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Voorwoord 
Dit portfolio beoogt mijn onderwijskwaliteiten op universitair niveau aan te tonen middels anonieme 
studentevaluaties, BKO-observatieverslag en zelfreflectie van de volgende door mij verzorgde 
onderwijstaken op bachelor- en masterniveau: 

TT AA AA KK   VV AA KK   NN II VV EE AA UU   JJ AA AA RR   UU NN II VV EE RR SS II TT EE II TT   

Hoorcollege ICT in Organisatie, Beleid en Management 

Taalvariatie in Nederland 

BA 

BA 

2007-08 

2006 

UU 

VU/UvA 

Werkcollege Method Engineering 

ICT in Organisatie, Beleid en Management 

Taalvariatie in Nederland 

MA 

BA 

BA 

2008 

2007-08 

2006 

UU 

UU 

VU/UvA 

Ontwikkeling ICT in Organisatie, Beleid en Management 

Taalvariatie in Nederland 

BA 

BA 

2007-08 

2006 

UU 

VU/UvA 

Coördinatie MBI Colloquium 

ICT in Organisatie, Beleid en Management 

Taalvariatie in Nederland 

MA 

BA 

BA 

2007-08 

2007-08 

2006 

UU 

UU 

VU/UvA 

Individuele Begeleiding MBI Thesis supervision 

Method Engineering 

MA 

MA 

2007-08 

2008 

UU 

UU 

Illustratie 1: De door mij verzorgde onderwijstaken op bachelor- (BA) en masterniveau (MA). 

Illustratie 23 op pagina 25 toont in chronologische volgorde de gemiddelde eindcijfers waarmee mijn 
studenten mijn onderwijsvaardigheden in de periode 2006-2008 hebben gewaardeerd: 

VV AA KK   TT YY PP EE   BB EE OO OO RR DD EE LL II NN GG EE NN   EE II NN DD CC II JJ FF EE RR   

a) Taalvariatie in Nederland Hoorcollege 12 7,3 

b) Taalvariatie in Nederland Werkcollege 11 7,2 

c) ICT in Organisatie, Beleid en Management Werkcollege 32 7,6 

d) ICT in Organisatie, Beleid en Management Hoorcollege 40 7,4 

e) ICT in Organisatie, Beleid en Management Hoor&Werkcollege 31 8,1 

f) MBI thesis supervision Individuele 
begeleiding 

4 8,0 

Ik ben ervan overtuigd dat dit portfolio een helder en waarheidsgetrouw beeld van mijn 
onderwijskwaliteiten schetst, en voldoende inzicht in mijn onderwijskwaliteiten verschaft om mij de 
Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) te kunnen toekennen.  

 

Utrecht, 3 juli 2008, 

 

 

Marco René Spruit





 

Inleiding 
De opzet van dit BKO portfolio volgt nauwgezet de structurering van de benodigde bekwaamheden 
zoals geformuleerd in de Toets- en beoordelingsmatrijs Bko portfolio. Dit overzicht werd uitgedeeld aan en 
bediscussieerd door de deelnemers aan de cursus BKO-leergang Didactiek voor universitair docenten (BKO-
leergang) en is opgenomen in dit portfolio als Bijlage 1–Toets- en beoordelingsmatrijs BKO portfolio. 
Ik volgde deze door Jaap Milius verzorgde IVLOS leergang in de periode van oktober tot december 
2007.i In dit portfolio refereer ik met name aan het door mij en Remko Helms verzorgde 
bacheloronderwijs in het kader van het vak ICT in Organisatie, Beleid en Management (IOBM) in periode 2 
van het studiejaar 2007-2008, waarover in Hoofdstuk 2–Didactisch meer. De overige onderwijstaken 
waarop dit portfolio is gebaseerd, zijn Method Engineering, MBI Colloquium, Taalvariatie in Nederland en 
MBI scriptiebegeleiding. 

Verzorging en toegankelijkheid portfolio 
Vanzelfsprekend geef ik een beknopte zelfbeoordeling voor alle gevraagde onderwijsvaardigheden en 
verwijs ik waar mogelijk naar aanvullend illustratiemateriaal. Bovendien tracht ik in dit portfolio de 
vaardigheden in de BKO beoordelingsmatrijs te illustreren door zoveel mogelijk de meningen en 
oordelen van studenten en observatoren uit te lichten, indien ik hierover in schriftelijke vorm beschik. 
Ik maak in dit portfolio gebruik van de volgende bronnen: 

• Evaluatie individuele begeleiding MBI thesis (26 juni 2008: thesis-#) 

• Evaluatie IOBM - Standaard vakevaluatie (februari 2008: infoiobm) 

• Evaluatie hoorcolleges IOBM (15 januari 2008: hoor-iobm-#) 

• Tussentijdse evaluatie werkcolleges IOBM (12 december 2007: werk-iobm-#) 

• Observatieverslag BKO-cursusleider van hoorcollege IOBM (8 januari 2008: verslag-iobm) 

• Evaluatie colleges Taalvariatie in Nederland (10 oktober 2007: werk-taal-#, hoor-taal-#) 

In de lijst hierboven staat tussen haken de verwijscode aangegeven zoals deze in de illustraties is 
gehanteerd. De code hoor-iobm-13 verwijst bijvoorbeeld naar de beoordeling op het dertiende 
formulier behorende bij de evaluatie van de hoorcolleges IOBM. Het illustratiemateriaal is eenvoudig 
te verifiëren door op http://sites.google.com/a/spru.it/marco/edu/eval mijn Course evaluations pagina 
te bezoeken, alwaar de evaluaties in tabelvorm samengevat zijn. 

Visie op onderwijs 

 
Illustratie 2: Mijn visie op het docentschap? 
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Bij binnenkomst voor de eerste cursusdag in het kader van de BKO-leergang vroeg cursusleider Jaap 
Milius mij ter plekke één ansichtkaart uit een tentoongestelde verzameling van circa veertig kaarten te 
kiezen, die mijn visie op het docentschap kon illustreren. Hierop zei ik impulsief: “Dan moet ik zeker 
niet die Nijntjeskaart kiezen!”. Bij nadere bestudering bleek ik echter geen toepasselijkere kaart te 
kunnen vinden dan de ansichtkaart in Illustratie 2. Een poging tot verantwoording: voor mij moet 
onderwijs bovenal helder en duidelijk zijn en in hapklare brokken worden aangeboden. Met de nodige 
humor. Eerst in grote lijnen en binnen de relevante context, daarna de nuancering en details. Hoewel 
iedere leerling in meer of mindere mate uniek is, zijn ze ook in een aantal opzichten gelijk. Een 
gemeenschappelijk hoofddoel is bijvoorbeeld het opdoen van de benodigde kennis en het 
einddiploma om vrijheid te bereiken waarmee een succesvol en gelukkig leven gekozen kan worden. 
Vanuit dit perspectief verschillen studenten onder meer van elkaar in de 
arbeidsinspanningsverhouding tussen het gewenste niveau van kennis en de gewenste hoogte van de 
eindcijfers. Tot slot speelt bij mijn visie op het docentschap de overtuiging een rol dat kennis veelal 
op effectieve wijze in groepsverband opgedaan wordt—noem het ‘collectieve intelligentie’—maar dit 
vereist een zekere mate van structuur en discipline. Ik zou mijn visie op het onderwijs dan ook willen 
omschrijven als het informeel en enthousiast faciliteren en optimaliseren van een gecontroleerde 
gezamenlijke leeromgeving.ii 

Opvatting eigen rol 
Tijdens de BKO Leergang werd onder meer (McKeachie & Svinicki, 2006:280) doorgenomen waarin 
Richard Mann een introductie geeft van de Teacher-As typologie zoals beschreven in (Mann et al., 
1970).iii , iv Volgens deze typologie kan de zelfdefinitie van een docent getypeerd worden middels de 
volgende zes facetten: 

1. Formele autoriteit 
2. Expert 
3. Socialiserende vertegenwoordiger 
4. Facilitator 
5. Rolmodel 
6. Persoon 

Mijn rol als docent bij de werkcolleges in het studiejaar 2007-2008 zou ik met name willen typeren als 
Facilitator en Persoon, en in mindere mate als Expert en Formele autoriteit. Bij mijn hoorcolleges 
wisselen de Faciliterende en Expert facetten in mate van belang. De studentevaluaties lijken aan te 
tonen dat ook de studenten—in het algemeen—mijn manier van lesgeven op deze wijze 
karakteriseren. Illustratie 3 toont een aantal evaluatiefragmenten om aan te geven hoe studenten mijn 
hoor –en werkcolleges ervaren hebben, gegroepeerd per relevant Teacher-As facet. De complete 
verzameling studentevaluaties zijn terug te vinden in de bijlagen van dit portfolio. 

Ik vind het belangrijk om de studenten als individu te benaderen, en vice versa. Voor mij is een 
persoonlijke benadering, behalve aangenaam, tevens een middel om studenten op een natuurlijke 
wijze te activeren en te motiveren voor het vakgebied. Zo laat ik via werkcollegeopdrachten studenten 
vertellen uit hun persoonlijke relevante werkervaringen en formuleer ik opdrachten waarin ze hun 
toekomstvisie moeten overbrengen over ontwikkelingen op het gebied van ICT en 
informatiesystemen. Door hierbij te benadrukken dat er geen foute visies gegeven kunnen worden, 
probeer ik eenieder vrijuit te laten spreken. Dit geeft mij én de overige studenten tevens enigszins een 
beeld van de persoon achter de student. Door de studenten te stimuleren om hun persoonlijke 
meningen en ervaringen te delen, probeer ik onder meer discussies te faciliteren en een ontspannen 
en ongedwongen leeromgeving te creëren (i.e. Facilitator-rol), waarin de sociale afstand tussen mij als 
docent en de studenten, maar ook tussen de studenten onderling, zo minimaal mogelijk is (i.e. 
Persoon-rol) zonder in wanorde te vervallen (i.e. Autoriteit-rol). Tot slot spreekt het voor zich dat—
waar nodig en indien van toepassing—ik mijn in meer dan 10 jaar opgebouwde professionele IT-
expertise deel om de verschillende probleemperspectieven te illustreren en te verdiepen (i.e. Expert-
rol).  



 

   
BKO portfolio -9/42- Marco Spruit@cs.uu.nl

 

 
TT YY PP EE RR II NN GG   SS TT UU DD EE NN TT BB EE OO OO RR DD EE LL II NN GG EE NN   VV II AA   AA NN OO NN II EE MM EE   TT II PP SS && TT OO PP SS   VV RR AA AA GG   

Facilitator “Goede communicatie tussen docent en student, waardoor er goede discussies konden worden 
gevoerd.” [werk-iobm-30] 

 “Vrolijk en levendig gedoceerd. Stuurt ook naar betere antwoorden door gerichte vragen te stellen.” 
[werk-iobm-23] 

“Goede en duidelijke planning. Leuke discussies tijdens werkcolleges (leerzaam).” [werk-iobm-29] 

“Mogelijkheid tot interactie op een willekeurig moment (m.u.v. de presentaties). De docent stelt zich 
relaxt op en keurt niet gelijk antwoorden af, maar stimuleert interactie en poogt de leerlingen zelf 
na te denken over een onderwerp. [werk-iobm-26] 

Persoonlijk “Relaxte sfeer, veel interactie. Persoonlijk gericht.” [werk-iobm-32] 

“Grapjes maakt het wat losser.” [hoor-iobm-35] 

“Prettige, open sfeer, informeel en duidelijk.” [werk-iobm-20] 

Expert “Deelt veel eigen ervaring. Scheidt hoofd en bijzaken duidelijk.” [hoor-iobm-38] 

“Leek veel van de stof af te weten.” [hoor-iobm-11] 

Formele 
autoriteit 

“Goede controle en bespreking opdrachten.” [werk-iobm-22] 

“Buiten blijven wachten als je te laat bent vind ik niet relaxed.” [werk-iobm-22] 

Illustratie 3: Enkele docentkarakteristieken volgens mijn IOBM studenten. 

