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Inleiding
De aanvraag voor het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie is in juni 2007 door de SKO
goedgekeurd. De lector is aangetreden per 1 september 2007 en heeft snel daarna op basis van
het lectoraatsplan een voorlopige onderzoeksoutline en een profiel voor kenniskringleden
opgesteld. I.v.m. de onderwijsplanning in cycli van een semester was het vooruitzicht dat de
eerste kenniskringleden eerst per 1 januari of 1 februari 2008 in dienst van het lectoraat
zouden kunnen komen. In de maand december is de samenstelling van de kenniskring rond
gekomen. De kenniskring zal per 1 februari 2008 op sterkte zijn. Naast het samenstellen van
de kenniskring heeft de lector zich de laatste vier maanden van het jaar beziggehouden met
het opbouwen van een relatienetwerk voor het lectoraat en met kennisdisseminatie. In dit
jaarverslag wordt de indeling aangehouden van het “Format jaarverslagen” (november 2004)
van SKO.

1. Ontwikkelingen in het kennisdomein
In de verslag periode hebben zich geen wijzigingen voor gedaan in het kennis- of
beroepsdomein waarop de lector bezig is.

2. Ontwikkelingen in de organisatie
In de loop van de verslagperiode zijn binnen de hogeschool initiatieven genomen om te
komen tot de inrichting van vier kenniscentra rond speciale thema’s. Het lectoraat ICT en
onderwijsinnovatie zal zich in die ontwikkeling aansluiten bij de vorming van een
kenniscentrum Educatie. Binnen die ontwikkeling zijn vragen gerezen m.b.t. de rol en start
van een adviesraad. De vraag is of afzonderlijke adviesraden per lectoraat in zo’n organisatie
met kenniscentra nog wel wenselijk zijn. Daarom zal met de eventuele oprichting worden
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gewacht tot deze discussie in 2008 tot een afronding is gekomen. De verbinding met en de
terugkoppeling uit schools binnen Windesheim en externe partijen zal in 2008 op een andere
wijze worden nagestreefd, o.a. door het ontwikkelen van het relatiebeheer van het lectoraat.

3. Voortgang van de werkzaamheden
In onderstaande subparagrafen is op hoofdlijnen aangegeven welke activiteiten zijn verricht
en resultaten zijn behaald. In hoofdstuk 4 is meer gedetailleerde informatie te vinden.

a. Bijdrage aan curriculumontwikkeling
In de verslagperiode is nog geen sprake geweest van doorwerking in aanpassing van curricula
of betrokkenheid bij het onderwijs op bachelor- of masterniveau. Wel heeft de lector zijn
medewerking toegezegd aan het opstellen van een aanvraag voor de master Leren en
Innoveren van de School of Education. De lopende aanvraagprocedure was echter op dat
moment al in een dusdanig gevorderd stadium dat er geen inhoudelijke bijdrage meer kon
worden geleverd.

b. Inhoudelijke relaties met hoger onderwijs en onderzoek
Er zijn in de verslagperiode verkennende gesprekken gevoerd met verschillende personen in
het Nederlandse hoger onderwijs die bezig zijn met onderzoeks- en andere activiteiten op het
terrein van het lectoraat. Dit heeft geresulteerd in enkele afspraken om na vorming van de
kenniskring eventuele samenwerking nader te onderzoeken. Verder zijn er in het kader van
diverse innovatieprojecten contacten geweest met medewerkers van de VU te Amsterdam, de
Rijksuniversiteit Groningen, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Universiteit
van Maastricht, de Universiteit van Amsterdam, de Agrarische Hogeschool Dronten, de
Hogere Agrarische Hogeschool Den Bosch, de lerarenopleiding STOAS te Dronten en de
Open Universiteit Nederland, vestiging Zwolle. De lector heeft verder een bijdrage geleverd
aan diverse activiteiten van SURFfoundation te Utrecht.

