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1. 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 de eerste helft van 2011 is de kenniskring
ingekrompen wegens bezuinigingen binnen het Kenniscentrum Educatie. Toen
in juni van dit jaar bleek dat de kenniskring per 1 januari 2012 zou worden
opgeheven, is de verdere leegloop van kenniskringleden begonnen. In het
onderhavige jaarverslag over 2011 wordt gerapporteerd over het laatste jaar
van het lectoraat met kenniskring. Evenals in de voorgaande jaren sluit het
verslag zoveel mogelijk aan bij de oorspronkelijke vier hoofddoelstellingen van
de lectoraten, te weten: kennisontwikkeling d.m.v. onderzoek; bijdragen aan
curriculumontwikkeling; professionalisering van docenten; kenniscirculatie met
de omgeving van de hogeschool. In hoofdstuk 4 wordt het oorspronkelijke
werkplan van het lectoraat geëvalueerd voor zo ver het na de evaluatie van de
voorgaande jaren nog actueel was gebleven. Ik hoop dat dit jaarverslag
daardoor een helder inzicht geeft in de activiteiten en resultaten van het
lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie in 2011.

2. Ontwikkelingen in het kennis- en beroepsdomein
ICT blijft continu in beweging, maar het onderwijs reageert daar traag en vaak
afwachtend op. De verschillen met de stand van zaken van vorig jaar zijn
daarom niet altijd even scherp zichtbaar. Op het mesoniveau van het
onderwijs, waar het lectoraat zijn focus heeft, werd 2011 gekenmerkt door
toenemende aandacht van besturen en management voor onderwijslogistieke
vraagstukken. Daarbij gaat het niet alleen meer om de verbetering van de
onderwijsinformatiesystemen, maar vooral ook om de integrale keten van
planning en roostering met zijn onderliggende informatiearchitectuur.
Onderwijsstandaardisatie is nog steeds belangrijk bij het zoeken naar
oplossingen voor onderwijslogistieke vraagstukken, maar ook de belangstelling
voor alternatieve vormen van planning en roostering groeit. Het lectoraat heeft
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in 2011 aan deze ontwikkelingen bijgedragen o.a. door publicaties, presentaties
en masterclasses.
Op het gebied van competentiegericht onderwijs is een maatschappelijke
discussie ontstaan die zich vooral richt op de kwaliteit van het onderwijs in het
HBO. Sommige politici zouden het competentiegerichte onderwijs het liefst per
direct afschaffen.1 De kritiek spitst zich toe op de verminderde aandacht voor
kennis en vaardigheden, maar dreigt te vervallen in rigide oplossingen die over
het hoofd zien waarom competentiegericht onderwijs sinds de jaren ’90 is
ingevoerd. De kunst van competentiegericht onderwijs is het vinden van een
goede balans tussen kennis-, vaardigheden- en attitudeonderwijs enerzijds en
anderzijds de integratie van die drie tot competenties die functioneren binnen
beroepscontexten. De ICT-ondersteuning van competentiegericht onderwijs
zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn voor een succesvolle implementatie
van CGO. Daarom hebben we ook in 2011 het onderzoek op dit gebied
voortgezet.
Op het gebied van serious gaming, virtuele werelden en simulaties heeft het
lectoraat al vanaf 2008 stevig ingezet. Dat zijn we ook in 2011 blijven doen.
Door SURFfoundation en de Open Universiteit werd het initiatief genomen om
in het hoger onderwijs landelijk de toepassing van deze onderwerpen een
flinke impuls te geven. Tijdens een netwerktafel is met alle relevante partijen
(onderwijs, bedrijfsleven, etc.) nagegaan wat er nodig is om deze onderwerpen
landelijk verder te brengen. Daartoe zijn vier lijnen uitgezet: visieontwikkeling;
body of knowledge; onderzoek; ontwikkelen van een business case. Ons
lectoraat is daar intensief bij betrokken geweest.

3. Ontwikkelingen in de organisatie
Het lectoraat is in 2010 organisatorisch tot het Kenniscentrum Educatie van de
School of Education gaan behoren. In 2011 is de aansluiting van de activiteiten
van het lectoraat bij de activiteiten van de School verder geïntensiveerd.
Verder heeft een van de kenniskringleden dit jaar de coördinatie van de Special
1

Zie http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5253/Vk-banenOnderwijs/article/detail/1882425/2011/04/29/Google-onderwijs-compleet-mislukt.dhtml
[29 april 2011].
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Interest Group (SIG) Virtuality van SURFfoundation gecoördineerd en afgerond.
De samenwerking met de Stenden University waarbij een van hun
medewerkers in de kenniskring is opgenomen, is voortgezet.
In het voorjaar van 2011 is een werkplan geschreven voor de voortzetting van
het lectoraat na 1 september 2011, de einddatum van de eerste fase.
Inhoudelijk heeft dat werkplan niet ter discussie gestaan. In juni van dit jaar
werd echter duidelijk dat de School of Education andere prioriteiten heeft.
Besloten is de kenniskring per 1 januari 2012 op te heffen. De lector zal daarna
geen deel meer uitmaken van het Kenniscentrum Educatie maar zijn werk
voortzetten onder aansturing van het CvB. Tot zijn pensionering zal hij zich
bezighouden met de afronding van lopende onderzoeken en het verzorgen van
publicaties op het terrein van het lectoraat.

4. Uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten
4.1 Kennisontwikkeling
In de voorgaande jaren zijn onderzoeken gestart op basis van een aantal
programmalijnen. De meeste daarvan zijn in 2011 voortgezet, andere zijn
afgerond. Daarnaast zijn enkele activiteiten verricht m.b.t. begeleiding van
onderzoek.
Onderzoek
1. ICT voor competentieleren. Het onderzoek van 2010 is voortgezet. In de
loop van 2011 is een overzichtsartikel opgeleverd over ICT-functionaliteit
die ondersteunend is aan verschillende componenten van CGO. Voorts is
een casestudy gestart naar het functioneren van ICT-systemen in relatie tot
het CGO bij vier opleidingen in MBO en HBO. Onderzoeker: Gert-Jan Los.
2. Implementatie van onderwijsstandaarden. In het kader van de
flexibilisering van het onderwijs van ROC Aventus in Apeldoorn, Deventer
en Zutphen is de tweede fase uitgevoerd van een onderzoek naar de wijze
waarop in verschillende docententeams het implementatieproces van de
Aventus Onderwijs Standaarden verloopt. Het onderzoek is in september
2011 afgerond met een eindverslag. Onderzoeker: Inge Strijker.
3. IT-governance in het hoger onderwijs. Deze onderzoekslijn is stopgezet
wegens vertrek van de onderzoeker.
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4. ICT-implementatietoets hoger onderwijs. De ontwikkeling van een ICTimplementatietoets voor het hoger onderwijs is in de loop van 2011
stilgelegd wegens afnemende belangstelling bij de potentiële
opdrachtgever SURFfoundation en wegens het vertrek van medeonderzoeker Frank Boterenbrood. Wellicht wordt dit onderzoek in 2012
afgerond. Onderzoekers: Peter van ’t Riet en Frank Boterenbrood.
5. Onderwijslogistiek. De ontwikkeling van een rekenmodel voor het hoger
onderwijs heeft een model opgeleverd in Excel-formaat. De verdere
ontwikkeling is tijdelijk stilgelegd wegens afnemende belangstelling van een
van de participanten. Onderzoeker: Peter van ‘t Riet.
6. Gebruik van virtuele werelden in het onderwijs. Onderzoek is gestart
waarin de didactische meerwaarde van virtuele werelden werd getest in
het afstandsonderwijs van de lerarenopleiding Nederlands van
Windesheim. Onderzoeker: Wim Trooster.
7. Kwaliteit van e-learning. Het onderzoek naar het gebruik van ICT door
docenten in het onderwijs heeft een pilot-vragenlijst opgeleverd die is
afgenomen op een grote groep docenten van de hogeschool WindesheimFlevoland, vestiging Almere. De gegevens waren eind 2011 nog in
verwerking. Onderzoeker: Inge Strijker en Peter van ‘t Riet.
8. Business Intelligence in het onderwijs. Deze onderzoekslijn is niet
doorgezet.
Begeleiding van kandidaat-promovendi
In 2011 heeft Inge Strijker gewerkt aan een promotieplan. Toen echter een
potentiële promotor was gevonden, bleek dat de kenniskring zou worden
opgeheven. Inge heeft er daarna voor gekozen docent te worden in de School
of Information Sciences en het promotietraject voorlopig te laten varen.
Begeleiding van studenten in de master Leren en Innoveren
In 2011 zijn begeleidingsgesprekken gevoerd met studenten van de master
Leren en Innoveren in de School of Education. Enkele master theses zijn door
de lector becommentarieerd. Wegens gebrekkige samenwerking van de kant
van de docenten van deze masteropleiding heeft de lector helaas moeten
besluiten zijn medewerking aan deze begeleiding te beëindigen.
5
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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.
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.
Verder hebben de leden van de kenniskring elkaar op een
intervisieachtige wijze geraadpleegd en ondersteund.
Het interne artikel over opzet en uitvoering van onderzoek is verder
aangevuld met methodologische informatie en gepubliceerd op de
website en via de nieuwsbrief.
De leden van de kenniskring hebben diverse conferenties bezocht en
daarover mondeling of schriftelijk gerapporteerd.
Tot slot hebben leden van de kenniskring individuele deskundigen
geraadpleegd op specifieke onderwerpen.
Workshop Verbetering van de Didactiek met Augmented Reality en
Virtual Reality voor docenten van Windesheim-Zwolle.
Bezoeken van kenniskringleden aan seminars, conferentie etc.








