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Dag Collega,
Competenties en ICT, wat kun je ermee?
SURFfoundation en ons lectoraat organiseren op 10 oktober 2008 een bijeenkomst, waarin je
praktijkgerichte kennis kunt opdoen over het gebruik van competenties in het onderwijs en de
ondersteuning daarvan met behulp van ICT. Vanuit verschillende gezichtspunten, ROC's, hoger
onderwijsinstellingen, bedrijven en Europese projecten, krijg je een "kijkje in de keuken" van anderen.
De bijeenkomst vindt plaats in Zwolle aan de Hogeschool Windesheim, van 10.00 tot 14.00 uur.
Aansluitend vinden enkele workshops en de lectorale rede plaats die in de vorige nieuwsbrief werden
aangekondigd. Ook daarbij ben je van harte welkom.
Als je zelf of een van je collega's geïnteresseerd bent/is om tijdens deze bijeenkomst een
eigen voorbeeld uit de dagelijkse onderwijspraktijk te presenteren, laat ons dat dan weten.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jocelyn Manderveld (manderveld@surf.nl) en/of
Wieke Holdampf (w.holdampf@windesheim.nl).
Projectaanpak van de Caesar Groep
Maandag 9 juni brachten we op uitnodiging van Aad Vanca en Cees Bukman met de kenniskring van
het lectoraat een bezoek aan de Caesar Groep (www.caesar.nl), een ICT-bedrijf in Utrecht en
leverancier van o.a. het studenten- en studievolgsysteem CATS-NK, dat door Windesheim wordt
gebruikt. We woonden daar een interessante workshop van Luuk Spaans en Richard Otten bij over de
projectaanpak van Caesar. De Caesar Groep baseert zich daarbij op het gedachtegoed van Eli
Goldratt, bekend van de Theory of Constraints. Het systematisch doordenken van productieprocessen
op doel, ketenopbouw, doorloopsnelheden, bottlenecks, voorraadreductie, bufferverplaatsing etc. is
een krachtig middel om productie te rationaliseren en er maximaal rendement uit te halen. Goldratt
zelf heeft twee decennia geleden zijn inzichten op een unieke manier aan de man gebracht, niet in de
vorm van droge managementboeken, maar in de vorm van novelles. Een fraai voorbeeld daarvan is
het boek Het doel, waarin een productiemanager tijdens een weekend trekken met de padvindersclub
van zijn zoon tot de ontdekking komt, wat er met zijn productieproces aan de hand is. Een van die
inzichten is dat het het rendement niet ten goede komt als alle machines de hele dag staan te draaien.
Wil je weten waarom? Lees dan het boek.
In zijn novelle De zwakste schakel heeft Goldratt zijn bevindingen toegepast op projectmatig werken
(beide boeken zijn verkrijgbaar o.a. via: http://www.managementboek.nl/auteur/615/eliyahu_goldratt).
De Caesar Groep is serieus werk gaan maken van zijn ideeën, en met succes. Van de 60 door hen op
deze manier aangepakte projecten zijn er slechts 2 mislukt in termen van doelvervaging en dreigende
tijds- en/of budgetoverschrijding. En ook hier wordt weer gebruik gemaakt van een verrassend inzicht:
het komt het rendement van een project in het algemeen niet ten goede als alle projectmedewerkers
de geplande uren ook allemaal aan het project besteden. Wel zijn er een paar randvoorwaarden
verbonden aan het succes van deze werkwijze. Zo moet de klantorganisatie die met behulp van
nieuwe ICT zijn business wil verbeteren, een duidelijk doel voor ogen hebben (het innoveren van de
business) en daar hoge prioriteit aan toekennen. Dat kan zij tot uitdrukking brengen door in het
contract met de leverancier te accepteren dat ook zij als klant een malus kan verwachten als zij haar
projectverplichtingen niet nakomt.