Mede vanwege mijn informele doceerstijl is het af en toe nodig de meer extroverte studenten te 
temperen in hun discussiebijdragen, en de meer introverte of minder geïnteresseerden expliciet in de 
bespreking te betrekken. Ik stuur waar nodig de discussies en de spreektijdverdeling bij. Tot slot 
hanteer ik de helder gecommuniceerde stelregel dat laatkomers niet tijdens een lesonderdeel mogen 
binnenkomen, tenzij er sprake is van bovenmatige OV- of fileovermacht, om de aandachtsspanne 
niet nodeloos te onderbreken door notoire laatkomers. Zoals het laatste citaat in Illustratie 3 aangeeft, 
leidt dit bij deze categorie studenten tot het nodige gemopper op de gang. 

Persoonlijke stijl 
“Marco stelt zich informeel op naar zijn studenten is daardoor toegankelijk en wordt naar mijn stellige indruk door 
de studenten gewaardeerd als persoon en als inhoudelijk expert.” 

Illustratie 4: Fragment uit het observatieverslag door de BKO cursusleider. 

Tijdens de BKO Leergang heb ik op intuïtieve wijze een verkorte Kolb Leerstijlentest uitgevoerd.v 
Illustratie 5 toont de relaties tussen de vier dimensies binnen deze leerstijlcyclus. Illustratie 6 toont 
hoe Kolb’s model gerelateerd is aan het menselijke karakter. De door mij ingevulde vragen zijn te zien 
in Bijlage 2. Uit deze test blijkt dat mijn eigen leerstijl sterk gericht is op Abstracte Conceptualisatie (AC 
= 34%). In afnemende mate spelen ook Reflectieve Observatie (RO = 29%) en Concrete Ervaring (CE = 
23%) een rol in mijn eigen leerproces. Actieve Experimentatie (AE = 13%) staat het verst van mijn 
persoonlijke leerstijl af.  

Bovenstaand inzicht in mijn eigen leerstijl duidt erop dat ik ook in mijn rol als docent geneigd zal zijn 
te werken vanuit de theorie naar de praktijk. Kolb’s Leerstijlencyclus helpt mij eraan herinneren dat 
studenten verschillende leerstijlen hebben die gefaciliteerd dienen te worden. In Sectie 2.1 illustreer ik 
hoe ik deze kennis heb toegepast in de IOBM werkcolleges. 



 

Illustratie 5: De Leerstijlcyclus van Kolb 
(1999). 

Illustratie 6: Een interpretatie van Kolb’s 
Leerstijlcyclus. 

 “Het onderwijs dat ik van Marco heb bijgewoond heeft mij gesterkt in de indruk dat hij zich ontwikkelt tot een 
bekwame docent. Zijn stijl is te typeren als directief en ruimte biedend voor de studenten om interactie aan te gaan.” 

“Hij behoudt goed contact met de studenten en spreekt ze aan op hun verantwoordelijkheid als ze niet bij de les zijn of 
als er wanorde dreigt.” 

Illustratie 7: Typering uit het observatieverslag door de BKO cursusleider. 

Zichzelf ter discussie stellen 
Om een beter inzicht te verkrijgen in hoe de circa 45 studenten—verdeeld over twee werkgroepen—
mijn werkcolleges IOBM ervaarden, heb ik na vijf weken de studenten op anonimieme wijze een 
evaluatieformulier laten invullen tijdens het college. Het formulier is ter inzage opgenomen in Bijlage 
5. De inleidende tekst bovenaan het formulier vermeldt onder meer dat ik wil “[…] horen wat jullie van 
mij als docent vinden. De resultaten gebruik ik om mezelf te verbeteren en voor mijn kwalificatie onderwijs waar ik nu 
mee bezig ben”. Bovendien heb ik vooraf mondeling aangegeven dat ik constructieve feedback zal 
gebruiken om eventueel de invulling van de tweede helft van de werkcolleges waar nodig bij te sturen. 
Illustratie 8 toont enkele samenhangende opmerkingen die duiden op een mogelijk verbeterpunt. 
Naar aanleiding van deze feedback heb ik de tweede helft van de collegereeks meer variatie 
aangebracht, en de opdrachtbespreking waar mogelijk meer beperkt tot de essentie. Aan het einde van 
de werkcollegereeks heb ik deze lichte koerswijziging nog met de studenten mondeling geëvalueerd. 
De tweede helft van de werkcollegereeks bleek mede vanwege de meer variërende onderdelen 
inderdaad beter gewaardeerd te worden dan de eerste helft. 

“Beknopte uitleg, waardoor het tempo er goed in blijft.” [werk-iobm-2] 

“Nam uitgebreid de tijd om alle vragen langs te gaan. Kon onduidelijke zaken uit het boek of hoorcollege goed 
toelichten, waardoor het duidelijker werd.” [werk-iobm-14] 

“Niet ieder bedrijf de antwoorden laten behandelen want dat wordt eentonig/saai.” [werk-iobm-4] 

“Vragen worden uitgebreid behandeld, maar misschien is het niet nodig om elke groep elke vraag te laten 
beantwoorden.” [werk-iobm-9] 

“Ik vind het fijn dat alle vragen behandeld worden, maar misschien iets minder uitvoerig zou fijn zijn.” [werk-iobm-
10] 

“Soms wordt er een beetje te lang door gegaan over één vraag.” [werk-iobm-30] 

Illustratie 8: De tussentijdse evaluatie IOBM bracht een verbeterpunt aan het licht. 
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Leerproces centraal 
Ik wil in deze context twee aspecten van het leerproces aanstippen, namelijk: mijn eigen leerproces en 
het leerproces van de studenten. 

Ten eerste ben ik me er van bewust dat het docentschap een inherent interactief leerproces is, wat de 
Tussentijdse Evaluatie IOBM al duidelijk maakt. Zonder continue leercyclus is er geen sprake van een 
effectief leerproces. Een college zonder interactie is niet meer dan een presentatie: leerproces versus 
kennisoverdracht. Ook voor publieke presentaties geldt immers dat een kennisoverdracht die niet tot 
vragen uit het publiek leidt, als niet geslaagd dient te worden beschouwd. Behalve de directe feedback 
waar ik met regelmaat op persoonlijke en informele wijze tijdens de colleges van mijn studenten 
ruimte voor creëer, heb ik tevens een tussentijdse schriftelijke evaluatie uitgevoerd om de studenten 
de gelegenheid te geven om anoniem hun mening over mijn optreden te geven. 

Ten tweede heb ik de studenten iedere week als huiswerk één open tentamenvraag en één multiple 
choice vraag laten opstellen, mét uitgewerkte antwoorden, om ze te activeren om de tentamenstof 
ook vanuit andere perspectieven te benaderen. Ter aansporing heb ik toegezegd om een selectie van 
de beste tentamenvragen op te nemen in de eindtoets. Ik denk dat het tijdelijk plaatsnemen in de 
docentstoel een effectieve manier is om studenten vanuit een ander perspectief over de tentamenstof 
te laten nadenken. Het leerproces wordt zo op een creatieve manier gestimuleerd. Bovendien biedt dit 
onderdeel allerlei mogelijkheden voor een interactief intermezzo binnen het college. Tenslotte kan ik 
zo een archief van tentamenvragen opbouwen, zodat er in meerdere opzichten sprake is van een ‘win-
win’ situatie. 
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1–Vakinhoudelijk 
Overzicht vakgebied 
Voor een goede uitoefening van mijn functie als docent bij de leerstoelgroep Organisatie & 
Informatie is het vanzelfsprekenderwijs van essentieel belang dat ik een goed overzicht heb van het 
vakgebied van de bedrijfsgerichte informatiekunde. Dit vakinhoudelijke overzicht heb ik vanwege de 
volgende redenen. 

Ten eerste lees ik de relevante Nederlandse ICT-weekbladen zoals Computable en 
Automatiseringsgids. Tevens lees ik reeds meer dan tien jaar op dagelijkse basis een selecte 
verzameling ICT-gerelateerde internetnieuwsbronnen, waaronder Slashdot.org en WebWereld.nl. Ik 
heb mede daardoor een breed en altijd actueel overzicht van de ontwikkelingen op ICT-gebied 
verkregen. Bovendien kan ik vanwege de reeds lange duur van bovengenoemde leesgewoontes de 
huidige technologische ontwikkelingen tevens in een almaar verbredend historisch ICT-perspectief 
plaatsen. 

Ten tweede heb ik op het gebied van productsoftware in de loop der jaren vanuit meerdere 
perspectieven een uitstekend overzicht gekregen op het vakgebied. Zo heb ik enkele jaren als 
productsoftware ontwikkelaar gewerkt bij een klein IT-bedrijf. Hier heb ik de verschillende facetten 
van commerciële bedrijfsvoering leren kennen. Ook heb ik enkele jaren in dezelfde functie bij een 
grote overheidsdienst gewerkt. Hier heb ik met procedures, protocollen en Dilbert-achtige praktijken 
leren omgaan. 

Ten derde ben ik van 1997 tot 2003 op fulltime basis (product-)software ondernemer geweest. Ik heb 
zo de ins & outs van het ondernemerschap via veel trial & error ervaringen leren kennen. Ook ben ik 
van 1995 tot en met 2001 op freelance basis redactiemedewerker geweest van Personal Computer 
Magazine (PCM), indertijd het grootste computermaandblad in de Benelux. In dit maandblad 
recenseerde ik met regelmaat productsoftware en softwaretechnologie.vi Dankzij deze invalshoeken 
heb ik mijn inzichten op het gebied van informatiesystemen in het algemeen en 
productsoftwareontwikkeling in het bijzonder in de loop der jaren kunnen verdiepen. 

Ten vierde ben ik, buiten alle professionele ervaring zoals hierboven beschreven, wetenschappelijk 
opgeleid tot alfa-informaticus, wat enigszins vergelijkbaar is met informatiekundige. Ik heb de 
specialisatie Taal & Informatica gevolgd, waardoor ik onder meer inzicht heb verkregen in 
taaltechnologische aspecten op het gebied van informatiesystemen. Tenslotte heb ik in mijn 
promotieonderzoek op het gebied van de kwantitatieve taalkunde ruim ervaring op kunnen doen op 
methodologisch gebied, het schrijven van papers en het zelfstandig opzetten en uitwerken van 
onderzoek.  

Raakgebieden 
Het bovenstaande geeft aan dat relevante raakgebieden met de bedrijfsgerichte informatiekunde zoals 
deze onderwezen en onderzocht wordt in mijn leerstoelgroep—op basis van mijn professionele 
verleden—met name liggen op de gebieden van Productsoftware ontwikkeling/onderzoek, 
Ondernemerschap, Taaltechnologie en Information retrieval. Meer algemeen gesproken zou ik de 
voor mij relevante raakgebieden willen typeren als Humanities computing in Business. 

Van niveau en up-to-date betrokken bij onderzoek 
Het niveau van mijn wetenschappelijke onderzoek kan onder meer blijken uit mijn peer-reviewed 
publicaties, alsmede de ALLC Bursary Award die mij tijdens de Methods XII conferentie werd 
toegekend voor mijn indertijd lopende promotieonderzoek.  

