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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 en een deel van 2010 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. De tweede helft van 2010 hebben we weer met een complete
bezetting kunnen draaien. In het onderhavige jaarverslag over 2010 wordt gerapporteerd
over het derde volledige jaar van het lectoraat. Het verslag sluit, evenals in de voorgaande
jaren, zoveel mogelijk aan bij de oorspronkelijke vier hoofddoelstellingen van de lectoraten,
te weten kennisontwikkeling d.m.v. onderzoek, bijdragen aan curriculumontwikkeling,
professionalisering van docenten en kenniscirculatie met de omgeving van de hogeschool. In
hoofdstuk 4 wordt weer het oorspronkelijke werkplan van het lectoraat geëvalueerd voor zo
ver het na de evaluatie van vorig jaar nog actueel is gebleven. Ik hoop dat dit jaarverslag
daardoor een helder inzicht geeft in de activiteiten en resultaten van het lectoraat ICT en
Onderwijsinnovatie in 2010.
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1 Ontwikkelingen in het kennis- en beroepsdomein
ICT blijft continu in beweging, maar het onderwijs reageert daar traag en afwachtend op. De
meest zichtbare ontwikkeling op het gebied van ICT en onderwijsinnovatie was in 2010 de
toenemende betekenis van kleine apparaten zoals smart phones en e-books, en cloud
computing met o.a. het gebruik van virtuele werelden. Dit zijn onderwerpen die dicht tegen
het microniveau aanliggen. Op virtuele werelden is al sinds 2008 door het lectoraat stevig
ingezet. Op het gebied van small devices hebben we in 2010 enkele kleine verkenningen
gedaan die we in het voorjaar van 2011 zullen voortzetten.
Verder wordt nog steeds overal in het onderwijs gewerkt aan de 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 2010 weer het sleutelwoord bij het zoeken naar
aansluiting tussen ICT en de bedrijfsprocessen. Positief is dat bij besturen en management
in het onderwijs een toenemende aandacht valt waar te nemen voor onderwijslogistieke
vraagstukken. Ook het lectoraat heeft in 2010 daaraan zijn steentje bijgedragen, o.a. door
een begin te maken met het zoeken naar alternatieve vormen van planning en roostering en
de daaruit voortvloeiende consequenties voor de inzet van ICT. Hetzelfde geldt voor
business intelligence, een terrein waarop enkele verkenningen zijn gedaan.
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2 Ontwikkelingen in de organisatie
Het lectoraat behoorde in 2010 organisatorisch tot het Kenniscentrum Educatie van de
School of Education en de School of Human Movement and Sports (domein Educatie en
Bewegen). Het lectoraat streeft ernaar het kenniscentrum uit te bouwen tot een Graduate
School waarin ook de masteropleidingen van het domein gepositioneerd worden. In 2010 is
de aansluiting van de activiteiten van het lectoraat bij de activiteiten in de School of
Education geïntensiveerd. O.a. is er samenwerking ontstaan met de Master Leren en
Innoveren. Verder is het lectoraat verhuisd van gebouw F naar gebouw B op de Windesheim
Campus. Een van de kenniskringleden heeft de coördinatie van de Special Interest Group
Virtuality van SURFfoundation op zich genomen. Verder is samenwerking met de Stenden
University tot stand gekomen door een van hun medewerkers in de kenniskring op te nemen.
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3 Uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten
3.1 Kennisontwikkeling
In 2008 en 2009 zijn onderzoeken gestart op basis van een aantal programmalijnen. Deze
zijn in 2010 voortgezet en afgerond. Daarnaast zijn enkele nieuwe onderzoekstrajecten van
de grond gekomen. Per programmalijn betreft het de volgende onderzoeken.
1. ICT voor ketenintegratie in het onderwijs. Deze programmalijn is in 2010 voor
onbepaalde tijd stilgelegd i.v.m. terugloop van personeel in de kenniskring.
2. ICT voor competentieleren. De vacature die op dit thema wasontstaan in 2009, kon
kort voor de zomervakantie van 2010 worden ingevuld door Gert-Jan Los,
onderwijskundig medewerker en docent aan de Stenden University in Leeuwarden. In
het najaar is een inventariserende studie gemaakt die begin 2011 zal uitmonden in
een publicatie. Onderzoeker: Gert-Jan Los.
3. Standaardisering van onderwijsinformatie. In 2010 is het onderzoek naar
ontwerpeisen voor standaarden voor de beschrijving van onderwijsinformatie met oog
