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Dag Collega,
Onderzoek naar ICT voor competentieleren
Wieke Holdampf, lid van onze kenniskring, gaat zich de komende tijd bezig houden met onderzoek
naar de rol van ICT in competentie gericht onderwijs (CGO). Het CGO krijgt binnen het BVE-veld en
het HBO steeds meer vorm. Dat de invoering van het CGO een lastig proces is, blijkt wel uit het feit
dat de datum waarop het CGO geïmplementeerd moet zijn in het MBO vanuit het ministerie van
OC&W reeds verschoven is (en wellicht nog wel een jaar uitgesteld gaat worden, afhankelijk van het
oordeel van de Tweede Kamer). Een van de factoren die CGO zo lastig maakt, is het begrip
"competentie" zelf. Wat wordt hieronder verstaan? Tot op heden is er geen eenduidige definiëring van
dit begrip. Elke opleiding vertaalt het CGO op haar eigen wijze. Dit geldt ook voor de uitvoering van de
onderwijsprogramma's. Elke opleiding mag dus zelf het wiel uitvinden…, tijd vergend en kosten
rovend. Welke functie ICT in het CGO kan vervullen is ook niet helder. In ons onderzoek worden als
start een viertal cases bestudeerd. Binnen 4 verschillende opleidingen wordt bestudeerd welke
definiëring het begrip competentie heeft gekregen, welk uitvoeringsprogramma daarbij wordt gebruikt,
hoe de competenties worden getoetst en welke rol ICT tot op heden heeft gespeeld en welke wensen
met betrekking tot de rol van ICT er leven. Wie geïnteresseerd is in het onderwerp, suggesties heeft
voor het onderzoek of er als opleiding aan deel wil nemen, kan contact opnemen met Wieke Holdampf
(w.holdampf@windesheim.nl).
SURF Special Interest Group ‘Gaming & Virtuele werelden’
SURFfoundation en SURFnet hebben besloten de krachten te bundelen op het gebied van gaming,
virtuele werelden en simulaties. Hiervoor is nu een Special Interest Group (SIG) in oprichting. De SIG
zal nauw samenwerken met de community Games2Learn. De SIG beoogt een forum te zijn voor het
verspreiden en delen van de bestaande kennis over gaming bij de diverse onderwijsinstellingen. Wim
Trooster, lid van onze kenniskring, wordt de Community manager van deze Special Interest Group.
Op maandagmiddag 2 juni, van 14.00-17.00 uur vindt de opstartbijeenkomst plaats. Tijdens deze
bijeenkomst worden de kaders en de contouren van de SIG neergezet. Ben je geïnteresseerd om aan
deze SIG deel te nemen en mee te denken over de contouren? Meld je aan voor de
opstartbijeenkomst van 2 juni, via www.surffoundation.nl/bijeenkomsten.
Interview met het ELD-informatieblad
In een van de vorige nieuwsbrieven berichtte ik over het landelijke project Elektronisch LeerDossier
(ELD), dat beoogt de leerdossiers van leerlingen-deelnemers-studenten van de opleiding die zij
verlaten, elektronisch door te sluizen naar de vervolgopleiding. In het ELD Informatieblad van maart jl.
heeft een interview gestaan met lector Leo Lenssen van InHolland en ondergetekende over nut en
noodzaak van het ELD. U kunt de pdf van het Informatieblad op de website van het ELD-project
vinden: http://www.eldvo.nl/cms/cm/docs/ELD informatieblad nr 4.pdf.
De bloggende medewerker : Integratie van het bedrijf met de buitenwereld
Dat de komst van Web2.0 (Internet in het kwadraat) de wereld verandert, is nog niet voor iedereen
duidelijk, maar dat was ook zo met de komst van het Internet. Veel instellingen, ook in het onderwijs,
zijn nog nauwelijks gewend aan het idee dat integratie van processen door de hele instelling heen een
must is om te overleven, en nu staat de volgende fase op stapel: de integratie van de instellingen met
de buitenwereld. Eén aspect van die tweede integratiegolf is dat de communicatie van medewerkers
met de wereld buiten hun instelling niet meer door de instelling vanuit een centrale marketing- en
communicatiefunctie te reguleren valt. In een modern bedrijf waar hoog opgeleide professionals
werken willen medewerkers zelfstandig met de buitenwereld kunnen communiceren. In plaats van een
marketing- en communicatiefunctie die probeert de communicatie naar zich toe te trekken en volgens
gedetailleerde voorschriften te laten verlopen, hebben moderne bedrijven meer aan een M&C-functie
die de communicatie van individuele medewerkers ondersteunt met goede tools en een werkbare
gedragscode.
Dat althans is een les die geleerd kan worden uit het boek Me The Media : Verleden, heden en
toekomst van de derde mediarevolutie, geschreven door Jaap Bloem, Menno van Doorn en Sander
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Duivestein, en uitgeven door VINT/Sogeti Nederland BV. Dit interessante boek behandelt veel
aspecten van de overgang die momenteel in de media- en communicatiesector plaatsvindt van een
analoge en eenrichtingsverkeer informatievoorziening naar digitale en tweerichtingsverkeer
communicatie over informatie. Een van die aspecten is dat veel bedrijven vandaag geconfronteerd
worden met de bloggende medewerker. Ja, hoe reageer je daar dan op als bedrijf. Probeer je het te
voorkomen of het te verbieden? Dan gaan je medewerkers buiten je om hun weg zoeken en vinden op
het internet. Of probeer je het te integreren en te benutten? Dat laatste vereist een minder
centralistische uitvoering van het communicatiebeleid. Interessant is wat het boek schrijft over IBM,
toch bepaald geen kleintje onder de internationale bedrijven. We lezen (p. 60-61):
"DeveloperWorks is een IBM-portal met ruim zestig verschillende blogs. Eigen blogs, van kopstukken
als Grady Booch en Dave Bartlett, en communityblogs, bijvoorbeeld over WebSphere, staan dwars
door elkaar. IBM gelooft heilig in de positieve uitstraling van IBM'ers die zich geëngageerd in
discussies mengen, bijvoorbeeld via 'HealthNex: IBMers and Friend on Networked, Patient-Centric
Healthcare'. IBM stimuleert medewerkers om te publiceren op het web. Bloggende medewerkers doen
kennis op van allerlei ontwikkelingen die relevant zijn voor het bedrijf. Naast het leereffect wil IBM
graag zijn stem laten horen en een bijdrage leveren aan de publieke discussie. Als medewerkers gaan
bloggen, moeten ze wel kennisnemen van de richtlijnen in de IBM Blogging Policy and Guidelines. [...]
De richtlijnen zijn opgesteld op basis van een wiki over bloggen die een aantal IBM-bloggers had
opgesteld. IBM'ers en niet-IBM'ers reageerden daarop."
Enkele van die richtlijnen zijn:
-