Bezoek aan de BETT Conferentie in London.
Studiereis over cloud computing met SURFfoundation naar Amerika
(o.a. Google, IBM, Microsoft, Washington State University).
Bezoek aan Nationale Conferentie Hoger Onderwijs in Rotterdam.
Congres Serious Gaming & Simulation, Dutch Society for Simulation in
Health Care in Utrecht.
Bezoek aan een studiemiddag van de Vereniging Onderwijsresearch
Divisie ICT te Utrecht.
Bezoek aan de Windesheim Conferentie over ontwikkelingen rondom
onderwijsinnovaties en wat deze betekenen voor de toekomst van
vraagsturing op Windesheim.
6
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Externe deskundigen geraadpleegd door leden van de kenniskring



Bezoek aan de Erasmus Universiteit i.v.m. hun visie op PGO en de keuze
voor een eigen, zelf ontwikkelde digitale leeromgeving (Psyweb).
Bezoek aan Avans Hogeschool te Breda i.v.m. hun visie op
competentiegericht onderwijs en ICT.
Activiteiten t.b.v. professionalisering van Windesheim docenten





Een tool voor augmented reality is opgeleverd. Disseminatie heeft
plaatsgevonden in diverse gremia. Daarnaast is de tool op Windesheim
gedemonstreerd aan groepen docenten.
Een bijdrage is geleverd aan de organisatie van een studiereis over ICT
in het onderwijs naar Londen (BETT Conferentie en bezoek aan enkele
scholen voor secondary education).
Er is begeleiding gegeven aan een PABO-docent bij zijn onderzoek voor
de Masterstudie Technische Onderwijskunde.
Er is inhoudelijke en methodologische feedback gegeven op de presentatie



van het promotieonderzoek van een docent tijdens een colloquium van het
Kenniscentrum Educatie.
Er is een demo van Triviant in SL gegeven aan docenten van de PABO.







Er is een seminar Education in Virtual Worlds versus Real Life :
Integration or Replacement? georganiseerd op Windesheim voor 40
deelnemers.
4.3 Curriculumontwikkeling en onderwijs

In 2011 zijn vanuit het lectoraat een aantal activiteiten verricht om bij te dragen aan
de ontwikkeling van curricula en de uitvoering van het onderwijs binnen en buiten
Windesheim.

Windesheim algemeen



Het lectoraat is vertegenwoordigd geweest in het ICTO-overleg,
waarvoor o.a. een demo over het Toetsspel Triviant in SL is gegeven.
Er is gewerkt aan de ontwikkeling van het rollenspel Delphi in SL op het
gebied van morele ontwikkeling t.b.v. de minor Morele Ontwikkeling
voor alle studenten van Windesheim.
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Voor het onderwijs op Windesheim Flevoland is een SL-eiland ingericht.
Op dit eiland krijgt het project ValueforAll een plek: visualisaties i.v.m.
duurzaamheid.
In het verlengde hiervan is vanuit Windesheim-Flevoland de opdracht
verstrekt om een Community Serious gaming op te zetten voor
medewerkers en studenten. De startbijeenkomst voor deze Community
heeft plaatsgevonden in Almere.
Deelname aan de binnencirkel van het hogeschoolproject
Afstandsleren.
School of Education

















Begeleidingsgesprekken met studenten van de Master Leren &
Innoveren (MLI) over hun onderzoek en commentaar gegeven op hun
master theses.
Colleges ICT in het onderwijs verzorgd en geëvalueerd in de MLIopleiding.
Een notitie geschreven over Visie op ICT en leren voor de School.
Voor de opdracht ‘didactisch model afstandsleren’ meegedacht in
binnencirkel van het project Afstandsleren.
Een notitie geschreven over docentcompetenties voor afstandsleren.
Dit stuk is bijlage in de eindrapportage van het project Afstandsleren.
Bijdrage geleverd aan de projectaanvraag Augmented Reality ingediend
bij SURFnet in samenwerking met de School of Information Sciences.
De website www.wikixperience.com geïntroduceerd bij de School.
Het Toetsspel Triviant in Second Life (SL) geïntroduceerd bij de
Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs (LVO) Nederlands, Frans, Engels,
Duits en bij de PABO.
De School of Education ondersteund om SL in te zetten voor
samenwerking met een opleiding in New York.
LVO Nederlands ondersteund om afstandstudenten meer presence te
bieden via bijeenkomsten in SL.
Een demo Triviant in SL verzorgd op een studiedag LVO Afstandsleren.
Een demo Delphi-in-SL verzorgd op een studiedag LVO Afstandsleren.
Ondersteuning van het gebruik van Triviant in SL binnen LVO
Nederlands en Duits en bij Taalonderwijs binnen de PABO.
8
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Studenten MLI Zwolle en Leeuwarden een demo gegeven over de
didactische mogelijkheden van SL.
Een workshop SL verzorgd voor studenten van de MLI.
Een demo Triviant in SL verzorgd op een studiedag voor de hele LVO.
Een student van de Master Special Educational Needs inhoudelijk en
methodologisch advies gegeven voor haar masteronderzoek.
Een overzicht gemaakt van recente documenten over onderzoek naar
elektronisch portfolio.
School of Human Movement and Sports