op nationale en internationale studentenmobiliteit in het hoger onderwijs afgerond.
Het onderzoeksverslag is opgeleverd en aangeboden aan de medefinancier
SURFfoundation Platform ICT en Organisatie. Een presentatie van de resultaten aan
het platformbestuur heeft plaatsgevonden. Het rapport kan gedownload worden op de
website van het lectoraat.1 Onderzoeker: Frank Boterenbrood.
4. Implementatie van onderwijsstandaarden. In het kader van de flexibilisering van het
onderwijs van ROC Aventus in Apeldoorn, Deventer en Zutphen is de eerste fase
uitgevoerd van een onderzoek naar de wijze waarop in verschillende docententeams
het implementatieproces van de Aventus Onderwijs Standaarden verloopt. Het
onderzoek zal doorlopen tot september 2011. Een verslag van de eerste fase zal in
januari 2011 worden opgeleverd. Onderzoeker: Inge Strijker.
5. IT-governance in het hoger onderwijs. Er is een aanvang gemaakt met een nieuw
onderzoeksplan met betrekking tot het onderwerp „standaardisatie van de
onderwijsorganisatie vanuit ICT-perspectief‟. Onderzoeker: Rolf Bruins.
6. ICT-implementatietoets hoger onderwijs. Op verzoek van SURFfoundation Platform
ICT en Organisatie is een opzet gemaakt voor de ontwikkeling van een ICTimplementatietoets voor het hoger onderwijs. Onderzoeker: Peter van ‟t Riet.
7. Onderwijslogistiek. Een onderzoek is gestart naar de ontwikkeling van een
rekenmodel voor het hoger onderwijs dat enerzijds de ist-situatie van de belangrijkste
planningsprocessen van een instelling weergeeft en dat gevoed kan worden met BIinformatie, en anderzijds de soll-situatie kan simuleren op basis van kwantificeerbare
beleidsvoornemens. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenspraak met het
Facilitair Bedrijf van Windesheim en adviseurs van diverse diensten. Pogingen om tot
een experiment met andere vormen van planning en roostering bij een bestaande
opleiding te komen hebben in 2010 nog geen resultaat opgeleverd. Onderzoeker:
Peter van „t Riet.
8. Gebruik van virtuele werelden in het onderwijs. In 2009 is een onderzoek naar de
didactische meerwaarde van virtuele werelden uitgevoerd op 12 casussen zowel in
Nederland als in het buitenland. Het onderzoeksverslag verscheen aan het begin van
2010. Inmiddels is een vervolgonderzoek gestart. Daarin zal de didactische
meerwaarde van virtuele werelden worden getest in het afstandsonderwijs van de
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lerarenopleiding Nederlands van Windesheim. De omvangrijke groep studenten wordt
opgesplitst in een proef- en een controlegroep. Onderzoeker: Wim Trooster.
9. Kwaliteit van e-learning. Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van het gebruik van
ICT door docenten in het onderwijs. Gestart is met het ontwikkelen van een
meetinstrument voor actueel ICT-gebruik van docenten in het onderwijsleerproces.
Eerste stap was het in kaart brengen van het actuele en potentiële ICT-gebruik door
docenten. Hiervoor is bronnenonderzoek gedaan en zijn interviews gehouden met
docenten van verschillende soorten onderwijs (WO, HBO, MBO, VO en BO). Een
opzet is gemaakt voor een promotieonderzoek m.b.t. beïnvloedende factoren op en
behaalde effecten van ICT-gebruik in het onderwijs. Een onderzoeksopzet is gemaakt
voor onderzoek naar ICT-gebruik van docenten in de hogeschool WindesheimFlevoland, vestiging Almere. Dit onderzoek is toegekend en zal in 2011 starten.
Onderzoeker: Inge Strijker.
10. Business Intelligence in het onderwijs. Het materiaal dat in 2009 werd verzameld
(zie jaarverslag 2009) is in 2010 verder bewerkt en zal in 2011 uitmonden in een
publicatie. Onderzoekers: Hans Selles (2009) en Peter van ‟t Riet (2010).
Begeleiding van kandidaat-promovendi
In 2010 is Erik Bolhuis, hoofddocent aan de School of Education, begeleid bij het opstellen
van een promotieplan en het vinden van een promotor. Verder zijn gesprekken gevoerd met
een kandidaat-promovendus uit de School of Information Sciences, maar deze hebben
uiteindelijk geen resultaat opgeleverd omdat de kandidaat zich terugtrok. Ook met een van
de leden van de kenniskring zijn gesprekken gevoerd over de opstelling van een
promotieplan.
Begeleiding van studenten in de master Leren en Innoveren
In 2010 zijn begeleidingsgesprekken gevoerd met vier studenten van de master Leren en
Innoveren in de School of Education. Zij zullen hun onderzoeksopdracht uitvoeren in 2011.

