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Inleiding

Het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie is van start gegaan op 1 september 2007. Pas in de loop van
het voorjaar van 2008 is de kenniskring van het lectoraat op sterkte gekomen. In 2009 bleek het niet
mogelijk het lectoraat gedurende het hele jaar op sterkte te houden. Uitval van kenniskringleden en
het niet vervuld krijgen van vacatures zijn daar debet aan geweest. Inmiddels zien de perspectieven
van 2010 er weer beter uit. In het onderhavige jaarverslag over 2009 wordt gerapporteerd over het
tweede volledige jaar van het lectoraat. Evenals vorig jaar heb ik voor dit jaarverslag een andere opzet
gekozen dan de opzet van SKO, die ik voor 2007 nog heb gehanteerd. Het verslag sluit zoveel
mogelijk aan bij de vier hoofddoelstellingen van de lectoraten, te weten kennisontwikkeling d.m.v.
onderzoek, bijdragen aan curriculumontwikkeling, professionalisering van docenten en
kenniscirculatie. In hoofdstuk 4 wordt weer het werkplan van het lectoraat geëvalueerd in de vorm die
het op basis van de evaluatie van vorig jaar heeft gekregen. Ik hoop dat dit jaarverslag daardoor een
helder inzicht geeft in de activiteiten en resultaten van het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie in
2009.
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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 2009 wederom geen schokkende ontwikkelingen voorgedaan. ICT blijft - zoals al jaren het geval is continu in beweging, maar het onderwijs reageert daar traag en afwachtend op. De meest zichtbare
ontwikkeling op het gebied van ICT en onderwijsinnovatie was evenals in 2008 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 mesoniveau waarop het lectoraat zich richt. Wel is
interessant dat de aandacht voor het gebruik van video en virtuele werelden in het onderwijs
groeiende is.
Verder wordt overal in het onderwijs gewerkt aan verbetering van onderwijsinformatiesystemen zoals
elektronische leeromgevingen, roosterpakketten, studievolgsystemen, portfoliosystemen etc. Zowel
ROC‟s, hogescholen als universiteiten worstelen nog altijd met hun beheersorganisaties en de
informatiearchitectuur die daaronder ligt. Standaardisatie was daarom ook in 2009 weer het
sleutelwoord bij het zoeken naar aansluiting tussen ICT en onderwijsbedrijfsprocessen. Positief is dat
bij besturen en management in het onderwijs een toenemende aandacht valt waar te nemen voor
onderwijslogistieke vraagstukken. Ook het lectoraat heeft geprobeerd daaraan zijn steentje bij te
dragen. Hetzelfde geldt voor business intelligence, een terrein dat echter pas echt in zicht komt als de
onderwijslogistiek van een instelling op orde is. Tot slot noem ik de toenemende belangstelling voor
vraagstukken op het gebied van ketenintegratie in het onderwijs, ook een terrein waarop het lectoraat
in 2009 actief is geweest.

