Lectoraat “ICT en Onderwijsinnovatie”
Jaarverslag 2008

Dr. S.P. (Peter) van „t Riet

Christelijke Hogeschool Windesheim
Postbus 10090, 8000 GB ZWOLLE, Nederland
Lectoraat : ICT en Onderwijsinnovatie
Lectoren : Dr. S.P. (Peter) van ‟t Riet
Telefoon
Website
Email

: (038) 469 9500
: www.windesheim.nl
: Licto@windesheim.nl

oktober 2009
© Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie, Christelijke Hogeschool Windesheim

Inhoudsopgave
1

INLEIDING ........................................................................................................... 2

2

ONTWIKKELINGEN IN KENNIS- OF BEROEPSDOMEIN.................................. 2

3

ONTWIKKELINGEN IN DE ORGANISATIE ........................................................ 2

4

UITGEVOERDE ACTIVITEITEN EN BEHAALDE RESULTATEN ...................... 3

4.1

Kennisontwikkeling .................................................................................................................... 3

4.2

Professionalisering van docenten ............................................................................................ 5

4.3

Curriculumontwikkeling en onderwijs...................................................................................... 6

4.4

Kennisdisseminatie en kenniscirculatie .................................................................................. 7

5

EVALUATIE VAN HET WERKPLAN VAN HET LECTORAAT ......................... 10

6

OVERZICHT PERSONELE SAMENSTELLING ................................................ 11

6.1

Samenstelling en werkwijze van het lectoraat ...................................................................... 11

6.2

De ontwikkeling van de samenstelling van de kenniskring ................................................. 12

6.3

Overzicht van de kenniskring .................................................................................................. 12

7
7.1

FINANCIEEL VERSLAG .................................................................................... 13
Financieel jaarverslag 2008 ..................................................................................................... 13

1
Christelijke Hogeschool Windesheim | Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie
Campus 2-6 | Postbus 10090 | 8000 GB Zwolle | 038 469 95 00 | www.windesheim.nl

1

Inleiding

Het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie is van start gegaan op 1 september 2007. De laatste
maanden van 2007 zijn gebruikt om het lectoraat in de startblokken te zetten. Over die periode is een
jaarverslag 2007 verschenen. Pas in de loop van het voorjaar van 2008 is de kenniskring van het
lectoraat op sterkte gekomen. In het onderhavige jaarverslag wordt gerapporteerd over het eerste
volledige jaar van het lectoraat. Omdat de lectoraten niet langer onder het regime van de Stichting
Kennisontwikkeling HBO (kortweg SKO) vallen, heb ik voor het jaarverslag 2008 een andere opzet
gekozen dan de opzet van SKO, die ik voor 2007 nog heb gehanteerd. Daarin kwamen mijns inziens
te veel verdubbelingen voor. Vooral de voormalige hoofdstukken 3 (Voortgang werkzaamheden) en 4
(Uitvoering van het werkplan van de kenniskring) vertoonden veel overlap. Daarvan is nu één
hoofdstuk 3 gemaakt onder de kop “Uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten”. Voor de opzet
van dat hoofdstuk heb ik met name de vier hoofddoelstellingen van de lectoraten als leidraad
genomen. In de plaats van het hoofdstuk 5 “Reactie op het rapport van de evaluatiecommissie” is een
nieuw hoofdstuk 4 opgenomen met de kop “Evaluatie van het werkplan van het lectoraat”. Ik hoop dat
dit jaarverslag daardoor een helder inzicht geeft in de activiteiten en resultaten van het lectoraat ICT
en Onderwijsinnovatie in 2008.Ontwikkelingen in kennis- of beroepsdomein
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Ontwikkelingen in kennis- of beroepsdomein

In het kennis- en beroepsdomein van het lectoraat, te weten ICT en onderwijsinnovatie, hebben zich
in 2008 geen schokkende ontwikkelingen voorgedaan. ICT blijft - zoals al jaren het geval is - continu in
ontwikkeling, terwijl het onderwijs in 2008 onder invloed van de bestaande onderwijspolitiek meer pas
op de plaats heeft gemaakt dan geïnvesteerd heeft in onderwijsvernieuwing. De meest zichtbare
ontwikkeling op het gebied van ICT en onderwijsinnovatie is de introductie van digitale schoolborden
in alle sectoren van het onderwijs, een ontwikkeling die meer impact op het microniveau van het
onderwijs heeft dan op het meso- en macroniveau waarop het lectoraat zich richt. Verder wordt overal
gewerkt aan verbetering en functionele uitbreiding van onderwijsinformatiesystemen zoals
elektronische leeromgevingen, roosterpakketten, studievolgsystemen etc. Het Nationale Actieplan Elearning (NAP) heeft sterk ingezet op verbetering van in- en doorstroom en verhoging van
onderwijsrendement, wat landelijk een groot aantal vernieuwingsprojecten heeft opgeleverd op het
gebied van horizontale en verticale ketenintegratie in het onderwijs. Deze komen in de plaats van de
vele eerdere vernieuwingsprojecten op het gebied van ICT en onderwijs die SURFfoundation in
voorgaande jaren heeft getenderd. Verder worstelen ROC‟s, hogescholen en universiteiten nog altijd
met hun beheersorganisaties en de informatiearchitectuur die daaronder ligt. Standaardisatie was ook
in 2008 weer het sleutelwoord bij het zoeken naar aansluiting tussen ICT en de
onderwijsbedrijfsprocessen.
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Ontwikkelingen in de organisatie