In mijn huidige functie bij de leerstoelgroep Organisatie & Informatie is het nadrukkelijk de 
bedoeling om in samenwerking met afstuderende masterstudenten Business Informatics papers te 
publiceren. Deze strategie biedt voor zowel studenten als docenten een aantal voordelen. Voor mij als 
docent biedt dit onder meer de mogelijkheid om met behulp van afstuderende masterstudenten op 
meerdere onderzoeksgebieden tegelijk op actieve wijze betrokken te zijn bij wetenschappelijk 
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onderzoek. Op dit moment ben ik eerste afstudeerbegeleider van acht MBI studenten op diverse 
onderzoeksgebieden zoals Social Web, Security, Business Intelligence en Data Quality. 

De gezamenlijke publicatiestrategie is zeker ook van toepassing op promovendus niveau. Op dit 
moment ben ik co-promotor van één externe promovendus op het gebied van Sourcing. De 
promovendus verricht in samenspraak met mij en de promotor het promotieonderzoek dat dient te 
leiden tot minimaal zes wetenschappelijke publicaties. Als co-promotor heb ik in dit proces een 
inhoudelijke en coördinerende inbreng om het wetenschappelijke niveau te waarborgen. 

In mijn persoonlijke onderzoek richt ik mij op de raakvlakken tussen fundamenteel en 
toepassingsgericht onderzoek, en tussen taaltechnologie en productsoftware (ontwikkeling). Te 
denken valt bijvoorbeeld aan productsoftware toepassingen in taaltheoretisch onderzoek en 
toepassingen van natuurlijke taalsystemen in Requirements Engineering en Decision Support 
Systemen. Kortom: Humanities computing in Business. 

Op de hoogte van studieprogramma 
Ik werk reeds sinds oktober 2007 op fulltime basis bij de leerstoelgroep Organisatie & Informatie, 
zowel op bachelor niveau (Informatiekunde) als op master niveau (Business Informatics). Ik ben 
daarom inmiddels volledig op de hoogte van de verschillende aspecten van het studieprogramma. De 
organisatorische aspecten van het studieprogramma heb ik de afgelopen periode onder meer leren 
kennen via de coördinatie van het MBI Colloquium (zaal- en apparatuurreservering, 
studentenadministratie, resultatenlijstakkoordering, mailinglists, etc.) en mijn zitting in de 
Voorlichtingscommissie. Ook heb ik de studiegids doorgenomen. 
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2–Didactisch 
In september en oktober 2006 volgde ik bij dr. Nadira Saab van het Centrum voor Nascholing 
Amsterdam de driedaagse cursus Didactiek Basiskwalificatie UvA-docent, die op moment nog Cursus 
Didactiek voor Promovendi met Onderwijstaken genoemd werd. In Bijlage 4 is een kopie van het behaalde 
certificaat opgenomen. Deze cursus voor beginnende docenten en promovendi met onderwijstaken 
stond in het teken van uitleggen en presenteren, het uitvoeren van veelvoorkomende didactische 
werkvormen, begeleiden en beoordelen. Verder was er aandacht voor de rol van de docent als 
begeleider en beoordelaar. Het ontwerpen en geven van een eigen uitleg voor een college of 
practicum was ook onderdeel van de cursus. Met rollenspellen oefenden we tenslotte 
veelvoorkomende werkvormen en communicatietechnieken.vii  

Van oktober tot december 2007 volgde ik de Leergang Didactiek voor de Basis Kwalificatie Onderwijs voor 
docenten UU door Jaap Milius van het IVLOS. De cursus bestond uit acht dagdelen plus zes uur 
praktijkbegeleiding en feedback.viii De praktijkbegeleiding en feedback omvatte het gefilmde bezoek 
aan één van mijn hoorcolleges IOBM, een evaluatiegesprek en een schriftelijk observatieverslag door 
Jaap Milius.ix Zijn observatieverslag is opgenomen in Bijlage 3–Observatieverslag IOBM hoorcollege 
e-commerce.  

2.1–Ontwikkelen van onderwijs 
Voor het tweede deel van de collegereeks IOBM over informatiesystemen, in de periode van half 
december 2007 tot eind januari 2008, ben ik verantwoordelijk geweest voor het ontwikkelen en 
uitwerken van de hoorcolleges, de opdrachten voor de werkcolleges en het (her)-tentamen. Ik heb 
deze taken uitgevoerd in regelmatig overleg met mijn mededocent en tutor Remko Helms. 

Ook heb ik tijdens mijn promotieonderzoek aan het Meertens Instituut het vakonderdeel Syntactische 
variatie, Geografie en Dialectometrie van het UvA/VU bachelorvak Taalvariatie in Nederland: Haagse Harrie 
en zijn vrienden ontwikkeld. Hiervoor heb ik een hoorcollege, werkcollege, huiswerkopdrachten en 
tentamenvragen ontwikkeld en beoordeeld. 

Indien ik in de gelegenheid gesteld zou worden om binnen Informatiekunde een nieuwe collegereeks 
te ontwikkelen, zou ik graag het reeds eerder genoemde Humanities computing in Business willen 
uitwerken, waarin ik studenten zou willen stimuleren om fundamentele onderzoeksresultaten op het 
gebied van de geesteswetenschappen (taal, muziek, kunst) te verzilveren door het uitwerken van 
concrete zakelijke toepassingsmogelijkheden via onder meer business cases. 

Consistentie doelstellingen in onderwijsprogramma en werkvormen 
Het spreekt vanzelf dat de toegepaste werkvormen afgestemd dienen te zijn op de doelstellingen die 
met het onderwijsprogramma nagestreefd worden. Het tweede deel van de cursus IOBM dat ik 
verzorg heeft als doel om de studenten toepasbare kennis te laten verwerven omtrent de belangrijkste 
typen en aspecten van (bedrijfs-)informatiesystemen ten behoeve van het efficiënter en vooral 
effectiever inrichten van organisaties. Dit kennisdoel was vooraf reeds gedefinieerd. Ik heb dit 
geoperationaliseerd met behulp van (Stair & Reynolds, 2008).x De hoorcolleges heb ik strak 
gemodelleerd naar de hoofdlijnen in het boek. Hiermee wil ik de bachelor studenten een eenduidige 
informatiestructuur bieden waarin de verschillende perspectieven elkaar kunnen verduidelijken. De 
doelstelling van de collegereeks IOBM is enigszins traditioneel te noemen vanwege het accent op 
kennisverwerving en kennistoepassing. Dit komt tot uiting in de meer klassieke onderwijsvormen 
zoals hoorcolleges, werkcolleges met opdrachtbesprekingen en enkele gastcolleges. De IOBM cursus 
is erop toegespitst om een optimale leeromgeving te creëren zodat de benodigde kennis zo effectief 
mogelijk verworven kan worden. 

In dit verband is het zinvol om het door mij ontwikkelde onderwijs in het kader van de 
bachelorcursus Taalvariatie in Nederland te vermelden. Het hoofddoel van dit cursusonderdeel was het 
inzichtelijk maken van basisprincipe van kwantitatief taalkundig onderzoek. Met andere woorden: ik 
wilde bij deze talige studenten ‘het kwartje laten vallen’ dat je kunt tellen met taal, en dat dit vele 
nieuwe onderzoeksmogelijkheden biedt. Hiertoe heb ik de studenten onder meer via trial & error al 
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experimenterende een eigen meetinstrument laten ontwikkelen, en via een spelopdracht over 
toepassingsmogelijkheden van kwantitatief taalkundig onderzoek.  

In deze activerende opdracht liet ik de twaalf studenten een rollenspel uitvoeren om hen 
spelenderwijs en op gecontroleerde wijze te laten brainstormen over mogelijkheden en toepassingen 
van kwantitatief taalkundig onderzoek. Ze wisten niet van tevoren van deze opdracht, dus er was 
geen mogelijkheid om zich voor te bereiden, afgezien van het A4-tje met instructies dat ik hun ter 
plekke uitdeelde. De volledige opdracht is in dit portfolio opgenomen in Bijlage 6-Spelopdracht bij 
werkcollege Taalvariatie in Nederland. Het rollenspel had ik als volgt opgezet: eerst verdeelde ik de 
studenten in drie groepen van vier personen. Twee groepen speelden elk een onderzoeksgroep en één 
groep benoemde ik tot de selectiecommissie. Nadat de onderzoeksgroepen na tien minuten 
brainstormen hun voorstel hadden gepresenteerd aan de selectiecommissie, diende de commissie 
vervolgens de winnaar bekend te maken door de onderzoeksgroepen beargumenteerd te beoordelen 
op basis van de vooraf vastgestelde criteria. De studenten hebben deze opdracht met veel 
enthousiasme uitgevoerd. Illustratie 9 toont enkele reacties op dit collegeonderdeel.  

“betrokkenheid dmv spel” [werk-taal-top01] 

“het rollenspel was wel interessant” [werk-taal-top02] 

“verschillende methoden: naast het bespreken van de opdrachten ook het ‘spelletje’” [werk-taal-top06] 

“spel was grappig; weer eens wat anders” [werk-taal-top08] 

Illustratie 9: Studentbeoordelingen van spelopdracht.  

Motiverende gevarieerde studeeractiviteiten 
Tijdens de IOBM werkcolleges heb ik onder meer Kolb’s Leerstijlencyclus als leidraad gebruikt om 
gevarieerde studeeractiviteiten te bieden aan studenten met verschillende leerstijlen. Ter illustratie geef 
ik hieronder enkele huiswerkvoorbeelden uit het IOBM werkcollege over e-commerce. Deze twee 
huiswerkopdrachten moesten vooraf worden gemaakt en ingeleverd. Tijdens het werkcollege werden 
de onderstaande opdrachten plenair en interactief besproken. 

De huiswerkopdracht in Illustratie 10 begint met een Abstracte Conceptualisatie vraag die tevens ruimte 
biedt voor Actieve Experimentatie—afgestemd op Denkers (zie Illustratie 5). Vervolgens wordt naar een 
Concrete Ervaring gevraagd. De laatste deelvraag heeft tot doel de Reflectieve Observatie van de student te 
activeren. Deze laatste deelvraag zonder ‘juist’ antwoord resulteerde in een levendige discussie waarin 
de verschillende relevante aspecten met betrekking tot elektronische betalingssystemen door de 
studenten zelf aangehaald werden. 

Opdracht 2: elektronische betalingssystemen 

a) Met welke elektronische betalingssystemen kun je als consument betalen bij de meeste Nederlandse 
handelsplekken op het internet? Leg in het kort voor ieder betalingssysteem uit wat de belangrijkste voor- en 
nadelen ervan zijn. 
b) Waarschijnlijk heb je wel eens diensten of artikelen gekocht op het internet. Voor welke betalingswijze 
kies je dan? Waarom? 
c) Denk je dat er over een paar jaar meer of minder elektronische betalingssystemen zullen zijn? Of wellicht 
een geheel andere wijze van betaling? Beargumenteer je mening! 

Illustratie 10: Opdracht werkcollege IOBM over elektronische betalingssystemen. 

De opdracht in Illustratie 11 benadert de leerstijlcyclus vanuit een ander perspectief, die met name 
studenten zou moeten aanspreken die het liefst leren vanuit Reflectieve Observatie—de Dromers (zie 
Illustratie 5). De tweede deelvraag theoriseert het onderwerp via Abstracte Conceptualisatie. Deelvraag 
drie verbreedt het theoretische domein en biedt ruimte voor Actieve Experimentatie via het zoeken naar 
en typeren van eventuele alternatieven. Tenslotte wordt de student gevraagd een standpunt in te 
nemen en te beargumenteren, wat gezien zou kunnen worden als het concretiseren van de opgedane 
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experimentele ervaring. Overigens bleek tijdens de plenaire bespreking van deze opdracht dat 
verscheidene studenten reeds enige tijd commerciële websites uitbaten met inkomsten uit 
advertenties. Logischerwijs had dit enerverende discussies tot gevolg, waarin de studenten enthousiast 
kennis, tips en suggesties uitwisselden. 