Bijdrage geleverd aan een projectaanvraag voor de tender Toetsing van
SURFfoundation.
School of Business and Economics





Gastcollege verzorgd over IT-governance voor de Master Business
Administration.
Overleg gehad met de School over gebruik van ons SL-eiland voor
onderwijs samen met een universiteit in Barcelona en/of Lissabon.
Een stagiaire van de School ondersteund bij een onderwijsinitiatief op
ons SL-eiland met didactische en technische adviezen.
School of Information Sciences








Begeleidingsgesprek met studenten over een studieopdracht Business
Intelligence.
Gastcolleges gegeven over Projectmanagement (PRINCE 2).
Colleges Bedrijfseconomie verzorgd.
Zie bij de School of Education voor de activiteiten m.b.t. Augmented
Reality.
Meegewerkt aan de introductie van het Testspel Triviant in SL bij het
vak ITIL.
Bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van het uitstroomprofiel
Business Process Management.

9
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School of Social Work




Adviesgesprek over ICT en onderwijs met de curriculumcommissie van
de opleiding SPH.
De website WikiXperience geïntroduceerd bij de School en
ondersteuning gegeven aan een pilot met het gebruik van deze website.
Advisering bij de ontwikkeling van een game voor ouderen door
Lectoraat Ouderenzorg met twee studenten van de School.
School of Health Care





De opleiding Toegepaste Gerontologie is ondersteund bij een project
voor de ontwikkeling van een app voor het afnemen van proeven.
Ondersteuning van de implementatie van het Toetsspel Triviant in SL bij
de opleidingen Verpleegkunde & Logopedie.
Bijdrage geleverd aan het Opleidingsoverleg Logopedie over de rol van
ICT bij onderwijsinnovatie.
School of Built Environment and Transport




Adviesgesprek met hoofddocent van de opleiding Logistiek &
Technische Vervoerkunde.
Docenten Bouwkunde Windesheim-Flevoland ondersteund om
onderwijs te ontwikkelen m.b.v. ons SL-eiland.
School of Media



Begeleiding van een student bij het ontwikkelen van een game voor
ouderen door Lectoraat Innovatie in de Ouderenzorg.
Opleidingen buiten Windesheim





Begeleiding van een stagiaire van de Hanzehogeschool bij het
ontwikkelen van een SL-game. Deze stagiaire gaat bij TNO verder met
het onderwerp als afstudeeropdracht.
Ondersteuning van de Economische opleidingen van de Hogeschool
Rotterdam: studenten consulteren hun docenten via ons SL-eiland.
10
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Overlegd met VMBO in Hoofddorp hoe zij gebruik kunnen maken van
het Toetsspel Triviant-in-SL.
Koning Willem II College in Den Bosch ondersteund bij het ontwikelen
van een vragenset Spaans in ons Toetsspel Triviant-in-SL.
Overlegd met het Nassau College Assen over de mogelijkheden om SL te
gebruiken voor internationalisering.
Begeleiding van een student van de opleiding Communicatiesystemen
van de Hanzehogeschool bij de ontwikkeling van een game voor
ouderen voor het Lectoraat Innovatie in de Ouderenzorg.
Een demo gegeven aan de Academie voor Gezondheidszorg van Saxion
Hogeschool Enschede over ons Triviantspel.
Stagiaires van de opleiding Mediavormgever/Game-design van het
Alfacollege en van de opleiding Communicatiesystemen van de
Hanzehogeschool te Groningen begeleid bij het ontwerpen van een
eiland in SL.
Colleges ICT in het onderwijs verzorgd voor de Master Leren &
Innoveren van de Stenden University te Leeuwarden.
Een bijdrage geleverd aan de beoordeling van concept-mastertheses
van studenten MLI van de Stenden University te Leeuwarden.
Het onderwijs ICT in het onderwijs van de Master Leren en Innoveren
helpen herzien met docenten.
Geadviseerd aan de PABO van Stenden University m.b.t. digitaal
portfolio in combinatie met assessments.
4.4 Kennisdisseminatie en kenniscirculatie

