
Jaarplan Kennisnet 2016
30 september 2015



1

Inhoud
Inleiding 2

Onderwijs en ict-behoeften 3
Onderwijsvraagstukken 4
Primair onderwijs 5
Voortgezet onderwijs 7
Middelbaar beroepsonderwijs  9
Groen onderwijs 11
Doorbraakproject Onderwijs & ICT  12

Activiteiten Kennisnet 13
Focus Kennisnet 14
Eigentijdse leermiddelen 16
Slimme organisatie van het leren 30
Meer rendement uit ict 39

Organisatie en middelen 51
Organisatie 52
Verantwoording 53
Begroting 54
 
 

Credits
Coverfoto: Evert van Moort / Hollandse Hoogte
Foto pagina 13: Richard Brokken / Hollandse Hoogte
Foto pagina 51: Arie Kievit / Hollandse Hoogte



2

Inleiding
Ict laten werken voor het onderwijs! 
 
Dat is de missie van Kennisnet, de publieke ondersteuningsorganisatie voor het po,  
vo en mbo. 

Het onderwijs gebruikt steeds meer ict en barst van de ambities om met ict het 
rendement van het onderwijs te verbeteren. In het Meerjarenplan 2015-2018 is 
beschreven wat voor de komende jaren de uitdagingen zijn en hoe Kennisnet het 
onderwijs ondersteunt bij het laten werken van ict. Dit Jaarplan 2016 beschrijft de 
focus voor 2016. Het is tot stand gekomen in samenwerking met de PO-Raad, de VO-
raad en saMBO-ICT en in afstemming met het ministerie van OCW. 

De hoofdlijnen zoals beschreven in het Meerjarenplan blijven staan, veel activiteiten liggen 
in het verlengde van het Jaarplan 2015. Belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van 
2015 zijn:
•   Privacy en informatiebeveiliging, inclusief de continuïteit van systemen: het 

afgelopen jaar zijn deze onderwerpen sterk in de belangstelling gekomen in het 
onderwijs. Het goed regelen van privacy en informatiebeveiliging is met name 
door het toegenomen ict-gebruik in het onderwijs steeds belangrijker aan het 
worden. Beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens is cruciaal. 
Leerlingen, studenten, ouders en medewerkers moeten erop kunnen en blijven 
vertrouwen dat hun gegevens bij de school in goede handen zijn.

•  Educatieve ketens: uitgevers, distributeurs en anderen veranderen om hun 
marktpositie in het onderwijs te behouden en te versterken. Dat onderwijssectoren 
steeds nadrukkelijker hun wensen en eisen op tafel leggen maakt dat hier beter 
op wordt ingespeeld. Omdat ontwikkelingen snel gaan is het daarbij zaak om 
vanuit het onderwijs goed te definiëren wat vanuit onderwijsperspectief wenselijke 
ontwikkelingen zijn en wat de publieke waarden (zoals privacy en marktwerking) zijn 
waar op wordt gestuurd.

•  Doorbraakproject Onderwijs & ICT: het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is in 
2015 de uitvoeringsfase ingegaan. Kennisnet is penvoerder en voert een groot deel 
van de activiteiten uit.

Leeswijzer
In het eerste deel van het jaarplan wordt beschreven wat de (voor Kennisnet 
relevante) ambities van het onderwijs zijn en wat dit betekent voor de inspanningen 
die de sectoren van Kennisnet verwachten. Hierbij wordt apart ingegaan op het 
Doorbraakproject Onderwijs & ICT en is aandacht voor het Groene onderwijs.
In het tweede deel wordt ingegaan op de concrete activiteiten. Deze zijn geordend 
volgens thema’s van het meerjarenplan: eigentijdse leermiddelen, slimme organisatie 
van het leren, meer rendement uit ict halen. Bovendien wordt in dit deel beschreven 
wat de focus voor 2016 is.
Het jaarplan sluit af met een korte beschrijving van de organisatie van Kennisnet en de 
begroting 2016 op hoofdlijnen.
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Onderwijs en ict-behoeften
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Onderwijsvraagstukken
Op basis van de behoeften van het onderwijs zijn in het Meerjarenplan 2015-2018  
de meerjarige doelen waar Kennisnet aan bij draagt gedefinieerd. Bij eigentijdse 
leermiddelen ligt de focus op de ontwikkeling en het beheer van de benodigde 
infrastructuur en het maken van afspraken met partijen in de keten. Een slimme 

  

•  Onderwijs heeft meer regie over de 
leermiddelenketen.

