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Dag Collega,
Vooraankondiging lectorale rede
Iets om alvast in je agenda te noteren: op vrijdag 10 oktober (de tiende van de tiende) houd ik 's
middags om 15.30 uur op Windesheim mijn lectorale rede, waarbij ieder van harte welkom is. Behalve
de rede staan op het programma de installatie als lector door Prof.dr. Lex Bouter, rector-magnificus
van de VU en lid van het College van bestuur van VU-Windesheim en een co-referaat van Dr. Karl
Dittrich in zijn hoedanigheid van voormalig voorzitter van de Wetenschappelijk-Technische Raad
(WTR) van SURFfoundation, waarin hij zijn reflecties op de rede zal weergeven.
Op de dag zelf zullen er 's middags van 14.00-15.00 uur enkele workshops zijn, geleid door sommige
van de leden van mijn kenniskring over het thema van hun onderzoek (ketenintegratie in het
onderwijs, IT-governance in het onderwijs en de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten voor het
gebruik van ICT in het onderwijs). 's Morgens organiseren we samen met SURFfoundation, Platform
ICT en Onderwijs, een studieochtend over bestaande en gewenste ICT-middelen ter ondersteuning
van competentieleren. Eind juni gaat de officiële uitnodiging voor al deze evenementen de deur uit, die
jullie ook langs de weg van deze nieuwsbrief zullen ontvangen. Wij hopen op veel belangstelling.
Een nieuw kenniskringlid
De kenniskring heeft er een nieuw lid bij gekregen. Het is Fred de Haas. Fred is van huis uit bioloog
en heeft zich in het verleden bezig gehouden met onderzoek naar het paar- en broedgedrag van
vogels. Daarna is hij het onderwijs ingegaan en heeft hij de laatste jaren gewerkt als manager binnen
de technische lerarenopleiding van de PTHN, sinds enige tijd op de locatie Zwolle overgenomen door
Windesheim. Hij heeft zich o.a. bezig gehouden met de implementatie van allerlei informatiesystemen
voor het onderwijs en past als zodanig uitstekend bij het profiel van het lectoraat: ICT en innovatie op
het mesoniveau van het onderwijs. Fred zal zich de komende maanden bezighouden met de
problematiek van de integratie van de binnenwereld van het onderwijs en de buitenwereld van de
beroepscomponent. Anders gezegd: hoe kunnen we met goede ICT-middelen de stage-lopende en/of
werkende student en zijn/haar begeleiders ondersteunen om maximaal studierendement uit de
beroepscomponent van de opleiding te halen. Daarbij gaat het niet alleen om begeleidingsaspecten,
maar ook om de organisatorische kanten van de driehoek student-opleiding-werkveld. Wie
geïnteresseerd is in dit onderwerp en met Fred informatie en ideeën wil uitwisselen, kan met hem
mailen (f.de.haas@windesheim.nl).
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