3.2 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.
Twee 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 lopende onderzoeken aan de orde gekomen en heeft een evaluatie van drie en
een half jaar lectoraat plaatsgevonden.
Verder hebben de leden van de kenniskring elkaar op een intervisieachtige wijze
geraadpleegd en ondersteund.
Het interne artikel over onderzoeksfasering voor kenniskringleden is aangevuld met
methodologische informatie.
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.
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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.
In januari is de conferentie BETT in Londen bezocht in gezelschap van een aantal
docenten van de School of Education. Hieruit is een initiatief voortgekomen om iets aan
augmented reality te gaan doen.
Een uitgebreide presentatie van de elektronische leeromgeving IT‟s Learning is
bijgewoond.
Een seminar over mixed reality georganiseerd door SURFfoundation is bijgewoond.
Een presentatie over Wimba is bijgewoond.
De onderwijslezing van de School of Education is bijgewoond. Daarbij is de kraam van
het Kenniscentrum Educatie bemand voor een van de kenniskringleden.
Een Gartner seminar over business intelligence en proces management is bezocht.
Bezoek aan Competencity in de Reehorst te Ede voor een bijeenkomst over onderzoek
van ECBO waarin scholen die wel en niet CGO toepassen, zijn vergeleken.
Dé Onderwijsdagen van SURF/Kennisnet zijn bezocht..
Professionalisering van docenten binnen en buiten Windesheim
Er is een workshop Virtuele Werelden in het Onderwijs opgezet voor docenten van
binnen en buiten Windesheim. Helaas kwam er slechts één docent van Windesheim op
af. Deze collega hebben we wel bediend als investering voor onze verder activiteiten
met virtuele werelden.
Er is inhoudelijke en methodologische feedback gegeven op het promotieonderzoek van
collega Anneke Smits tijdens een colloquium van het Kenniscentrum Educatie.
Er is een demo gegeven van Triviant-in Second Life op een studiedag van de afdeling
LVO-Afstandleren bij Windesheim.
Er is een demo gegeven van Triviant-in Second Life bij de PABO van Windesheim.
In januari 2011 gaat een groep docenten van de School of Education naar de BETT in
Londen. Hieromheen wordt een studiereis georganiseerd. Het lectoraat heeft
geparticipeerd in de voorbereiding.
Overleg met de Corporate Academy van Windesheim en de dienst SOS over het
inzetten van het te ontwikkelen meetinstrument voor ICT-gebruik door docenten op
Windesheim in het kader van hun deskundigheidsbevordering.
Met een medewerker van de School of Social Work is in het kader van haar
masterstudie een adviesgesprek gevoerd..
Pogingen een expertisegroep Video in het Onderwijs binnen Windesheim te starten zijn
niet gelukt wegens gebrek aan belangstelling om deel te nemen.