Het lectoraat is in het voorjaar van 2008 langzaam op sterkte gekomen. Werd op 1 januari begonnen
met twee kenniskringleden, in de loop van het voorjaar druppelde dit door tot zes à zeven leden. Het
lectoraat heeft de eerste maanden wekelijks kenniskringoverleg en enkele studiedagen georganiseerd
om elkaar te leren kennen en met elkaar na te denken over de op te starten onderzoeksactiviteiten en
contacten met schools en externe partijen. Rond de zomer is overgegaan op tweewekelijks overleg.
Een van de leden vervult de rol van accountmanager en ondersteunt de lector bij het verkennen en
aangaan van interne en externe relaties.
De organisatie van lectoraten binnen Windesheim is in 2008 niet gewijzigd. Wel zijn er op diverse
niveaus discussies gevoerd over de positionering van lectoraten in vier kenniscentra. Daaraan heeft
het lectoraat een bijdrage geleverd in het kader van lectorenoverleggen met name m.b.t. een op te
richten Kenniscentrum Educatie. Ook werd input gegeven voor de ontwikkeling van de functies van
onderzoeker en onderzoeksassistent binnen Windesheim. Met de School of Education is in het kader
van de aanvraag van de master Leren en Innoveren een begin van samenwerking tot stand gekomen.
Het centraal gepositioneerde bureau Digididact, de natuurlijke samenwerkingspartner voor het
lectoraat binnen de hogeschool op het gebied van ondersteuning van docenten bij ICT en onderwijs,
2

is in 2008 ontmanteld. Daardoor is binnen de hogeschool een gat in de onderwijsondersteuning
gevallen en is de landelijke representatie van Windesheim op het gebied van ICT en onderwijs
dramatisch gereduceerd t.o.v. de voorgaande jaren. Overleg van de lector met de directeuren van de
diensten SOS en ICT over deze situatie is door herhaaldelijk uitstel van afspraken op de lange baan
geschoven.
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Uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten

In onderstaande paragrafen is aangegeven welke activiteiten zijn verricht en welke resultaten zijn
behaald. De eerste vier paragrafen sluiten aan bij de doelstellingen die sinds de introductie van de
lectoraten landelijk voor hen zijn geformuleerd.

4.1 Kennisontwikkeling
Voor de kennisontwikkeling in het kader van het lectoraat is in 2007 een onderzoeksplan opgesteld
met een zestal aan elkaar verwante onderzoekslijnen:
1. Afstandsleren. Welke typen afstandsleren zijn er te onderscheiden; welke onderwijskundige
doelen kunnen met welk type gerealiseerd worden; voor welke doelgroep zijn zij bruikbaar;
welke leerprocessen kunnen het beste met welk type ondersteund worden; welke content is
geschikt voor welk type; welke ICT-functionaliteit is nodig om ze te implementeren; welke
onderwijskundige organisatie is nodig voor implementatie en productie?
2. Competentieleren. Hoe wordt competentieleren in het HBO en MBO gedefinieerd en
georganiseerd; welke onderwijsprogrammering wordt daarbij gehanteerd; welke ICT-middelen
worden gebruikt, of aan welke is behoefte om competentieleren te ondersteunen mede gelet
op assessments?
3. Standaardisatie van onderwijslogistiek. Welke aspecten van onderwijslogistiek kunnen
gestandaardiseerd worden ten einde de studenten-, docenten en onderwijsmobiliteit in het HO
te bevorderen?
4. Ketenintegratie. Welke projecten vinden momenteel in Nederland plaats om de uitwisseling
van informatie tussen onderwijsinstellingen bij ketenknooppunten te vereenvoudigen; om
welke informatie gaat het; welke ICT-oplossingen worden daarbij ontworpen; welke behoefte
bestaat er vanuit Schools van Windesheim en het MBO en event. VO in de regio Zwolle;
welke ICT-oplossingen kan Windesheim met regionale partners nastreven aansluitend bij
landelijke ontwikkelingen?
5. ICT-governance in het HO. Welke beleidsplannen bestaan er in Nederlandse HO-instellingen
op het gebied van strategisch informatiebeleid; welke activiteiten komen daaruit voort; hoe
worden die aangestuurd; hoe verhouden zich die activiteiten en aansturing t.o.v. de
operationele ICT en haar aansturing; wat zijn de voor- en nadelen van verschillende
aansturingsmodelen?
1
6. Kwaliteit van e-learning. In samenwerking met Digididact wordt een meetinstrument
ontwikkeld om de kwaliteit van e-learningmodules te kunnen meten en adviezen aan docenten
en opleidingsmanagement te kunnen geven voor kwaliteitsverbetering.
Op basis van dit onderzoeksplan zijn in 2008 de volgende onderzoeksactiviteiten tot stand gekomen.
Onderzoek op het gebied van afstandsleren
Binnen Windesheim heeft vanuit de dienst SOS een inventarisatie van afstandsleren plaatsgevonden,
De gegevens daarvan zijn opgeleverd. Er is mede vanuit het lectoraat een schrijfplan voor een
publicatie opgesteld. Op het gebied van afstandsleren zijn contacten geweest met de hogeschool
InHolland in Den Haag (DigiPabo), de Hanze Hogeschool Groningen en SURFfoundation. Er zijn geen
nieuwe onderzoeksactiviteiten op dit gebied gestart. Onderzoeker: Wim Trooster.
Onderzoek op het gebied van virtuele leeromgevingen
Hoewel dit thema niet tot de onderzoeksoutline behoorde, is het dermate verwant met het onderwerp
afstandsleren en bovendien actueel, dat het is opgenomen in het onderzoeksprogramma van het
1