Dit is waarschijnlijk een belangrijke reden waarom deze projectaanpak tot nu toe in het onderwijs niet
van de grond komt. Er is in het onderwijs in het algemeen een te gering gevoel van urgentie om
afgesproken projectdoelen ook binnen tijdsplanning en budget te halen. De onderwijsbedrijfscultuur is
er bovendien een die zijn resources voortduren uitput bijvoorbeeld door medewerkers volledig in te
plannen. Het risico dat docenten in de loop van het jaar onbenutte uren zouden hebben, is een gruwel
voor elke onderwijsmanager. Gevolg? Nauwelijks flexibiliteit bij de inzet van personeel. En je vraagt je
af: hoezo risico van onbenutte uren? Kan een docent dan niet aan zijn deskundigheidsbevordering
werken als hij twee maanden een halve dag in de week niets anders te doen heeft? Ook in het
onderwijs kunnen we nog veel van Goldratt leren.

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

Er is nog een situatie waarin de projectaanpak van Goldratt niet altijd werkt: als er geen gebruik
gemaakt kan worden van proven technology, maar er nieuwe technologie ontwikkeld moet worden om
het probleem van de klantorganisatie op te lossen. Zo’n traject heeft altijd veel meer onvoorspelbare
elementen in zich, omdat het om echte innovatie gaat.
Enkele reacties van de kenniskringleden op de workshop:
• Op het moment dat je nadenkt over de Theory of Constraints kun je moeiteloos tal van bottlenecks
noemen, die zich zo in je organisatie voordoen. Het ontnuchterende van een presentatie zoals
vandaag is dat de allerbelangrijkste bottleneck zich meestal in het hoofd heeft genesteld, namelijk
de manier waarop wij zelf beperkt denken. In dat opzicht is het hardop praten over bottlenecks een
feest van herkenning en de oplossing zo dichtbij!
• Belangrijkste punt wat mij betreft is het buffermanagement: alle uit veiligheidsoverwegingen
geplande extra tijd van de deeltaken verschuiven naar en verzamelen aan het eind van het gehele
project om zo een flexibele veiligheidsbuffer in te bouwen.
• Leuk gedachtegoed: bottleneck denken, buffers verschuiven etc. Echter alleen toepasbaar in
geval van hoge urgentie van het project: de omgeving van het project moet het project als prioriteit
no. 1 zien. En dat is niet altijd het geval.
• Interessant vond ik de aanname dat mensen “lucht plannen in een project”. Zo werden
percentages van 75% genoemd (en 40% voor een IT project). Ben benieuwd hoe onze studenten
hierop reageren als ik dit terugkoppel, terwijl ze zich nu in het zweet aan het werken zijn om de
deadlines nog voor de zomervakantie te halen (in
projectgroepjes)…
• Herkenbaar waren de eisen die ze stelden: SMART-geformuleerde doelen en commitment,
alvorens een project te starten. Voor mijn onderzoek was deze workshop bevestigend in mijn
aanname dat ICT “slechts” een middel is om een doel of effect te bereiken, en niet een doel op
zich.
Al met al een leerzame ochtend met dank aan de Caesar Groep.
Oude nieuwesbrieven LICTO
Het heeft even geduurd, maar nu is het zover: de vorige nummers van de Nieuwsbrief LICTO kun
je raadplegen via onze publieke SURFgroepen site
https://www.surfgroepen.nl/sites/LICTO/Nieuwsbrieven/Documents for Review/Webpagina Archief
Nieuwsbrieven.aspx. We gaan nog proberen hiervoor een kortere url te krijgen.
Column van Frank Boterenbrood
In de bijlage tref je een column van Frank Boterenbrood over standaardisatie, het mysterie van de X
en open source, pardon open sores. Wie daarover met Frank in discussie wil treden, kan hem mailen:
f.boterenbrood@windesheim.nl. Ook deze column zal binnenkort op de "Oude Nieuwsbrieven"-site
zijn terug te vinden.
Met vriendelijke groeten,
Peter van ’t Riet
-------------------------------------------Dr. S.P. van 't Riet
Lector ICT en Onderwijsinnovatie
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