•  Vraag en aanbod zijn beter met elkaar 
verbonden in een open markt.

•  Ontwikkelingen gericht op gepersonaliseerd 
leren (maatwerk, differentiatie) worden 
versneld.

     

•  Minder administratieve lasten.
•  Aansluiting en verbetering doorlopende 

leerlijnen.
•  Meer transparantie (intern en extern) over 

presteren van leerlingen en instelling.
•  Het onderwijs heeft meer regie op de 

informatiehuishouding.
•  Informatiebeveiliging en privacy op orde.

  

•  Onderwijs maakt meer en beter gebruik van 
(wetenschappelijk) bewijs.

•  Het onderwijs is meer toekomstgericht 
(georganiseerd)

•  Nieuwe technologieën worden sneller en 
beter beoordeeld op potentiële relevantie

In dit deel beschrijven we wat binnen deze drie thema’s voor 2016 de vraagstukken zijn 
voor de verschillende sectoren.
Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen drie niveau’s:
•   macro: het versterken van de positie van het onderwijs en adresseren van 

vraagstukken die te maken hebben met stelselontwikkeling.
•   meso: welke infrastructuur, voorzieningen en kennis is nodig om de sector te 

ontwikkelen en te faciliteren.

organisatie van het leren vraagt vooral sectorbrede en sector-overstijgende afspraken 
en bijbehorende voorzieningen. Bij meer rendement uit ict gaat het onder andere om 
kennisdisseminatie en strategisch advies, maar ook over het verzamelen en duiden  
van relevante kennis. 

•   micro: beschikbaar stellen van kennis en tools zodat individuele instellingen en 
besturen ict kunnen benutten om rendement van ict in het  
onderwijs te verbeteren.

In de tabellen waarin de sectorbehoeften worden beschreven worden de blauwe 
punten (met name) binnen Doorbraakproject aangepakt, groene zaken zijn met  
name gericht op het groene onderwijs.
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Primair onderwijs 
In het sectorakkoord primair onderwijs zijn de ambities van het primair onderwijs 
uitgewerkt:
•  Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs. Inzet van ict kan scholen 

ondersteunen in het ontwikkelen van de individuele talenten van iedere leerling. 
Digitale leermiddelen helpen scholen te differentiëren. Scholen maken eigen 
keuzes bij de inzet van ict, maar zijn daarbij wel afhankelijk van de beschikbaarheid 
en betaalbaarheid van infrastructuur en digitale leermiddelen. Van leraren 
wordt verwacht dat ze beschikken over voldoende ict-vaardigheden. Voor 
talentontwikkeling is het tevens nodig om toptalenten uit te dagen, passend 
onderwijs structureel in te bedden in de school en zittenblijven te voorkomen. Om 
toekomstgericht onderwijs te kunnen geven is er ook aandacht voor de inhoud van 
het onderwijs in 21e eeuwse vaardigheden zoals digitale geletterdheid.

•  Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering. De kwaliteit van het 
onderwijs is de afgelopen jaren verbeterd, maar scholen hebben nog een groot 
verbeterpotentieel. Een gerichte verbeteraanpak binnen de school moet zorgen 
voor een algehele verbetering van het onderwijs. Deze verbeteraanpak wordt 
sectorbreed ingezet. 
Goed bestuur is een essentiële voorwaarde voor goed onderwijs. Besturen die 
verantwoordelijkheid nemen voor goed onderwijs, willen hier ook verantwoording 
over afleggen. Om verantwoordelijkheid te nemen is stuurinformatie nodig, om 
verantwoording af te leggen worden gegevens transparant gemaakt voor ouders en 
de omgeving van de school.

•  Professionele scholen. De kwaliteit van het onderwijs is afhankelijk van de inzet 
en vaardigheden van leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders en besturen. De 
komende jaren wordt gewerkt aan de versterking van de didactische vaardigheden 
van de leraar. Het gebruik van kwaliteitsinstrumenten geeft inzicht in de 
vaardigheden van leraren op individueel en bestuursniveau. Dit is niet alleen van 
belang voor startende leraren, maar ook voor ontwikkeling van leraren gedurende 
hun loopbaan. Versterking van de kwaliteit van schoolleiders en inzetten op breed 
samengestelde schoolteams is een voorwaarde voor een professionele school. Een 
professionele school is de basis voor scholing en deskundigheidsbevordering van 
medewerkers, en daarmee voor goed onderwijs.