3

Ontwikkelingen in de organisatie

Het lectoraat behoorde in 2009 organisatorisch tot het Centrum voor Innovatie en Kenniscirculatie. Per
1 januari 2010 zal het lectoraat deel gaan uitmaken van het Kenniscentrum Educatie van de op te
richten Faculteit Onderwijs en Sport. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd tussen de betrokken lectoren
en directeuren. Vanuit het lectoraat wordt in die gesprekken ingebracht het kenniscentrum uit te
bouwen tot een Graduate School waarin ook de masteropleidingen van de faculteit gepositioneerd
worden.
In november/december is een websurvey uitgevoerd onder de 220 abonnees van de nieuwsbrief van
het lectoraat. Daarop hebben 105 personen gereageerd. De algemene conclusie uit deze websurvey
was dat de onderzoekslijnen van het lectoraat, die voornamelijk op het mesoniveau van het onderwijs
liggen, vooral door externe partijen als belangrijk worden aangemerkt. Binnen Windesheim bestaat
meer belangstelling voor ICT en onderwijs op het microniveau. Een deel van deze wens lijkt echter
ingegeven door het verdwijnen van Digididact, het expertisecentrum voor ICT en onderwijs dat
indertijd bij de dienst Studenten en Onderwijs Support was gepositioneerd. Het gaat daarbij echter om
een functie die het lectoraat zonder extra middelen niet kan vervullen.
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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
De in 2008 opgestarte of voorbereide onderzoeken zijn in 2009 voortgezet en gedeeltelijk afgerond.
Daarnaast zijn enkele nieuwe onderzoekstrajecten van de grond gekomen. Het betreft de volgende
onderzoeken.
1. Ketenintegratie in het onderwijs. Het inventariserend onderzoek naar initiatieven voor
ketenintegratie met een ICT-component in het Nederlandse onderwijs is in het voorjaar
1
afgerond. Het onderzoeksverslag is te downloaden op de website van het lectoraat.
Onderzoeker: Inge Strijker.
2. Gebruik van ICT voor competentieleren. De uitvoering van het onderzoek naar het gebruik van
ICT voor competentieleren heeft in het voorjaar van 2009 plaatsgevonden. Er zijn diepteinterviews gehouden met experts binnen vier onderwijsinstellingen voor MBO en HBO. Het
onderzoek is echter blijven steken in de fase van de data-analyse en verslaglegging wegens
vertrek van de onderzoeker in verband met langdurige gezondheidsproblemen. De vacature
voor een opvolger heeft geen benoembare kandidaat opgeleverd. In het najaar zijn pogingen
ondernomen het onderzoek door een andere onderzoeker uit de kenniskring te laten
afronden. Aan het eind van het jaar was echter nog niet duidelijk of dat traject succesvol zou
kunnen zijn. Onderzoekers: Wieke Holdampf en Inge Strijker.
3. ICT-functionaliteit voor competentieleren. Tevens is een verkennend onderzoek gedaan naar
de functionaliteit van ICT-systemen die competentieleren ondersteunen. Daaraan is
meegewerkt door Parantion in Deventer met hun systeem Scorion. Ook dit onderzoek lag aan
het eind van 2009 stil om vergelijkbare redenen als het vorige onderzoek. Onderzoekers:
Wieke Holdampf, Frank Boterenbrood, Erik Ploeger.
4. ICT voor werkplekleren. Dit onderzoek is in verband met vertrek van de onderzoeker niet
verder gekomen dan de verkennende fase. Onderzoeker: Fred de Haas.
5. Standaardisering van onderwijsinformatie. In 2009 zijn flinke vorderingen gemaakt met het
onderzoek naar ontwerpeisen voor standaarden voor de beschrijving van onderwijsinformatie
met oog op nationale en internationale studentenmobiliteit in het hoger onderwijs. Het
onderzoek is geadopteerd door SURFfoundation als onderdeel van het Jaarprogramma van
het Platform ICT en Organisatie. In het najaar heeft een bijeenkomst van de stuurgroep voor
dit onderzoek plaatsgevonden. De stand van zaken is doorgenomen en afspraken zijn
gemaakt over de afronding in februari 2010. Voor de studieloopbaanaspecten van het
onderzoek zijn o.a. contacten gelegd met de kenniskring van het lectoraat Pedagogiek van de
Beroepsvorming van de Haagse Hogeschool. Onderzoeker: Frank Boterenbrood.
6. Implementatie van onderwijsstandaarden. In het kader van de betrokkenheid van het lectoraat
bij de flexibilisering van het onderwijs van ROC Aventus in Apeldoorn, Deventer en Zutphen is
een onderzoeksvoorstel opgesteld om te onderzoeken hoe in verschillende docententeams
het implementatieproces van de Aventus Onderwijs Standaarden zal verlopen met oog op
mogelijke interventies door de stuurgroep. Dit voorstel zal begin 2010 met Aventus nader
worden afgestemd. Onderzoeker: Inge Strijker.
7. IT-governance in het hoger onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd bij 10 grote en middelgrote
hogescholen. Interviews zijn afgenomen op CIO‟s of op functionarissen die qua positie in de
organisatie het meest overeenkwamen met CIO‟s. Het onderzoeksrapport is opgeleverd en
2
kan gedownload worden op de website van het lectoraat. Onderzoeker: Rolf Bruins.
8. Onderwijslogistiek. In het voorjaar van 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar knelpunten in
de plannings- en roosteringsprocessen van 8 grote en middelgrote hogescholen. Het
onderzoek is gedaan in opdracht van COMIT (Coördonerend Overleg van Managers IT in het
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HBO). Het onderzoeksverslag is te downloaden op de website van het lectoraat.
Onderzoeker: Peter van ‟t Riet.
9. Gebruik van virtuele werelden in het onderwijs. Het onderzoek naar de didactische
meerwaarde van virtuele werelden is uitgevoerd op 12 casussen zowel in Nederland als in het
buitenland. Initiatieven in Second Life zijn geanalyseerd en interviews met de initiatiefnemers
zijn uitgevoerd. De gegevens zijn geanalyseerd. Het onderzoeksverslag was aan het eind van
2009 in concept geschreven en zal in 2010 worden afgerond en gepubliceerd. Onderzoeker:
Wim Trooster.
10. Kwaliteit van e-learning. Een start is gemaakt met een onderzoek naar de kwaliteit van het
gebruik van ICT in het onderwijs. In de eerste fase van dit onderzoek zal een instrument
worden ontwikkeld om het actuele gebruik van ICT door docenten in kaart te brengen
aansluitend bij de verschillende fasen van het onderwijsleerproces. Onderzoekers: Erik
Ploeger en Inge Strijker.
11. Business Intelligence in het onderwijs. Door een tijdelijk lid van de kenniskring is een korte
studie verricht naar BI in het onderwijs. Dit traject heeft materiaal opgeleverd voor artikelen en
presentaties, dat in het voorjaar van 2010 door de lector verder bewerkt zal worden voor
disseminatie-activiteiten. Onderzoeker: Hans Selles.
12. Tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek naar de tevredenheid over de implementatie van
het onderwijsinformatiesysteem Educator bij ROC Drenthe College te Assen heeft eind 2008
plaatsgevonden. Het onderzoeksrapport is naar tevredenheid aan de opdrachtgever
opgeleverd. Begin 2009 heeft nog een evaluatiegesprek met de opdrachtgever
plaatsgevonden ter afronding van het onderzoekstraject. Onderzoeker: Inge Strijker.
Onderzoeksadvisering voor externen
In 2009 heeft de lector enkele keren een adviesgesprek gevoerd met Drs. Jim Bijlsma van Atos
Consulting in verband met zijn onderzoek naar de invoering van vraaggestuurd onderwijs in het HBO.
Ook heeft de lector gezorgd voor respondenten binnen de hogeschool om aan dit onderzoek deel te
nemen. De onderzoeksresultaten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd. Ook heeft een van de
kenniskringleden overleg gehad met een onderzoeker van Aranea Consult over een onderzoek naar
service management.
Begeleiding van kandidaat-promovendi
In 2009 werden gesprekken gevoerd met twee kandidaat-promovendi van de School of Education.
Aan het eind van het jaar waren de voorbereidingen om te komen tot een promotieplan voor één van
de kandidaten in een gevorderd stadium. Het eerste contacten met een mogelijke promotor is door de
lector gelegd.
Samenwerking met Schools
Verkennende gesprekken met het managementteam van de School of Information Science om tot
samenwerking bij onderzoek te komen zijn op niets uitgelopen omdat afspraken door School niet
werden nagekomen.