Is in 2008 opgeheven (zie hoofdstuk 2).
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lectoraat. Het onderzoeksplan voor dit onderzoek is geschreven en enkele malen bijgesteld. Een
beschrijvingsmodel voor de inventarisatie van onderwijsinitiatieven in fase I van het onderzoek is
ontwikkeld. Contacten zijn gelegd en gesprekken gevoerd met Fontys Hogeschool Eindhoven, Vrije
Universiteit Amsterdam, TU-Delft, AOC Helicon in Boxtel, Drenthe College in Assen, Hanze
Hogeschool Groningen, SURFfoundation, en met het bedrijf DMA te Eelde. Onderzoeker: Wim
Trooster.
Onderzoek op het gebied van standaardisering van onderwijslogistiek
Vooronderzoek naar de impact van Europese wet- en regelgeving op het hoger onderwijs in
Nederland heeft tot interessante conclusies geleidt. Uit dit vooronderzoek is een publicatie ontstaan
(zie verderop). Tevens heeft dit geleid tot de opstelling van een onderzoeksplan voor een onderzoek
naar criteria voor standaardisatie op het gebied van uitwisseling van onderwijsinformatie. Het
onderzoek zal in samenwerking met SURFfoundation Platform ICT en Organisatie worden uitgevoerd.
Ook andere partijen zullen erbij betrokken worden. Onderzoeker: Frank Boterenbrood.
Onderzoek op het gebied van Ketenintegratie in het onderwijs
De onderzoeksopzet is geschreven en de uitvoering van het onderzoek is gestart. Er zijn twee
modellen voor ketenintegratie in het onderwijs ontwikkeld. Alle gevonden initiatieven op het gebied
van ketenintegratie in het onderwijs die voldeden aan de onderzoekscriteria, zijn in deze modellen
geplaatst. Met veel personen binnen en buiten Windesheim zijn gesprekken gevoerd voor
kennisuitwisseling en over mogelijkheden tot samenwerking bij vervolgonderzoek (School of Health
Care Windesheim, de minor Supply Chain Management van de School of Business and Ecomics,
instroommanagement van de dienst SOS, het lectoraat Supply Chain Management, het lectoraat
Bestuurbaarheid, het ELD-project, softwareontwikkelaar Educator, Stichting Studiekeuze123 en
Kennisnet). Hoewel deze gesprekken in 2008 geen initiatieven voor vervolgonderzoek hebben
opgeleverd, droegen zij wel bij aan de kwaliteit van de verzamelde dataset. Het onderzoek zal in
voorjaar 2009 worden afgerond. Onderzoeker: Inge Strijker.
Onderzoek op het gebied van ICT voor competentieleren
De onderzoeksopzet is geschreven. De uitvoering van het onderzoek is gestart. Met veel partijen is
overleg gepleegd i.v.m. kennisuitwisseling (M&I Partners, ROC van Amsterdam, de softwarebedrijven
Winvision, Parantion en Educator, SURFfoundation Platform ICT en Onderwijs). Onderzoeker: Wieke
Holdampf.
Pilotonderzoek naar de functionaliteit van Parantion Competentie Meter
Een onderzoek is gestart naar de functionaliteit van het pakket Parantion Competentie Meter voor de
ondersteuning van competentieleren. Er is een lijst van functionele eisen voor een dergelijk systeem
opgesteld en Parantion heeft een testomgeving ingericht. Het eigenlijke onderzoek in de vorm van een
aantal functionele tests zal plaatsvinden in 2009. Doel is meer inzicht te krijgen in de eisen die
competentieleren aan ondersteunende informatiesystemen stelt. Onderzoekers: Wieke Holdampf,
Frank Boterenbrood en Erik Ploeger.
Onderzoek op het gebied van IT-governance in het hoger onderwijs
Er is voorstudie gedaan en in overleg met de informatiemanager van de Saxion Hogeschool in
Enschede een onderzoeksplan opgesteld, waarna aan de uitvoering is begonnen. Er zullen in totaal
tien respondenten geïnterviewd worden bij tien grote HBO-instellingen in Nederland. Eind 2008 was
het onderzoek tot drie respondenten gevorderd. Onderzoeker: Rolf Bruins.
Onderzoek op het gebied van kwaliteit van e-learning
Het onderzoeksplan voor de constructie van een ICT-competentiemeter is in concept geschreven en
zal nog verbeterd worden. Onderzoeker: Erik Ploeger.
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Onderzoek naar ICT voor werkplekleren
Er is een voorstudie gedaan. Daarbij is contact geweest met bezoekers van de Summerschool
Second Live (zie verderop) i.v.m. de mogelijkheden van stagebegeleiding via SL, met
schoolstagebegeleiders van IPABO en Pabo De Kempel, met projectleiders van de School of Human
Movement and Sports van Windesheim, met de Hogeschool Utrecht en met een medewerker van het
relatiebeheerspakket Selligent over stagebegeleiding in deze software. Onderzoeker: Fred de Haas.
Tevredenheidsonderzoek onder gebruikers van een informatiesysteem
In opdracht van ROC Drenthe College in Assen is onderzoek opgedaan naar de tevredenheid van de
gebruikers van de geïmplementeerde digitale onderwijscatalogus Educator. De opzet voor het
onderzoek is geschreven en goedgekeurd door de opdrachtgever. Het onderzoek is uitgevoerd.
Dataverzameling heeft plaatsgevonden middels digitale, schriftelijke en mondelinge enquêtes. Voor de
digitale enquête werd gebruik gemaakt van het systeem Parantion Web Survey. Een
conceptrapportage is opgeleverd aan opdrachtgever. Onderzoeker: Inge Strijker.
Onderzoek naar de ontwikkelingen in het hoger onderwijs
Literatuuronderzoek is gestart naar de ontwikkelingen in het hoger onderwijs sinds de jaren ‟60.
Diverse ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt in conceptteksten. Het onderzoek is halverwege 2008
opgeschort wegens capaciteitsgebrek. Het zal hopelijk in 2009 weer worden voortgezet. Onderzoeker:
Peter van „t Riet
Onderzoek naar planning en roostering binnen het HBO
In samenwerking met en in opdracht van COMIT (Centraal Overleg van Managers IT in het HBO) is
een onderzoek voorbereid naar knelpunten in de plannings- en roosteringsprocessen en de
ondersteunende ICT binnen het HBO. Voor het onderzoek is een processchema en een ICTbedrijfsmodel gepresenteerd en een onderzoeksopzet overeengekomen. Het onderzoek zal in het
voorjaar van 2009 worden uitgevoerd. Onderzoeker: Peter van ‟t Riet.

