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Dag collega,
Voordat we het warme weer tegemoet gaan, vraag ik graag nog je aandacht voor deze
nieuwsbrief. Je weet maar nooit of er iets van je gading bij zit.

De LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten
Sinds voorjaar 2011 hebben Inge Strijker en ik gewerkt aan de ontwikkeling van een meetschaal
(vragenlijst) die het ICT-gebruik van docenten meet. In het vooronderzoek heeft Inge een
diverse groep docenten bevraagd op hun ICT-gebruik gerelateerd aan de onderdelen van het
onderwijsleerproces waarbij zij de ICT inzetten. Uit die gegevens hebben we in het
constructieonderzoek een concept-vragenlijst opgesteld. Deze is op 51 docenten van
verschillende opleidingen van Hogeschool Windesheim-Flevoland afgenomen. Na statistische
analyse kon een betrouwbare en valide meetschaal geconstrueerd worden bestaande uit 36
multiple-choicevragen: de “LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten”. Behalve scores voor
het totale ICT-gebruik van docenten, geeft deze schaal niet alleen subscores voor het ICTgebruik bij didactische uitvoering (lesgeven) en didactische organisatie (alle ander
werkzaamheden rond het verzorgen van lessen), maar ook subscores voor het gebruik van
digitale informatie, het gebruik van eenvoudige software en het gebruik van geavanceerde
software. Vervolgens hebben we een stresstestonderzoek gedaan op ruim 30 docenten van de
PABO van Hogeschool Windesheim-Zwolle om na te gaan of de LICTO-schaal en zijn subschalen
zich in zo’n onderzoek zouden handhaven. Dit bleek ruimschoots het geval te zijn. Wel leverde
deze fase nog enkele verbeteringen op, zodat er nu een LICTO-schaal versie 1.1 beschikbaar is,
waarmee onderzoekers op het terrein van ICT en onderwijs verder onderzoek kunnen doen.
Ook kan de schaal gebruikt worden om input te verzamelen voor adviestrajecten waarmee het
onderwijsmanagement de ICT-inzet binnen het onderwijs kan verbeteren. Het
onderzoeksverslag is te downloaden op de webiste van het lectoraar
(http://www.licto.nl/article.php?articleID=47). Ook kan een papieren versie worden
aangevraagd op mijn mailadres (zolang de voorraad strekt). We hopen dat de LICTO-schaal zal
kunnen bijdragen aan beter onderwijs met ICT.

Masterclass Onderwijslogistiek
De masterclass Onderwijslogistiek die ik op 11 april en 10 mei verzorgde voor de SURFacademy
in Utrecht, is volgens de betrokkenen succesvol verlopen. Nog steeds ruim ik in zo’n masterclass
plaats in voor de bevindingen van mijn onderzoek naar knelpunten in de roostering en planning
van de hogescholen uit 2009 (http://www.licto.nl/article.php?articleID=17). Onder de
deelnemers leefde het idee dat er sindsdien toch wel wat aan het veranderen is in veel HBOinstellingen. De aandacht voor onderwijslogistiek is flink gegroeid, en dat is ook wel mijn eigen
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bevinding. Maar uit een vragenlijst over de belangrijkste onderzoeksconclusies, die de
deelnemers voorafgaand aan mijn presentatie invulden, bleek dat toch niet echt het geval. De
vragenlijst heb ik sinds 2009 op verschillende groepen uit het hoger onderwijs afgenomen en
telkens weer is de uitkomst dat de knelpunten uit het onderzoeksrapport nog volop actueel
zijn. Dus het onderwijslogistieke bewustzijn is misschien wel toegenomen, maar de verbetering
van de onderwijslogistieke praktijk laat nog op zich wachten.
In de masterclass hebben we diverse opties met elkaar besproken om de onderwijslogistiek in
het hoger onderwijs te verbeteren. Een van de interessante resultaten van de masterclass is dat
er aan het eind een concept-verbeteragenda is opgesteld waarmee SURF de komende jaren de
instellingen kan ondersteunen om tot een betere onderwijslogistiek te komen. Wie
geïnteresseerd is in de activiteiten die SURF op dit dossier de komende tijd gaat ondernemen,
kan contact opnemen met Marjan Vernooy (vernooy@surf.nl).

Docentvrij roosteren bij de PABO in Zwolle
Na de succesvolle operatie met docentvrij roosteren ten behoeve van de contactdagen van de
afstandsopleiding (zie http://www.licto.nl/article.php?articleID=44), heeft de PABO van
Windesheim-Zwolle besloten een experiment te gaan doen met deze nieuwe vorm van
planning en roostering om na te gaan of daarmee de kwaliteit van de lesroosters van voltijd en
deeltijd verbeterd kan worden. Na de zomervakantie zal naast het gewone roosterproces een
schaduwproces met docentvrij roosteren gaan draaien om de ins en outs daarvan in de praktijk
te verkennen. Dat proces zal ik begeleiden. De eerste sessies met studenten en
vakgroepvoorzitters hebben we inmiddels achter de rug. De verandering in de keten van
planning en roostering (eerst roosteren, daarna de inzet van docenten plannen) is met hen
doorgenomen. Zorgen en verwachtingen zijn uitgesproken, maar de bereidheid is groot om
mee te doen, omdat iedereen inziet dat het bestaande roosterproces al jaren lang niet goed
loopt. Momenteel wordt er nagedacht over de onderwijskundige uitgangspunten die men voor
studenten wil nastreven met het nieuwe rooster. Daarna zal een inventarisatie plaatsvinden
van de beperkingen in de inzet van docenten. Met behulp van die gegevens wordt er in
september begonnen met een rooster voor de 2e onderwijsperiode (start begin november).
Voor de zekerheid zal ook het oude roosterproces voor periode 2 gewoon blijven draaien, zodat
de uitkomsten van beide processen met elkaar vergeleken kunnen worden en het nieuwe
proces alleen wordt ingevoerd als het tot verbetering leidt. In het najaar hoop ik hierop terug te
komen in een volgende nieuwsbrief.
Met vriendelijke groeten,
Peter van 't Riet
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