4.2 Professionalisering van docenten
Professionalisering van docenten binnen de kenniskring
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 tweewekelijks 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. Daarbij zijn de volgende
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onderwerpen aan de orde gekomen: e-learning en afstandsleren; kwalitatief onderzoek;
marktverkenning; fasen in het onderzoek.
Verder hebben de leden van de kenniskring elkaar op een intervisieachtige wijze geraadpleegd en
ondersteund.
Voor drie leden van de kenniskring is een cursus Engels georganiseerd om de bestaande kennis
en vaardigheden op te halen in de context van de onderwerpen van het lectoraat.
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.
Bezoeken van kenniskringleden aan seminars, conferentie etc.
Bezoek aan een studiedag Business Intelligence in het hoger onderwijs georganiseerd door
COMIT/KAAIWO. Naar aanleiding daarvan schreef Peter van „t Riet een column voor de
4
Nieuwsbrief van het lectoraat.
Bezoek aan het project T-Xchange van de Universiteit Twente over besluitvormings- en
ontwerpprocessen met behulp van interactieve multimedia opstellingen.
Bezoek aan het AACE-Congres te Vancouver (25 tm 30 oktober). Op dit congres werd een
presentatie gehouden en er is een verslag geschreven van de track over virtuele werelden (zie bij
Kenniscirculatie).
Externe deskundigen presenteerden hun activiteiten aan de kenniskring
Tijdens een van de studiedagen van de kenniskring over kwalitatief onderzoek werd een
presentatie verzorgd door Dr. H.M. (Carolien) Smits, lector Innoveren in de Ouderenzorg.
Op diezelfde studiedag hield Drs. R. (Rob) Erven, statisticus van het CIK, een presentatie over
kwantitatieve methoden voor de analyse van kwalitatieve gegevens.
Professionalisering van docenten binnen Windesheim
Er zijn 5 minisymposia georganiseerd onder de titel Teacher-to-Teacher (T2T) ICT, waarin 10
docenten van Windesheim aan hun collega‟s presenteerden hoe zij ICT gebruiken in hun
onderwijs. Deze bijeenkomsten werden door gemiddeld 15 collega‟s bezocht. Er zijn door het
Mediacentrum video-opnames van gemaakt, die via de SURFgroepen-website van het lectoraat
te benaderen zijn.
Overleg met de directeuren SOS en ICT over samenwerking ten behoeve van
deskundigheidsbevordering van docenten is op niets uitgelopen, omdat betreffende directeuren
geplande overleggen bij herhaling cancelden.
Adviesgesprek over een onderzoeksopdracht voor de masteropleiding van een docent van de
School of Education.
Initiatief om binnen Windesheim een expertisegroep „videogebruik in het onderwijs‟ op te richten.
Twee docenten die video toepassen in hulpverleningsonderwijs zijn met elkaar in contact
gebracht. Voor betrokkenen was dat op dat moment voldoende in verband met uitwisseling van
ervaringen. Het idee van een expertisegroep is voorlopig in de koelkast gezet.
Professionalisering van docenten binnen en buiten Windesheim
In de zomer 2008 is in samenwerking met SURFfoundation op Windesheim een Summerschool
Virtuele Werelden voor docenten, studenten en adviseurs georganiseerd. De initiatieven die door
de deelnemers ontwikkeld zijn in deze Summerschool, zijn gevolgd ten behoeve van het
onderzoek naar Virtuele Werelden in het onderwijs.
Met 2 stagiaires van de opleiding Gaming van het Alfa College in Groningen is een start gemaakt
met de ontwikkeling van een eiland in Second Life voor een workshop over Virtuele Werelden in
het Onderwijs, aan te bieden in 2010.