Opdracht 3: Advertentiediensten 

Advertentie-inkomsten zijn veelal een belangrijke bron van inkomsten voor internetgemeenschappen en 
webwinkels. Stel je voor dat je de tijd en creativiteit hebt om een website te ontwikkelen, en waarvan 
inkomsten verwacht mogen worden via advertenties. 
a) Wat voor website zou je maken? 
b) Leg uit hoe advertenties inkomsten kunnen opleveren, ervan uitgaande dat je kiest voor één van de in 
Nederland beschikbare advertentiediensten. 
c) Noem enkele andere bedrijven die vergelijkbare advertentiediensten bieden. Schets in het kort eventuele 
verschillen tussen de diensten. 
d) Leg uit waarom je voor het bedrijf in vraag (b) zou kiezen, en niet voor één van de bedrijven in (c). 

Illustratie 11: Opdracht werkcollege IOBM over advertentiediensten. 

Behalve bovengenoemde variatie met betrekking tot de huiswerkopdrachten voor de IOBM 
werkcolleges, heb ik ook op verschillende wijzen variatie in de klassikale werkopdrachtbesprekingen 
aangebracht. Behalve de traditionele plenaire bespreking heb ik ook diverse malen het schoolbord 
ingezet als middel om de studenten te activeren op de vroege ochtend. Bijvoorbeeld door simpelweg 
de studenten de naam van hun EuroNext bedrijf te laten plotten in één tweedimensionale grafiek, 
zodat gaandeweg bedrijfsclusters ontstaan op basis van de gevraagde bedrijfskenmerken. Of door één 
studentduo de bespreking van de opdracht voor de groep met behulp van het schoolbord te laten 
presenteren.  

Ook laat ik de bachelorstudenten IOBM diverse media hanteren. Zo begint ieder werkcollege IOBM 
gedurende de gehele vakperiode met een PowerPoint presentatie van een studentduo waarin ze onder 
meer hun uitwerking van de weekopdrachten dienen te bespreken. De overige studenten laat ik 
vervolgens feedback geven op zowel inhoud als presentatie. De masterstudenten Method Engineering 
moeten op individuele basis een presentatie over hun onderzoek verzorgen, die ik met een cijfer 
waardeer dat deels het eindcijfer voor het vak bepaalt. Per presentatie zijn vooraf twee medestudenten 
aangewezen die inhoudelijke vragen voorbereid hebben, zodat een inhoudelijke discussie kan volgen. 
Ook deze vraagvoorbereiding verdisconteer ik in het cijfer. 

De reeds eerder genoemde tentamenvraagopdrachtbesprekingen lenen zich uitstekend voor een quiz-
achtige activiteit. Verder werd ieder werkcollege afgetrapt met een korte opdrachtpresentatie door een 
studentduo, waarop feedback gegeven diende te worden. Tenslotte heb ik enkele malen ter variatie en 
illustratie een prikkelende internetvideo getoond om enkele concepten te verduidelijken, zoals een 
mogelijke commerciële toepassing van Virtual Reality en een demonstratie van een Business 
Intelligence systeem. 

Leerstofselectie en structurering 
Zoals reeds eerder vermeld, heb ik de hoorcolleges IOBM strak gemodelleerd naar de structurering 
van (Stair & Reynolds, 2008) omdat ik de bachelor studenten een eenduidige informatiestructuur wil 
bieden. Dit betekent onder meer dat ik dezelfde kopteksten in dezelfde volgorde hanteer. Verder heb 
ik in de hoorcolleges IOBM gepoogd de wederzijdse relatie tussen informatiesystemen en 
bedrijfsstructuren te verduidelijken door het aanhalen van vele actuele en historische business cases, 
persoonlijke anekdotes en aansprekende excessen. Dit alles binnen de gegeven structuur van 
bovenstaand lesboek. Illustratie 12 toont enkele citaten uit het BKO observatieverslag dat dit 
onderwijsaspect ondersteunt.  



 

“Het college zelf was voldoende van inhoudelijke structuur, er waren vele interactieve momenten (quizes, retorische en 
controlevragen) op het juiste moment getimed en het college werd op adequate wijze gepresenteerd (taal- en stemgebruik, 
volume, tempo ondersteunende gebaren, goed gebruik van de ruimte en gebruik van ondersteunende media).” 

“Het schakelen tussen theorie en praktijk (met illustratieve voorbeelden en casuïstiek uit de actualiteit) gaat hem goed 
af.” 

Illustratie 12: Fragmenten uit het observatieverslag door de BKO cursusleider. 

Zo heb ik ter illustratie van het onderwerp TPS Audit—een controle van de 
transactieverwerkingssystemen binnen een bedrijf om accounting onregelmatigheden en/of verlies 
van data privacy te helpen voorkomen—aan de hand van de dia in Illustratie 13 het beruchte Enron 
exces aangehaald om het belang van deze formele procedure in te prenten. 

 
Illustratie 13: Het belang van een TPS Audit geïllustreerd tijdens een hoorcollege IOBM. 

 
Illustratie 14: Hét nieuws van de dag in het hoorcollege IOBM van 8 januari 2008 over 

elektronische betaalsystemen. 
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Op 8 januari 2008, de ochtend voordat ik het hoorcollege over onder meer e-commerce en 
elektronische betaalsystemen zou geven, werd het nieuws bekend dat de OV-Chipkaart was gekraakt, 
waardoor bijvoorbeeld het reistegoed en de identiteitsgegevens van de kaart gestolen konden worden. 
Het tonen van de dia in Illustratie 14 tijdens het hoorcollege resulteerde dan ook in een levendige 
bespreking van elektronische betaalsystemen, beveiligingsmogelijkheden en privacyzaken. 

Als laatste voorbeeld in deze context wil ik de dia in Illustratie 15 aanhalen die ik heb gebruikt in mijn 
hoorcollege over e-commerce. Deze bespreking is overigens ook te zien en te horen aan het begin 
van de video-opname die van dit hoorcollege is gemaakt door Jaap Milius in het kader van mijn 
BKO-leergang. Deze video is te zien op http://sites.google.com/a/spru.it/marco/live. Dit 
interactieve spel heb ik direct na de pauze gespeeld, waardoor ik meteen de volle aandacht weer had 
van de groep. Waar voorhanden heb ik dergelijke Top-X lijstjes ingezet om de aandachtspanne en het 
enthousiasme van de studenten weer te op te laden. 

 
Illustratie 15: Een interactief spelmoment tijdens een hoorcollege IOBM: “En welke online 

aankoop staat er op 2?” 
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2.2–Geven van onderwijs 
“Marco geeft college op een vanzelfsprekende en authentieke, natuurlijke wijze. Zijn doceerstijl is in termen van 
Timothy Leary te typeren als “de duidelijkheid biedende – tolerante” docent: de expert die de student stimuleert actief 
mee te denken en inbreng te leveren.” 

Illustratie 16: : Typering uit het observatieverslag door de BKO cursusleider. 

Gevarieerde ervaring 
Zoals uit het voorgaande reeds duidelijk zal zijn geworden, heb ik, in antichronologische volgorde, 
universitaire onderwijservaring opgedaan in de volgende vakken: 

• Method Engineering (UU). MA: Business Informatics, werkcolleges, studiejaar 2007-2008.xi 

• ICT in Organisatie, Beleid en Management (UU). BA: Informatiekunde, hoor- en werkcolleges, 
studiejaar 2007-2008.xii 

• Colloquium MBI (UU). MA: Business Informatics, seminar coördinatie, studiejaar 2007-
2008.xiii 

• Taalvariatie in Nederland; Haagse Harrie en zijn vrienden (VU/UvA). BA: ATW/Neerlandistiek, 
hoor- en werkcollege, studiejaar 2006-2007.xiv 

• MBI thesis supervision (UU). MA: Business Informatics, individuele begeleiding, studiejaar 
2007-2008. 

Tot slot is het vermeldenswaardig dat ik in november 2005 bij het Taalcentrum-VU de tweedaagse 
cursus Presentatietechniek door cursusleider Gea Wisse heb gevolgd, waarin onder meer video-opnames 
van proefcolleges plenair werden doorgesproken. 

Inspelen op heterogeniteit 
Het verzorgen van goed onderwijs vereist van de docent een op maat gesneden aanpak om in te 
kunnen spelen op iedere te onderwijzen groep van studenten. Er is zowel sprake van heterogeniteit 
tussen studentgroepen als tussen individuele studenten binnen een groep. In het afgelopen studiejaar 
heb ik voor twee groepen IOBM studenten de verplichte gestelde werkcolleges verzorgd. De twee 
groepen bestonden elk uit ongeveer 20 personen. De eerste groep bestond hoofdzakelijk uit 
introverte en onwelwillende studenten, die echter wel de huiswerkopdrachten redelijk goed 
uitvoerden. De tweede groep bestond voornamelijk uit meer extroverte studenten. Ik heb daarom bij 
de eerste groep meer nadruk gelegd op het bespreken van de opdrachten. Bij de tweede groep heb ik 
wat meer tijd ingeruimd voor discussies over relevante actualiteiten en het uitwisselen van 
persoonlijke ervaringen. Ik heb kortom getracht om zoveel mogelijk de potentiële meerwaarde van de 
werkgroep te maximaliseren, teneinde de cursusdoelen zo optimaal mogelijk te realiseren. 

Natuurlijk is het minstens zo belangrijk om in te spelen op heterogeniteitverschillen op individueel 
studentniveau. In mijn tweede werkgroep IOBM zaten bijvoorbeeld ook enkele introverte studenten, 
die soms wat ondergesneeuwd dreigden te raken, of zich zo verdekt mogelijk op probeerden te 
stellen. Deze studenten heb ik met enige regelmaat actief betrokken in de lessen door hen de 
opdrachtbespreking te laten openen of expliciet om hun mening te vragen tijdens discussies. De 
meest extraverte studenten heb ik daarentegen regelmatig moeten temperen in hun bijdragen. Ik heb 
kortom getracht om de individuele studentverschillen binnen de groep enigszins te nivelleren, 
teneinde de groep als collectief te activeren. Ook in mijn andere colleges heb ik geprobeerd aandacht 
te hebben voor verschillen in individueel karakter, groepsdynamiek en opleidingsachtergrond 
(VWO/HBO/WO). Afgezien van de heterogeniteit in het bij aanvang aanwezige opleidingsniveau 
onder studenten speelt tenslotte ook de opleidingsrichting en daarmee de motivatie een relevante rol. 
Voor eerstejaars studenten Informatiekunde is IOBM namelijk een verplicht vak. Echter, voor 
tweede- en derdejaars studenten van opleidingen zoals Informatica en Liberal Arts & Sciences is deze 
cursus een populair keuzevak. Deze heterogeniteit resulteert in duidelijk herkenbare verschillende 
niveaus van (basis-)kennis en motivatie, waarvan ik als docent bewust dien te zijn. 
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Gericht op wetenschappelijk-kritisch probleemoplossend denken 
In mijn rol als sessievoorzitter van het tweewekelijkse MBI Colloquium beschouw ik het als één van 
mijn taken om de MBI studenten van wetenschappelijk-kritische feedback te voorzien via het stellen 
van vragen naar aanleiding van hun afstudeeronderzoekspresentatie, indien de belangrijke vragen 
tenminste niet reeds door de deelnemende studenten ter sprake zijn gebracht. Mijn bijdrage in het 
MBI Colloquium betreft veelal de wetenschappelijke onderbouwing van de presenteerde business cases 
op het vlak van literatuurverantwoording, onderzoeksmethode en resultaatvalidatie. 