Bijdragen aan kennisdisseminatie en kenniscirculatie hebben op verschillende
manieren plaatsgevonden.
Publicaties




Boterenbrood, F. (2011). enTourage eDGe : Technology Scan.
Nieuwsbrief Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie 38
(http://www.licto.nl/article.php?articleID=31). Hogeschool Windesheim
: Zwolle.
Last, Th., Strijker, I. (2011). Digiborden in technieklokalen – waar zijn
ze? Terugkoppeling - Vakblad voor Docenten Techniek 20, 1. Vereniging
Docenten Techniek : Den Haag.
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Los, G.J., Riet, P. van ’t (2011). Hoe ICT het CGO kan ondersteunen : Een
verkenning aan de hand van kernelementen. Lectoraat ICT en
Onderwijsinnovatie : http://www.licto.nl/article.php?articleID=35.
Hogeschool Windesheim : Zwolle.
Riet, P. van ’t (2011). Hogeronderwijsstandaarden voor vraaggestuurd
onderwijs. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs &Management 2011, 3, p. 46-50.
Riet, P. van ’t (2011). Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijs.
Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie :
http://www.licto.nl/article.php?articleID=38. Hogeschool Windesheim :
Zwolle.
Riet, Peter van ‘t (2011). Durf te experimenteren : Een interview.
SURFspace : http://www.surfspace.nl/nl/Artikelen/Pages/
Durfteexperimenteren!.aspx. SURFfoundation : Utrecht.
Riet, P. van ’t, Boer, P. den (2011). Standaardisering voor Flexibilisering
van Middelbaar Beroepsonderwijs. ELEO-Project. ROC Aventus :
Apeldoorn.
Riet, P. van ’t, Strijker, I., Trooster, W. (2011). Opzet en uitvoering van
onderzoek. Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie :
http://www.licto.nl/article.php?articleID=39. Hogeschool Windesheim :
Zwolle.
Selles, H., Riet, P. van ’t (2011). Business intelligence in het hoger
onderwijs. Onderwijs Innovatie 13, 1, p. 33-35. Open Universiteit :
Heerlen.
Smit, C., Trooster, W., Baas, A. den, Koch, S., Holst, R. van (2011).
Serious games voor ouderen. Geron - Tijdschrift voor ouder worden &
samenleving 13, 2, p. 47-50.
Strijker, I.A. (2011). Eindrapportage implementatie standaarden : Een
onderzoek naar het verloop van het proces van implementatie van de
onderwijscatalogus op basis van de onderwijsstandaarden bij het ROC
Aventus. In opdracht van ROC Aventus, werkgroep standaarden.
Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. Hogeschool Windesheim : Zwolle.
Strijker, I. (2011). Bezoek aan Preston Park Primary School in Londen.
Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie :
http://www.licto.nl/article.php?articleID=29. Hogeschool Windesheim :
Zwolle.
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Strijker, I.A., Boterenbrood, F. (2011). Swinging portfolio management.
Nieuwsbrief Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie 38
(http://www.youtube.com/watch?v=3EWPiOpU1rc). Hogeschool
Windesheim : Zwolle.
Trooster, W. (2011). Windesheim enthousiast over onderwijs met
virtuele werelden : Een interview. SURFmagazin 2011, nr. 2, p. 18.
SURFfoundation : Utrecht.
Trooster, W. (2011). Organisational Factors Crucial for the Use of Virtual
Worlds in Education. In: T. Bastiaens, J. Dron & C. Xin (Eds.). Proceedings
of E-Learning 2009, World Conference on E-Learning in Corporate,
Government, Healthcare & Higher Education, p. 3191-3193. Association
for the Advancement of Computing in Education (AACE) :
Chesapepeake, USA.
Presentaties op conferenties



Presentatie Aventus Onderwijs Standaarden op ROC Conferentie in
Domburg.



Presentatie over Onderwijslogistiek voor ambtenaren van het ministerie van
OCW te Den Haag.
Presentatie over Gegevenskwaliteit en ICT-maturity voor ambtenaren van het
ministerie van OCW te Den Haag.











