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Dag Collega,
Er is weer heel wat gebeurd sinds de vorige nieuwsbrief. Om niet een te grote aanslag te doen op je
tijd, zal ik enkele zaken laten liggen voor de volgende aflevering. Hieronder vind je informatie en
activiteiten uit de maand oktober.
Column over Graduate en Undergraduate Schools
Al voorafgaand aan mijn lectorale rede van 10 oktober werd ik door onze hogeschoolkrant gevraagd
een column te schrijven met daarin natuurlijk een opinie die discussie zou kunnen uitlokken. Mooie
gelegenheid om enkele van mijn ideeën over de ontwikkeling van het hoger onderwijs en speciaal het
hbo weer eens onder de aandacht te brengen (had ik vorig jaar ook al eens gedaan op een SBOconferentie). Het betreft de ontwikkeling naar een organisatie met Undergraduate en Graduate
Schools. Undergraduate Schools verzorgen de bacheloropleidingen, Graduate Schools de
masteropleidingen, het onderzoek en de lectoraten. Ik zie die ontwikkeling als absoluut noodzakelijk
om in eredivisie van de internationale "kenniscompetitie" te kunnen meedraaien. Maar oordeel zelf, de
tekst is als bijlage aan deze mail gekoppeld. De column verscheen omstreeks 15 oktober in de HSK
van Windesheim.
Gebruikersonderzoek bij ROC Drenthe College
Het Drenthe College is gestart met een pilot om het systeem Educator te implementeren. Het
Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie voert tijdens deze pilot een onderzoek uit naar de tevredenheid
bij de gebruikers van dit systeem. Op basis van de resultaten van de pilot en de resultaten van het
tevredenheidsonderzoek wordt door het Drenthe College een beslissing genomen om het systeem al
dan niet op het hele ROC in te voeren. In het onderzoek worden studenten en docenten schriftelijk
geïnterviewd. Opleidingsmanagers en ontwikkelaars worden mondeling bevraagd. Het onderzoek
loopt van september dit jaar tot en met januari 2009 en wordt uitgevoerd door Inge Strijker, lid van
onze kenniskring. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de webapplicatie Parantion Web
Survey van het softwarebedrijf Parantion uit Deventer (www.parantion.nl). Voor meer informatie kunt u
terecht bij Inge Strijker: ia.strijker@windesheim.nl.
Presentatie Frank Boterenbrood aan TOGAF-Congres München
Op 22 oktober 2008 heeft Frank Boterenbrood op het TOGAF-Congres in München een presentatie
gehouden over een systematische aanpak om als organisatie tot de opstelling van een toekomstvaste
informatiearchitectuur te komen. De presentatie werd goed ontvangen en kan de basis vormen voor
verdere internationale contacten. Frank's presentatie is te downloaden vanaf onze webpagina "Archief
nieuwsbrieven LICTO" (https://www.surfgroepen.nl/sites/LICTO/Nieuwsbrieven/Documents for
Review/Webpagina Archief Nieuwsbrieven.aspx). Instellingen die met hun informatiearchitectuur
worstelen en geïnteresseerd zijn, kunnen contact met Frank opnemen
(f.boterenbrood@windesheim.nl).
Educause 2008
Fred de Haas en Rolf Bruins bezochten in oktober de mega ICT-en-onderwijsconferentie Educause
2008 in Orlando in Florida. Een van de nieuwe trends die daar opvielen is die van “cloud computing”
(zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing). Verder viel het enthousiasme op bij diverse
standhouders met betrekking tot het geautomatiseerd opnemen van activiteiten in de klas. Met
minimale technische inspanning staat de hele les (meestal een traditionele lecture in de USA) binnen
15 minuten na afloop op internet. Via video-on-demand kan een student daarna tijd- en
plaatsonafhankelijk de les bekijken. Zowel leveranciers als universiteiten melden een hoge
studenttevredenheid, hogere studieresultaten en uitvalbeperking. Of hier onderzoek naar is gedaan, is
niet bekend. Op zich is het opnemen en via internet beschikbaar stellen van lessen geen nieuw
verschijnsel, maar de aandacht voor deze toepassing neemt toe. Ook in Nederland zijn er aanbieders.