c. Inhoudelijke relaties met bedrijven en instellingen in de regio
Verschillende bezoeken zijn door de lector gebracht aan ROC’s in het kader van hun
onderwijsvernieuwing, soms om informatie in te winnen, soms om kennis en expertise te
delen. Het betrof het ROC Friesch Poort in Leeuwarden, het ROC Drenthe College in Assen,
het ROC Aventus te Apeldoorn, het ROC Amarantis in Amersfoort en ROC-i-Partners, de
vereniging van informatiemanagers van de ROC’s. Ook zijn de mogelijkheden van
samenwerking met enkele bedrijven verkend, zoals met Winvision te Nieuwegein, Educator te
Putten en Caesar-Metasoft te Utrecht-Maarsen.

d. Activiteiten op het gebied van kennisontwikkeling en -disseminatie
Op het gebied van kennisontwikkeling is op basis van het lectoraatsplan een voorlopige
onderzoeksoutline opgesteld voor 2008. Er zijn met enkele partijen verkennende gesprekken
gevoerd voor het uitvoeren van onderzoek in 2008. Verder zijn er conferenties bezocht en
hebben er oriënterende gesprekken plaatsgevonden binnen de ROC-wereld.
Op het gebied van kenniscirculatie heeft de lector diverse presentaties en workshops gegeven
op congressen en studiedagen van managementteams. De lector participeerde in een
stuurgroep, een congrescommissies, nam deel aan een expert meeting en vervulde een rol als
adviseur van een bestuursplatform. Voorts nam hij deel aan de landelijke bewaking van
innovatieve projecten op het gebied van ICT en onderwijs.
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e. Inkomsten uit contractactiviteiten
De inkomsten uit contractactiviteiten zijn beperkt gebleven tot enkele vergoedingen voor
projectreviews en presentaties.

4. Uitvoering van het werkplan van de kenniskring
De samenstelling van de kenniskring
Op basis van een voorlopige onderzoeksoutline en een profiel voor kenniskringleden
opgesteld in september is een serie verkennende gesprekken gevoerd met directeuren, elearningcoördinatoren, docenten en onderwijsadviseurs in de hogeschool om tot de
samenstelling van een kenniskring te komen. Aangezien het onderwijs gepland wordt in cycli
van een semester was het vooruitzicht dat de eerste kenniskringleden pas per 1 januari of 1
februari 2008 in dienst van het lectoraat zouden kunnen komen. In de maand december is de
samenstelling van de kenniskring rond gekomen. De kenniskring zal per 1 februari 2008 op
sterkte zijn. Voor zo ver er dus werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2007, zijn het
werkzaamheden van de lector geweest.
Onderwijsontwikkeling en professionalisering van docenten
In de verslagperiode heeft de lector zijn medewerking toegezegd aan het opstellen van een
aanvraag voor de master Leren en Innoveren van de School of Education. In verband met de
start van de kenniskring in 2008 kon de professionalisering van docenten helaas nog niet ter
hand worden genomen.
Kennisontwikkeling
In september is door de lector op basis van het lectoraatsplan een voorlopige
onderzoeksoutline opgesteld voor 2008, die als basis heeft gediend voor de samenstelling van
de kenniskring. Daarin zijn de volgende thema’s benoemd:
-

Standaardisatie en informatiearchitectuur
Afstandsleren en nieuwe virtuele leeromgevingen
ICT voor competentiegericht onderwijs
ICT voor ketenintegratie in het onderwijs
Kwaliteit van e-learning
IT governance in het hoger onderwijs

Op basis van deze onderzoeksoutline zijn gesprekken gevoerd om de kenniskring samen te
stellen.
Voorts is er contact gelegd met de informatiemanager van de Hogeschool Saxion om plannen
uit te werken voor de start van een onderzoek naar de IT governance bij de grote Nederlandse
hogescholen.
In de verslagperiode heeft de lector verder de volgende activiteiten ondernomen om kennis op
te doen over de huidige stand van zaken m.b.t. ICT in het onderwijs speciaal in Nederland:
-

bezoek aan de Educause Conferentie 2007 in Seattle (V.S.);
bezoek aan de Conferentie Elektronisch Leerdossier te Amsterdam;
gesprek met directieleden van ROC Friesch Poort in Leeuwarden over hun
ontwikkeling van competentieleren in het MBO;
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-

documenten opgevraagd bij ROC Drenthe College te Assen over hun implementatie
van competentiegericht onderwijs..

