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Dag Collega,
Om te beginnen wens ik jullie allemaal het allerbeste toe voor het nieuwe jaar 2009. Het lijkt er nu toch
echt op dat de global cooling van de afgelopen tien jaar zijn effecten begint te vertonen, ook in
ons land. Over nog eens tien(?) jaar zullen we het zeker weten, maar die discussie mag de ijspret
van vandaag niet drukken. Veel plezier op de schaats!
Minisymposium Teacher to Teacher ICT
Op dinsdag 20 januari a.s. start ons lectoraat met een reeks van vijf minisymposia, waarin docenten
van Windesheim hun best practices m.b.t. ICT-gebruik in hun onderwijs presenteren aan collega's. De
reeks, onder de naam "Teacher to Teacher ICT", start dan met een presentatie van Huub Schoot,
docent biologie en onderwijskunde, over het gebruik van video-opnamen door studenten in zijn
biologie-onderwijs. Vervolgens zal Willem van der Vegt, docent wiskunde en informatica, een
presentatie geven over de wijze waarop hij in zijn lessen over Chaostheorie deze theorie visualiseert
voor en met zijn studenten. De nadruk van de presentaties ligt niet op de techniek, maar op de
didactiek van het gebruik van ICT. Het minisymposium wordt gehouden op Windesheim in ruimte B012 (bij het Mediacentrum) en duurt van 16.00-18.00 uur. Ook niet-Windesheimcollega's zijn van harte
welkom. De toegang is gratis.
Publicatie Bonje door Bologna?
In het themanummer over "Tien jaar bama" van TH&MA (Tijdschrift voor Hoger Onderwijs &
Management, 2008, nr. 5) publiceerden Frank Boterenbrood en ondergetekende een artikel onder de
titel "Bonje door Bologna? : Consequenties voor de ontwikkeling van proces- en
informatiearchitectuur" (p. 40-47). De samenvatting van het artikel luidt als volgt:
De doelstellingen die de Europese Unie zichzelf stelt op het gebied van studentenmobiliteit in het
hoger onderwijs veranderen het onderwijsmodel fundamenteel. Van aanbodgericht (het proces staat
centraal) transformeert het naar klantgericht (de keuze van de student staat centraal). Deze omslag,
die aansluit bij de al sinds de jaren ’80 in gang gezette ontwikkeling naar vraaggestuurd onderwijs,
gaat gepaard met onzekerheid en conflicten. Zij sleutelt immers aan veel van de basiskenmerken van
het traditionele onderwijs. Theorieën op het gebied van verandering en procesintegratie geven aan dat
er eisen gesteld worden aan de volwassenheid van een organisatie voordat er sprake kan zijn van het
bieden van de voor klantgericht werken vereiste transparantie. Er is een zekere mate van interne
integratie van processen en informatiefuncties vereist voordat de integratie met de buitenwereld van
andere onderwijsinstellingen en externe studenten mogelijk is. Het groeien naar deze volwassenheid
is een pijnlijk proces van loslaten van de eigen afdelings- of instellingsbelangen en aanvaarden van
hogere instellings- en maatschappelijke belangen. Dit ontwikkelingsproces doorloopt drie fasen (eras)
en kenmerkt zich door twee crises: tijdens de zogenaamde technological discontinuity naar de
information era moet een instelling zijn eigen onderwijsprocessen en informatiefunctie tot een
geïntegreerd geheel omsmeden; tijdens de organizational discontinuity naar de netwerk era zal de
integratie met de externe omgeving van de netwerksamenleving tot stand moeten komen. Deze crises
lijken onvermijdelijk ook in het hoger onderwijs en vereisen visie en een vaste hand van bestuurders.
Omdat we de overgang naar de Netwerk Era in Europees verband kunnen zien aankomen, kunnen
we ons erop voorbereiden door nu al te gaan werken aan de standaardisatie van de
onderwijsbeschrijving en van de toegangsprocedures.
Wie geïnteresseerd is in de hele tekst van het artikel kan een kopie opvragen via ons emailadres licto@windesheim.nl.
Met vriendelijke groeten,
Peter van ’t Riet
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