De student krijgt in één scherm gesynchroniseerd de video-/audio-stream, de powerpoint dia’s en/of
de presentatie van het digitale schoolbord tot zijn beschikking (zie de afbeelding hieronder). Deze
techniek wordt vooral toegepast door instituten die zowel contactonderwijs geven als
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afstandsonderwijs, en wordt dan ingezet voor de laatste van beide. Voor studenten die bij de
Windesheim School of Education op afstand een tweedegraads lerarenopleiding volgen, zouden op
die manier opgenomen lessen een geweldige extra service zijn.
Op donderdag 11 december van 12.30 tot 14.30 uur geeft het bedrijf Can-iT BV uit Wageningen op de
Windesheim Campus in Zwolle een demonstratie van een dergelijk systeem : Presentations 2Go.
Meer informatie kun je inwinnen bij Fred de Haas (F.de.Haas@windesheim.nl).

Voorbeelden van video-on-demand
Hieronder vind je een aantal voorbeelden van video-on-demand. Bij sommige moet je even geduld
hebben voordat er wat te zien is. Verder ligt het aan de instelling van je firewall of de video getoond
wordt. Bij sommige video’s kun je kiezen tussen high speed en low speed connection. Lukt high speed
niet, probeer dan nog eens low speed. Ook kan het zijn dat je wel de dia's ziet, maar niet de video. Je
kunt immers wel denken dat je aan het snelste netwerk ter wereld hangt, maar als je firewall er een
klein stroompje van maakt, dan zie je nog niet zoveel van de buitenwereld. Lukt het helemaal niet op
je werk, probeer het dan nog maar eens thuis. Daar kun je tenminste zelf je firewall instellen.
(1) Live webcast met interactieve mogelijkheid (nu beschikbaar als video-on-demand).
Vragen stellen en enquête invullen. Geen lopende PowerPoint.
http://event.on24.com/clients/default/presentation/default.html?titlecolor=000000&eventid=29367&ses
sionid=1&username=&partnerref=&format=wmmulti&key=2B61480F2DD71782988DCA24230F7EF1&
playerwidth=900&playerheight=7000&contenttype=A&mode=launch&eventuserid=7455246
(2) Echo360 – een voorbeeld met smart notebook, geluid en video:
http://rewind.echo360.com/samples/Calculus_101_2005-02-16_10-30-AM.htm
(3) Echo360 – PowerPoint, video, geluid
http://rewind.echo360.com/samples/Temple.htm
(4) Een groot aantal voorbeelden vanuit de Universiteit Wageningen.
http://wurtv.wur.nl/wurtv/WURTV.aspx
Bezoek Wytze Koopal
Op 27 oktober hadden we met de kenniskring een leuk gesprek met Wytze Koopal. Wytze heeft een
aantal jaren als adviseur ICT en onderwijs bij de Universiteit Twente gewerkt en is sinds kort voor
zichzelf begonnen. Hij heeft ons onder andere laten zien hoe je je als zelfstandig adviseur op internet
manifesteert met behulp van internet tools zoals Twitter en Delicious. Op zijn website heeft hij een
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berichtje geschreven over zijn bezoek aan de kenniskring (http://www.koopaladvies.nl/kenniskringwindesheim/). Wederzijds vonden we het erg leuk om met elkaar van gedachten te wisselen over ICT
en onderwijs.
Met vriendelijke groeten,
Peter van ’t Riet
-------------------------------------------Dr. S.P. van 't Riet
Lector ICT en Onderwijsinnovatie
Chr. Hogeschool Windesheim
Campus 2-6, 8017 CA Zwolle
Postbus 10090, 8000 GB Zwolle
Tel. 038-4699775
E-mail sp.van.t.riet@windesheim.nl
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