3.3 Curriculumontwikkeling en onderwijs
In 2010 zijn vanuit het lectoraat een groot aantal activiteiten verricht om bij te dragen aan de
ontwikkeling van curricula binnen en buiten Windesheim.
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Windesheim algemeen
Er is een project Augmented Reality in het onderwijs uitgevoerd in samenwerking met de
School of Education en de School of Information Sciences en met subsidie van
SURFnet. Er is een toepassing gebouwd waarvan de meerwaarde voor het
techniekonderwijs kan worden onderzocht. Een stagiaire van SIS heeft de applicatie
gebouwd, terwijl een stagiaire van SoE (PTH) de specs heeft aangeleverd. De
eindrapportage voor SURFnet is in december afgerond en opgestuurd.
Er is een aantal bijeenkomsten bijgewoond met de denktank Showcase Almere, over de
inrichting van ICT in het onderwijs (“state of the art”) voor de nieuwe hogeschool
Windesheim-Flevoland. Een sessie over informatiearchitectuur is voorbereid met de
informatiearchitect van Windesheim. Een bezoek is gebracht aan de organisatie Wortell
over het nieuwe werken. Meegedaan is aan workshops over scenario‟s voor Almere.
Het lectoraat was vertegenwoordigd bij en droeg bij aan het ICTO-overleg van de
hogeschool Windesheim.
In Second Life is door het lectoraat in samenwerking met een docent van het Geert
Groote Instituut het rollenspel Delphi ontwikkeld voor de minor Morele Ontwikkeling voor
alle studenten van Windesheim en voor leerlingen van het Beyers Naudé Gymnasium in
Leeuwarden.
Het lectoraat heeft de opdracht verworven een SL-eiland in te richten voor het onderwijs
van Windesheim-Flevoland.
School of Education
Deelname aan een ontwikkeldag van de Master Leren & Innoveren voor lectoren over
de opzet van innovatiekringen van studenten.
Enkele bijeenkomsten met innovatiekring van 4 studenten en de begeleidende docent
van de Master Leren & Innoveren om hun onderzoeksvoorstellen te bespreken.
Overleg met het management van de master L&I over de rol van het lectoraat in de
masteropleiding.
Er is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en uitvoering van de onderwijseenheid
ICT en Onderwijs van de Master Leren en Innoveren zowel in Zwolle als in Leeuwarden.
O.a. is een masterclass „informatiemanagement‟ verzorgd.
De site www.wikixperience.com voor het delen van werkervaring is geïntroduceerd bij de
School.
Introductie van Triviant in SL bij LVO-Nederlands o.a. om een samenwerkingsproject
met een opleiding Nederlands in New York te ondersteunen. Andere vakken en de
PABO volgen binnenkort.
Studenten van de master Leren en Innoveren geïnformeerd over de mogelijkheid een
verkorte workshop virtuele werelden te volgen in januari 2011.
Er is afstemming geweest over onze onderzoeksactiviteiten.
De School is ondersteund bij het ontwikkelen van beleid voor de toekomst van ICT in het
onderwijs. De te volgen innovatiestrategie is uitgewerkt in een voorstel dat BIB gaat
heten (Betrokkenheid Innoveert Beter).
In het kader van competentieleren en ICT is er meegedacht over de wens van de School
de
begeleiding
van
studenten
beter
te
kunnen
ondersteunen
met
studievoortgangsinformatie.
School of Human Movement and Sports
Er is een bijdrage geleverd aan een projectaanvraag voor de tender Toetsing van SURF.
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School of Business and Economics
De lector heeft een gastcollege over IT-Governance verzorgd voor de MBA-opleiding.
School of Health Care en School of Social Work
Advisering bij de ontwikkeling van een game voor ouderen door Lectoraat Innovatie in
de Ouderenzorg van School of Health Care. Twee studenten van Social Work en Media
van Windesheim die hieraan werken, zijn inhoudelijk begeleid..
Introductie van Triviant in SL bij de opleiding Verpleegkunde & Logopedie: Beide
opleidingen zijn bezig vragensets te maken.
Bijdrage aan het opleidingsoverleg van de Opleiding Logopedie over de:rol van ICT bij
Onderwijsinnovatie.
Overleg over toepassing van het te ontwikkelen meetinstrument ICT-gebruik van
docenten bij het onderzoek in de School.
School of Information Sciences
Voorbereiding voor de introductie van Triviant in Second Life bij het vak Itil.
Een student van de School heeft zijn afstudeeropdracht bij het lectoraat gedaan naar
alternatieve visualisatie van informatiearchitectuur. Het resultaat van zijn opdracht is een
ontwerp voor een grafische taal, waarmee informatiearchitectuur succesvol
gecommuniceerd kan worden met het management.2
Twee studenten van de School hebben in het kader van hun studie een demo
ontwikkeld voor een BI-oplossing voor informatie over studierendement.
Bijdragen aan de ontwikkeling van het uitstroomprofiel Business Process Management
van de opleiding Bedrijfskundige Informatica aan de School of Information Sciences.
Opleidingen buiten Windesheim
Een student van de opleiding Communicatiesystemen van de Hanzehogeschool is
begeleid in het kader van de ontwikkeling van een game voor ouderen door het
Lectoraat Ouderenzorg (zie hiervoor).
Vier stagiaires van het ROC Alfa College en de Hanzehogeschool te Groningen zijn
begeleid bij het ontwerpen en inrichten van een eiland in SL voor de workshop van het
lectoraat.