•  Doorgaande ontwikkellijn. De leerling staat centraal. Daarom is verbinding tussen 
de school en de omgeving noodzakelijk. Door aansluiting bij de omgeving van de 
school, door bijvoorbeeld de vorming van kindcentra of samenwerking met (sport)
verenigingen. De positionering en invulling van het vso is eveneens belangrijk 
aandachtspunt. Een goede verbinding tussen het po en het vo gaat verder dan een 
goed schooladvies. Zo is een goede overdracht van gegevens van school naar school 
vereist, evenals stuurinformatie over de schoolloopbaan van leerlingen. 

 
Doorbraakproject Onderwijs & ICT - beter en slimmer leren met ict
In het Doorbraakproject werkt de PO-Raad samen met de VO-raad, het ministerie van 
OCW en EZ aan de verdieping van kennis en de verbetering van mogelijkheden om 
het onderwijs verder te personaliseren. De activiteiten specifiek voor het po worden 
uitgevoerd binnen het programma Beter en slimmer leren met ict. Schoolbesturen 
hebben de mogelijkheid om versnellingsvragen in te dienen om zo belemmeringen 
weg te nemen die op grote schaal worden ervaren. Binnen de breedtestrategie 
zorgt de PO-Raad voor de beschikbaarheid van kennis en concrete producten voor 
alle schoolbesturen. Op basis hiervan wordt iedere school in staat gesteld om een 
optimaal rendement te behalen uit de inzet van ict en daarmee elk kind in staat te 
stellen zich maximaal te ontwikkelen.
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 po  eigentijdse leermiddelen  slimme organisatie  meer rendement (kennis)

 Eigentijds en uitdagend onderwijs is alleen mogelijk met 
voldoende geschikte leermiddelen. Om ict te laten renderen 
dienen deze leermiddelen aan te sluiten bij de onderwijsvorm 
en leerdoelen. Dat betekent voldoende digitaal leermateriaal 
om de leerdoelen te kunnen dekken, materiaal dat aansluit bij 
verschillende onderwijsvormen en waarbij sprake is van een 
zekere mate van adaptiviteit.  
De ambitie om het onderwijs verder te personaliseren speelt 
hierbij een rol.

Een goed ingericht secundair proces dat adequaat wordt 
ondersteund door ict zorgt ervoor dat primaire processen beter 
kunnen renderen. Uitwisseling met de centrale overheid maar 
ook met andere ketenpartners vindt bij voorkeur plaats via 
gestandaardiseerde koppelvlakken. Om goed onderwijs te kunnen 
bieden is het waardevol dat relevante informatie over een leerling 
van de ene naar de andere instelling worden overgedragen.
Juist omdat er steeds meer informatie digitaal wordt 
opgeslagen en overgedragen is aandacht voor privacy en 
informatiebeveiliging belangrijk.

Om rendement te kunnen halen uit eigentijdse leermiddelen en 
slim georganiseerde processen is kennis nodig over wat wel en 
niet werkt met ict. Evenals kennis over de inrichting van de ict-
infrastructuur en relevantie technologische ontwikkelingen.
Daarbij neemt het belang van 21e eeuwse vaardigheden verder 
toe en wil het onderwijs hierop kunnen inspelen.

macro stimuleren randvoorwaarden marktwerking
 publiek-private dialoog (Edu-K) 
  duiden van strategische ontwikkelingen in markt, 

ondersteunen bij gesprekken met uitgevers, 
distributeurs en andere leveranciers

bevorderen gelijke informatiepositie en administratieve 
lastenverlichting

   publieke dialoog (SION, informatiekamer)
doorontwikkelen BRON / teruglevering gegevens

ketensamenwerking privacy en informatiebeveiliging
  afspraken met leveranciers
  privacy-convenant

beheersbaarheid ict-aanpassingen
  iAgenda

voeden debat 21st century skills 
  onderwijs #2032 

(digitale geletterdheid)
duidelijk maken van benodigde middelen

  connectiviteit
  financiën

meso regie op randvoorwaarden & vraagarticulatie
  programma van eisen
   standaarden & architectuur
   landelijke en ketenactiviteiten

beheer en doorontwikkeling centrale voorzieningen
  Kennisnet Federatie
   Eduroam

regie op randvoorwaarden & krachtenbundeling
  informatiemodel Onderwijsaanbod
  certificeringsschema

beheer en doorontwikkeling centrale voorzieningen
  OSO
  Vensters PO, Scholen op de kaart

kennisontwikkeling onderwijs & ict 
  sturen en interveniëren op/met big data
  versnellingsvragen