-

Blogs, wiki's en andere vormen van online communicatie zijn individuele acties, geen
bedrijfsuitingen. IBM'ers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun postings. Besef dat wat je
schrijft voor lange tijd te lezen blijft. Denk aan je eigen privacy.
Maak jezelf bekend (naam en indien relevant je rol binnen IBM). Schrijf in de ik-vorm en maak
duidelijk dat je voor jezelf spreekt en niet namens IBM.
Citeer geen klanten, partners of leveranciers zonder hun toestemming. Dat geldt ook voor
verwijzingen.
Respecteer je publiek. Gebruik geen obscene teksten, etnische of persoonlijk beledigingen. Toon
respect voor elkaars privacy en pas op met gevoelige thema's als politiek en religie.
Ga nooit de confrontatie aan, maar wees wel de eerste om je eigen fouten te corrigeren. Wijzig
ook geen eerdere postings zonder aan te geven dat je dat gedaan hebt.
Probeer waarde toe te voegen.

De vraag is interessant welke lijst eruit zou komen als een onderwijsinstelling zijn bloggende
medewerkers (bestaat er in Nederland al zo'n instelling?) een gedragscode laat opstellen. Wie
de langere IBM-lijst wil lezen, bestelle het boek (ook vanwege alle andere interessante zaken die erin
besproken worden). Ook kunt u op MeTheMedia.com een wiki vinden met extra informatie en
ervaringen van lezers.
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