Dit kan gezien worden als een voortzetting (vanuit het studieprocesperspectief van de studenten) van 
mijn bijdrage aan de cursus Method Engineering. In dit verplichte vak voor MBI studenten is het immers 
als werkgroepdocent mijn hoofdtaak om de studenten op individuele basis te begeleiden bij het 
uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek(je) waarin een publicatie op het gebied van 
Requirements Engineering beschreven en vertaald dient te worden naar het Method Engineering 
formalisme. Voor de meeste studenten is mijn wetenschappelijk-kritische en probleemoplossende 
feedback op hun meerdere draft papers van essentieel belang gebleken om dit vak uiteindelijk 
succesvol af te kunnen ronden.  

Last but not least, in de begeleiding van de momenteel (d.d. 1 juli 2008) acht MBI 
afstudeeronderzoeken waar ik als eerste begeleider verantwoordelijk voor ben, stel ik vanzelfsprekend 
de hoogste eisen aan het verder ontwikkelen en gericht toepassen van het probleemoplossend 
denkvermogen van de student. In mijn eerste gesprekken in de Thesis Proposal fase met de 
afstudeerstudent, waarin de student reeds een stageopdracht bij een bedrijf heeft verworven, tracht ik 
de student, via het stellen van kritische vragen en het eventueel aanreiken van enkele suggesties, zelf 
het onderzoeksvoorstel tot een wetenschappelijk niveau te tillen. Dit is voor mij een effectieve manier 
om het wetenschappelijke niveau van de student in te schatten, en daarmee de door mij minimaal te 
investeren begeleidingstijd en het soort begeleiding, waarover meer op de volgende pagina. 

Gebruik diverse media 
Mijn hoorcolleges structureer ik mede aan de hand van een PowerPoint presentatie met behulp van 
een beamer en PC of laptop. De presentatie dient de rode draad van mijn verhaal te waarborgen 
zonder te vervallen in overmatige structurering. Ook audio opnames kunnen in sommige gevallen 
meerwaarde bieden in een hoorcollege. Zo heb ik de zeldzame (gedigitaliseerde) grammofoonplaat die 
als bijlage was opgenomen in Daan en Blok (1969) getiteld Streektaal en regionaal Nederlands in zes 
variaties laten horen tijdens mijn hoorcollege Taalvariatie in Nederland.xv  

In mijn werkcolleges heb ik enkele malen een video getoond om informatiesysteemconcepten zoals 
Decision Support Systems en Virtual Reality te verduidelijken, aangezien de computerapparatuur in 
de hoorcollegezaal hiertoe niet geschikt was. Ook traditionele media zoals het whiteboard of 
blackboard zet ik, alsook de studenten, geregeld in tijdens mijn werkcolleges ter ondersteuning van 
een plenaire uitleg. 

Zoals ook Jaap Milius in zijn observatieverslag opmerkt—weergegeven in Illustratie 17—bereid ik 
mijn colleges grondig voor. Wellicht enigszins té. Ik bereik mede daarom nog niet het optimale 
leereffect bij de studenten. Ik ben dan ook voornemens om mijzelf in de komende studiejaren op het 
gebied van de collegereeksvoorbereiding meer te gaan concentreren op het dieper uitwerken van 
enkele zwaartepunten (in plaats van zoveel mogelijk onderdelen), in de hoop dat ik daardoor op 
effectievere wijze de leerstof zal kunnen aanbieden. Bovendien geven studenten in de evaluaties 
regelmatig aan dat ze teveel informatie moeten verwerken tijdens een hoorcollege, al zijn er natuurlijk 
ook studenten die deze aanpak (juist) waarderen. 

“Marco maakt veel werk van ondersteunend collegemateriaal (ppt) wat gezien de geïnvesteerde tijd niet altijd volledig 
te nutte wordt gemaakt.” 

“De powerpointpresentatie was weliswaar omvangrijk (relatief veel dia’s met veel informatie), maar ontegenzeggelijk 
illustratief en ondersteunend aan de uitleg. Een verdere selectie van dia-informatie zou recht doen aan de creatief 
gevonden actuele illustraties van de theorie.” 

Illustratie 17: Fragmenten uit het observatieverslag door de BKO cursusleider. 
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Begeleiden zelfstudie 
Zoals ik reeds hierboven aangaf in Gericht op wetenschappelijk-kritisch probleemoplossend denken, 
bestaat mijn bijdrage als werkgroepdocent aan de cursus Method Engineering uit het begeleiden van een 
wetenschappelijke zelfstudie van de studenten, zowel face-to-face tijdens de werkcolleges als schriftelijk 
via het constructief reviewen van de verschillende paper-deliverables en ad-hoc e-mailuitwisselingen. 
Zo ontdekte ik, om een voorbeeld van een wat zwakkere student te geven, dat de eerste paperversie 
van student E voor een aanzienlijk deel bestond uit ge-copy-paste-te fragmenten uit enkele andere 
papers. Na de student geconfronteerd te hebben met mijn vermoeden van plagiaatpleging, kon ik 
concluderen dat dit uit onwetendheid cq. slordigheid plaats had gevonden. Ik heb deze student na dit 
incident extra aansturende aandacht geschonken—op een veel meer schoolse wijze—om hem te 
assisteren zijn tot dan toe nogal gebrekkige basisvaardigheden op wetenschappelijke 
onderzoeksgebied op te krikken. De student heeft het vak na veel horten en stoten succesvol kunnen 
afsluiten. De sterke studenten heb ik daarentegen enkel incidenteel hoeven bijsturen in hun zelfstudie. 

Het hoogtepunt in het begeleiden van studenten op het gebied van zelfstudie vindt echter 
vanzelfsprekend plaats in het masterscriptieonderzoek. Ik begeleid op dit moment acht MBI 
studenten van verschillend pluimage. Degenen die reeds meer dan vijf maanden onder mijn supervisie 
aan hun afstudeeronderzoek werken—vijf studenten—heb ik via het eenvoudige formulier in Bijlage 
8-Evaluatieformulier MBI scriptiebegeleiding om feedback gevraagd. De plus- en verbeterpunten die 
dit opleverde, zijn na te lezen in Illustratie 18 en Illustratie 19.  

Zo ondersteun en vul ik de Actief Experimenterende student P voornamelijk aan op zijn eigen verzoek. 
Ik laat P in principe vrij, afgezien van een periodieke controle om te zien of hij nog steeds op het 
juiste spoor zit. Ik laat hem zoveel mogelijk eigen keuzes uitwerken, maar heb wel speciale aandacht 
voor zijn theoretische onderbouwing en wetenschappelijke inbedding. Ik probeer P via prikkelende 
open vragen te stimuleren om zo diep mogelijk te graven in zijn onderwerp. 

“Constructief, behulpzaam. Nuttig en relevant commentaar. Je weet goed mensen te motiveren.” [thesis-1] 

“Very enthousiastic and participatory which reaaly makes it fun to do the research!” [thesis-2] 

“Fast reply and the willingness to dedicate some time when necessary. Detailed spelling and grammar checks. Ideas 
and suggestions to improve the quality of the research document. Motivate students by recognising their 
accomplishments.” [thesis-3] 

“The part that tells me to keep my head to the things that matter. The part that really tries to add something special to 
the research.” [thesis-4] 

Illustratie 18: Pluspunten in mijn individuele begeleiding volgens de studenten. 

 “I some times wonder if the feedback focuses enough on the academic aspects of the research.” [thesis-2] 

“Check the progress of the research regulary.” [thesis-3] 

“Maybe you are a bit too kind sometimes ☺” [thesis-4] 

Illustratie 19: Verbeterpunten in mijn individuele begeleiding volgens de studenten. 

De Reflectief Observerende student W vereist echter een aanzienlijk intensievere en planmatige aansturing 
om hem te laten komen tot concrete deliverables. Bij W is het nodig om regelmatig de richting 
opnieuw expliciet aan te geven om hem gefocust te houden op de hoofddeliverable: de Thesis. Indien 
nodig kan ik dan op tijd bijsturen. In samenspraak met zijn externe begeleider besteden we relatief 
veel aandacht aan het up-to-date houden van een gedetailleerde planning door W concrete einddata te 
laten formuleren voor iedere deliverable en onderdeel daarvan. Op basis hiervan heb ik, vaak op W’s 
eigen initiatief, nu regelmatig contact via email, telefoon, conference calls, en face-to-face gesprekken, 
waarin ik informeer naar de vorderingen op basis van de door W geformuleerde planning. Ik houd—
zogezegd—nadrukkelijk mijn vinger op zijn pols. Dit lijkt vooralsnog een succesvolle 
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begeleidingsstrategie, nu er voor een aantal deelstappen nu concrete resultaten bereikt zijn van het 
gewenste wetenschappelijk niveau.  

De studenten die ik momenteel begeleid in hun masterscriptieonderzoek verschillen natuurlijk niet 
enkel in leerstijl, maar ook in onder meer culturele en opleidingsachtergrond. Zo communiceert mijn 
internationale MBI student uit Zuidoost Azië van nature op een veel minder directe wijze dan de 
meeste studenten van Nederlandse origine. Ook begeleid ik een aantal studenten die de MBI-
opleiding hebben bereikt na het voltooien van een gerelateerde HBO opleiding. Het begeleiden van 
deze studenten vergt veel meer aandacht voor de wetenschappelijke fundamenten van het 
afstudeeronderzoek, op gebieden zoals het positioneren van hun onderzoek in het wetenschappelijke 
veld en de te hanteren onderzoeksmethode en –validatie. Dit gegeven—dat iedere student een op 
maat gesneden begeleiding vereist—maakt dat ik de masterscriptiebegeleiding als één van mijn 
favoriete functietaken ervaar. 

Gebruik bibliotheek/Internet wegwijs 
Wat betreft mijn internet-wegwijsheid kan ik kort zijn: ik ben in 1995 afgestudeerd op het gebied van 
Information Retrieval en ontwikkelde in 1996 mijn eerste commerciële webserver-extensie. Als 
allround internet expert kan ik kortom vinden wat ik zoek. Mijn bibliotheekgebruik is mede hierdoor 
voornamelijk van virtuele aard. Ik maak veel gebruik van de universitaire faciliteiten op dit gebied via 
de Universiteitsbibliotheek Utrecht (was: MyUU) en Google Scholar.xvi Tijdens het vak Method 
Engineering en de afstudeerbegeleiding breng ik deze kennis over op de studenten, om hen hun 
onderzoek (beter) te kunnen laten verrichten. 

Voor het papieren boek of te bestellen artikel heb ik reeds enkele malen dankbaar gebruik gemaakt 
van de departementale bibliothecaris indien er geen haast bij was. 

Gebruik hulpmiddelen 
Mede dankzij mijn rol als organisator van het MBI Colloquium heb ik het afgelopen studiejaar 
ervaring opgedaan in het gebruik van allerlei facilitaire hulpmiddelen zoals uitleenlaptops en -beamers, 
maar ook in het hanteren van meer traditionele onderwijshulpmiddelen zoals de eierwekker om het 
presenteren binnen een vooraf vastgestelde tijdsduur af te dwingen. 