efficiënte inkoop
  inkoopactiviteiten

micro leveren van publieke diensten
  Wikiwijsleermiddelenplein

bieden van handvatten privacy en informatiebeveiliging
  publicaties en tools

ondersteuning bij invoeringsvraagstukken
  helpdesk OSO

onderzoek en kennis duiden en delen
  conferenties
  publicaties
  leraar24

technologische ontwikkelingen kennen en duiden
  (benutten) Trendrapport

ondersteuning bij planvorming
  versnellingsvragen expertpool
  beter en slimmer leren (kritische vriend, tools, helpdesk, 

webinars, masterclasses, regionale bijeenkomsten)
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Voortgezet onderwijs 
Het Strategisch kader 2015-2020 van de VO-raad beschrijft belangrijke ontwikkelingen 
die de komende jaren impact hebben op het voortgezet onderwijs:
•   Flexibilisering: onder invloed van technologische ontwikkelingen en een 

toenemende individualisering groeit Nederland toe naar een kennis- en 
netwerksamenleving. Voor het onderwijs betekent dit een omslag van 
massaproductie naar maatwerk. Het versterkt de wens om individuele talenten van 
leerlingen aan te boren en te ontwikkelen, vraagt om het beter benutten van ict 
in het primaire proces, leidt tot de noodzaak om in te spelen op de veranderende 
arbeidsmarkt en om de 21e eeuwse vaardigheden een centrale plek te geven in het 
onderwijs.

•  Brede vormingstaak: voortschrijdende globalisering en culturele en religieuze 
diversiteit dragen bij aan de roep om een brede vorming. De vo-scholen willen 
deze brede taak van het onderwijs vormgeven, leerlingen opvoeden tot kritische 
wereldburgers en aandacht geven aan de kernwaarden in onze samenleving.

•  Accountability: de samenleving vraagt in toenemende mate om transparantie en 
doelmatigheid, zeker daar waar het gaat om de besteding van publieke middelen. 
Dit vraag  
van scholen en schoolbesturen een heldere verantwoording, zowel over de kwaliteit 
van het onderwijs als over de doelmatige inzet van middelen. 

 
Dit leidt tot vier inhoudelijke strategische lijnen die de uitdagingen en ambities van het 
voorgezet onderwijs weergeven:
•  Onderwijs dat recht doet aan individuele talenten van leerlingen. Van scholen 

wordt verwacht dat zij de individuele talenten van leerlingen centraal stellen en dat  
elke leerling een kwalificatie haalt die past bij zijn of haar talent. Scholen werken 
daarom aan maatwerk, gepersonaliseerd en gedifferentieerd onderwijs en meer 
flexibiliteit.  
De leerling staat centraal, niet het systeem. Maatwerk, brede vorming en aandacht 
voor de competenties die nodig zijn in de 21e eeuw, bereiden leerlingen voor op de 
samenleving van morgen. Scholen hebben hiervoor ruimte en ondersteuning nodig.

•  Professionalisering van de schoolorganisatie. Professionele leraren zijn 
cruciaal voor goed onderwijs. Leraren moeten in staat gesteld worden zich 
blijvend te ontwikkelen en hun werkzaamheden aan te passen aan een 
voortdurend veranderende omgeving. Daarom wordt ingezet op onderwijs- en 
personeelsontwikkeling, het versterken van strategisch HRM en een ambitieus 
leerklimaat. 

•  Bedrijfsvoering, modern werkgeverschap en cao. Een gezonde financiële 
huishouding van de schoolorganisatie en goede verhoudingen tussen werkgever 
en werknemer binnen de school zijn belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. 
Professionalisering en een onderlinge aanspreekcultuur zijn van belang bij de 
verdere verbetering van de bedrijfsvoering; zo worden publieke middelen efficiënt 
en effectief ingezet voor goed onderwijs. 

•  Governance. De hoge eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van het onderwijs, 
vergen dat de sector kritisch naar zichzelf kijkt en serieus werk maakt van de 
uitdagingen die de bestuurskracht van scholen raken. Bestuurders die werken 
aan een gedeelde visie, kritisch zijn en daarnaast niet bang zijn om hun eigen 
tegenkracht te organiseren en kritiek verwelkomen. Door ook de resultaten van 
de school zichtbaar te maken voor de omgeving wordt de beweging naar een 
professionele cultuur doorgezet.

