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Dag collega,
Business intelligence in het hoger onderwijs
Op 10 en 11 september bezocht ik de tweedaagse COMIT/KAAIWO-conferentie in Groningen. De
eerste dag stond in het teken van business intelligence in het hoger onderwijs. Gister bezocht ik de
Universiteit Maastricht waar ik een demo kreeg van een informatiesysteem voor vraaggestuurde
feedback op voortgangstoetsen geneeskunde. Het systeem is door de Faculteit Geneeskunde samen
met de zusterfaculteiten van Groningen, Nijmegen en Leiden ontwikkeld voor studenten en
begeleiders. Beide gebeurtenissen inspireerden mij tot het schrijven van bijgaande column over
“Bussiness intelligence in het onderwijs”, een onderwerp waar we in de toekomst meer over zullen
gaan horen en waarop ook ons lectoraat stappen gaat zetten (zie hieronder).
De kenniskring
In de vorige nieuwsbrief meldde ik de afwezigheid van Wieke Holdampf. Naar het zich laat aanzien
gaat die zeker tot het eind van dit jaar duren. Daarom heb ik besloten een vacature open te stellen
voor een onderzoeker bij de kenniskring (zie hieronder). Verder is voor enige maanden Hans Selles
aan de kenniskring verbonden. Hans is momenteel ICTO-adviseur op Windesheim en heeft het
afgelopen jaar veel studie gemaakt van business intelligence (BI). Ook heeft hij met zijn collega
Herman van Dijk van onze dienst ICT een BI-infrastructuur voor Windesheim opgebouwd waarmee
veel informatievragen over het onderwijs kunnen worden beantwoord. Hans heeft binnen de
kenniskring de opdracht gekregen zijn BI-kennis en ervaring vast te leggen in enkele presentaties en
een artikel en daarbij m.n. aandacht te besteden aan toepassingen binnen een onderwijssetting. In de
volgende nieuwsbrieven houd ik je op de hoogte van zijn vorderingen.
Vacature voor onderzoeker bij het lectoraat
Het lectoraat zoekt contact met kandidaat-onderzoekers die zich willen bezig houden met
onderzoeksvraagstukken op het gebied van ICT voor ketenintegratie in het onderwijs en/of ICT voor
competentieleren. De onderzoeksopdracht zal worden geformuleerd in overleg met de kandidaat,
maar dient aan te sluiten bij eerder door het lectoraat gedaan onderzoek. Van kandidaten wordt
verwacht dat zij praktijkgericht onderzoek doen op een van beide of beide terreinen om daardoor
nieuwe kennis te ontwikkelen die de organisatie van het onderwijs ten goede komt. De vacature heeft
een omvang van 0,4 fte (minder is niet gewenst) en staat ook open voor kandidaten die niet bij
Windesheim werken. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zich herkent in het
onderzoeksprogramma en de werkwijze van het lectoraat en in grote mate voldoet aan het profiel van
het kenniskringlid zoals het in het werkplan is aangegeven (zie bijlage).
Stand van zaken onderzoek
- Standaardisatie en onderwijslogistiek
Het onderzoek van Frank Boterenbrood naar criteria voor de standaardisatie van de
onderwijsbeschrijving in het hoger onderwijs teneinde de nationale en Europese mobiliteit van
studenten te bevorderen vordert gestaag. Bij het onderzoek wordt samengewerkt met
SURFfoundation. Voor het aspect van de studieloopbaanbegeleiding heeft Frank gesproken met het
betreffende lectoraat van Marinka Kuipers aan de Haagse Hogeschool. Ook heeft hij contacten gelegd
met andere organisaties die zich bewegen op het terrein van standaardisatie zoals HODEX, Nuffic en
Studiekeuze123. In die gesprekken heeft hij veel input gekregen. Eind van dit jaar hopen we de
resultaten te kunnen opleveren.
- IT-governance in het onderwijs
Het eindrapport van het onderzoek van Rolf Bruins naar de IT governance van de 10 grootste HBO
instellingen is bijna klaar. Rolf zal zijn resultaten presenteren op Dé (v.h. SURF-) Onderwijsdagen op
10 en 11 november in Utrecht.
- Ketenintegratie in het onderwijs
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Het inventariserend onderzoek van Inge Strijker naar ketenintegratie in het onderwijs is afgerond met
een onderzoeksverslag. In het juninummer van Onderwijs Innovatie, het tijdschrift van de Open
Universiteit, verscheen over dit onderzoek het artikel “Ketenintegratie in het onderwijs”. Ook Inge zal
haar resultaten presenteren op Dé Onderwijsdagen op 10 en 11 november in Utrecht. Het eindverslag
en het artikel zijn te vinden op de website van het lectoraat: www.licto.nl onder Onderzoek Ketenintegratie.
- Het gebruik van virtuele werelden
Wim Trooster heeft het verzamelen van interviewdata voor zijn onderzoek naar het didactisch gebruik
van virtuele werelden in het onderwijs afgerond. De verwerking van de gegevens is begonnen. Op de
AACE Conference (Association for the Advancement of Computing in Education) van 26-30 oktober
2009 in Vancouver, Canada, presenteert hij zijn eerste resultaten die daarna spoedig in Nederland
gedissemineerd zullen worden.
- ICT voor competentieleren
De afronding van het onderzoek naar ICT t.b.v. competentieleren is vertraagd door de langdurige
afwezigheid van Wieke Holdampf. Inge Strijker zal binnenkort de redactie van het eindverslag op zich
nemen zodat we toch over enige tijd de resultaten kunnen presenteren. Ook hebben Wieke Holdampf,
Frank Boterenbrood en Erik Ploeger in het voorjaar nog gewerkt aan de ontwikkeling van een
checklist voor informatiesystemen die competentieleren ondersteunen. Ook dit werk wordt momenteel
opgepakt door Inge Strijker. Het ontwikkelde materiaal zal worden doorontwikkeld om tot een zo
volledig mogelijke checklist te komen waarmee scholen en opleidingen ICT-systemen kunnen
beoordelen op bruikbaarheid voor competentieleren.
- Planning en roostering
Mijn eigen onderzoek naar knelpunten bij planning en roostering in het HBO in opdracht van COMIT is
afgerond. Op de COMIT-bijeenkomst van 11 september jl. heb ik de belangrijkste conclusies
gepresenteerd. In een beperkt valisatieonderzoekje ter plekke bleken die conclusies in vergaande
mate overeen te stemmen met de waarnemingen en ervaringen van de meeste aanwezigen. Aan het
onderzoeksrapport leg ik een dezer dagen de laatste hand. Op 14 oktober houd ik over het onderzoek
een presentatie op een rondetafelconferentie georganiseerd door het consultancy bedrijf OMIX uit
Deventer (www.omix.nl). Voor presentaties elders kan men mij benaderen via licto@windesheim.nl.
- Kwaliteit van e-learning
Inge Strijker is gestart met de voorbereidingen voor een onderzoek naar de kwaliteit van ICT-gebruik
in het onderwijsleerproces. Momenteel doet zij daarvoor de eerste literatuurverkenning en werkt zij
aan een onderzoeksplan. De voorlopige bedoeling is het ontwikkelen van een instrument om de
kwaliteit van het ICT-gebruik door studenten en docenten in het onderwijsleerproces betrouwbaar te
meten, zodat er verder onderzoek mee kan worden gedaan. Voor suggesties en tips bijv. over
bestaand onderzoek op dit gebied houdt Inge zich aanbevolen (ia.strijker@windesheim.nl).
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