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Dag collega,
Onderzoeksverslag Knelpunten in de planning en roostering van de hogescholen
In het voorjaar heb ik een onderzoek gedaan naar de knelpunten in de planning en roostering van de
hogescholen. Aan de hand van een lijst van tien planningsprocessen en het ICT-bedrijfsmodel dat het
lectoraat hanteert, heb ik op vier grote en vier middelgrote hogescholen senior-verantwoordelijken
voor de roostering en het informatiemanagement geïnterviewd over wat goed en wat niet goed gaat in
de plannings- en roosteringsketen van hun instelling. Daar komt een zorgelijk beeld uit naar voren
over de kwaliteit van de onderwijslogistiek in onze instellingen. Kort samengevat komt het erop neer:
dat er niet of nauwelijks integraal gestuurd wordt op de hele keten van planning en roostering; dat de
organisatorische autonomie van de onderwijsafdelingen een betere keteninrichting op
instellingsniveau in de weg staat; dat er veel ontbreekt aan de integrale procesinrichting; dat de
informatiearchitectuur niet bij de tijd is en dat er veel manco‟s zijn in de onderwijsinformatiesystemen.
In het rapport (pag. 52-55) wordt een twaalftal adviezen gegeven niet alleen voor de instellingen zelf,
maar ook voor landelijke ondersteuningsinstellingen zoals SURFfoundation en leveranciers van
informatiesystemen om bijdragen te leveren aan de oplossing van alle problemen. Het
onderzoeksverslag in papieren vorm kan worden aangevraagd bij het lectoraat (licto@windesheim.nl),
maar ook kan het gedownload worden op de website van het lectoraat (onderaan pagina
http://www.licto.nl/article.php?articleID=17).
Onderzoeksverslag IT-governance in het HBO
Een dezer dagen is het onderzoeksrapport : “IT Governance in het Hoger Onderwijs” verschenen. Rolf
Bruins heeft in 2008 en voorjaar 2009 onderzoek gedaan naar de wijze waarop 10 hogescholen vorm
geven aan hun IT Governance. Uit het onderzoek blijkt dat de Chief Information Officer (CIO) formeel
niet bestaat. Dit bemoeilijkt de uitvoering van IT Governance omdat de portefeuillehouders IT binnen
de Colleges van Bestuur de „CIO-taken‟ delegeren zonder het bijbehorende mandaat te verlenen. Dit
leidt tot onduidelijkheden binnen het onderwijs voor wat betreft de vraag wie nu verantwoordelijk is
voor de uitvoering van IT-gerelateerde activiteiten en de resultaten van deze activiteiten. Gebleken is
dat kennis van en affiniteit met IT op CvB-niveau leidt tot een grotere IT-dynamiek die op de werkvloer
als prettig wordt ervaren. Binnen het primair proces worden de didactische resultaten van IT-inzet niet
of nauwelijks gemeten. Dit heeft mede te maken met het ontbreken van een eenduidige ITgovernancemethode. Uit het onderzoek zijn factoren afgeleid die een gunstige invloed hebben op de
uitvoering van IT Governance binnen de onderwijspraktijk. Dit zijn onder andere het onderscheid
maken tussen strategische-, tactische- en operationele IT, het bestaan van een goed gestructureerde
dialoog tussen onderwijs en IT, en het benaderen van IT Governance vanuit organisatiekundige
invalshoek in plaats van een technische invalshoek. De onderzoeksresultaten zijn door Rolf
gepresenteerd op de SURF-onderwijsdagen op dinsdag 10 november jongstleden. Uit de evaluaties
van de workshop is gebleken dat de deelnemers erg enthousiast waren over de presentatie. De
onderzoeksresultaten gaven veel aanleiding tot discussie. Zowel het rapport als de presentatie op de
SURF-onderwijsdagen zijn te downloaden op de site http://www.licto.nl/index.php?pageID=37. Voor
eventuele vragen kun je je wenden tot Rolf Bruins (r.bruins@windesheim.nl).
De web survey
LICTO-Nieuwsbrief 26 had de vorm van een web survey. Software leverancier Parantion uit Deventer
heeft zijn systeem Parantion Web Survey (PWS) aan het lectoraat ter beschikking gesteld om deze
korte web survey onder de lezers van de nieuwsbrief te houden. Omdat de survey nog loopt (wie een
herinnering gehad heeft, kan deze week nog reageren), kan in deze nieuwsbrief nog niets over de
resultaten vermeld worden. In de volgende aflevering zullen we de resultaten bekend maken.
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Presentaties
10-12-2009 - Conferentie ATOS Origin
Presentatie van Peter van 't Riet over Onderwijslogistiek n.a.v. zijn onderzoek over planning en
roostering in het HBO. Georganiseerd door ATOS Origin. Plaats: Figi Theater in Zeist.
-------------------------------------------------------------------------------10-12-2009 - ADEF-conferentie
Presentatie van Peter van 't Riet over ICT-bewustzijn van docenten op de ICT-conferentie van het
Algemeen Directeuren Overleg van Educatieve Faculteiten. Plaats: Tilburg.
-------------------------------------------------------------------------------15-12-2009 - SBO-conferentie Masters, Lectoren en Onderzoek
Presentatie van Peter van 't Riet over "De verbinding tussen onderzoek, lectoren en masters" op de
Conferentie Masters, Lectoren en onderzoek. Georganiseerd door Studiecentrum voor Bedrijf en
Overheid. Plaats: NBC in Nieuwegein.
Mocht er voor de jaarwisseling geen nieuwsbrief meer verstuurd worden, dan wens ik je nu alvast
goede feestdagen en een gelukkig nieuw jaar
Met vriendelijke groeten,
Peter van 't Riet
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