 
Doorbraakproject Onderwijs & ICT - Leerling 2020
In het doorbraakproject realiseert werkt de VO-raad samen met de PO-Raad en de 
ministeries van OCW en EZ aan een verdieping van kennis en mogelijkheden om het 
onderwijs verder te personaliseren. Activiteiten specifiek gericht op het VO worden 
uitgevoerd binnen het project Leerling 2020. Hierin spelen de Leerlabs een belangrijke 
rol. De VO-raad ondersteunt deelnemende bestuurders bij de verdere ontwikkeling 
van gepersonaliseerd leren in de eigen school. De opgedane kennis en de opbrengsten 
uit de Leerlabs worden gedeeld met alle scholen.
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 vo eigentijdse leermiddelen slimme organisatie meer rendement (kennis)

 Onderwijs dat recht doet aan individuele talenten van 
leerlingen is alleen mogelijk met geschikte leermiddelen. Dat 
betekent voldoende digitaal leermateriaal om de leerdoelen 
te kunnen dekken, materiaal dat aansluit bij verschillende 
onderwijsvormen en waarbij sprake is van een zekere mate van 
adaptiviteit. 
De ambitie om het voortgezet onderwijs verder te personaliseren 
en meer op maat in te richten speelt hierbij een rol.

Een optimale bedrijfsvoering is noodzakelijk voor de efficiënte en 
effectieve inzet van middelen. Een goede horizontale en interne 
verantwoording is onderdeel van de professionele cultuur van 
het vo.
Een zorgvuldige overdracht van informatie over leerlingen is van 
belang om een soepele overgang tussen (bijvoorbeeld) po en vo 
mogelijk te maken.
Juist omdat er steeds meer informatie digitaal wordt opgeslagen 
en gedeeld is het van belang om aandacht te hebben voor 
privacy en informatiebeveiliging.

Om rendement te kunnen halen uit eigentijdse leermiddelen 
en slim georganiseerde processen hebben bestuurders, 
schoolleiders en leraren kennis nodig over wat wel en niet werkt 
met ict. Evenals inzicht in de inrichting van de ict-infrastructuur 
en relevantie technologische ontwikkelingen.
Scholen bereiden leerlingen voor op de samenleving van morgen 
en houden daarom rekening met de competenties die nodig zijn 
om succesvol te zijn in de 21e eeuw.

macro stimuleren randvoorwaarden gepersonaliseerd leren 
(bevorderen marktwerking)

  publiek-private dialoog (Edu-K)
  duiden van strategische ontwikkelingen in markt
  gesprekken met uitgevers, distributeurs en andere 

leveranciers
  inventariseren knelpunten betaalbare connectiviteit 

bevorderen gelijke (informatie-)positie 
  publieke dialoog (SION, informatiekamer)
  doorontwikkelen BRON

beheersbaarheid ict-aanpassingen
   iAgenda

ketensamenwerking privacy en informatiebeveiliging
   afspraken met leveranciers
  privacy-convenant

versterken van positie onderwijs als vrager tov 
lerarenopleiders

   initieel en nascholing
betrekken van ict-ontwikkelingen bij nieuwe 
beleidsinitiatieven

  maatwerkdiploma

meso regie op randvoorwaarden & krachtenbundeling
  implementatie programma van eisen
  standaarden & architectuur
  landelijke en ketenactiviteiten

beheer en doorontwikkeling centrale voorzieningen 
  Kennisnet Federatie
  Edurep
  Eduroam

regie op randvoorwaarden & krachtenbundeling
  privacy en informatiebeveiliging
  certificering leveranciers
  informatiemodel Onderwijsaanbod 

beheer en doorontwikkeling centrale voorzieningen
  OSO
  Vensters VO, Scholen op de kaart 
  Doorstroommonitor

kennisontwikkeling onderwijs & ict
  e-didactiek
  Leerlabs (overkoepelend)

efficiënte inkoop
  bundeling inkoopactiviteiten
  connectiviteit

micro leveren van publieke diensten
  Wikiwijsleermiddelenplein

bieden van handvatten privacy en informatiebeveiliging
  publicaties en tools

ondersteuning bij invoeringsvraagstukken
  helpdesk OSO
 servicedesk vensters / scholen op de kaart

onderzoek en kennis duiden en delen
  publicaties
  conferenties
  netwerken
  Leraar24

technologische ontwikkelingen kennen en duiden
  (benutten) Trendrapport

ondersteuning innovatieve bestuurders 
  Leerlabs (expertpool)
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Middelbaar beroepsonderwijs
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) maakt zich sterk voor een uitdagender 
beroepsonderwijs. Daarbij zijn er drie hoofddoelstellingen: het verhogen van de 
kwaliteit van het beroepsonderwijs, het vereenvoudigen van het stelsel en het op orde 
brengen van de besturing en bedrijfsvoering. Ict wordt gezien als randvoorwaarde om 
de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs te verbeteren. De wijze waarop het mbo 
hier invulling aan geeft is wordt voor bestuurders steeds meer een strategische keuze. 