4
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4.3 Curriculumontwikkeling en onderwijs
In 2009 zijn vanuit het lectoraat een groot aantal activiteiten verricht om bij te dragen aan de
ontwikkeling van curricula binnen en buiten Windesheim.
Windesheim algemeen
Adviesgesprek met een onderwijsadviseur van Windesheim over de ontwikkeling van honours
trajecten binnen de bacheloropleidingen. Geadviseerd is te streven naar meer incentives voor
potentiële honoursstudenten dan alleen het aanbieden van zwaardere vakken. Te denken valt
aan: studieduurverkorting, uitzicht op masteronderwijs, maatschappelijke erkenning etc.
Een bijdrage is geleverd aan een “denktank” van Windesheim voor de ICT-inrichting van de
nieuwe HBO-opleidingen in Almere.
Er zijn gesprekken geweest met vertegenwoordigers van diverse schools over het gebruik van
Business Objects (Schools: SIS, SBE, SoE).
Het lectoraat is benaderd door een adviseur internationalisering van Windesheim om mee te
denken over een project E-learning in Zambia. Aan het eind van 2009 is onduidelijk hoe dit traject
verder gaat verlopen.
School of Education
Een bijdrage is geleverd aan de ontwikkeling van een module ICT en Onderwijs voor de master
Leren & Innoveren. O.a. overleg gevoerd met docenten van de Stenden University waarmee bij
deze master wordt samengewerkt.
Door de lector is voor de veldadviesraad van de master Leren en Innoveren een presentatie
gehouden over de component van ICT en onderwijs in het masterprogramma.
Eveneens door de lector is een presentatie gehouden voor de studenten van de master Leren en
Innoveren over het lectoraat ter voorbereiding van de keuze van de studenten voor
innovatiekringen.
Er zijn gesprekken gevoerd over de kennisbasis ICT van ADEF die ontwikkeld is om de ICTvaardigheden van aanstaande docenten te ontwikkelen.
Aan het management van de School is advies gegeven voor een verbetertraject afstandsleren
binnen de School.
Met het management van de School is gesproken over ondersteuning bij de invoering van
Smartboxx, een tool ter ondersteuning van 360 graden feedback in en PE-cyclus.
Presentatie door Wim Trooster over afstandsleren voor een bijeenkomst van de stuurgroep
Afstandsleren van de School of Education.
School of Human Movement and Sports
Adviesgesprek over ICT in het onderwijs met de onderwijscoördinator.
School of Management and Law
In het curriculum van het derde semester van de major is IT-Governance opgenomen als
studieonderdeel.
Gesprekken over afstandsleren binnen de school hebben geen resultaat opgeleverd.
School of Business and Economics
De lector heeft een gastcollege verzorgd over ontwikkelingen in de ICT-ondersteuning van de
administratieve processen in het hoger onderwijs voor de master Business Administration.
School of Social Work
Gesprekken zijn gevoerd over een betere inzet van ICT bij de minor Verslavingskunde. Naar
aanleiding daarvan zijn 2 projectbrieven geschreven: één voor het gebruik van ICT (E-learning)
binnen de minor en één voor het gebruik van het systeem Opleidingsplanner van de SLO. Deze
gesprekken met de School zijn in het najaar beëindigd wegens gebrek aan voortgang.
Overleg is gevoerd over deelname aan een project over Afstandsleren voor de School of Social
Work. Er is een schriftelijk advies uitgebracht. De school heeft hiermee verder niets gedaan.
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School of Health Care
Er is een vragenlijst rondgestuurd onder docenten van de School over het huidige niveau van
ICT-vaardigheden van docenten. Hierover is een rapportage geschreven en zijn aanbevelingen
gedaan. Deze zullen worden omgezet in beleidsmaatregelen.
Er is een opzet gemaakt voor een aantal workshops ICT in het onderwijs die in 2010 zullen
worden gegeven. Eventuele inzet van lectoraat wordt overwogen.
Overleg is gevoerd over deelname aan een project over Afstandsleren voor de opleiding:
Verpleegkunde. Er is advies uitgebracht, waarmee de school verder niets heeft gedaan.
Opleidingen buiten Windesheim
Overleg met directie Informatica opleidingen Hanze Hogeschool Groningen over samenwerking
bij professionalisering van docenten en curriculumontwikkeling.
ROC Aventus is ondersteund bij het ontwerpen van onderwijsstandaarden voor flexibilisering van
het onderwijs in het kader van het ELEO-project. Vervolgens zijn adviezen gegeven voor de
implementatie van deze standaarden in de curricula.

4.4 Kennisdisseminatie en kenniscirculatie
Publicaties
Artikel Ketenintegratie in het onderwijs door Inge Strijker en Peter van ‟t Riet, gepubliceerd in
Onderwijs Innovatie, Tijdschrift van de Open Universiteit, Heerlen, juni 2009, p. 11-14.
Artikel Het gebruik van Virtuele Werelden in het Onderwijs : Verslag van een congresbezoek
oktober 2009 door Wim Trooster, waarin hij verslag doet van de track Virtuele Werelden op het
AACE-Congres in Vancouver op 25-30 oktober 2009. Het artikel is aangekondigd in Nieuwsbrief
5
28 en gepubliceerd op de website van het lectoraat.
Delen van het onderzoek over IT-Governance worden opgenomen in het boek
Informatiemanagement van R. Bruins en B. Pinkster, dat verschijnt in februari 2010 bij Pearson
Education, Amsterdam.
Artikel Business Intelligence in het (hoger) onderwijs door Peter van ‟t Riet n.a.v. een studiedag
van COMIT/KAAIWO in Groningen. Het artikel is gepubliceerd bij Nieuwsbrief 24, september
6
2009, en op de website van het lectoraat.
Lancering van de website www.licto.nl als uitleverplatform voor onderzoeksrapporten, artikelen,
nieuwsbrieven, columns, jaarverslagen etc.
In 2009 zijn 9 nieuwsbrieven van het lectoraat verschenen (nrs. 19 t/m 27). Ze kunnen
7
gedownload worden op de website.
Eindrapport Knelpunten in Plannings- en Roosteringsprocessen van de hogescholen : Gezien
vanuit het perspectief van senior-verantwoordelijken voor de roostering en het
informatiemanagement door Peter van ‟t Riet, Windesheim, Zwolle, 2009. Het rapport is te
8
downloaden op de website van het lectoraat.
Eindrapport IT Governance en onderwijs van de hogescholen door Rolf Bruins, Windesheim,
9
Zwolle, 2009. Het rapport is te downloaden op de website van het lectoraat.
Artikel Distance Education at a Campus University : Requirements for transforming a Vision into
Practice door Wim Trooster, Linda Mebus & Anneke Smits voor de International Conference on
Distance Education te Maastricht op 7-10 juni 2009.
Artikel Distance Education at a Campus University. Requirements for transforming a Vision into
Practice over afstandsleren op Windesheim voor internationaal tijdschrift (in voorbereiding)
Artikel en abstract Organisational Factors Crucial for the Use of Virtual Worlds in Education door
Wim Trooster voor het AACE Congres in Vancouver, 25-30 oktober 2009.
Presentaties op conferenties en studiedagen