4.2 Professionalisering van docenten
Professionalisering van docenten heeft binnen de kenniskring op verschillende manieren
plaatsgevonden:
Allereerst hebben de leden van de kenniskring gelegenheid gekregen om hun
onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen door het opzetten en uitvoeren van een eigen onderzoek
onder begeleiding van de lector.
Daarnaast is er binnen de kenniskring veel gelegenheid geweest tot uitwisseling van kennis en
ideeën via het (twee)wekelijks overleg.
Voor dat overleg zijn een aantal malen deskundigen uitgenodigd om over hun bezigheden, kennis
en ideeën een presentatie te houden.
Drie keer is met de kenniskring een studiedag georganiseerd om de kennis over onderzoek te
vergroten en de activiteiten van het lectoraat verder te ontwikkelen.
Verder is de kenniskring opgedeeld in troika‟s, groepjes van drie leden, die elkaar op een
intervisieachtige wijze raadplegen en ondersteunen.
Vervolgens hebben de leden van de kenniskring diverse conferenties bezocht en daarover
mondeling of schriftelijk gerapporteerd.
Tot slot zijn door leden van de kenniskring individuele deskundigen geraadpleegd op specifieke
onderwerpen.
In concreto zijn de volgende activiteiten verricht.
Bezoeken van kenniskringleden aan seminars, conferentie etc.
Bezoek aan een miniconferentie ICT en onderwijs van M&I-partners over de stand van zaken
m.b.t. toepassing van ICT binnen ROC‟s en hogescholen.
Bezoek aan een seminar Succesvol Innoveren van Sogeti in Amstelveen.
Bezoek aan de conferentie Roostering en Planning Tools georganiseerd door Congresorganisatie
Heliview.
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Deelname aan Nationaal ROC Congres in Lunteren, in het bijzonder workshops over ICT en
competentieleren.
Bezoek aan een seminar over innovatieprojecten van de Rijks Universiteit Groningen in het kader
van het Nationaal Actie Plan E-learning.
Deelname aan het congres Innovatium in Rotterdam over vernieuwingsprojecten ICT en
Onderwijs.
De hele kenniskring heeft een Time Value Workshop gevolgd bij de Caesar Groep in Utrecht.
Deelname aan SURF SIS-conferentie in Noordwijkerhout.
Bezoek aan de Online Educa Conferentie in Berlijn, daarbinnen de track Managing and Organizing
E-learning Systems.
Bezoek aan het E-learning Congres in Lunteren.
Deelname aan een bijeenkomst van het SAGANET, de vereniging van personen die zich bezig
houden met gaming zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit het onderwijs.
Deelname aan twee seminar van SURFfoundation over informatiearchitectuur.
Externe deskundigen presenteerden hun activiteiten aan de kenniskring
Presentatie van Frans Jacobs (Hogeschool Zuyd) over zijn promotieonderzoek naar
ontwerpcriteria voor elektronische leeromgevingen.
Presentatie van Wytze Koopal (v.h. Universiteit Twente) over zijn gebruik van internet bij zijn
advieswerk en consultancy m.b.t. ICT en onderwijs.
Presentatie van Liesbeth Pennewaard (SLO, Enschede) voor de kenniskring over het
softwarepakket Opleidingsplanner voor de ondersteuning van curriculumontwikkeling.
Daarnaast zijn er activiteiten ontplooid ten behoeve van de professionalisering van andere docenten
van Windesheim, zoals:
Presentatie voor docenten van de lerarenopleidingen van Windesheim over de activiteiten van het
lectoraat in het kader van de “week van de innovatie” van de School of Education. Ondanks de
interne communicatie binnen de School kwam hier geen enkele docent op af.
Presentatie voor de docenten van de Pedagogisch Technische Hogeschool binnen Windesheim
over de activiteiten van het lectoraat.
Gesprek met de Corporate Academy van Windesheim over een eventueel te ontwikkelen cursus
“digitaal nakijken van portfolio‟s” voor docenten.
Verder zijn er plannen ontwikkeld om in 2009 een serie minisymposia voor alle docenten van
Windesheim te organiseren onder de titel Teacher to Teacher ICT, waarin docenten van de
hogeschool hun collega‟s laten zien hoe zij met ICT bezig zijn in hun eigen onderwijs. Voorbereidende
gesprekken met kandidaat sprekers hebben plaatsgevonden.