Juist in het mbo speelt daarbij de uitdaging om studenten voor te bereiden op een 
dynamische arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die voortdurend in beweging is en 
waarbij er vraag is om nieuwe en andere beroepsvaardigheden. Verschillen tussen 
branches worden kleiner, arbeid wordt flexibeler, kennis en vaardigheden verouderen 
sneller dan voorheen en eigen regie een leven lang leren is een voorwaarde voor 
participatie op de arbeidsmarkt.
In het Manifest MBO in 2025 beschrijft de MBO Raad de belangrijkste uitdagingen voor 
een toekomstbestendig en responsief mbo, waarbij rekening wordt gehouden met 
grote verschillen tussen branches, opleidingen en niveaus.
Het mbo zoekt naar manieren om de verschillende maatregelen aan te wenden 
voor een duurzame onderwijsverbetering. Dit vraagt om aandacht voor de 
professionalisering van docenten en managers; om didactische vaardigheden 
waarmee beter wordt ingespeeld op de behoeften van de studenten. Aandacht voor ict 
is hierbij een van de aspecten.
 
In het bestuursakkoord hebben het ministerie van OCW, mede namens de 
staatssecretaris van EZ, en de MBO Raad een aantal kwaliteitsafspraken vastgelegd 
en zijn afspraken gemaakt over het beschikbare investeringsbudget. Het verminderen 
van de regeldruk en administratieve lasten is één van de aandachtspunten. De onlangs 
verschenen visiebrief van minister Bussemaker een responsief mbo voor hoogwaardig 
vakmanschap gaat in op de thema’s veranderende arbeidsmarkt, een herkenbaar 
beroepsonderwijs en de kwaliteit van het onderwijs.

In het Meerjarenplan 2013-2015 Samen sterk met saMBO-ICT zijn de doelstellingen en 
(hoofd)activiteiten voor saMBO-ICT beschreven. Acties die bijdragen aan het realiseren 
van de doelstellingen uit het actieplan Focus op Vakmanschap hebben daarbij 
prioriteit. Andere hoofdthema’s uit het Meerjarenplan van saMBO-ICT zijn ‘meer 
voor minder’ (hoe kunnen instellingen een betere ict-kwaliteit realiseren tegen lagere 
kosten?) en ‘de belofte van ict’ (hoe kun je ervoor zorgen dat ict ook echt meerwaarde 
heeft in het onderwijsproces?). 
Eind 2015 zal een nieuw Meerjarenplan worden vastgesteld. De hoofdthema’s zullen 
daarbij in grote lijnen gelijk blijven. Wel zal er een aantal nieuwe accenten worden 
gelegd.  
Zo hebben de ontwikkelingen in rond de kwalificatiestructuur, wijzigingen 
in de bpv, examinering en kwaliteitsafspraken grote impact op het mbo. De 
informatievoorziening moet hierbij meebewegen. Het thema informatiebeveiliging en 
privacy zal ook in de komende jaren aandacht vragen.

Mbo-instellingen kunnen gebruik maken van de connectiviteit en bijbehorende 
diensten van SURF. In 2014 is deze samenwerking geformaliseerd, zodat elke mbo-
instelling zich kan aansluiten bij SURF. Het portfolio van Kennisnet en dat van SURF is 
grotendeels complementair.



10

mbo eigentijdse leermiddelen slimme organisatie meer rendement (kennis)

 Met het actieplan Focus op Vakmanschap is de weg naar 
uitdagender beroepsonderwijs ingezet. Flexibel onderwijs begint 
bij de leerbehoeften van de student, dit vraagt om voldoende 
kwalitatief hoogwaardig digitaal leermateriaal. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van platforms waar leerdoelen 
en leerinhoud met elkaar verbonden zijn.
                                                                                                                                               

In de organisatie van het mbo speelt ict een prominente rol. 
Een goed ingerichte informatiehuishouding zorgt ervoor dat 
gegevens over leerlingen zorgvuldig worden geregistreerd en 
kunnen worden benut om de onderwijskwaliteit te verbeteren.
Gegevens moeten veilig en verantwoord worden beheerd en 
overgedragen, er is daarom steeds meer aandacht voor privacy 
en informatiebeveiliging en de continuïteit van dienstverlening.