Tot slot wil ik—wellicht ten overvloede—wijzen op het gebruik van een cursuswebsite met eventueel 
RSS-nieuwsabonnement en mailinglist om onderwijsgerelateerde mededelingen te communiceren. 
Aan de IOBM website heb ik actief bijgedragen in het tweede deel van de cursus, inclusief het 
bijwerken van het optionele RSS-nieuwsabonnement. De cursus beschikt bovendien over een eigen 
mailinglist waarop alle deelnemende studenten geabonneerd zijn, als aanvullende mogelijkheid om 
tussentijdse mededelingen te plaatsen. Deze IOBM faciliteiten zijn overigens vóór mijn aantreden 
door Remko Helms opgezet. De website van het MBI Colloquium heb ik daarentegen direct na mijn 
aantreding geheel zelf ontwikkeld, en beschikt onder meer over een compleet presentatiearchief en –
agenda. Het presentatiearchief is opgeslagen in BSCW en is enkel te benaderen door de deelnemende 
studenten. Ik werk met name de presentatieagenda op deze website wekelijks bij.xvii 

2.3–Toetsen en evalueren van onderwijs 

Effectief, transparant toetsen 
Ik hanteer een combinatie van middelen om zoveel mogelijk te garanderen dat de vereiste kennis en 
inzichten van de studenten zo nauwkeurig mogelijk worden getoetst. Ter illustratie geef ik hieronder 
aan waarom de toetsing en beoordeling van de eindtoets IOBM die ik heb verzorgd, zowel effectief 
als transparant genoemd kan worden. 

Ten eerste wisten de studenten reeds bij aanvang van de cursus IOBM wat de eindtermen en 
beoordelingscriteria waren. Deze staan namelijk vermeld op de IOBM website. Ten tweede gaven de 
wekelijkse opdrachten een redelijke indicatie van het verwachte eindniveau. Ik heb zelfs enkele 
deelvragen op aangepaste wijze terug laten komen in de eindtoets. Ten derde gaf ik tijdens de 
werkcollegebesprekingen via mijn oordelen over de voorgestelde tentamenvragen van de studenten 
telkens expliciet aan of een dergelijke vraag eventueel in aanmerking zou kunnen komen als 
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daadwerkelijke tentamenvraag. Indien dit niet het geval was voor een vraag, gaf ik aan waarom de 
vraag ongeschikt was. Ten vierde heb ik bij het samenstellen van de tentamenvragen enkele 
deelvragen van enkele jaren geleden opgenomen, zodat naderhand het niveau van de nieuwe met de 
oude studenten vergeleken kon worden. Aangezien reeds jarenlang de antwoorden op de 
vragenformulieren dienen te worden ingevuld, zijn er hoogstwaarschijnlijk geen complete kopieën 
van oude tentamens in omloop.  

Ten vijfde was de eindtoets uit een aantal zeer diverse onderdelen opgebouwd. Zowel in opzet als op 
inhoudelijk gebied. De toets bestond uit 16 multiple choice vragen (30% van het eindcijfer) en een 
aantal open vragen (70% van het eindcijfer). Voor iedere deelvraag stond op de laatste pagina van de 
toets het aantal punten dat er voor te behalen was. Tenslotte heb ik met behulp van een uitgewerkte 
antwoordsleutel voor iedere deelvraag het aantal punten opgedeeld tussen de antwoordelementen. 
Deze antwoordsleutel bevordert in hoge mate de transparantie van een toets en de rechtvaardigheid 
van de beoordeling. Het belang hiervan blijkt uit de inzagebezoeken van de studenten in een poging 
om het cijfer enigszins op te krikken. Illustratie 20 en Illustratie 21 zijn enkele eenvoudige 
tentamenvragen die direct betrekking hebben op uitgebreid behandelde stof in de hoor- en 
werkcolleges. Bijlage 7-Puntverdeling IOBM eindtoets tentamenvragen toont de informatie zoals 
deze op de laatste tentamenpagina opgenomen was. 

Wat voor type betaalkaart is de ChipKnip? 

A) Smart card 
B) Debit card ← 
C) Credit card 
D) Charge card 

Illustratie 20: Een multiple choice tentamenvraag die teruggrijpt op een hoorcollege (zie 
Illustratie 14). 

Geef voor ieder van de volgende typen informatiesystemen aan of het in hoofdzaak data, informatie, of kennis 
verwerkt. 

A) Expert systeem kennis (Medische diagnose systemen) 
B) DSS informatie (Stemwijzer) 
C) TPS data (InterPay betaalsysteem) 
D) MIS informatie (Voorraadbeheersystemen) 

  
Antwoordsleutel: 1/4 goed = 1 punt; 2/4 goed = 2 punten; 3/4 goed = 3,5 punten; 4/4 goed = 5 punten 

Illustratie 21: Een eenvoudige open vraag met antwoordsleutel en puntverdeling. 

Toetsanalyse 
Remko Helms heeft reeds enige jaren geleden een effectief tentamenverwerkingsinstrument 
ontwikkeld. Dit Excel sheet verschaft een eenvoudig middel om de toetsresultaten te controleren en 
te analyseren. Illustratie 22 toont een fragment van de Excel sheet zoals door mij ingevuld met de 
IOBM eindtoetsresultaten. Hierin is onder meer te zien aan de waarden in de groene cellen, die het 
aantal juist gegeven multiple choice antwoord markeren, dat het niveau van de toets precies goed is. 
Er zijn in ieder geval met het blote oog geen outliers te zien, afgezien van de waarschijnlijk te 
eenvoudige vraag 2. Tevens is onderaan zichtbaar dat ik ieder antwoord 73 maal heb ingevoerd; ik 
ben dus geen studentantwoorden vergeten in te typen. Voor het verwerken en analyseren van de open 
vragen in het tentamen beschik ik over een vergelijkbaar Excel sheet. 



 

 
Illustratie 22: Fragment van het IOBM toetsverwerkingsdocument met geïntegreerde 
toetsanalyse. 

Feedback verzamelen eigen functioneren en ontwikkeling 
Ik probeer voor al mijn onderwijsactiviteiten heldere feedback te verzamelen van zowel studenten als 
begeleiders. Helderheid in deze context betekent voor mij een enkel eindcijfer, dat vervolgens 
toegelicht en genuanceerd kan worden via een paar Tips- en Topsvragen. In mijn IOBM evaluaties 
stel ik de studenten ook nog enkele andere vragen, maar deze kan ik regelmatig niet eenduidig 
interpreteren indien de waardering niet wordt toegelicht in de Tips- of Topsvraag. Illustratie 23 vat de 
over mij verzamelde studentbeoordelingen in chronologische volgorde samen. De eindcijfers zijn 
afgerond op één cijfer achter de komma. Zoals in de inleiding reeds vermeld, zijn alle schriftelijke 
evaluatiebeoordelingen in enkele tabellen samengevat op mijn Course evaluations pagina: 
http://sites.google.com/a/spru.it/marco/edu/eval. 
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VV AA KK   TT YY PP EE   BB EE OO OO RR DD EE LL II NN GG EE NN   EE II NN DD CC II JJ FF EE RR   

a) Taalvariatie in Nederland Hoorcollege 12 7,3 

b) Taalvariatie in Nederland Werkcollege 11 7,2 

c) ICT in Organisatie, Beleid en Management Werkcollege 32 7,6 

d) ICT in Organisatie, Beleid en Management Hoorcollege 40 7,4 

e) ICT in Organisatie, Beleid en Management Hoor&Werkcollege 31 8,1 

f) Master thesis supervision Individuele 
begeleiding 

4 8,0 

Illustratie 23: Gemiddelde eindcijfers van mijn studenten voor mijn onderwijsvaardigheden in 
chronologische volgorde in de periode 2006-2008. 

Enkele opmerkingen kunnen de cijfers wellicht beter interpreteerbaar maken. Beoordelingen (a) en 
(b) vonden plaats aan het eind van de colleges voor een kleine groep studenten. Beoordeling (c) is de 
tussentijdse evaluatie van enkel de werkcolleges IOBM, zoals reeds beschreven in Zichzelf ter 
discussie stellen. Beoordeling (d) vond plaats na mijn laatste hoorcollege IOBM, en diende ook enkel 
ter evaluatie van deze specifieke onderwijstaak. Beoordeling (e) representeert het antwoord op de 
vraag “Hoe vond je de hoorcolleges van Marco?” in de reguliere cursusevaluatie die op vrijwillige basis door 
studenten elektronisch wordt ingevuld. De responsratio was 34% en de gemiddelde beoordeling op 
een schaal van 1 (saai) tot 5 (interessant) was 4,04, wat gelijk staat aan 8,1 op een schaal van 1 tot 10. 
Verder heb ik via het in Bijlage 8-Evaluatieformulier MBI scriptiebegeleiding opgenomen formulier 

http://sites.google.com/a/spru.it/marco/edu/eval
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feedback gevraagd van de eerste lichting MBI studenten waarvan ik als eerste begeleider reeds 
minimaal vijf maanden de supervisie verzorg. Tenslotte heb ik met mijn tutor Remko Helms 
mondeling mijn hoorcolleges IOBM nagesproken. 

Diagnose kwaliteit onderwijs 
Zoals reeds naar voren is gekomen in dit portfolio, heb ik inmiddels een veelvoud aan feedback 
verzameld met betrekking tot mijn kwaliteiten als universitair docent. De conclusies in het 
observatieverslag van de BKO cursus in Bijlage 3–Observatieverslag IOBM hoorcollege e-commerce 
enerzijds, en de eindcijfers van studenten voor de door mij gegeven cursussen zoals samengevat in 
Illustratie 23 anderzijds, sterken mij in mijn persoonlijke oordeel dat mijn kwaliteiten als universitair 
docent op dit moment reeds “ruim adequaat” te noemen zijn. Ik verwacht binnen enkele jaren het 
“ruim goed” niveau te bereiken. Ik baseer deze verwachting onder meer op de zeer korte 
voorbereidingsperiode die ik dit afgelopen studiejaar heb gehad, en mijn vakgebiedsovergang van 
taalkunde naar bedrijfsgerichte informatiekunde. De basis voor mijn onderwijskwaliteit is echter 
onveranderd gebleken, namelijk het enthousiasmerend uitdragen van mijn interdisciplinaire vakkennis 
in een ontspannen gezamenlijke leeromgeving. Voor specifieke plus- en verbeterpunten verwijs ik 
graag naar de vele illustratiekaders in dit portfolio en naar de complete verzameling van Tips en Tops 
beoordelingen op mijn Course evaluations internetpagina. 

Continuïteit ontwikkeling onderwijs op basis van eigen evaluatiegegevens 
In aanvulling op bovenstaande Diagnose kwaliteit onderwijs wil ik hier in herinnering brengen dat ik 
aan de hand van de eerder genoemde tussentijdse evaluatie van mijn IOBM werkcolleges mijn 
werkcolleges deels heringericht heb, om zodoende beter aansluitend onderwijs te kunnen verzorgen 
naar de studenten toe. Aangezien ik niet over eindevaluatiegegevens beschik die enkel betrekking 
hebben op mijn werkcolleges IOBM, kan ik het resultaat niet direct duiden. Echter, wellicht kan de 
eindbeoordeling van mijn IOBM onderwijs geïnterpreteerd worden als een verhoogde 
studentwaardering voor mijn onderwijs. In Illustratie 23 is namelijk te zien dat in de tussentijdse 
beoordeling mijn werkcolleges met een 7,4 werden gewaardeerd, terwijl de eindwaardering voor alle 
werk- en hoorcolleges IOBM in een gemiddelde van 8,1 resulteerde. 

http://sites.google.com/a/spru.it/marco/edu/eval
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3–Organisatorisch 
Mijn organisatorische activiteiten op onderwijsgebied hebben met name betrekking op het MBI 
Colloquium, de Voorlichtingscommissie. Ik beschrijf deze activiteiten onder respectievelijk 
Coördinatie en Administratie onderwijs. Tevens zal ik vanaf september 2008 aan het Tutorschap voor 
eerstejaars studenten deelnemen, wat mede vanwege het ingevoerde Bindend Studie Advies (BSA) in 
toenemende mate een verantwoordelijke taak is geworden. 