Kenniscirculatie
In de verslagperiode heeft de lector in de vorm van presentaties en workshops een bijdrage
geleverd aan de volgende conferenties en studiedagen:
-

Jaarcongres ROC-i-Partners te Apeldoorn – Presentatie over standaardisatie van
onderwijslogistiek;
SURF Onderwijsdagen te Utecht – Workshop Totstandkoming onderwijsstandaarden
bij de hogeschool Windesheim;
Nationale Onderwijs Congres te Eindhoven – Debatsessie over onderzoek en
lectoraten;
SBO-congres over Masters, Lectoraten en Onderzoek te Utrecht – Presentatie over de
bijdrage van lectoraten aan de ontwikkeling van onderzoek;
Studiedag van het management van het ROC Drenthe College te Assen – Presentatie
over totstandkoming van de Windesheim Onderwijs Standaarden;
Studiedag van het management van het ROC Aventus te Apeldoorn – Presentatie over
de standaardisatie van de onderwijslogistiek bij Windesheim;
Bijdrage aan een forumdiscussie in het kader van het Onderwijsdebat over de kwaliteit
van het onderwijs bij de hogeschool Windesheim

Advieswerk
De lector participeerde in de volgende stuurgroepen, commissies c.q. expert meetings:
-

Stuurgroep van het SURF-project Zoeken in de elektronische programmagids, een
samenwerkingsproject van VU, RUG, Windesheim en het Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid;
Expert meeting over de toekomst van EduStandaard te Utrecht;
Platformbestuur ICT & Organisatie van SURFfoundation in de rol van adviseur;
Programmacommissie voor de conferentie van de SURF Onderwijsdagen in Utrecht;

De lector is lid van de Commissie Projectbewaking van SURFfoundation te Utrecht. In het
kader daarvan is medewerking verleend aan:
-

De Midterm Review van het SURF-project Webspijkeren 2 van de opleidingen
bedrijfswetenschappen en economie van de Universiteit van Maastricht en de
Universiteit van Amsterdam;
De Midterm Review van het SURF-project Eduwave, Opschaling van
competentiegericht onderwijs, van de Agrarische Hogeschool Dronten, de Hogere
Agrarische Hogeschool Den Bosch en de lerarenopleiding STOAS te Dronten..

Er werden adviesgesprekken gevoerd met:
-

Leden van mangement en staf van ROC Amarantis in Amersfoort over standaardisatie
van de onderwijslogistiek;
De directie van ROC Drenthe College in Assen over opzet en aansturing van
strategische programma’s m.b.t. onderwijsontwikkeling;
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-

-

De voorbereidingsgroep voor de projectaanvraag van het project TISO-2 (Onderwijs
en Onderzoek met Authentieke Dossiers van Automatiseringsprojecten) van de
informaticaopleidingen van de Open Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en
de hogeschool Windesheim;
Medewerkers van Schools, diensten en het CvB van Windesheim over de
implementatie van de Windesheim Onderwijs Standaarden;
Opstellers van nieuwe lectoraatsaanvragen voor Windesheim.

Met de volgende leveranciers van onderwijsinformatiesystemen zijn verkennende gesprekken
gevoerd over mogelijke vormen van samenwerking:
-

Winvision te Nieuwegein,
Educator te Putten,
Caesar-Metasoft te Utrecht-Maarsen.

Voor het softwarebedrijf Educator zijn diverse advieswerkzaamheden uitgevoerd.
Uitvoering van het werkplan
Van het werkplan voor najaar 2007 zijn in verband met de late start van de kenniskring alleen
die activiteiten uitgevoerd die de lector alleen kon uitvoeren. Het betreft het formeren van de
kenniskring, het dissemineren van eigen kennis en het opbouwen van een relatienetwerk.
Doorgeschoven naar 2008 moesten worden de activiteiten waarbij de kenniskring betrokken
is, zoals:
-

het inventariseren van de bestaande kennis binnen de kenniskring en een plan voor
trend watching;
het opstellen van een omgevingskaart en een relatiebeheersplan;
de nadere uitwerking van de voorlopige onderzoeksoutline;
het formuleren van onderzoeksvoorstellen per thema.