Om rendement te kunnen halen uit eigentijdse leermiddelen en 
slim georganiseerde processen is kennis nodig over wat wel en 
niet werkt met ict. Evenals kennis over de inrichting van de ict-
infrastructuur en relevantie technologische ontwikkelingen.
Daarbij is het juist voor het mbo van belang dat opleidingen 
aansluiten bij de beroepscompetenties van de 21e eeuw.

macro stimuleren marktwerking 
  publiek-private dialoog (Edu-K)
  duiden van strategische ontwikkelingen in markt

bevorderen gelijke (informatie-)positie en 
administratieve lastenverlichting

  publieke dialoog (SION, informatiekamer)
  doorontwikkeling BRON

beheersbaarheid aanpassingen informatiehuishouding
  i-agenda

verbinding met strategie-ontwikkeling mbo-sector
  MBO2025

agendasetting belang kennisontwikkeling
  afstemming met het NRO (OCW)

meso regie op randvoorwaarden & krachtenbundeling 
   standaardisatie & architectuur
  HKS en leermiddelen
  MBOcloud
  examinering 

beheer en doorontwikkeling centrale voorzieningen
  iECK en Kennisnet Federatie
  Edurep 
  GroenGelinkt

regie op randvoorwaarden & krachtenbundeling
  informatiebeveiliging, privacy (IBP)
  certificering leveranciers

beheer en doorontwikkeling centrale voorzieningen 
  BPV-rotonde 
  OSO-MBO
  MBO Transparant

kennisontwikkeling onderwijs & ict
  digitale geletterdheid in beroepsvoorbereiding
  e-didactiek

verbeteren relatie tussen mbo en lerarenopleidingen 
  regionale verbinding

micro leveren van publieke diensten
  Wikiwijsleermiddelenplein
  duurzame school / DuurzaamDoor

bieden van handvatten informatiebeveiliging en privacy
  publicaties & framework IBP
  bijdrage aan scholingstrajecten 

onderzoek en kennis duiden en delen
  publicaties
  conferenties 
  netwerken 

technologische ontwikkelingen kennen en duiden
  (benutten) Trendrapport
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Groen onderwijs
Kennisnet is ook werkzaam voor vo- en mbo-instellingen in de groene onderwijskolom. 
Dit betreft (uitgaande van het aantal leerlingen) circa 2% van de doelgroep van 
Kennisnet. Alle reguliere activiteiten en bijbehorende resultaten van Kennisnet zijn ook 
beschikbaar voor deze instellingen. Kennisnet streeft daarbij naar optimalisatie van 
het gebruik van de generieke voorzieningen en expertise door het groene onderwijs. 

Naast de generieke werkzaamheden is er bij een aantal activiteiten specifieke 
aandacht voor het groene onderwijs, bijvoorbeeld doordat een probleem of kans zich 
hier eerder of nadrukkelijker manifesteert of door de karakteristieken van de groene 
sector. Voor 2016 betreft dit activiteiten met betrekking tot:
•  digitale examinering en de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn. De ambitie 

van het groene onderwijs om de kwaliteit en het proces rond examens in het 
groene onderwijs te verbeteren, stelt eisen aan o.a. de organisatie en en de ict-
infrastructuur. Kennisnet adviseert bij de aanpak hiervan. 

•  het groene onderwijs is een grote gebruiker van Wikiwijsleermiddelenplein. Om 
deze reden zal ook in de toekomst rekening worden gehouden met specifieke 
wensen van het groene onderwijs. Een van de aspecten daarbij is het versterken 
van de relatie tussen de docententeams die leermateriaal ontwikkelen en Wikiwijs 
Maken.

•  optimaliseren van de samenhang in infrastructuur tussen Groen Kennisnet, 
GroenGelinkt en Kennisnet. Er zijn veel ontwikkelingen zowel bij Kennisnet als in 
het groene domein. De samenhang in infrastructuur zal daarom adequaat aan die 
ontwikkelingen moeten worden aangepast. Bijvoorbeeld, op basis van de nieuwe 
faciliteiten in Edurep met betrekking tot het opnemen van activiteiten wordt 
bekeken in hoeverre GroenGelinkt hier nu ook een efficiënt gebruik van kan gaan 
maken. 

