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Dag Collega,
Lectorale rede, workshops en symposium
Met veel genoegen kijk ik terug op 10 oktober, de dag van mijn lectorale rede. Ook het symposium
over ICT en Competentieleren dat we samen met SURF organiseerden en de workshops van twee
kenniskringleden zijn voor zo ver we hebben kunnen nagaan goed ontvangen. Van de rede en het
referaat van Karl Dittrich is ook een video-opname gemaakt. Die zal over enige tijd streaming
beschikbaar zijn. Wie niet in de gelegenheid was bij de rede aanwezig te zijn, maar toch
geïnteresseerd is in de inhoud ervan, kan het uitgebreide boekje bij de rede aanvragen op ons emailadres licto@windesheim.nl. Het wordt je dan gratis toegestuurd.
SURF Onderwijsdagen
Over 4 weken vinden weer de jaarljikse Onderwijsdagen van SURF plaats. Inschrijven is nog steeds
mogelijk. Ga snel naar: http://owd2008.surf.nl/owd2008/. Het thema van de SURF Onderwijsdagen
2008 luidt dit jaar: Duurzaam innoveren: wie is aan zet? Zelf ga ik aansluitend bij de inhoud
van mijn lectorale rede een presentatie/workshop verzorgen over ICT-bewustzijn voor managers en
bestuurders.
Geluiden uit de praktijk
Op 29 september bezocht ik een mini-symposium over ICT en onderwijs georganiseerd in Utrecht
door M&I-Partners. Daarin vertelden enkele bestuurders over hun ervaringen met ICT en onderwijs.
Joke Snippe, CvB-lid van InHolland, gaf een uiteenzetting over de gevolgen van de fusie voor de ICTontwikkeling van haar hogeschool. Enkele saillante uitspraken (mijn formulering):
• "Centralisatie leidt tot verticale communicatie, terwijl professionele organisaties nu juist
horizontale communicatie nodig hebben".
• "De ICT-professionaliteit van docenten schiet te kort, professionalisering van docenten zou hoger
op de agenda moeten staan".
• "We richten ons meestal op de wensen van de achterblijvers, we zouden ons meer moeten
richten op de wensen van de voorlopers".
• En nog een die uit mijn hart gegrepen is: "De huidige restauratie in het onderwijs staat lijnrecht
tegenover de innovatie met behulp van ICT".
Een andere spreker was Ricardo Winter, lid van het CvB van het ROC van Amsterdam. Hij gaf een
eerlijk, maar ontluisterend kijkje in de bestuurskamers van ons onderwijs met een voorbeeld uit de
jaren '90. Toen moest zijn ROC de keuze maken tussen de systemen van PeopleSoft en Noise
(inschrijving van studenten). Het CvB liet veel externe deskundigen langskomen. "We kozen
uiteindelijk voor PeopleSoft, maar ik weet nog steeds niet waarom. We wisten gewoon niets van ICT.
CvB-leden kunnen nu eenmaal niet voorop lopen bij de ontwikkeling van een visie op ICT en
onderwijs." Er zullen niet veel bestuurders zijn die zo eerlijk hun gebrek aan kennis en inzicht in deze
materie toegeven al was het maar met een voorbeeld uit het verleden. De uitspraken van Winter zijn
wel verontrustend voor de IT-governance in het onderwijs. Overigens gaf hij er in zijn verdere
toespraak blijk van sindsdien veel te hebben bijgeleerd op dit gebied. En eerlijk is eerlijk: ik kom met
enige regelmaat onderwijsbestuurders tegen met een meer dan gemiddelde interesse in ICT en
onderwijs. Misschien kunnen we in Europa nog eens wat meer naar Amerika kijken, waar de CIO
meestal lid is van de Board.
Reminder: 2e Jaarcongres Masters, Lectoren & Onderzoek 17 & 18 december Jaarbeurs
Utrecht
Nogmaals vraag ik je aandacht voor dit congres. Tal van onderwerpen komen aan de orde die
betrekking hebben op de ontwikkeling van de kennisfunctie van de hogescholen. Tijdens de eerste
congresdag, 17 december, wordt ingegaan op de kansen van de HBO-Master. Thema’s die o.a. aan
bod komen:
• Kwaliteit- en accreditatie-eisen van de HBO-Master
• Rol van onderzoek en lectoraten in de Master
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• Marktkansen voor (inter) nationale HBO-Masters
Op 18 december staan de thema’s ‘onderzoek & lectoraten’ centraal. De thema’s die aan bod komen
zijn o.a.:
• Verbinding tussen onderwijs, onderzoek & lectoraten
• Opzet en methoden van toegepast onderzoek
• Promotietrajecten binnen hogescholen
Topsprekers als: dr. Karl Dittrich, prof.dr. Mia Duijnstee & prof.dr.ir. Joan Ernst van Aken zullen je
volledig informeren en inspireren. Meer info zie www.sbo.nl/masters&onderzoek.
Met vriendelijke groeten,
Peter van ’t Riet
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