4.3 Curriculumontwikkeling en onderwijs
In 2008 zijn vanuit het lectoraat een groot aantal activiteiten verricht om bij te dragen aan de
ontwikkeling van curricula binnen en buiten Windesheim.
Windesheim algemeen
Advies aan college van bestuur van Windesheim over aanpassing van de Windesheim Onderwijs
Standaarden (WOS).
School of Education
Diverse bijdragen zijn geleverd aan de aanvraag van de master Leren en Innoveren van de School
of Education van Windesheim in samenwerking met de Stenden Hogeschool. O.a. is een module
over ICT en onderwijs geïnitieerd en is deelgenomen aan de accreditatie van deze master.
Er zijn gesprekken gevoerd met de Pedagogisch Technisch Hogeschool binnen de School of
Education over een bijdrage aan het curriculum vanuit het lectoraat.
School of Human Movement and Sports
Adviesgesprek met hoofddocenten over de invoering van de Windesheim Onderwijs Standaarden.
6

School of Management and Law
Contacten om het onderwerp IT-governance een plaats te geven in het curriculum van de
opleidingen.
Gesprekken over onderzoek naar afstandsleren. Helaas hebben deze niet het gewenste resultaat
opgeleverd.
School of Business and Economics
Voorbereidend gesprek over gastcollege voor de masteropleiding MBA. Dit zal in 2009 worden
gegeven.
School of Information Sciences
Overleg van de lector met het management van de School over mogelijke vormen van
samenwerking hebben geen resultaat opgeleverd. De School was er kennelijk nog niet aan toe.
Bijdragen aan de ontwikkeling van de cursussen IV-Architectuur en IT Governance.
Bijdragen aan de ontwikkeling van een minor IV-Architectuur.
Bijdragen aan twee projectgroepen voor het opnemen van onderzoek binnen het curriculum.
Op landelijk niveau bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van de leerlijn onderzoek in het
curriculum van de informaticaopleidingen.
School of Social Work
Overleg over samenwerking met de vakgroep Verslavingskunde over verbetering van het ICTgebruik in de minor Verslavingskunde. In dit kader zijn twee projectbrieven opgesteld, een voor het
gebruik van ICT binnen de minor (E-learning) en een voor het gebruik van de tool
Opleidingsplanner van de SLO bij het ontwikkelen van de minor. Besluitvorming vindt plaats in
2009.
Schriftelijk advies en overleg over deelname aan een project voor afstandsleren hebben geen
vervolg gekregen.
School of Health Care
Schriftelijk advies en overleg over deelname aan een project ter verbetering van het afstandsleren
in de opleiding Verpleegkunde. Dit traject was eind 2008 nog niet afgerond.
Opleidingen buiten Windesheim
Ondersteuning is gegeven aan een projectaanvraag voor het project TISO voor de
informaticaopleidingen van de Open Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en Windesheim.
De subsidieaanvraag is door betrokken partijen afgeblazen omdat de kans op succes gering werd
ingeschat.
Bijdragen zijn geleverd aan de accreditatie en toets nieuwe opleidingen voor de opleiding Public
Information Management van de Hogeschool Kenloo te Apeldoorn.
Gesprekken met het Instituut voor ICT van de Hanze Hogeschool in Groningen hebben
plaatsgevonden over bijstelling van hun onderwijs m.b.t. e-learning en gaming. Verkend is de
mogelijkheid van samenwerking bij een minor gaming van de informaticaopleidingen van de Hanze
Hogeschool. De contacten zullen in 2009 worden voortgezet.