Coördinatie 
Vanaf de eerste week van mijn indienstreding heb ik de organisatie en coördinatie van het MBI 
Colloquium voor stagelopende masterstudenten Business Informatics op mij genomen. Dit 
colloquium is een verplicht tweewekelijks seminar dat het gehele jaar doorloopt. Alle MBI studenten 
dienen in dit seminar enkele malen hun afstudeeronderzoek te presenteren aan elkaar en aan de 
docenten. Vervolgens kan er op constructieve wijze over de onderzoeksvraag, -methode en data 
analyse worden gediscussieerd. 

Mijn rol in dit MBI colloquium bestaat achter de schermen onder meer uit het inroosteren van de 
studenten. Ik heb daardoor met alle studenten individueel contact via email en rondom de 
presentaties. Zoals reeds beschreven in Gericht op wetenschappelijk-kritisch probleemoplossend 
denken en Gebruik hulpmiddelen heb ik ter ondersteuning van deze organisatorische taak een 
website opgezet, waarin met name de agenda voor de komende sessies in te zien is en de presentaties 
van alle voorgaande sessies terug te vinden zijn. Het verloop van dit colloquium is naar mijn mening 
nu zeer transparant geworden. Zo verzoeken studenten nu telkens meer uit eigen beweging om op 
een specifieke datum hun presentatie te geven, en uploaden ze nu in toenemende mate hun 
presentatie naar BSCW voor opname in het online MBI Colloquium archief. Verder vallen onder de 
voorbereiding tevens facilitaire zaken zoals het reserveren van zalen, beamers en laptops. Tot slot heb 
ik ook tijdens het MBI colloquium een organisatorische taak. Ik kondig de sprekers aan, laat een 
presentielijst rondgaan, en ben verantwoordelijk voor het in gang houden van het vragenvuur na 
iedere presentatie, wat inhoudt dat ik na iedere presentatie enkele prikkelende vragen paraat dien te 
hebben om de discussie eventueel aan te zwengelen. 

Administratie onderwijs 
Ik akkoordeer tevens de tentamenbriefjes voor het MBI Colloquium vanuit de 
studentenadministratie, zodat de studenten hun punten toegewezen krijgen. Ik controleer hiervoor of 
ze in voldoende mate aan de presentatie- en presentieplicht hebben voldaan. 

In het aanstaande studiejaar zal ik tevens de vakcoordinatie voor IOBM overnemen van mede-docent 
Remko Helms, waarin hij mij het afgelopen studiejaar reeds wegwijs heeft gemaakt. Zo heb ik het 
afgelopen jaar onder meer reeds de eindtoetsresultaten doorgegeven aan de studentenadministratie en 
geakkoordeerd. 

Onderwijscommissies 
Sinds begin 2008 neem ik deel aan de Voorlichtingscommissie waarin de voorlichting van onze 
onderwijsprogramma’s aan potentiële studenten ter optimalisatie van de studenteninstroom centraal 
staat. Vanuit deze rol zal mijn aandeel in voorlichtingsactiviteiten toenemen. Zo werk ik nu mee met 
het HU/UU Steunpunt voor Voortgezet Onderwijs rond het onderwerp ICT, Beleid en Organisatie 
(IOBM) om op dit vlak nascholing te geven aan docenten en lesmateriaal voor leerlingen te 
ontwikkelen. In dit verband zal ook een hoorcollege IOBM worden bezocht door VWO leerlingen 
uit de omgeving Utrecht, in een nieuwe poging om de instroom Informatiekunde te verhogen. 

Tenslotte heb ik mij als Voorlichtingscommissielid ten doel gesteld om (meer) inzicht te verkrijgen in 
de effectiviteit van de verschillende wervingsactiviteiten. 
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Samenwerken in docententeams 
Informeel stafoverleg binnen de Informatie & Organisatie leerstoelgroep vindt, afgezien van op ad-hoc 
basis, tevens plaats op iedere maandagochtend. Hier wordt onder meer informatie uitgewisseld en 
eventuele uitdagingen besproken. 

Tevens heb ik samen met Remko Helms als mede-docent en een student-assistent gedurende de 
collegereeks IOBM iedere woensdagmiddag overleg gevoerd over onder meer de beoordelingscriteria 
van de weekopdrachten en de te behalen leerdoelen. 

Begeleiden afstudeerstages en promotietrajecten 
Ik heb reeds kortstondig een externe promovendus onder mijn hoede gehad. Helaas heeft hij zeer 
recentelijk een nieuw carrierepad gekozen waarin voor promoveren voorlopig geen ruimte is. We 
hadden reeds in enkele sessies het promotieplan en het eerste paper opgezet. Ik verwacht echter op 
korte termijn een nieuwe promovendus, gezien de vele mogelijkheden binnen onze Informatie & 
Organisatie leerstoelgroep. Een andere mogelijkheid voor het werven van een promovendus, die ik op 
korte termijn zal uitwerken, is via onderzoeksaanvragen bij bijvoorbeeld NWO of participerende 
bedrijven. 

In Begeleiden zelfstudie ben ik reeds ingegaan op mijn begeleiding van afstudeerstages. Tevens 
onderhoud ik contacten met participerende bedrijven zoals Accenture en CapGemini. 
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4–Algemeen 
Ik ben ervan overtuigd dat aan de hand van de voorgaande pagina’s een voldoende “algemeen” beeld 
van mijn onderwijskwaliteiten te vormen is. Vandaar dat ik dit onderdeel wil beperken tot enkele 
aanvullende student- en observatorbeoordelingen. Eerst wil ik echter nog enkele, tot nu toe 
onbesproken aspecten van mijn onderwijstaak voor de volledigheid aanstippen: 

• Ik ben bekend met het Onderwijs- en Examenreglement (O.E.R.) en heb hiermee ook  
praktijkervaring opgedaan via onder meer de IOBM eindtoets. 

• Ik heb in mijn werkcolleges altijd zo goed mogelijk rekening proberen te houden met de 
studiebelasting voor de studenten. 

• Ik heb bij het IOBM tentamen reeds een student met dyslexie geaccommodeerd. Deze 
persoon heeft het tentamen in zijn eigen tempo kunnen maken bij de studieadviseur. 

• Met name bij individuele begeleiding van scripties is het belangwekkend te weten dat er naar 
andere instanties verwezen kan worden voor aanvullende sturing. Het IVLOS kan 
bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij schrijfproblemen van MBI studenten. 

Gemotiveerd, enthousiast en betrokken 
“Opgewekte vertelstijl.” [hoor-iobm-top13] 

“Enthousiast.” [hoor-iobm-top31] 

“Les wordt leuk en enthousiast gebracht. Er is zeker meerwaarde voor mij!” [werk-iobm-top33] 

“[…] een betrokken docent met hart voor zijn vak en plezier in zijn onderwijstaak.” [verslag-iobm] 

Illustratie 24: Gemotiveerd, enthousiast en betrokken? 

Positief studieklimaat, sociaal en communicatief vaardig 
“Goede communicatie tussen docent en student, waardoor er goede discussies konden worden gevoerd.” [werk-iobm-
top30] 

“Duidelijkheid, goede interactie met de groep => goede sfeer. Leerzaam!” [werk-iobm-top25] 

“Hij behoudt goed contact met de studenten en spreekt ze aan op hun verantwoordelijkheid als ze niet bij de les zijn 
of als er wanorde dreigt.” [verslag-iobm] 

Illustratie 25: Positief studieklimaat, sociaal en communicatief vaardig? 

Flexibel, blijvende ontwikkeling, vernieuwend 
Zie voor meer argumenten Continuïteit ontwikkeling onderwijs op basis van eigen evaluatiegegevens. 

“De vrije ruimte die de docent bood. Veel docenten meegemaakt die onderwerpen die afwijken van de norm hard 
afkraken zonder er in te willen verdiepen. Deze docent wil leren.” [hoor-iobm-top15] 

“Ga zo door.” [hoor-iobm-tip27] 

“Het ‘spel’ was wel origineel, de kaartjes een keertje in kleur, hand-out heel duidelijk.” [hoor-taal-top9] 

Illustratie 26: Flexibel, blijvende ontwikkeling, vernieuwend? 
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Goede inschatting eigen vermogens 
Ter illustratie van mijn bewustzijn van mijn verbeterpunten, in aanvulling op de reeds eerder gestelde 
Diagnose kwaliteit onderwijs, hieronder nog een greep uit de verzameling studentevaluatietips: 

“Pluspunt was gelijk minpunt, soms teveel informatie. Verder erg duidelijk.” [hoor-iobm-tip7] 

“Minder slides, meer kernpunten op de slides.” [hoor-iobm-tip22] 

“Spreek mensen direct aan om een antwoord uit te lokken. dat helpt in een stille groep :-)“ [taal-werk-tip4] 

“Als een antwoord v.e. student niet goed is mag dat duidelijker teruggekoppeld worden. Nu soms wat vaag…” 
[werk-iobm-tip33] 

Illustratie 27: Goede inschatting eigen vermogens? 
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Conclusies 
Ik ben ervan overtuigd dat dit portfolio een adequate weergave biedt van mijn onderwijskwaliteiten 
alsook -verbeterpunten. Het voorgaande dient daarom in hoge mate te corresponderen met de 
conclusies van BKO-cursusleider Jaap Milius in zijn observatieverslag:  

Samenvattend naar Bko-criteria zijn mij de volgende professionele kwaliteiten bij Marco gebleken: 

• een stimulerend, activerend en positief leerklimaat te creëren; 

• aan te sluiten bij de voorkennis en belangstelling van studenten 

• mondeling uitdrukkingsvaardig te zijn in het Nederlands; 

• zich sociaal en communicatief vaardig op te stellen naar studenten en collega's toe; 

• te reflecteren op het eigen functioneren en open te staan voor kritiek van studenten en collega's. 

• open te stellen voor didactisch nieuwe inzichten en het experiment aangaat om zich verder te ontwikkelen. 

Vakinhoudelijke kwaliteiten: 

• bij het vormgeven en verzorgen van het onderwijs en bij de selectie en ontwikkeling van onderwijsmateriaal, aan te 
sluiten bij de praktijk en de actuele stand van zaken op het betreffende vakgebied en deze inzichten te verdisconteren in 
relatie tot de doelen van het onderwijsonderdeel; 

• dwarsverbanden te leggen tussen theorie en praktijk. 

Ontwikkeling van onderwijs: 
Een cursusonderdeel zo in te richten dat het past bij de aanwezige voorkennis van studenten, het doel van de cursus zelf en de 
plaats hiervan in de gehele opleiding, blijkens: 

• het gekozen materiaal en de leervormen die betrekking hebben op kennisverwerving, en 

• de activiteiten die gericht zijn op het verwerven van zowel professionele en vakgerichte vaardigheden. 

Geven van onderwijs: 

• een variatie aan relevante, en didactisch verantwoorde werkvormen en leermiddelen te gebruiken, waarbij hij afwisselend 
de rol van expert en coach inneemt; 

• effectief gebruik te maken van ondersteunende media (powerpoint). 

Illustratie 28: De conclusies uit het BKO observatieverslag. 

Ik sluit dit portfolio af in mijn eigen woorden aan de hand van een bondige Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities & Threats (SWOT)-analyse. Deze reflectieve sterkte-zwakteanalyse van mijn Pluspunten, 
Verbeterpunten, Mogelijkheden en Bedreigingen op onderwijsgebied worden ondersteund door het 
reeds gepresenteerde evaluatiemateriaal. 

Pluspunten 
Eén van de terugkerende thema’s in het evaluatiemateriaal is dat ik mijn passie voor Informatiekunde 
onderwerpen op een natuurlijke wijze met enthousiasme en humor kan overbrengen. Ik interpreteer 
dit als een bevestiging van wat ik ervaar als één van mijn kernkwaliteiten als universitair docent. Ik 
heb plezier in het communiceren met de studenten, en dit is naar mijn mening ook noodzakelijk om 
de leerstof optimaal op de studenten aan te kunnen laten sluiten. Ter illustratie wil ik nogmaals wijzen 
op de video die gemaakt is van één van mijn hoorcolleges in het kader van de BKO-leergang. Het 
eerste deel hiervan is te zien op http://sites.google.com/a/spru.it/marco/live. 