5
6
7
8
9
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Presentatie door Peter van ‟t Riet over E-learning op het Breedbandcongres Light My Fibre van
de Stichting Almere Kennisstad op 4 maart 2009 te Almere.
Presentatie door Wim Trooster over het gebruik van Virtuele Werelden op het HGZO-congres te
Lunteren op 27 maart 2009.
Presentatie door Peter van ‟t Riet over IT-governance en –bedrijfsvoering op een
managementconferentie van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Presentatie door Peter van ‟t Riet over onderwijslogistieke standaarden op een mini-conferentie
voor onderwijsmanagers van het ROC Aventus te Apeldoorn.
Presentatie door Peter van ‟t Riet van de onderzoeksresultaten Knelpunten in de plannings- en
roosteringsprocessen van de hogescholen voor COMIT.
Presentatie door Peter van ‟t Riet van de onderzoeksresultaten Knelpunten in de plannings- en
roosteringsprocessen van de hogescholen tijdens een studiemiddag voor roosteraars en
informatiemanagers op 14 oktober in Utrecht georganiseerd door het adviesbureau OMIX in
Deventer.
Presentatie door Wim Trooster over Virtual Reality in Education op het AACE-congres,
Vancouver, 25-30 oktober 2009 over de uitkomsten van zijn onderzoek.
Presentatie door Peter van ‟t Riet over ICT-bewustzijn tijdens een studiemiddag over ICT in het
onderwijs van zeven scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Holland op 3 november in
Papendrecht.
Presentatie door Rolf Bruins over de resultaten van het onderzoek naar IT Governance in het
hoger onderwijs voor een studiedag van de docenten en MT van de School of Management and
Law op woensdag 4 november.
Presentatie door Rolf Bruins over de resultaten van het onderzoek naar IT Governance in het
hoger onderwijs tijdens Dé Onderwijsdagen van SURFfoundation en Kennisnet op 10 november
2009.
Presentatie door Inge Strijker over ICT en Ketenintegratie in het onderwijs, de resultaten van een
inventariserend onderzoek naar bestaande initiatieven op dit gebied, tijdens Dé Onderwijsdagen
van SURFfoundation en Kennisnet te Utrecht op 10 november 2009.
Presentatie door Peter van ‟t Riet van de onderzoeksresultaten Knelpunten in de plannings- en
roosteringsprocessen van de hogescholen tijdens een conferentie van ATOS Origin voor
bestuurders en managers in het onderwijs in Zeist op 10 december.
Presentatie door Peter van ‟t Riet over ICT-bewustzijn voor docenten op de ADEF-ICTconferentie in Tilburg t.g.v. de aanbieding van de ADEF-Kennisbasis ICT op 10 december.
Presentatie door Peter van ‟t Riet over de verbinding van masters, lectoraten en onderzoek bij de
ontwikkeling van de hogescholen tot kenniscentra op het SBO-Congres over Masters, Lectoraten
en Onderzoek in Nieuwegein op 15 december.
Presentatie door Wim Trooster over afstandsleren voor een bijeenkomst van de stuurgroep
Afstandsleren van de School of Education.
Bezoeken aan conferentie
e
Bezoek aan het 10 E-learning Congres op 10-11 februari 2009 te Eindhoven.
Bezoek aan de COMIT/KAAIWO-conferentie over informatiemanagement in Groningen op 10 en
11 september 2009.
Bezoek aan Dé Onderwijsdagen van SURFfoundation en Kennisnet op 10 en 11 november 2009.
Bezoek aan het SBO-Congres Masters, Lectoraten en Onderzoek in Nieuwegein op 15 december
2009.
Workshops, expert meeting en summercourse
Presentatie over standaardisatie van onderwijslogistiek voor de projectgroep ELEO van ROC
Aventus.
Presentatie over ICT en onderwijs voor Veld Advies Raad van de master Special Educational
Needs van de School of Education.
Er zijn 5 minisymposia georganiseerd onder de titel Teacher-to-Teacher (T2T) ICT, waarin 10
docenten van Windesheim aan hun collega‟s presenteerden hoe zij ICT gebruiken in hun
onderwijs. Er zijn door het Mediacentrum video-opnames van gemaakt, die via de SURFgroepenwebsite van het lectoraat te benaderen zijn.
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Kennisuitwisseling
Interview met directeur ICT van ROC Aventus over de ontwikkeling van de Triple-A standaarden
voor de digitale onderwijscatalogus van de aangesloten ROC‟s. De gegevens zijn alleen intern
gebruikt.
Uitwisseling van ervaringen met datamining met adviseurs van de diensten SOS en ICT van
Windesheim.
Interview met hoofd internetcommunicatie van de HAN over internetcommunicatie. De
interviewgegevens liggen nog te wachten op een mogelijke publicatie.
Op het gebied van ketenintegratie zijn er gesprekken gevoerd met platformcoördinatoren van
SURFfoundation.
Gesprek met beleidsmedewerkers van Kennisnet over het onderzoek naar ketenintegratie in het
onderwijs.
Op het gebied van afstandsleren en Virtuele Werelden zijn er verkennende gesprekken gevoerd
met verschillende collega‟s in het Nederlands HO en MBO die bezig zijn met onderzoeks- en
onderwijsactiviteiten: DigiPabo van InHolland Den Haag, Hanze Hogeschool Groningen,
Windesheim Zwolle, SURFfoundation, Fontys Hogeschool Eindhoven, Vrije Universiteit
Amsterdam, TU-Delft, AOC Helicon Boxtel, Drenthe College Assen).
Met het bedrijf DMA te Eelde is gesproken over de technische (on)mogelijkheden van Viruele
Werelden.
Er is contact geweest met de SLO over ICT voor onderwijsontwikkeling, speciaal hun
informatiesysteem Opleidingsplanner voor curriculumontwikkeling.
Voor het op te starten onderzoek naar kwaliteit van e-learning zijn gesprekken gevoerd met
medewerkers van het ICLON in Leiden en Kennisnet te Zoetermeer.
Er is contact geweest met het project SIZO (Snelle implementatie van ICT in Zoetermeers
Onderwijs).
Advieswerkzaamheden
Deelname als adviseur aan de bestuursvergaderingen van het Platform ICT en Organisatie van
SURFfoundation.
Lidmaatschap van de Commissie Projectbewaking van SURFfoundation.
Deelname aan de stuurgroep van het SURF-project ZoEp dat werd uitgevoerd samen met de
Vrije Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen.
Deelname aan de jaarlijkse review van het programma SURFworks van SURFnet in opdracht van
de Commissie Projectbewaking van SURFfoundation.
Deelname aan de intake review van het SURF/NAP-project Nationale Kennisbank Basisleerstof
Wiskunde 2 in opdracht van de Commissie Projectbewaking van SURFfoundation.
Deelname aan de intake review van het SURF/NAP-project Doorstromen in de keten in opdracht
van de Commissie Projectbewaking van SURFfoundation.
Deelname aan de end review van het project Vraaggestuurde Feedback bij het gebruik van
Studievoortgangstoetsen van de Medische Faculteiten van o.a. de Universiteiten van Maastricht,
Groningen, Nijmegen en Leiden in opdracht van de Commissie Projectbewaking van
SURFfoundation.
Deelname aan de midterm review van het SURF-project Nationale Kennis Banken Wiskunde 2 in
opdracht van de Commissie Projectbewaking van SURFfoundation.
Adviesgesprek met een functionaris van het SURFplatform ICT en Organisatie over ontwikkeling
van kennisinfrastructuur.
Adviesgesprek met de Gereformeerde Hogeschool Zwolle over advieswerk ICT en onderwijs.
Adviesgesprekken met softwarebedrijf Educator te Putten over de ontwikkeling van hun
productenportfolio.
Adviesgesprek met het Regionaal TechoCentrum Amsterdam (RTCA).
Advieswerk voor de Werkgroep Standaarden van het project ELEO bij ROC Aventus te
Apeldoorn.
Adviesgesprek ter voorbereiding van de jaarlijkse SBO-conferentie over Masters, Lectoraten en
Onderzoek in december 2009.
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Adviesgesprek met de Caesar Groep te Utrecht over de ontwikkeling van de markt voor
onderwijsinformatiesystemen.
Adviesgesprek met de projectleider invoering Educator bij de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden.
Advies aan Kennisnet m.b.t. onderzoek van Phil van Dulm: Virtuele Werelden, iets voor uw
onderwijs?
Adviesgesprekken met het Mediacentrum van Windesheim over de ontwikkeling van een
standaard service voor lectoraten en promovendi om literatuur te vinden via Google Reader.
Interview en recensie

