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Dag Collega,
Educause Congres en IT Governance
Behalve Fred de Haas (zie vorige nieuwsbrief) bezocht ook Rolf Bruins oktober de mega ICT-enonderwijsconferentie Educause 2008 in Orlando in Florida. Vanuit zijn onderzoeksopdracht heeft Rolf
zich vooral gericht op bijdragen op het gebied van IT-governance (ITG). Wat opviel was de grote
hoeveelheid workshops die aan dit onderwerp werd besteed. In veel gevallen werd verwezen naar de
IT-governance ‘bijbel’ van Weill en Ross (How Top Performers Manage IT Decision Rights for
Superior Results – 2004) die aan actualiteit nog steeds niet heeft ingeboet. Binnen het Hoger
Onderwijs zijn er op meerdere continenten grote onderzoeken gedaan naar IT-governance.
Samengevat laten deze onderzoeken het volgende beeld zien.
De belangrijkste drivers om aan IT-governance te gaan doen zijn in volgorde van belangrijkheid:
1. IT-alignment (in meer dan driekwart van de gevallen),
2. Het ontwikkelen van een instituutsbrede visie op IT (in ongeveer de helft van de gevallen),
3. Creëren van betrokkenheid van medewerkers en studenten (in meer dan eenderde van de
gevallen) en
4. transparant maken van besluitvorming (ongeveer eenderde van de gevallen).
Opvallend is dat de noodzaak van kostenreductie niet voorkomt als belangrijke driver.
Als belangrijke barrières van ITG worden genoemd de gedecentraliseerde en informele cultuur van de
instelling, het gebrek aan participatie van de belangrijkste stakeholders en een slecht gecoördineerde
IT-governance. De belangrijkste succesfactoren zijn de ondersteuning van het ‘executive leadership’,
de vaardigheden van de sleutelspelers, deelname van stakeholders, en informele relaties tussen de
betrokken partijen. Het is aardig om te zien dat de formele ITG-structuur binnen de instelling niet als
succesfactor wordt genoemd. In vrijwel alle gevallen wordt IT-governance gezien als de
verantwoordelijkheid van een CIO die in de praktijk wordt bijgestaan door een IT-stuurgroep. Gezien
de toenemende politisering van IT achten tal van onderzoekers het noodzakelijk dat de instelling een
CIO benoemt.
Het eigen onderzoek binnen het lectoraat richt zich op de vraag hoe IT-governance kan bijdragen aan
de efficiency en effectiviteit van de kernfuncties en de onderwijsinnovatie van HO-instellingen. Indien u
hier meer van wilt weten, neem dan contact op met Rolf Bruins (r.bruins@windesheim.nl)
ICT-bewustzijn voor bestuurders en managers
Op 11 november jl. mocht ik op de SURF Onderwijsdagen een presentatie houden over ICTbewustzijn voor bestuurders en managers in het onderwijs. Daarvoor gebruikte ik enkele lijnen uit het
begeleidende boekje bij mijn lectorale rede "ICT-bewustzijn als succesfactor in onderwijsinnovatie"
van 10 oktober. In paragraaf 7.3 van dat boekje heb ik een aantal gedragingen van bestuurders en
managers geformuleerd, waaruit hun ICT-bewustzijn zou kunnen blijken. Tijdens de presentatie
verzocht ik de deelnemers mij hun eigen voorbeelden van dergelijk ICT-bewust gedrag te sms-en.
Mijn mobieltje begon even later flink te rinkelen. De resultaten die het beeld van par. 7.3. mooi
aanvullen, wil ik je niet onthouden (voor de leesbaarheid transformeer ik de turbotaal even in gewoon
Nederlands).
Hij/zij:
• participeert actief in stuurgroepen waarin ICT een rol speelt;
• neemt ICT-gebruik op in jaarplannen en begrotingen;
• draagt een visie uit op ICT-gebruik in de afdeling of instelling en brengt die in praktijk;
• heeft m.b.t. ICT een goed contact met zijn/haar kinderen;
• vertoont m.b.t. ICT-gebruik voorbeeldgedrag;
• maakt actief gebruik van de aanwezige informatiesystemen;
• neemt ICT op in de strategische doelstellingen van de organisatie;
• neemt resultaatafspraken m.b.t. ICT-gebruik op in de managementcontracten;
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•
•
•

stimuleert leidinggevenden en docenten om deel te nemen aan onderwijsvernieuwingsprojecten
met ICT;
luistert naar deskundigen op het gebied van ICT-gebruik in de organisatie;
beseft het belang van een informatie-architectuur voor de organisatie.

Mochten we er ooit toe overgaan de attitude ICT-bewustzijn voor bestuurders en managers te
operationaliseren d.m.v. een vragenlijst, dan kan dit lijstje daar behulpzaam bij zijn. Met dank aan de
respondenten.
Boekbespreking "Het einde van de standaardtaal"
In verband met mijn interesse in standaardisatie in het algemeen en binnen het domein ICT en
onderwijs in het bijzonder las ik het boek "Het einde van de standaardtaal" van de hand van de
Leuvense hoogleraar Joop van der Horst. Het boek behandelt het ontstaan van onze hedendaagse
visie op taal zoals die sinds de Renaissance tot stand is gekomen en die vandaag sterk aan het
veranderen is. De consequenties van die ontwikkeling zijn voor het onderwijs van groot belang. Een
buitengewoon boeiend boek dat verplichte lectuur zou moeten zijn voor iedere docent, speciaal iedere
taal- en geschiedenisdocent. In de bijlage vind je een uitgebreide bespreking van dit boek.
Nieuwjaarswens
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief in 2008. Ik wens alle lezers goede feestdagen toe en een gelukkig
2009.
Met vriendelijke groeten,
Peter van ’t Riet
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