Presentatie ICT in het HBO bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.
Presentatie over Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijs voor VORaad Regio Zuid-Holland te Zoetermeer.
Presentatie Onderwijslogistiek voor management van Avans
Hogeschool in Sint-Michelsgestel.
Presentatie over Onderwijsstandaarden op SISlink Conferentie van
SURFfoundation te Noordwijkerhout.
Presentatie over Onderwijslogistiek op Managementconferentie van
ROC Twente te Enschede (de conferentie werd de dag ervoor
gecanceld).
Presentatie Augmented Reality op het seminar Innovatie en Inspiratie
van SURFnet te Utrecht.
Presentatie over Het gebruik van augmented reality in het onderwijs op
de Reehorstconferentie.
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Presentatie over augmented reality bij de Universiteit Twente te
Enschede.
Presentatie en workshop over ICT-gebruik in het onderwijs & ICTinnovaties in het zorg onderwijs op het HGZO-congres te Lunteren.
Presentatie over Virtual Reality in het onderwijs op het Velon-congres.
Seminar “Education in Virtual Worlds versus Real Life Education :
Integration or Replacement?” bij Hogeschool Windesheim.
Presentatie over Virtual reality in het onderwijs op het HGZO-congres te
Lunteren.
Presentatie over het Toetsspel Triviant in SL op de ADEF-ICT-conferentie
te Zwolle.
Presentatie over het SL-eiland van het lectoraat bij WindesheimFlevoland te Lelystad.
Presentatie over Toetsspel 3D-Triviant in SL op het Nationaal Elearningcongres te Eindhoven.
Presentatie Serious gaming en Social media op Inspiratiemiddag
Kunsteducatie bij Hogeschool Artez te Zwolle.
Verzorgde masterclasses, workshops, expert meetings, summercourses etc.






Tweemaal de Masterclass Onderwijslogistiek verzorgd voor de HBORaad te Utrecht.
Workshop Onderwijslogistiek verzorgd voor managers van Hogeschool
Zuyd te Heerlen.
Workshop Onderwijslogistiek verzorgd voor managers van
onderwijsinstellingen in de regio Zuid-Limburg te Heerlen.
Driedaagse workshop Second Life in het onderwijs verzorgd voor
belangstellende docenten binnen en buiten Windesheim.
Kennisuitwisseling




Bijdrage geleverd aan de website van Kennisnet (www.kennisnet.nl)
over beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijs.
Bijdrage geleverd over Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijs aan
de onderwijsinnovatie-blogspot van de Saxion Hogeschool te Enschede.
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Sessievoorzitter geleverd aan het Congres Serious Gaming &
Veiligheid/Serious Gaming & Simulation van de Dutch Society for
Simulation in Health Care (DSSH) in de Jaarbeurs in Utrecht.
Voorzitter geleverd voor de sessie over onderzoek op de Netwerkdag
van de SURF-SIG Serious Gaming.
Met Toetsspel 3D-Triviant in SL meegedongen naar de Nederlandse Elearning Award 2011 (niet genomineerd, wel uitgenodigd voor een
presentatie op het congres).
Op SURFspace, de website van SURFfoundation voor ICT in het
onderwijs, is een beschrijving opgenomen van het Toetsspel Triviant in
SL als Good Practice.
Advieswerkzaamheden

















Adviseur SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering.
Adviesgesprek voor Project Open Access van Windesheim.
Adviesgesprek met onderwijscoördinator Afstandsleren PABO over
docentloos roosteren.
Adviesgesprek met Seiko Wieringa van Rocoh te ’s-Hertogenbosch over
onderwijslogistiek.
Adviesgesprek met de directeur van de Academie voor Financial
management van de Hogeschool Rotterdam over flexibilisering van het
onderwijs.
Adviewsgesprek over onderwijslogistioek met twee collega’s van de
Hogeschool Rotterdam.
Adviesgesprek met een interim-manager van ROC Deltion te Zwolle.
Adviesgesprek met directeur van software bedrijf Educator te Putten.
Adviesgesprek met het hoofd van het Onderwijsbureau van de Faculteit
Bedrijfskunde en Economie van de Rijksuniversiteit Groningen.
Adviesgesprek met het CvB van Windesheim over digitale toetsing.
Adviesgesprek met de informatiemanager van de Hanze Hogeschool te
Groningen over business intelligence.
Adviesgesprek met een consultant van PWC over onderwijslogistiek.
Adviesgesprek met de projectleider onderwijslogistiek van de
Hogeschool Arnhem-Nijmegen.
Adviesgesprek met de informatiemanager van de Hogeschool Leiden
over onderwijslogistiek.
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Adviesgesprek met de projectleider onderwijslogistiek van het
softwarebedrijf Ab-Ovo te Rotterdam.
Geadviseerd over samenwerking van de School of Information Science
en de PABO van Windesheim.
Advieswerk gedaan voor Hogeschool Windesheim-Flevoland over het
gebruik van Second Life in de nieuwe vestiging Almere resulterend in de
inrichting van een SL-eiland voor WF.
Geadviseerd over Wiki Windesheim, een website over de ICT voor de
hogeschool in de toekomst.
Geadviseerd over het inrichten van een website Onderzoek voor
Windesheim-Zwolle.
Adviesgesprek met de Teamleider Bureau Evenementen Windesheim
over mogelijkheden om Second Life te gebruiken voor virtuele/mixed
reality evenementen.
Adviesgesprek met docent van het Van de Capelle College te Zwolle
over E-learning en inzet van Second Life.
Gegeven interviews