Tijdens de ADEF-ICT-conferentie op 10 december in Tilburg zijn door TELEAC opnamen
gemaakt en is een interview afgenomen met de lector voor een filmpje dat door TELEAC
gepubliceerd zal worden op hun website www.leraar24.nl. Publicatie zal in voorjaar 2010
plaatsvinden.

Recensie door Wim Trooster over het onderzoek Second Life: geen spel, maar een speeltuin
van Joop van Schie, Kennisnet Onderoeksreeks ICT in het onderwijs. De recensie is
gepubliceerd op www.SURFspace.nl.
Participatie en samenwerking
Kennismakingsgesprek met de directie van Aranea Consult over mogelijke vormen van
samenwerking.
Verkenning voor samenwerking met het bedrijf ICT-partners te Apeldoorn.
Er is samengewerkt met het softwarebedrijf Parantion te Deventer bij het opzetten van een
eenmalige nieuwsbrief voor het lectoraat in de vorm van een websurvey.
Wim Trooster stimuleert als community manager participatie en samenwerking in de landelijke
Special Interest Group Gaming & Virtuele Werelden van SURFfoundation.
De relatie met het bedrijf Wildkamp in Lunteren is op een laag pitje gezet: het bedrijf komt er niet
toe tijd vrij te maken voor hun opleidingsplan.
Een verkennend gesprek is gevoerd met het bedrijf SSC, een aanbieder van E-learning voor het
bedrijfsleven over de vraag of meerwaarde gevonden zou kunnen worden in samenwerking en/of
kennisuitwisseling op het gebied van e-learning.
Een bijdrage is geleverd aan de voorbereiding van een subsidieaanvraag “Leren met Mobiele
Technologie” van het Deltion College in Zwolle samen met TU-Twente en Open Universiteit. Eind
2009 was het traject nog gaande.
Er is gesproken met een medewerkers van het Ministerie van OCW, afdeling strategisch
informatiebeleid. Zij zijn bezig met het ontwikkelen van een referentiearchitectuur voor Onderwijs
en geïnteresseerd in het onderzoek dat wij doen. Mogelijkheden voor samenwerking zullen begin
2010 verder worden besproken.
Een overleg van de werkgroep Kennisbasis ICT van het ADEF is bijgewoond. Mogelijke
samenwerking rond het onderzoek naar kwaliteit van e-learning zal worden bekeken.
Samen met Fontys Hogeschool Eindhoven en de Universiteit Wageningen is een aanvraag
gedaan voor subsidie in het kader van de NAP-tender E-learning van SURFfoundation. Het
beoogde project betrof Virtuele Werelden in het onderwijs. Het werd als te innovatief beoordeeld
en kwam niet voor subsidie in aanmerking.
Hetzelfde projectvoorstel is nogmaals aangevraagd bij M&ICT (het overheidsprogramma
Maatschappelijke Sectoren en ICT), Ook daar kwam het niet voor subsidie in aanmerking.
Contacten met de opleiding voor Luchtverkeersleiders van Schiphol hebben niet tot een vorm van
samenwerking geleid.
Contacten met Verslavingszorg Noord Nederland (Groningen) in verband met afstandsleren
hadden eind 2009 nog niet tot resultaat geleid.
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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 niet
beschikbaar bleken te zijn. Evenals in het Jaarverslag 2008 worden in dit hoofdstuk de oorspronkelijke
plannen en de bijstelling van vorig jaar geëvalueerd en bijgesteld voor de jaren 2010 en verder.
Daarbij worden alleen de plannen die in de evaluatie van vorig jaar nog “overeind stonden” in
beschouwing genomen.
Beoogde resultaten jaarlijks vanaf 2007
Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks bijgesteld en tot
uitvoer gebracht.

