiaal weergeef maar ook mijn eigen reflecties op de ontwikkelingen. Je vindt het artikel in de
bijlage bij deze nieuwsbrief. Wie over de inhoud ervan met mij van gedachten wil wisselen, kan mij
mailen (sp.van.t.riet@windesheim.nl). Dank wil ik betuigen aan Frans Jacobs en Wim Trooster die een
eerdere versie van het artikel van hun commentaar voorzagen.
IT-governance
Sinds februari 2008 doet Rolf Bruins binnen het lectoraat onderzoek naar mogelijke effecten van ITgovernance op de kwaliteit en het innovatief vermogen van het primair proces binnen het hoger
beroepsonderwijs. In het kader van dit onderzoek zijn tien interviews afgenomen met functionarissen
binnen de grootste HBO-instellingen in Nederland. Deze functionarissen vervullen in de meeste
gevallen taken die behoren tot het domein van de CIO (chief information offcicer). In die rol zijn zij
mede verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het informatiebeleid en dus voor een deel
van het IT-bestuur ofwel de IT-governance. Het eindrapport zal voor het begin van de zomervakantie
verschijnen. Naar aanleiding van de afgenomen interviews kunnen we nu reeds enkele voorlopige
conclusies trekken. In bijna alle onderzochte gevallen is er op het hoogste bestuurlijke niveau
(CvB/RvB) een portefeuillehouder IT. De portefeuillehouder noemt zich in geen enkel geval CIO. De
taken die behoren tot de CIO-rol zijn in alle gevallen gedelegeerd aan één of meerdere staf en/of
lijnmedewerkers binnen het instituut. Verder is de IT-dynamiek en de aandacht voor IT-governance
binnen een instituut sterk afhankelijk van de IT-affiniteit en IT–kennis van de desbetreffende
portefeuillehouder in CvB/RvB. Daar waar er sprake is van affiniteit en kennis zien we een dialoog
tussen bestuur en business in plaats van een monoloog, en is de IT beter uitgelijnd (IT-alignment) met
de business, in ons geval onderwijs en bedrijfsvoering. Het onderzoeksrapport zal over enkele
maanden deze en andere bevindingen nader toelichten en zal voor geïnteresseerden ter beschikking
worden gesteld. Indien u nu reeds algemene vragen heeft over het onderzoek, kunt u zich wenden tot
Rolf Bruins (r.bruins@windesheim.nl). Vragen over specifieke instellingen die aan het onderzoek
hebben deelgenomen, zullen niet beantwoord worden.
Reactie van een lezer
Bedankt voor de nieuwsbrieven. Ik heb inmiddels twee minisymposia van het lectoraat bezocht. Ook
heb ik de videoregistraties bekeken en ik vind het geweldig. Wat betreft zowel de inhoud als de vorm.
Sinds september vorig jaar doceer ik op Windesheim. Uit deze ICT-sessies put ik veel inspiratie. Ik
hoop meer mini-symposia bij te kunnen wonen.
Vriendelijke groet, Colette Govaars
4e Minisymposium Teacher-to-Teacher ICT op 21 april 2009
Het 3e minisymposium afgelopen dinsdag 24 maart heeft weer interessante stof opgeleverd. In de
volgende nieuwsbrief zal ik de linken van de videoregistraties opnemen. Het 4e minisymposium staat
alweer gepland en wel op dinsdag 21 april a.s. Dan hebben we twee presentaties:
•

Angela Tibben, docent aan de School of Social Work, laat ons zien hoe zij videoregistratie
inzet bij haar onderwijs over gezinshulpverlening. Videoregistratie heeft in haar onderwijs een
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•

dubbelfunctie. Enerzijds is het een hulpmiddel bij de gezinshulpverlening zelf, anderzijds is het
een hulpmiddel om interventies van studenten te evalueren. Interessant is hoe Angela ook bij
de tentaminering gebruik maakt van video-opnames.
De tweede presentatie wordt verzorgd door Robert Boonstra, docent bij de School of
Education. Hij zal ons inwijden in de didactiek van het digitale schoolbord, een actueel thema
nu overal in het onderwijs de digitale schoolborden geïnstalleerd worden in leslokalen. Het
moet tenslotte niet zo zijn dat de docent straks staat te schrijven op een whiteboard dat voor
een digitaal schoolbord is geplaatst (een scêne die we nu nog dagelijks kunnen aanschouwen
op Windesheim).

Dit 4e minisymposium wordt gehouden op dinsdag 21 april op Windesheim in ruimte B-012 (bij het
Mediacentrum) en duurt van 16.00-18.00 uur. Ook niet-Windesheim collega's zijn van harte
welkom. Wie niet in de gelegenheid is twee presentaties bij te wonen, is evengoed welkom bij een
van beide. De toegang is gratis. Er zijn hapjes en drankjes voor de aanwezigen.
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

Christelijke Hogeschool Windesheim│Campus 2-6 │Postbus 10090 │8000 GB Zwolle│Tel. 038 469 99 11│ www.windesheim.nl