Interview met SURFspace, de website van SURFfoundation voor ICT in
het onderwijs, over de durf om te experimenteren in het onderwijs.
Interview met de Hanzehogeschool te Groningen over didactische en
strategische factoren bij het gebruik van social software in het
onderwijs.
Interview met student van de opleiding IDM van de Hanzehogeschool
Groningen i.v.m. onderzoek in opdracht van TNO.
Interview met de hogechoolkrant HSK van Windesheim over het
Toetsspel Triviant in SL.
Interview met De Stentor over het Toetsspel Triviant in SL.
Interview in nieuwsbrief Dienst SOS van Windesheim over het SL-eiland
voor WIndesheim- Flevoland gebouwd door het lectoraat.
Interview met SURFmagazine over het gebruik van virtuele werelden in
het Onderwijs.
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Participatie en samenwerking met derden




















De samenwerking met het Facilitair Bedrijf van Windesheim voor de
ontwikkeling van een Rekenmodel voor het Hoger Onderwijs is in een
bedaagd tempo voortgezet.
De samenwerking met de Caesar Groep te Utrecht om een
gebruiksvriendelijke schil om het Rekenmodel Hoger Onderwijs te
ontwikkelen is in het najaar beëindigd i.v.m. de kosten.
Er is een verkennend gesprek gevoerd met het lectoraat Onderwijszorg
in de Keten over mogelijke samenwerking. Dit heeft niet geleid tot
blijvende samenwerking.
Er zijn gesprekken geboerd met de Hogeschool Utrecht in Amersfoort
over deelname aan de stuurgroep onderwijsflexibilisering van de HU.
De contacten worden in 2012 voortgezet.
Er is overleg gevoerd met SURFfoundation over Masterclass
Onderwijslogistiek. Contact wordt in 2012 voortgezet.
De deelname aan het project ELEO bij ROC Aventus heeft geresulteerd
in een onderzoeksrapport en een publicatie over
onderwijsstandaarden. Het project is in september beëindigd.
Medewerking werd verleend aan de organisatie van Metameets 2011,
de jaarlijkse internationale cross-media conferentie over de inzet van
virtuele werelden bij kunst, onderwijs, onderzoek en community
vorming.
Er is samengewerkt met het Lectoraat Innovatie in de Ouderenzorg bij
de ontwikkeling van een game voor ouderen.
Er zij gesprekken gevoerd met het Facilitair Bedrijf van Windesheim om
gebruikt te maken van onze visualisatietechnieken voor het project
Zonnestad Zwolle.
Voor Stenden University is een projectvoorstel voor Augmented Reality
ingediend in het kader van de SURF innovatieregeling. Het project is
niet gehonoreerd omdat het technisch niet “innovatief genoeg” was.
Een bijdrage is geleverd aan de voorbereiding van een subsidieaanvraag
over Leren met Mobiele Technologie in samenwerking met Deltion
College te Zwolle, Universiteit Twente te Enschede en Open Universiteit
te Heerlen.
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Het lectoraat is het Bureau Internationalisering van Windesheim
verzocht mee te denken bij de voorbereiding van een project om Elearning in Zambia te ontwikkelen.
Er is een verkennend gesprek gevoerd met de lector ICT in de
Gezondheidszorg over samenwerking. Er zijn geen concrete afspraken
gemaakt.
Er wordt samengewerkt met TNO-Defensie bij het door ontwikkelen van
het rollenspel in Second Life. De stagiaire die het rollenspel ontwikkeld
heeft, gaat als afstudeeropdracht bij TNO Artificial Intelligence het
pakket Ashley inbouwen in ons rollenspel.
In het kader van het project Valueforall van IBM wordt verkend of
simulaties van dit project m.b.t. duurzaamheid geïntegreerd kunnen
worden op het SL-eiland voor Windesheim-Flevoland. Dit ten behoeve
van onderwijs over duurzaamheid.
De coördinatie van de Special Interest Group Virtuality van
SURFfoundation is gecoördineerd. De SIG is afgerond met een
Jaarverslag.
De Stichting Stimulering gebruik ICT in onderwijs Zoetermeer (SiZo)
heeft zijn virtuele vestiging verplaatst naar ons SL-eiland.