Het relatiebeheersplan wordt jaarlijks bijgesteld en tot
uitvoer gebracht.

Publicaties, presentaties, workshops
Beoogde resultaten vanaf 2008
In samenwerking met ROC Aventus wordt onderzoek
gestart naar de resultaten van standaardisering van het
vraaggestuurde en competentiegerichte onderwijs.
Bijdrage aan curriculumontwikkeling in Innoveren van
onderwijs met behulp van ICT, Strategisch informatiebeleid
en ICT-governance.
Ontwikkeling van een instrument voor kwaliteitsmeting van
de e-learning.
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Bereikte resultaten
Het thema ICT voor werkplekleren
(2008) is vervallen omdat het
betreffende kenniskringlid en diens
externe financiering zijn afgevallen.
Ook de thema‟s ICT voor
competentieleren en ketenintegratie
zijn komen stil te liggen, omdat de
vacature niet vervuld kon worden. In
2010 zal opnieuw getracht worden
deze thema‟s op te pakken.
In 2009 is getracht een
relatiebeheersplan voor het lectoraat
op te stellen. Gebleken is echter dat
dit niet zinvol is, omdat de omgeving
van het lectoraat weinig stabiel is en
gesprekspartners i.v.m.
samenwerking vaak in
onvoorspelbare trajecten zitten
(leidinggevenden die niet willen
meewerken, bezuinigingen,
langdurige subsidietrajecten etc.).
Voor het geringe aantal stabiele
samenwerkingspartners hoeft geen
relatiebeheersplan te worden
opgesteld
Zie paragraaf 4.4.
Bereikte resultaten
Dit onderzoek is in 2009 voorbereid
en zal in 2010 gaan draaien.
Zie hiervoor paragraaf 4.3.

Het onderzoek op dit thema heeft in
2009 weinig resultaat opgeleverd. In
het najaar is het opgedragen aan een
andere onderzoeker. Besloten is om
eerst een meetinstrument te
ontwikkelen om het feitelijke gebruik
van ICT door docenten te kunnen
meten. Het onderzoek is daarmee
weer op gang gekomen.

Het onderzoeksinstrument voor de meting van de kwaliteit
van e-learningmodulen wordt bij een of meer Schools
ingezet om te komen tot praktische adviezen aan docenten
en management om de kwaliteit van de e-learning te kunnen
verbeteren.
Er wordt in samenwerking met een School van Windesheim
en een ROC een onderzoek gestart naar de problematiek
van informatieuitwisseling (ketenintegratie).

Bijdragen aan onderwijsontwikkeling in de SoE.

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.
Activiteiten in het kader van duurzame
samenwerkingsrelaties met andere onderwijs- en
ondersteuningsinstellingen en met ICT-bedrijven en
bedrijven met incompany opleidingen worden volgens plan
uitgevoerd.

Beoogde resultaten in 2009
Cursussen over Innoveren van onderwijs met behulp van
ICT en Strategisch informatiebeleid en ICT-governance in
het onderwijs ten behoeve van docenten,
onderwijsadviseurs en managers binnen en buiten
Windesheim worden gestart voor jaarlijks tenminste 20
deelnemers.

Het onderzoek naar de problematiek van
informatieuitwisseling (ketenintegratie) en het ontwerpen
van oplossingen die aansluiten bij landelijke ontwikkelingen
op dit terrein, wordt volgens het plan van aanpak uitgevoerd.
Het onderzoek naar de resultaten van standaardisering van
het vraaggestuurde en competentiegerichte onderwijs en
naar factoren die de implementatie van die standaarden met
behulp van ICT beïnvloeden, wordt volgens plan afgerond
en met de deelnemers geëvalueerd. De resultaten worden
opgenomen in het kennisdisseminatieplan van het lectoraat.