Een andere kenmerkende onderwijskwaliteit vind ik de gedegen en nauwkeurige wijze waarop ik mijn 
colleges voorbereid. De waardering voor onder meer mijn onderwijsondersteunend materiaal is dan 

http://sites.google.com/a/spru.it/marco/live
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ook veelvuldig in het evaluatiemateriaal terug te vinden. Eén van de aspecten waaruit deze gedegen 
werkwijze naar voren komt, is mijn voortdurende aandacht voor het concretiseren van theoretische 
concepten via actuele nieuws- en technologieontwikkelingen. Het onderdeel Leerstofselectie en 
structurering geeft enigszins een beeld van deze focus. Ook het aanhalen van relevante anecdotes uit 
mijn jarenlange commerciële ICT-ervaring kan hier overigens bij helpen. Ik verwacht hiermee de 
studenten te helpen om de te leren stof beter en blijvender te plaatsen binnen hun reeds aanwezige 
kenniskader. 

Verbeterpunten 
Het pluspunt met betrekking tot mijn gedegen voorbereiding van colleges en ondersteunend 
materiaal zie ik tegelijkertijd ook als mijn belangrijkste verbeterpunt. Ik heb nog te veel tijd nodig om 
een aantal van mijn taken op het door mij gewenste niveau uit te kunnen voeren. Overigens is dit 
punt de afgelopen jaren iedere keer mijn expliciete cursusdoelstelling geweest—bij zowel de VU-
cursus Presentatietechniek, de UvA-cursus Didactiek als de UU-cursus BKO-leergang.  

Bovenstaand verbeterpunt leidt vanzelf naar de achterliggende reden: ik ben van nature een 
perfectionist. Dit hoeft overigens geen verrassing te zijn, gezien mijn lange carriere als software 
ontwikkelaar van productsoftware. In dit metier zijn een scherp oog voor de kleinste details en de 
hoogste uitvoerende precisie van cruciaal belang. Echter, in het onderwijs behoort de verhouding 
tussen perfectie en efficiëntie meer in balans te zijn, mede gezien de relatief hoge werkdruk in het 
eerste dienstjaar waarin ik te weinig tijd voor mijn onderzoekstaak heb kunnen vrijmaken. De 
komende jaren dien ik dan ook te komen tot een betere balans tussen mijn onderwijs- en 
onderzoekstaken. In de komende jaren zal ik streven naar een efficientere vervulling van mijn 
onderwijstaken, nu ik de kwaliteit van mijn onderwijsvaardigheden als het ware geijkt heb.  

Mogelijkheden 
Tot zover enkele interne aspecten van mijn onderwijskwaliteiten, gegroepeerd in Plus- en 
Verbeterpunten; afsluitend volgen nu nog enkele externe onderwijskwaliteitsfactoren, gegroepeerd in 
mogelijkheden en bedreigingen. 

Dankzij mijn multidisciplinaire achtergrond ben ik breed inzetbaar op onderwijsgebied binnen 
Informatiekunde in het algemeen en Business Informatics in het bijzonder. De combinatie van mijn 
wetenschappelijke expertise op computationeel-linguistisch vlak en mijn praktijkervaring op 
productsoftware-engineering en ondernemerschapsgebied is relevant en toepasbaar op een aanzienlijk 
deel van het huidige curriculum. De unieke combinatie van mijn expertise zou ik graag vorm willen 
geven in een nieuw op te zetten en te verzorgen mastervak, zoals bijvoorbeeld het in 2.1–
Ontwikkelen van onderwijs reeds aangehaalde Humanities computing in Business. 

Bedreigingen 
Ik dien ervoor te waken dat mijn multidisciplinaire achtergrond, tezamen met mijn brede passie voor 
ICT-onderwerpen, niet mijn valkuil van diffusie wordt. Hoewel ik mij graag in een relatief ruim 
omlijnd onderwijs- en onderzoeksgebied verder wil ontwikkelen, dien ik er continue zorg voor te 
dragen dat er een rode draad door mijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten blijft lopen. Het 
opzetten van een door mij te ontwikkelen collegereeks die direct aansluit op mijn interesses zou deze 
bedreiging op zeer effectieve wijze ontkrachten. Ook op een minder directe wijze is het goed mogelijk 
om deze bedreiging te neutraliseren. Ik zal dan op zowel operationeel als strategisch niveau zorg 
dienen te blijven dragen voor een goede aansluiting tussen, en conceptuele samenhang binnen mijn 
onderwijs- en onderzoekstaken. 

 



 

Bijlagen 
1–Toets- en beoordelingsmatrijs BKO portfolio 
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2–Voorbeeld Kolb leerstijlentest 
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3–Observatieverslag IOBM hoorcollege e-commerce 
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4–Certificaat UvA-cursus Didactiek 
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5–Tussentijds evaluatieformulier werkcolleges IOBM 
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Beste student, graag wil ik van jullie horen wat jullie van mij als docent vinden. De resultaten gebruik ik 
om mezelf te verbeteren en voor mijn kwalificatie onderwijs waar ik nu mee bezig ben. Ik stel het op prijs 
als je de tijd neemt om onderstaande vragen te beantwoorden. Bedankt!  --Marco 

 

Evaluatie werkcolleges IOBM 
 zeer mee 

eens ----------- neutraal ----------- zeer mee 
oneens 

1)  De plenaire uitleg en instructies waren duidelijk Ο Ο Ο Ο Ο 

2)  De discussies in de groep werden goed geleid Ο Ο Ο Ο Ο 

3)  De planning en organisatie van de werkgroep verliep goed   Ο Ο Ο Ο Ο 

4)  De werkgroepbijeenkomsten vond ik leerzaam   Ο Ο Ο Ο Ο 

5)  De werkgroepbijeenkomsten volgde ik met plezier   Ο Ο Ο Ο Ο 

 
 
 

 
Voor de docent/bijeenkomst geef ik het cijfer: 

 

 
  
 
 

Top: Wat vond je opvallend sterke punten? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tip: Heb je nog een tip hoe ik het een volgende keer anders of beter zou kunnen doen? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

6-Spelopdracht bij werkcollege Taalvariatie in Nederland 
 

Spelopdracht bij Inleiding Taalvariatie, week 6 
syntactische variatie, geografie, dialectometrie 

Opzet 
De studenten doen een rollenspel om spelenderwijs na te denken over mogelijkheden en
toepassingen van kwantitatief taalkundig onderzoek. 
 
• Als aanstormend talenten in de taalwetenschap zullen jullie te maken gaan krijgen met

subsidie aanvragen!  
• Je onderzoeksgroep wil zich de komende jaren richten op kwantitatieve aspecten van

taalkundig onderzoek, en jullie zijn de beoogde uitvoerende onderzoekers. Maar, zonder
geldstroom geen onderzoek en dus geen vervolg van jullie academische carrière... 

• Om preciezer te zijn: onderzoeksvoorstellen waarin meerdere uitvoerenden begroot zijn,
vallen bij NWO bijvoorbeeld onder de categorie programma aanvraag, of VIDI of VICI.
Dit gaat minimaal om enkele tonnen euro’s. Het voorstel moet daarom meerdere
facetten omvatten, die elk door één van jullie kan worden uitgezocht. Het moet dus wel
een ambitieus/groots plan zijn. 

• Formuleer daarom een onderzoeksvoorstel op kwantitatief taalkundig gebied dat door de
selectiecommissie kan komen, en beargumenteer je voorstel zo krachtig mogelijk. 

Uitvoering 
De studenten vormen groepen van 3 of 4 personen. Er zijn 3 groepen. Twee groepen (elk
van 4 personen) zijn onderzoeksgroepen, één groep is de selectiecommissie (3 a 4
personen). 
 
• Groep 1: De selectiecommissie moet criteria formuleren, en deze criteria

beargumenteren, waarop de aanvragers beoordeeld zullen gaan worden. Dus: wat maakt
een onderzoek op taalkundig gebied interessant, waardevol, vernieuwend, etc? 

• Groepen 2 en 3: De onderzoeksgroepen moeten een onderzoeksvoorstel formuleren en
in maximaal 10 minuten op overtuigende wijze kunnen beargumenteren tegenover de
selectiecommissie. 

 
Nadat de onderzoeksgroepen hun voorstel hebben gepresenteerd aan de selectiecommissie,
maakt de de commissie vervolgens de winnaar bekend door de onderzoeksgroepen
beargumenteerd te beoordelen op basis van de vastgestelde criteria. 
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7-Puntverdeling IOBM eindtoets tentamenvragen 
 

 

   
BKO portfolio -40/42- Marco Spruit@cs.uu.nl

 



 

8-Evaluatieformulier MBI scriptiebegeleiding 
 

Dear MBI student, with this simple evaluation form I would like to know from you what you think of me as 
your thesis supervisor. I will use your feedback to improve the quality of my supervision role, and for 
inclusion in my “Teaching qualification portfolio” which I am currently working on. I would really 
appreciate it if you’d take a minute to complete this simple form.  
 
Please return your evaluation form before the end of next week in my postal mailbox (labeled: M. Spruit)  
in CGN-202 (the cantina) to ensure anonimity.  Thanks!  --Marco 

 

A really simple evaluation of my MBI Thesis supervision role 
 
 

 
Overall, I grade Marco’s supervision role with a… (on a 1-10 scale): 

 
 
 
 
 

Top: Can you describe a quality in my supervision which you particularly appreciate? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tip: Which aspect in my performance do you think I could further improve upon most? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
[That’s all. Thanks again!  --Marco] 
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i Zie http://www.ivlos.uu.nl/adviesentraining/aanboduniversite/cursussenvoordoc/bkodidactiek/36207main.html. 
ii Vanzelfsprekenderwijs representeert de Nijntjeskaart in Illustratie 2 niet mijn ideale of complete visie op het 
onderwijs. 
iii McKeachie, W.J., Svinicki, M. (2006). Teaching Tips. Strategies, Research and Theory for College and University Teachers. 
Boston: Houghton Mifflin. 
iv Mann, R.D. et al. (1970). The College classroom: Conflict, change, and learning. New York: Wiley. 
v Kolb, D. A. (1999). Learning style inventory. Version 3, The Hay Group, Boston. 
vi Zie mijn publicatielijst voor een overzicht van mijn besprekingen van productsoftware en –technologieën. 
vii http://www.centrumvoornascholing.nl/programma/didactiek_voor_promovendi_met_onderwijstaken. 
viii http://www.ivlos.uu.nl/adviesentraining/aanboduniversite/cursussenvoordoc/bkodidactiek/36207main.html. 
ix De opname is te zien op http://people.cs.uu.nl/spruit/live/mrs20080108-S&R5.mp4. (Let op: > 690 MB). 
x Stair, R.M., Reynolds, G.W. (2008). Fundamentals of Information Systems, Fourth Edition, Canada: Thomson 
Course Technology. 
xi http://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOME&jaar=2007. 
xii http://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOIOBM&jaar=2007. 
xiii http://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOCQMBI&jaar=2007. 
xiv http://studiegids.uva.nl/web/sgs/nl/c/7878.html. 
xv Daan, J., Blok, D. (1969). Van Randstad tot Landrand; toelichting bij de kaart: Dialecten en Naamkunde, 
Bijdragen en mededelingen der Dialectencommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen te Amsterdam. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Volume XXXVII, Amsterdam. 
xvi http://www.library.uu.nl/vakgebieden/informatica/48256main.html. 
xvii http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/cqmbi/. 
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