4.4 Kennisdisseminatie en kenniscirculatie
Bijdragen aan kennisdisseminatie en kenniscirculatie hebben op verschillende manieren
plaatsgevonden.
Publicaties
Het boekje bij lectorale rede “ICT-bewustzijn als succesfactor in onderwijsinnovatie” van de hand
van Peter van ‟t Riet verscheen in oktober in een oplage van 500. Er was veel belangstelling voor.
Interne publicatie “De opzet van een onderzoek” van Peter van ‟t Riet, maart 2008, speciaal voor
de leden van de kenniskring.
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Artikel “Bonje door Bologna” over de gevolgen van de Europese onderwijspolitiek voor de ICTvoorzieningen in het hoger onderwijs, gepubliceerd in het themanummer van: TH&MA (nr. 5,
december 2008) over “Tien jaar BAMA”.
Concept-artikel “Europese ontwikkelingen rond de elektronische leeromgeving” n.a.v. de Online
Educa Conferentie in Berlijn.
Deze publicaties zijn te vinden op de openbare pagina van het lectoraat op SURFgroepen.
Presentaties op conferenties
Presentatie op het Symposium IT-Apeldoorn in Apeldoorn over onderwijsstandaardisatie.
Presentatie voor het management en de docenten van ROC ASA in Utrecht over
onderwijsontwikkeling en onderwijsstandaardisatie.
Presentatie op de opstartbijeenkomst van het project ELEO van ROC Aventus in
Apeldoorn/Zutphen/Deventer over standaardisatie van onderwijslogistiek.
Presentatie voor CvB en management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden over standaardisatie
van ondewijslogistiek.
Presentatie voor de Open Universiteit Nederland in Heerlen over onderwijsstandaardisatie en
Service Oriented Architecture.
Presentatie op de TOGAF-conferentie in München over de ontwikkeling van een
informatiearchitectuur binnen het hoger onderwijs.
Presentatie bij SURFfoundation Platform ICT en Organisatie over informatiesystemen voor
vraaggestuurd onderwijs op een studiedag over informatiearchitectuur in het hoger onderwijs.
Presentatie op het Congres Leren op 1 van de Corporate Acamedy van Windesheim voor
personeelsmanagers over de organisatie van de strategische onderwijsontwikkeling.
Presentatie voor de schoolteams van de dienst Studenten en Onderwijs Support (SOS) van
Windesheim over de strategische onderwijsontwikkeling op Windesheim van 2004 tot 2006.
Presentatie voor de KAAIWO-COMIT-conferentie over de complexiteit van het roosterings- en
planningsproces ter voorbereiding van een onderzoek naar knelpunten bij planning en roostering
in het HBO.
Lectorale rede op 10 oktober 2008 in het Auditorium van Windesheim met als titel “ICT-bewustzijn
als succesfactor in onderwijsinnovatie”.
Presentatie op de SURF Onderwijsdagen over “ICT-bewustzijn voor bestuurders en managers in
het onderwijs”.
Workshops, expert meeting en summercourse
Workshop “ketenmodellen in het onderwijs” georganiseerd op de dag van de lectorale rede. Aantal
deelnemers ca. 25.
Workshop “IT-governance in het onderwijs” georganiseerd op de dag van de lectorale rede. Aantal
deelnemers ca. 25.
Expertmeeting voor HBO, ROC‟s en bedrijfsleven georganiseerd in samenwerking met
Surffoundation Platform ICT en Onderwijs over ICT voor competentieleren, waaraan door ca. 50
personen is deelgenomen.
SummerschooI over het gebruik van virtuele werelden in het onderwijs georganiseerd op
Windesheim in samenwerking met SURFfoundation Platform ICT en Onderwijs voor docenten,
studenten en onderwijsadviseurs uit het hele hoger onderwijs. Hieraan is door ca. 20 personen
deelgenomen. De initiatieven op Second Live die hierbij door de deelnemers zijn ontwikkeld,
zullen geëvalueerd worden in het kader van het onderzoek van het lectoraat.
Workshop voor onderwijsadviseurs van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden over
standaardisatie van onderwijslogistiek.
Kennisuitwisseling
Uitwisseling van ervaringen over datamining met medewerkers van de diensten SOS en ICT van
Windesheim.
Kennisuitwisseling met een adviseur huisvesting van de dienst FB over een systeem voor de
prognostisering van ruimtebehoefte in het onderwijs.
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Kennisuitwisseling met experts van de Open Universiteit, het softwarebedrijf Parantion,
SURFfoundation ICT en Onderwijs, en ROC Albeda College over ICT voor competentieleren.
Advieswerkzaamheden
Adviseurschap voor het Platformbestuur ICT en Organisatie van SURFfoundation in Utrecht.
Deelname aan de Commissie Projectbewaking (CP) van SURFfoundation
Deelname aan de jaarlijkse review van het programma SURFworks van SURFnet in opdracht van
de CP van SURFfoundation
Deelname aan de intakereview van het Project Vraaggestuurde Feedback van de Universiteit
Maastricht en vier andere universiteiten in opdracht van de CP van SURFfoundation.
Deelname aan de endreview van het SURF-project Eduwave van de Agrarische Hogeschool
Dronten, de HAS Den Bosch en Stoas in opdracht van de CP van SURFfoundation.
Deelname aan een expert meeting van SURFfoundation ICT en Organisatie over het beeld van
het hoger onderwijs in 2015 en commentaar geleverd op het onderzoeksrapport.
Deelname aan een expert meeting van de Wetenschappelijk Technische Raad van
SURFfoundation bij de presentatie van het WTR Trendrapport.
Lid van de stuurgroep van het project Zoeken in de Elektronische programmagids (ZoEp) van Vrije
Universiteit Amsterdam, Rijks Universiteit Groningen en Hogeschool Windesheim gecofinancierd
door SURFfoundation
Deelname aan een expert meeting van het landelijke project Elektronisch Leerdossier (ELD).
Deelname aan een interview voor een onderzoek van SURFfoundation naar de relevantie van het
Elektronisch Leerdossier (ELD).
Feedback op het onderzoek “Behoefte aan inzet van Second Live in het onderwijs bij docenten
MBO/VO” t.b.v. Kennisnet.
Advieswerk voor ROC Aventus te Apeldoorn/Zutphen/Deventer over de standaardisatie van de
onderwijslogistiek t.b.v. de implementatie van flexibel onderwijs.
Advieswerk voor Noordelijke Hogeschool Leeuwarden bij de invoering van vraaggestuurd
onderwijs
Adviesgesprek met college van bestuur van de Hogeschool Utrecht over organisatieontwikkeling
van de onderwijsondersteunende diensten
Advies voor en commentaar op de ADEF-Kennisbasis ICT voor tweedegraads lerarenopleidingen.
Advieswerk voor software ontwikkelaar Educator te Putten over de ontwikkeling van een
studieplanningssysteem, een module voor roostering- en planning van vraaggestuurd onderwijs en
de portfolio-ontwikkeling van het bedrijf.
Advies aan de Stichting Bedrijf en Overheid (SBO) over congres onderzoek, lectoren en masters.
Overleg in een landelijke expertisekring van lectoren m.b.t. positionering onderzoek en lectoraten
in hogescholen.
Adviesgesprekken met het bedrijf Wildkamp in Lutten over een project afstandsleren c.q.
elektronisch kennismanagement. De relatie met het bedrijf is beëindigd omdat het geen tijd vrij kon
vrijmaken voor het beoogde project.
Gesprekken met Verslavingszorg Noord Nederland (Groningen) over de mogelijkheden van
afstandsleren zijn doodgebloed.
Gesprekken met de opleiding voor Luchtverkeersleiders Schiphol hebben niet de gewenste
continuïteit gekregen.
Interview en recensie
Interview van de lector met het ELD Informatieblad (jrg. 2 nr. 1, maart 2008) over de verhoging
van het rendement van het onderwijs door gebruik van het Elektronisch Leerdossier (ELD).
Recensie over het onderzoek van Joop van Schie over de mogelijkheden tot toepassing van de
virtuele wereld Second Live in het onderwijs volgens “early adopters”. Deze werd gepubliceerd op
www.SURFspace.nl (9 december 2008).
Participatie en samenwerking
Twee kenniskringleden participeerden in de Special Intrest Group (SIG) van SURFfoundation rond
het thema Gaming, Simulaties en Virtuele werelden. Een van hen (Wim Trooster) functioneerde
als communitymanager van deze SIG,
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Verkenning met Kennisnet ICT op School over samenwerking m.b.t. het ontwikkelen van
onderwijsstandaarden.
Met het softwarebedrijf Parantion is samengewerkt bij het gebruik van hun software pakketten
voor competentiegericht leren en websurvey (zie hiervoor).
Met Prof.Dr. Jan van den Akker, directeur van de SLO, is contact gelegd over samenwerking bij en
begeleiding van eventuele promotietrajecten van kenniskringleden.
In samenwerking met de Fontys Hogeschool te Eindhoven en de Universiteit Wageningen is een
subsidieaanvraag ingediend in het kader van de NAP-tender E-learning voor een project over Virtuele
Werelden in het onderwijs. Deze werd afgewezen omdat het project te innovatief was.
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Evaluatie van het werkplan van het lectoraat