3.4 Kennisdisseminatie en kenniscirculatie
Publicaties
Onderzoeksrapport: Standaardisatie in het hoger onderwijs, Op zoek naar ontwerpcriteria voor
een standaardbeschrijving van het onderwijsaanbod gericht op effectief multi-institutioneel
studieloopbaanontwerp, F. Boterenbrood M.Sc., Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie, Juni 2010.3
Onderzoeksrappport: Het gebruik van Second Life in het onderwijs, Dr. W.J. Trooster, Lectoraat
ICT en Onderwijsinnovatie, Juni 2010.4

2
3
4
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Artikel: Hoger onderwijs ontbeert ICT-regisseur, IT-governance aan Nederlandse hogescholen
komt maar langzaam op gang, Drs. R. Bruins en Dr. S.P. van ‟t Riet, in: Automatisering Gids, 25
juni 2010, p. 36-37.5
Artikel: Stevige regie vereist, , in: Hoger Onderwijs Management, december 2010, p. 22-24.6
Artikel Organisational Factors Crucial for the Use of Virtual Worlds in Education, Dr. W.J.
Trooster, in: T. Bastiaens, J. Dron & C. Xin (Eds.), Proceedings of E-Learn 2009, World
Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education (p.31913193), Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), Chesapepeake
USA.
Artikel: Het gebruik van Virtuele Werelden in het Onderwijs - Stand van zaken & Trends. Verslag
van een congresbezoek oktober 2009, Dr. W.J. Trooster, Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie,
Hogeschool Windesheim, Zwolle 2010.7
Presentaties op conferenties en studiedagen
Presentatie van Peter van ‟t Riet over IT-Governance tijdens een Ronde Tafel Conferentie met
bestuurders uit het HO georganiseerd door SURFfoundation Platform ICT & Organisatie in
Utrecht
Keynote Presentatie van Peter van ‟t Riet over onderwijslogistiek op de Conferentie over CGO en
Onderwijslogistiek van saMBO-ICT in Amsterdam.
Keynote Presentatie van Peter van ‟t Riet over ICT-bewustzijn voor docenten op het IPONCongres in Utrecht.
Keynote Presentatie van Peter van ‟t Riet over ICT-bewustzijn voor docenten op de
studieconferentie ICT en Onderwijs van de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam.
Presentatie van Peter van ‟t Riet over onderwijslogistiek op de SISlink Conferentie van
SURFfoundation en Studielink te Noordwijkerhout.
Presentatie van Wim Trooster over Triviant in Second Life op de ADEF-conferentie te Zwolle.
Presentatie van Wim Trooster over het gebruik van virtuele werelden in het onderwijs op het
HGZO-congres te Lunteren.
Presentatie van Inge Strijker over het gebruik van augmented reality in het onderwijs op een
seminar van SURFnet.
Bezoeken aan conferentie
Zie vorige rubrieken
Workshops, expert meeting en summercourse
Inleiding voor een studiemiddag Video in het Onderwijs georganiseerd door de Mediatheek van
Windesheim voor ca. 70 docenten.
Resultaten van het onderzoek naar IT-Governance in het HO gepresenteerd voor het CIOoverleg van SURFfoundation in Utrecht. Voorts een bijdrage geleverd aan de discussie over
ontwikkelingen binnen IT-Governance en aanverwante topics.
Organisatie en leiding van het Windesheim Seminar “Education in Virtual Worlds versus Real Life
Education: Integration or Replacement?” over het gebruik van virtuele werelden in het onderwijs.
Sessievoorzitter bij de sessie Serious Gaming & Veiligheid op het Congres Serious Gaming &
Simulation, Dutch Society for Simulation in Health Care (DSSH) in de Jaarbeurs te Utrecht.
Voorzitter sessie Onderzoek over Serious Gaming op de Netwerkdag van SURFfoundadtion:

5
6
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Kennisuitwisseling
Adviesgesprek met collega‟s van de Hogeschool Zuyd over hun onderwijslogistiek n.a.v. het
onderzoek van het lectoraat over Knelpunten in de plannings- en roosteringsprocessen van de
hogescholen.
Twee verkennende gesprekken met het hoofd en medewerkers van het bureau van de CIO van
het ministerie van OCW over lopende automatiseringsprojecten van het ministerie en over het
onderzoek van het lectoraat.
Gesprek met de directeur van Untis Nederland over de mogelijkheden van het roosterpakket
Untis.
Uitwisseling kennis over onderwijsstandaarden met de Faculteit Economische Wetenschappen
van de RUG.
Uitwisseling van kennis over onderwijslogistiek met projectleider Implementatie Educator op
Windesheim.
Een mini-onderzoek naar de toepassing van tablet technologie in het onderwijs. De rapportage
van dit onderzoek is met de leverancier afgestemd en wordt gepubliceerd met de eerste LICTO
nieuwsbrief van 2011.
Gesprek met dr. Hans Hummel, lector ICT en Werkplekleren bij Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden.
Gesprek met Dr. Renate Wesselink van Wageningen University over onderzoek naar
competentiegericht onderwijs.
Presentatie over inrichting van plannings- en roosteringsprocessen voor het gebruikersoverleg
van het onderwijsinformatiesysteem OSIRIS.
Gesprek lector Health Care technology over voor samenwerking bij onderzoek naar ICT-gebruik
van docenten en gebruik van virtuele werelden binnen Health Care.
Contact gelegd met het lectoraat Educatieve functies van ICT by Fontys Hogescholen over
raakvlakken tussen onderzoeken.
Advieswerkzaamheden
Adviseur van SURFfoundation Platformbestuur ICT & Organisatie.
Verkennende gesprekken zijn gevoerd met SURFfoundation Platformbestuur ICT & Organisatie
voor een onderzoek dat als doel heeft de bewustwording van onderwijsbestuurders m.b.t. ITGovernance te vergroten. Een plan van aanpak is geschreven en besproken. Daaruit is besloten
in 2011 enkele inventariserende interviews op bestuurders af te nemen.
Adviseur van de werkgroep Standaarden van ROC Aventus. Advies gericht op implementatie van
onderwijsstandaarden en onderzoek naar het implementatieproces in het kader van het ELEOproject.
Adviesgesprek met de beleidsmedewerker van het CvB Windesheim over de kwaliteit van
onderzoek.
Lid van de Raad van Advies voor het SBO-Congres Masters, Lectoraten en Onderzoek 2010.
Adviesgesprek met Corporate Services i.v.m. hun werk voor de Esprit Scholen in Amsterdam.
Adviesgesprek met hoofd Talencentrum VU te Amsterdam over de keuze van een elektronische
leeromgeving.
Adviesgesprek met medewerker van onderwijsadviesbureau De Kennismaatschappij over
onderwijslogistiek.
Adviesgesprek met een van de keynote-speakers ter voorbereiding van de SISlink Conferentie.
Adviesgesprek met beleidsmedewerker van CvB Windesheim inzake de ontwikkeling en
implementatie van een landelijk informatiesysteem voor het onderzoek van het HO.
Adviesgesrek voor lectoraatsaanvraag Hogeschool Edith Stein.
Adviesgesprek met directie Caesar-Metasoft over ontwikkeling van services op het gebied van
Business Intelligence.
Adviesgesprek medewerkers STOAS over het onderwijsinformatiesysteem Educus.
Adviesgesprek met directie het onderwijsinformatiesysteem Educator.
Adviesgesprek met directie PSB over het onderwijsinformatiesysteem OSIRIS.
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Adviesgesprekken met projectleiding over het gebruik van Second Life in de nieuwe vestiging
Almere van Windeshiem
Adviesgesprek over ICT voor de hogeschool Windesheim in de toekomst.
Inrichten van een website Onderzoek voor Windesheim.
Adviesgesprek over mogelijkheden van SL voor virtuele/mixed reality evenementen op
Windesheim met de tamleider Bureau Evenementen Windesheim.
Verkennend gesprek met Van de Capelle School in Zwolle over E-learning en inzet SL en een
afstudeeropdracht PTH voor een van hun docenten.
Advisering bij de ontwikkeling van een game voor ouderen door Lectoraat Innovatie in de
Ouderenzorg van School of Health Care.
Advies bij de voorbereiding van een project van Windesheim Internationalisering om E-learning in
Zambia te ontwikkelen in samenwerking met de School of Health Care/Opleiding Verpleegkunde
en de School of Education.
Advisering aan de School of Education over de professionalisering van docenten m.b.t. ICT in het
onderwijs.
Interviews en recensies







Interview met SURFmagazine (2010, nr. 1, p. 10-11) over de ICT-component in de master Leren
& Innoveren.8
Interview door een student IDM van de Hanzehogeschool Groningen voor een onderzoek naar
didactische & strategische factoren bij het gebruik van social software in het onderwijs in
opdracht van Dienst Onderwijs & Onderzoek (Team ICT & Onderwijs) van de Hanzehogeschool
Groningen.
Interview door student IDM van de Hanzehogeschool Groningen voor een onderzoek over
cocreatie in opdracht van TNO te Delft.
Interveiw door de HSK (2 september 2010), en de Stentor (20 & 22 septeptember 2010) over
Triviant in Second Live.
Het Stentorartikel is tevens op Sharenet geplaatst als mededeling voor heel Windesheim, en in
de interne nieuwsbrief van SOS en externe nieuwsbrief van LICTO opgenomen. Tevens op de
website www.e-learning.nl.9