5. Reactie op het rapport van de evaluatiecommissie
Niet van toepassing.

6. Personele samenstelling kenniskring
Eind december is duidelijk geworden dat de kenniskring per 1 februari 2008 zal bestaan uit de
volgende personen.
-

-

Ing. F. (Frank) Boterenbrood. Hij is informatiearchitect bij de dienst ICT van Windesheim
en docent informatiearchitectuur en IT-governance bij de School of Information Sciences.
Hij studeerde fijnmechanische techniek aan de HTS en volgde sindsdien vele opleidingen
in het bedrijfsleven. Voordat hij bij Windesheim kwam, was hij informatiearchitect bij
enkele grote bedrijven, laatstelijk bij Wehkamp. Hij volgt momenteel een masteropleiding
IT architectuur bij CIBIT in samenwerking met de Middlesex University in Londen. Hij
zal zich binnen het lectoraat gaan bezighouden met het terrein van informatiearchitectuur
en standaardisatie.
Drs. R. (Rolf) Bruins. Hij is docent marketing en informatiemanagement alsmede ICTO-
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-

-

-

-

coördinator bij de School of Management and Law. Hij studeerde Commerciële Economie
Linguïstisch aan de Hanze Hogeschool in Groningen en Bestuurs- en
Organisatiewetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde samen
met zijn collega Bert Pinkster voorjaar 2007 een studieboek over informatiemanagement.
Hij zal zich vooral gaan bezighouden met IT-governance in het onderwijs.
Drs. W. (Wieke) Holdampf. Zij is docent aan de Pedagogisch Technische Hogeschool
Zwolle, onderdeel van de School of Education van Windesheim. Zij heeft de
lerarenopleiding wiskunde bij Windesheim gedaan, studeerde sociale en
organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en volgde een kopstudie ICTconsultancy. Bij de PTH heeft zij diverse werkzaamheden verricht o.a. op het gebied van
competentieleren. Zij gaat zich vooral richten op de ICT-functies die nodig zijn voor
competentieleren.
Drs. E. (Erik) Ploeger. Hij is onderwijsadviseur bij de dienst Studenten en Onderwijs
Support. Hij studeerde Pedagogische Academie, behaalde een eerstegraads bevoegdheid
informatica en studeerde daarna af in de pedagogiek en onderwijskunde aan de
Universiteit Utrecht. Hij was docent informatiekunde in het MBO en HBO. Op dit
moment is hij nog docent informatiekunde bij de faculteit Bedrijfswetenschappen van de
VU. Vanaf 2003 was hij adviseur ICT en onderwijs bij Windesheim. Hij is bezig met een
promotieonderzoek naar de rol van feedback bij het gebruik van gaming in het onderwijs.
Hij zal zich binnen het lectoraat gaan bezighouden met het ontwikkelen van
kwaliteitsinstrumenten op het gebied van e-learning.
Drs. I.A. (Inge) Strijker. Zij werkt momenteel als ICT-coördinator bij de School of Health
Care. Zij studeerde bedrijfskundige informatica bij Windesheim en sociaalwetenschappelijke informatiekunde aan de Rijks Universiteit Groningen. Zij heeft diverse
ICT-functie in het bedrijfsleven gehad, recentelijk in de jeugdzorg. Zij zal zich vooral
gaan bezighouden met het onderwerp ICT en ketenintegratie in het onderwijs.
Dr. W. (Wim) Trooster. Hij is adviseur ICT-en-onderwijs bij de dienst Studenten en
Onderwijs Support. Hij studeerde biologie in Groningen en promoveerde in de Medische
Faculteit aldaar. Hij werkte als docent in het MBO en later in het HBO (opleiding
logopedie), waar hij zich bekwaamde op het gebied van ICT en onderwijs. Hij is
recentelijk bezig geweest met verkenningen rond het didactisch gebruik van Second Life.
Hij zal zich binnen de kenniskring vooral gaan bezighouden met aspecten van
afstandleren en virtuele leeromgevingen.
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7. Financieel verslag

8. Overige opmerkingen
Geen.
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