In het voorjaar van 2007 is het werkplan van het lectoraat geschreven in het kader van de toenmalige
lectoraatsaanvraag. De tekst weerspiegelt de ideeën en verwachtingen die er op dat moment
bestonden voor de opzet en ontwikkeling van het lectoraat. De realisatie is echter op een aantal
punten anders verlopen, omdat nieuwe inzichten zijn ontstaan, er bij gekozen thema‟s geen
opdrachtgevers of geen onderzoekers te vinden waren, en omdat boogde samenwerkingspartners het
lieten afweten. In dit hoofdstuk evalueer ik de oorspronkelijke plannen en kom ik tot een bijstelling
voor de jaren 2009 en verder. Ik beperk mij daarbij tot de plannen waarvan de realisatie oorspronkelijk
vanaf 2007 en in 2008 was gepland.
Jaarlijks vanaf 2007

Bereikte resultaten

Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks bijgesteld en tot
uitvoer gebracht.

Publicaties, presentaties, workshops

De kenniskring is per 1 februari
begonnen. Thema afstandsleren is
aangevuld met virtuele werelden. Per
1 juli 2008 is het programma
aangevuld met het thema ICT voor
werkplekleren.
Omdat de kenniskring in de loop van
2008 op sterkte kwam is hiermee pas
halverwege het jaar een start
gemaakt.
Zie paragraaf 3.4.

Beoogde resultaten in 2008

Bereikte resultaten

In samenwerking met enkele schools van Windesheim en/of
andere onderwijsinstellingen wordt onderzoek gestart naar
de resultaten van standaardisering van het vraaggestuurde
en competentiegerichte onderwijs.

Onderzoek naar resultaten is niet
gestart. Wel onderzoek naar criteria
voor standaarden en naar de
implementatie van een
informatiesysteem. Verder
advieswerk bij ROC‟s, een
hogeschool en een softwarebedrijf
(zie het voorafgaande).
Zie hiervoor paragraaf 3.3.

Het relatiebeheersplan wordt jaarlijks bijgesteld en tot
uitvoer gebracht.

Bijdrage aan curriculumontwikkeling in Innoveren van
onderwijs met behulp van ICT, Strategisch informatiebeleid
en IT-governance.
Ontwikkeling van een instrument voor kwaliteitsmeting van
de e-learning.
Er wordt in samenwerking met een School van Windesheim
en een ROC een onderzoek gestart naar de problematiek
van informatie-uitwisseling (ketenintegratie)
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Het thema is opgenomen in het
onderzoeksprogramma van het
lectoraat.
Er was in 2008 binnen Windesheim
geen belangstelling voor dit
onderwerp. Een inventarisatie van
landelijke projecten heeft
plaatsgevonden.

Samen met het team Digididact wordt een studiedag
georganiseerd.

Bijdrage van onderwijsontwikkeling in de SoE.