In verband met bovenvermelde
vertraging is het nog niet mogelijk
geweest hieraan te werken. Najaar
2010 zal hiervan op zijn vroegst
spake kunnen zijn.
Ook in 2009 is er te weinig
belangstelling gebleken bij schools
van Windesheim voor dit thema. De
inventarisatie van landelijke projecten
is afgerond en publicaties en
presentatie hebben plaatsgevonden.
In 2010 zal nader onderzocht worden
of dit thema levensvatbaar is voor
vervolgonderzoek.
Ondersteuning van en samenwerking
met de master Leren en Innoveren is
vruchtbaar gebleken en zal worden
voortgezet.
Diverse bijdragen zijn en zullen
worden geleverd door de leden van
de kenniskring die aan deze schools
verbonden zijn (zie paragraaf 4.3).
Contacten met diverse organisaties
zijn gelegd. Samenwerking met
diverse organisaties is tot stand
gekomen.
Duurzame samenwerkingsrelaties zijn
tot standgekomen met het SURFplatform ICT en Organisatie en met
ROC Aventus. Voor het overige gaat
het meestal om kortstondige vormen
van samenwerking, adviesgesprekken of kennisuitwisseling.
Bereikte resultaten
Het idee van cursussen op de
aangegeven terreinen is bij aanvang
van het lectoraat te optimistisch
ingeschat. Wel worden er vanuit het
lectoraat veel presentaties en
keynotes gehouden op conferenties
en studiedagen, waarvan een
vergelijkbaar effect mag worden
verwacht. In deze richting zullen we in
2010 verder gaan. Een
workshop/cursus Virtual Reality is in
2009 voorbereid voor 2010.
Zie hierboven.

Onderzoek op dit onderwerp is bij
Windesheim niet mogelijk gebleken.
Bij ROC Aventus in Apeldoorn zal in
2010 een dergelijk onderzoek gaan
draaien.
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Er wordt een acquisitieplan opgesteld voor het uitvoeren van
praktijkgericht onderzoek op het domein van het lectoraat
t.b.v. externe partijen op basis van contractinkomsten.
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In 2009 zijn een tweetal onderzoeken
uitgevoerd die het lectoraat externe
financiering hebben opgeleverd.
Verder zijn er veel gesprekken
gevoerd met partijen binnen en buiten
Windesheim, waarvan de meeste niet
verder kwamen dan het verkennende
stadium. Enkele trajecten hebben de
potentie in 2010 opdrachten voor
onderzoek op te leveren.

Overzicht personele samenstelling

6.1 Samenstelling en werkwijze van het lectoraat
De samenstelling van het lectoraat is in de loop van 2009 gewijzigd. Per 1 april verlieten Drs. E. (Erik)
Ploeger en Drs. F. (Fred) de Haas de kenniskring. Voor Erik bleek het niet mogelijk zijn onderzoek
naar ICT-competenties van docenten voor de kenniskring en zijn promotieonderzoek naar feedback bij
onderwijskundig gebruik van gaming te combineren. Fred, wiens lidmaatschap van de kenniskring
sinds 1 januari 2009 door de School of Education gefinancierd werd, heeft bij nader inzien besloten
zich bij deze School volledig te gaan wijden aan de coördinatie van het afstandsleren. In het voorjaar
werd Drs. W.I.S. (Wieke) Holdampf getroffen door een auto-ongeluk. De gevolgen daarvan
verhinderden dat zij haar werk voor de kenniskring kon voortzetten. Daarom hebben we helaas
afscheid van haar moeten nemen. Om de vrijgekomen plaatsen weer in te vullen werd na de
zomervakantie besloten de aanstelling van Drs. I.A. (Inge) Strijker met een dag in de week uit te
breiden en haar aan te stellen bij de School of Education. Verder is een vacature gesteld voor een
onderzoeker op het gebied van ketenintegratie en/of ICT voor competentieleren. Op deze vacature is
binnen Windesheim niet gereageerd. Met twee externe kandidaten werden gesprekken gevoerd, maar
beiden vielen af om uiteenlopende redenen. De vacature is daarom voorlopig niet opgevuld.
Van 1 september tot 31 december is H. (Hans) Selles, adviseur voor ICT en onderwijs van de dienst
SOS aan het lectoraat verbonden geweest om een korte studie te maken van de mogelijkheden van
Business Intelligence (BI) in het onderwijs. Aan het einde van de periode is materiaal opgeleverd voor
een artikel in een vaktijdschrift en voor presentaties in het onderwijs. Dit materiaal zal in het voorjaar
van 2010 door de lector verder worden bewerkt met oog op disseminatie-activiteiten.
Verder heeft de lector besloten per 1 september gebruik te maken van de seniorenregeling
onderwijspersoneel (SOP) en 25% arbeidstijdverkorting aan te vragen. Vanaf die datum is hij nog 0,75
fte voor het lectoraat beschikbaar.
Tot slot kan vermeld worden dat in de loop van het najaar de secretariële ondersteuning voor het
lectoraat wegens de financiële problemen van de hogeschool gehalveerd is van 0,5 fte naar 0,25 fte.
Gevolg daarvan is dat de voorbereidingen voor een serie minisymposia in het voorjaar van 2010
gestaakt moesten worden.

6.2 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

lid
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lid

lid

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

Omvang
0,4 fte

Periode 2009
01-01 t/m 31-12

0,4 fte

01-01 t/m 31-12

0,4 fte

01-01 t/m 01-04

0,4 fte

01-01 t/m 30-06

0,4 fte

01-01 t/m 31-03

Titulatuur + naam
H. (Hans) Selles Bac.
Drs. I.A. (Inge) Strijker

Functie
lid
lid

Dr. W.J. (Wim) Trooster

lid

7

School/dienst/extern
Dienst SOS
School of Health Care
School of Education
Dienst SOS

Omvang
0,2 fte
0,4 fte
0,6 fte
0,7 fte

Periode 2009
01-09 t/m 31-12
01-01 t/m 31-10
01-11 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12

Financieel verslag

7.1 Financieel jaarverslag 2009

7.2 Externe baten 2009
Commissiewerk
Advieswerk
Onderzoek
Presentaties
Totaal:

8.489
6.698
18.900
1.431
35.518
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