Participatie en samenwerking
Verkenning van mogelijkheden tot samenwerking met de Caesar Groep te Utrecht en de
Hogeschool Arnhem/Nijmegen om te komen tot de ontwikkeling van een onderwijslogistieke
informatiemodule voor de inzet van docenten. Is uiteindelijk mede dankzij advies van het
lectoraat uitgemond in verkenning van de mogelijkheden van een bestaand roosterpakket.
Verkenning van mogelijke samenwerking met het project Digitale Leermiddelen NoordNederland.
Verkenning van mogelijkheden tot samenwerking met SURFfoundation Platform ICT &
Organisatie m.b.t. het agenderen van IT-Governance binnen het HO. Afspraken zijn gemaakt om
in 2011 gezamenlijk een aantal bestuurders te interviewen naar hun visie op IT-Governance in
het HO.
Een van de leden van de kenniskring was coördinator van de Special Interest Group Gaming in
het onderwijs van SURFfoundation. In het kader van deze SIG is de toepassing van Serious
Gaming, Virtuele Werelden, en Simulaties in het Hoger Onderwijs besproken tijdens een
netwerktafel samen met de Open Universiteit en andere partijen op nationaal niveau (Onderwijs ,
Bedrijfsleven, etc) om nagegaan wat er nodig zou zijn om deze onderwerpen landelijk verder te
brengen. Er zijn 4 lijnen uitgezet: 1. Visieontwikkeling, 2. Body of Knowledge, 3. Onderzoek, 4.
Business case voor samenwerking van bedrijfsleven en onderwijs.

8
9

http://www.licto.nl/index.php?pageID=54
http://www.licto.nl/article.php?articleID=26
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Samenwerking voor de organisatie Metameets 2011 in Utrecht. D.i. de jaarlijkse internationale
cross-media conferentie over de inzet van virtuele werelden bij kunst, onderwijs, onderzoek,
community vorming etc.
Een bijdrage is geleverd aan de voorbereiding van een subsidieaanvraag “Leren met Mobiele
Technologie” door het Deltion College Zwolle, Universiteit Twente en de Open Universiteit. De
aanvraag is ingediend bij HPBO maar niet gehonoreerd.
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4 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 weerspiegelde 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 beoogde samenwerkingspartners
niet beschikbaar bleken te zijn. Evenals in de jaarverslagen 2008 en 2009 worden in dit hoofdstuk de
oorspronkelijke plannen geëvalueerd en bijgesteld voor het jaar 2011. Daarbij worden alleen de
plannen die in de evaluatie van vorig jaar nog actueel waren in beschouwing genomen.
Beoogde resultaten jaarlijks vanaf 2007

Bereikte resultaten

Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks bijgesteld
en tot uitvoer gebracht.

Het thema ICT voor competentiegericht
onderwijs is in 2010 weer opgepakt.
Ketenintegratie is blijven liggen wegens
gebrek aan capaciteit.

Het relatiebeheersplan wordt jaarlijks bijgesteld en
tot uitvoer gebracht.

In het jaarverslag 2009 is gemotiveerd
waarom het werken met een
relatiebeheersplan voor het lectoraat niet
werkt.

Publicaties, presentaties, workshops

Zie paragraaf 4.4.

Beoogde resultaten vanaf 2008

Bereikte resultaten

In samenwerking met ROC Aventus wordt
onderzoek gestart naar de resultaten van
standaardisering van het vraaggestuurde en
competentiegerichte onderwijs.

Dit onderzoek is in 2009 en voorjaar 2010
voorbereid en draait vanaf september 2010.

Bijdrage aan curriculumontwikkeling in Innoveren
van onderwijs met behulp van ICT, Strategisch
informatiebeleid en ICT-governance.

Zie hiervoor paragraaf 4.3.

Ontwikkeling van een instrument voor
kwaliteitsmeting van de e-learning.

Het onderzoek op dit thema heeft in 2009
weinig resultaat opgeleverd. In het najaar is
het opgedragen aan een andere
onderzoeker. In 2010 is gewerkt aan de
ontwikkeling van een meetinstrument om het
feitelijke gebruik van ICT door docenten te
kunnen meten. Een verkenning van literatuur
en onderwijspraktijk heeft plaats gevonden.

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.

In verband met bovenvermelde vertraging is
het nog niet mogelijk geweest hieraan te
werken. In 2011 zal hiervan op zijn vroegst
spake kunnen zijn.
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Er wordt in samenwerking met een School van
Windesheim en een ROC een onderzoek gestart
naar de problematiek van informatieuitwisseling
(ketenintegratie).

Voor dit onderzoek zijn ook in 2010 geen
partners gevonden en binnen de middelen
van het lectoraat was er niet voldoende
capaciteit om er verder aan te werken.

Bijdragen aan onderwijsontwikkeling in de SoE.

Ondersteuning van en samenwerking met de
master Leren en Innoveren is geïntensiveerd.
Verder komen er steeds meer
ondersteuningsvragen van de School bij het
lectoraat binnen zowel voor e-learning als
voor virtuele werelden en onderwijslogistiek..

Met de SoSI en SoML plannen opgesteld voor de
bijdrage aan ontwikkeling van onderwijs.