Bijdrage van het lectoraat aan de ontwikkeling en
implementatie van een Kenniscentrum Beta-techniek bij de
PABO.
Met de SoSI en SoML plannen opgesteld voor de bijdrage
aan ontwikkeling van onderwijs.
Verkend worden mogelijkheden om tot samenwerking te
komen met andere onderwijs- en
ondersteuningsinstellingen.

Digididact bestaat niet meer. Op 10
oktober werd een seminar en twee
workshops gehouden over thema‟s
van het lectoraat. De
belangstellenden kwamen vooral van
buiten Windesheim.
Ondersteuning van de aanvraag van
de master Leren en Innoveren (zie
het voorgaande).
Geen actie ondernomen. Ook de
betrokken Schools hebben geen
contact gezocht. Onbekend of dit
centrum wordt opgericht.
Diverse bijdragen zijn geleverd (zie
paragraaf 3.3).
Contacten met diverse organisaties
zijn gelegd. Samenwerking met
diverse organisaties is tot stand
gekomen.

Het oorspronkelijke werkplan ging uit van de gedachte dat de samenwerking met een aantal Schools
van Windesheim te organiseren valt op basis van overeengekomen plannen. Dit blijkt in de praktijk
niet het geval te zijn. Als directeuren al geïnteresseerd zijn in samenwerking dan stranden de goede
voornemens nogal eens bij hoofddocenten en docenten. Zolang het management van Schools geen
visie heeft op samenwerking met het lectoraat heeft het weinig zin vanuit het lectoraat systematisch
naar samenwerking te streven. Samenwerking komt in de praktijk alleen tot stand via geïnteresseerde
docenten (kenniskringleden, aspirant-promovendi en onderwijspioniers), of als er een concrete
noodzaak is om lectoraten bij schoolse zaken te betrekken (bijv. een masteraanvraag die niet kan
slagen zonder inzet van lectoren). Ook het idee van een relatiebeheersplan voor het lectoraat is
daardoor in 2008 niet echt uit de startblokken gekomen. Het werkplan van het lectoraat zal dus op
beide punten worden bijgesteld: samenwerking met Schools en relatiemanagement binnen
Windesheim zullen meer op een ad hoc basis worden uitgevoerd. Een van de leden van de
kenniskring heeft extra inzet gekregen om als accountmanager de lector te ondersteunen bij het
aangaan en onderhouden van interne en externe relaties. De ervaring heeft in 2008 geleerd dat het
lectoraat wel marktpotentie heeft (verschillende werkzaamheden voor derden), maar dat er
geopereerd moet worden met een “productenportfolio in ontwikkeling” in een “markt in wording”.
Terugkijkend op 2008 is er veel gebeurd, veel in de startblokken gezet en zijn de eerste resultaten
geboekt.
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Overzicht personele samenstelling

6.1 Samenstelling en werkwijze van het lectoraat
Voor het lectoraat is eind 2007 het volgende profiel opgesteld voor leden van de kenniskring:
1. Academisch werk- en denkniveau
2. Inzicht in onderzoek bij voorkeur door eigen ervaring
3. Affiniteit bij voorkeur ervaring met een van de onderzoekslijnen
4. Bewezen schrijf- en publicatievaardigheden
5. Zelfstandig kunnen werken
6. Bereidheid in teamverband te werken
7. Betrokken bij onderwijsontwikkeling in een School of vanuit een Dienst
8. Relevant extern netwerk
9. Redelijke beheersing van de Engelse taal
10. Twee vaste dagen in de week beschikbaar
Werkwijze kenniskring:
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1. De kenniskring werkt als een onderzoeksteam.
2. De leden werken tenminste één dag per week aan hun onderzoek.
3. De tweede is beschikbaar voor overleg, uitwisseling, scholing, disseminatie, representatie,
bijdragen aan curriculum ontwikkeling etc.
4. Elk lid doet zijn onderzoek met een maatje (sparring partner) en is maatje voor een ander lid.
5. Er worden regelmatig presentatie gehouden over de voortgang van de werkzaamheden.
6. Leden leveren een bijdrage aan (het realiseren van) het onderzoeksplan, het publicatieplan en
het relatiebeheersplan.

6.2 De ontwikkeling van de samenstelling van de kenniskring
De kenniskring is in het voorjaar van 2008 totstandgekomen en in de loop van het jaar uitgegroeid tot
zeven leden, waarvan één bekostigd door de betreffende School.

6.3 Overzicht van de kenniskring
Titulatuur + naam
Ing. F. (Frank)
Boterenbrood
Drs. R. (Rolf) Bruins

Functie
lid

Drs. F. (Fred) de Haas

lid

Drs. W.I.S. (Wieke)
Holdampf
Drs. E. (Erik) Ploeger
Drs. I.A. (Inge) Strijker
Dr. W.J. (Wim) Trooster

lid
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lid

lid
lid
lid

School/dienst/extern
School of Information
Sciences
School of Management &
Law
School of Education
(PTH)
School of Education
(PTH)
Dienst SOS
School of Health Care
Dienst SOS

Omvang
0,1 fte
0,4 fte
0,4 fte

Periode 2008
01-01 t/m 31-08
01-09 t/m 31-12
01-02 t/m 31-12

0,4 fte

01-06 t/m 31-12

0,4 fte

01-02 t/m 31-12

0,4 fte
0,4 fte
0,4 fte
0,5 fte

01-02 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 30-06
01-07 t/m 31-12
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Financieel verslag

7.1 Financieel jaarverslag 2008
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