5. 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 sommige thema’s
geen opdrachtgevers of geen onderzoekers te vinden waren, en omdat
beoogde samenwerkingspartners niet beschikbaar bleken te zijn. Evenals in de
jaarverslagen 2008 t/m 2010 worden in dit hoofdstuk de oorspronkelijke
plannen geëvalueerd over het jaar 2011. Daarbij worden alleen die plannen in
beschouwing genomen die in de evaluatie van vorig jaar nog actueel waren.
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Beoogde resultaten jaarlijks vanaf 2007

Bereikte resultaten

Het onderzoeksprogramma wordt
jaarlijks bijgesteld en tot uitvoer
gebracht.

Zie par. 4.1 bij Onderzoek.

Publicaties, presentaties, workshops

Zie par. 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 2011 afgerond
met een onderzoeksverslag.

Bijdrage aan curriculumontwikkeling.

Zie par. 4.3.

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

In 2011 is verder gewerkt aan de
ontwikkeling van een
meetinstrument om het gebruik
van ICT door docenten te kunnen
meten.

Het onderzoeksinstrument voor de
meting van de kwaliteit van e-learning
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.

Een conceptvragenlijst is
afgenomen op een grote groep
docenten van WindesheimFlevoland. De verwerking van de
resultaten was eind van het jaar
nog niet afgerond.
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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).

De onderzoekslijn ICT voor
Ketenintegratie werd al in 2010
beëindigd.

Bijdragen aan onderwijsontwikkeling in
de SoE.

Zie par. 4.3 onder School of
Education.

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

Voor de SoIS zie par. 4.3 onder
School of Information Sciences. De
contacten met de SoML zijn in
2011 afgebouwd.

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 in 2011 voortgezet met
SURFfoundation, ROC Aventus en
Stenden University. 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 ICT-governance 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.
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Het onderzoek naar de resultaten van
Bij ROC Aventus in Apeldoorn is dit
standaardisering van het vraaggestuurde onderzoek in 2011 afgerond.
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.
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 2011 is het onderzoek voor ROC
Aventus uitgevoerd met externe
financiering. Ook werden twee
onderzoeksopdrachten bij
Windesheim-Flevoland geworven.
Een opdracht van Kennisnet moest
worden geweigerd toen bekend
werd dat de kenniskring zou
worden opgeheven.

Beoogde resultaten in 2010

Bereikte resultaten

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

Wegens teruglopende financiële
middelen is de kenniskring aan het
begin van 2011 ingekrompen.
Vanaf september is er sprake van
vertrek van kenniskringleden
vanwege de opheffing per 1 januari
2012.
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De resultaten van onderzoek worden
opgenomen in het
kennisdisseminatieplan van het
lectoraat.

Veel kennisdisseminatie heeft ook
in 2011 weer plaats gevonden (zie
par. 4.2, 4.3 en 4.4), 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.

6. Overzicht personele samenstelling
6.1 Samenstelling en werkwijze van het lectoraat
De samenstelling van het lectoraat is in de loop van 2011 gewijzigd. In januari
namen we afscheid van drs. R. (Rolf) Bruins. In september vertrok F. (Frank)
Boterenbrood MSc. Vanaf oktober was drs. I.A. (Inge) Strijker alleen nog
formeel in dienst van het lectoraat, maar werkt zij als docent bij de School of
Information Sciences.
In juni werd bekend dat de kenniskring per 1 januari 2012 zou worden
opgeheven wegens andere prioriteiten van de School of Education. Vanaf die
datum verlaat de lector het Kenniscentrum Education en zal tot aan zijn
pensionering blijven publiceren onder aansturing van het CvB. Zijn werkplek
verhuist van gebouw B naar gebouw E.
6.2
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Overzicht van de kenniskring
Titulatuur + naam

Functie School/dienst/extern Omvang Periode 2011

F. (Frank)
Boterenbrood MSc.

lid

School of Information 0,4 fte
Sciences

01-01 t/m 31-08

Drs. R. (Rolf) Bruins

lid

School of
Management & Law

0,4 fte

01-01 t/m 31-01

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

lid

Stenden University
School of Education

0,2 fte
0,2 fte

01-01 t/m 31-12
01-01 t/m 31-12

Drs. I.A. (Inge)
Strijker

lid

School of Education

0,6 fte

01-01 t/m 31-12

Dr. W.J. (Wim)
Trooster

lid

Dienst SOS
School of Education

0,7 fte
0,7 fte

01-01 t/m 30-06
01-07 /m 31-12

7. Financieel overzicht
In dit jaarverslag wordt geen financieel overzicht van het lectoraat opgenomen,
omdat de lector gedurende het hele jaar 2011 geen enkele financiële
rapportage heeft ontvangen en dus het lectoraat in financieel opzicht niet
heeft kunnen aansturen.
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