Voor de SoIS treedt het lectoraat op als
opdrachtgever voor stagiaires en
afstudeerders. De contacten met de SoML
zijn niet verder ontwikkeld.

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.

Duurzame samenwerkingsrelaties zijn tot
stand gekomen met SURFfoundation
Platform ICT en Organisatie en met ROC
Aventus. Ook met Stenden University is
samenwerking tot stand gekomen in de vorm
van een kenniskringlidmaatschap dat
gedeeltelijk door hen betaald wordt. Voor het
overige gaat het om kortstondige vormen van
samenwerking, adviesgesprekken of
kennisuitwisseling (zie par. 4.4).

Beoogde resultaten vanaf 2009

Bereikte resultaten

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

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. Een meerdaagse workshop Virtual
Reality in het onderwijs trok in 2010 nog
maar weinig deelnemers.

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.

Bij ROC Aventus in Apeldoorn zal dit
onderzoek in 2011 worden voortgezet. Voor
SURFfoundation hebben we een onderzoek
uitgevoerd naar ontwerpcriteria voor
onderwijsstandaarden (zie par. 4.1 en 4.4).

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.

In 2009 zijn een tweetal onderzoeken
uitgevoerd die het lectoraat externe
financiering hebben opgeleverd. Ook in 2010
was dat het geval. De onderzoeksmarkt in de
sector onderwijs is echter niet omvangrijk.
Veel onderwijsinstellingen kiezen liever voor
goedkopere onderzoekjes door studenten in
het kader van afstudeerprojecten.
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Beoogde resultaten in 2010

Bereikte resultaten

De samenstelling van de kenniskring wordt opnieuw
bekeken en waar nodig aangepast aan veranderde
omstandigheden.

In 2010 is een nieuw lid van buiten
Windesheim tot de kenniskring toegetreden
die het onderwerp ICT voor CGO weer nieuw
leven heeft ingeblazen.

De resultaten van onderzoek worden opgenomen in
het kennisdisseminatieplan van het lectoraat.

Veel kennisdisseminatie heeft ook in 2010
weer plaats gevonden, maar het opstellen
van een kennisdisseminatieplan is niet zinvol
gebleken. Kennisdisseminatie is meer een
kwestie van alert en flexibel reageren op
verzoeken uit en mogelijkheden in de markt
dan van planmatig werken aan het bereiken
van doelen. Wel wordt gewerkt met de
vuistregel dat elk onderzoek moet uitmonden
in een of enkele publicaties in vakbladen en
in enkele presentaties voor de beroepsgroep
(zie verder par. 4.4).
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5 Overzicht personele samenstelling
5.1 Samenstelling en werkwijze van het lectoraat
De samenstelling van het lectoraat is in de loop van 2010 enigszins gewijzigd. Rond de zomer is tot
de kenniskring toegetreden drs. Gert-Jan Los, onderwijskundig medewerker en docent bij Stenden
University. Zijn lidmaatschap wordt voor 50% door zijn werkgever gefinancierd. Hij heeft het
onderzoeksthema ICT voor CGO weer opgepakt dat sinds voorjaar 2009 had stil gelegen.
Frank Boterenbrood heeft in 2010 zijn Master of Science degree behaald bij DNV/CIBIT (Middlesex
University Londen). Zijn afstudeertraject betrof een onderzoek naar gegevenskwaliteit, de relatie
tussen maturity en gegevenskwaliteit en een advies ter verbetering van de gegevenskwaliteit binnen
Windesheim. Verder heeft hij de opleiding Didactische Scholing bij Windesheim afgerond.
.
Enkele leden van de kenniskring hebben hun kennis en vaardigheden in de Engelse taal vergroot door
middel van een training op maat verzorgd door drs. G.K. Broeren, docent Engels aan het Meander
College te Zwolle.
Het lectoraat is onderdeel geworden van het Kenniscentrum Education en verhuisd
van gebouw F naar gebouw B.

5.2 Overzicht van de kenniskring

Titulatuur + naam

Functie

School/dienst/extern

Omvang

Periode 2010

F. (Frank) Boterenbrood
MSc.

lid

School of Information
Sciences

0,4 fte

01-01 t/m 31-12

Drs. R. (Rolf) Bruins

lid

School of Management &
Law

0,4 fte

01-01 t/m 31-12

Drs. G.J. (Gert-Jan) Los

lid

Stenden University

0,4 fte

01-05 t/m 31-12

Drs. I.A. (Inge) Strijker

lid

School of Health Care
School of Education

0,4 fte
0,6 fte

01-01 t/m 31-10
01-11 t/m 31-12

Dr. W.J. (Wim) Trooster

lid

Dienst SOS

0,7 fte

01-01
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t/m 31-12