•  verkenning naar de mogelijkheden om met ict het ‘regioleren’ te ondersteunen. 
Welke communitytools zijn beschikbaar en hoe kunnen deze beter worden benut 
om de relatie tussen onderwijsinstelling en omgeving te versterken? Daarbij gaat 
het met name om het verbeteren van de interactie tussen scholen en bedrijven op 
diverse thema’s. 

Tot slot verricht Kennisnet enkele activiteiten specifiek voor het groen onderwijs:
•  participatie in het programma DuurzaamDoor. Binnen DuurzaamDoor beheert en 

host Kennisnet de website duurzameschool.nl waar lesmateriaal over duurzaamheid 
te vinden is voor het po, vo, mbo en ho.

•  het faciliteren van GroenGelinkt, een belangrijk platform voor leermateriaal in 
de groene kolom. Kennisnet participeert in de stuurgroep en faciliteert diverse 
activiteiten van GroenGelinkt, waaronder kennisdeling standaarden (metadata) en 
ondersteuning gebruikers. 
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Doorbraakproject Onderwijs & ICT
Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is in 2015 de uitvoeringsfase ingegaan. Doel 
van het Doorbraakproject is dat in 2017 scholen in het po en vo gefundeerde keuzes 
maken over de inzet van gepersonaliseerd onderwijs met ict: obstakels in de markt 
en systemen worden weggenomen en scholen weten hoe ze de gemaakte (ict-)keuze 
kunnen implementeren. Er wordt ingezet op de gearticuleerde vraag vanuit de scholen. 
De strategie is om deze vraag in de praktijk te brengen en te verbinden met wat in de 
keten en op landelijk niveau nodig is voor de gewenste doorbraak. 

Activiteiten die worden opgepakt vanuit het Doorbraakproject hebben het kenmerk 
dat zaken worden versneld of opgeschaald. Bovendien is er sprake van een aantal 
nieuwe initiatieven die niet waren voorzien bij de ontwikkeling van de Meerjarenkoers 
van Kennisnet en/of niet passen binnen de kaders van de reguliere subsidiëring zoals 
vastgelegd door OCW. Zodra dit mogelijk is worden activiteiten ondergebracht duurzaam 
belegd als onderdeel van reguliere taken van organisaties en/of bij bestaande gremia. 
Zo zal in 2016 het thema privacy door Kennisnet worden opgepakt binnen haar reguliere 
activiteiten.
 
Het Doorbraakproject kent drie programmalijnen: school, keten en landelijk. Deze lijnen 
hebben specifieke kenmerken.
•  School: versnellen, opschalen en ondersteunen van individuele scholen bij innovatieve 

vraagstukken. Voor het po vinden de activiteiten plaats binnen het programma Beter 
en slimmer leren met ict, voor het vo binnen het project Leerling2020

•  Keten: vanuit Leerlabs en versnellingsvragen komen concrete behoeften ten aanzien 
van het functioneren van de educatieve ketens, gericht op het verbinden van 
leerdoelen, leermateriaal en leerinformatie. Deze vraagstukken worden geanalyseerd 
- wat werkt, wat (nog) niet.  
Waar een oplossing voorhanden is wordt verduidelijkt hoe deze kan worden 
geïmplementeerd. Als uit de analyse blijkt dat diensten, voorzieningen of standaarden 
moeten worden aangepast wordt vanuit functionele eisen bezien of deze kunnen 
worden opgepakt in het kader van reguliere ontwikkelingen. Waar nodig kunnen 
aanvullende projecten worden opgepakt om zaken te versnellen, op te schalen of 
nieuwe zaken te ontwikkelen. In deze lijn is er bovendien aandacht voor eenvoudige 
en veilige toegang tot leermateriaal.

•  Landelijk: het aanpakken van (systeem) barrières die de inzet van ict voor 
gepersonaliseerd onderwijs belemmeren. Een aspect daarbij is het opbouwen van 
kennis op basis van wetenschappelijk onderzoek. Bovendien wordt onderzocht 
in hoeverre een gezamenlijke aanpak van inkoop leidt tot (financiële en/of 
organisatorische) voordelen voor scholen.

 
Het Doorbraakproject is een initiatief van de PO-Raad, de VO-raad en de ministeries van 
EZ en OCW. Kennisnet is penvoerder en voert een aanzienlijk deel van de activiteiten 
uit om zo te komen tot synergie. Er is immers sprake van een sterke samenhang met 
de reguliere activiteiten van Kennisnet. Daarom zijn activiteiten die in 2016 in het kader 
van het Doorbraakproject worden opgepakt zoveel mogelijk beschreven in dit jaarplan. 
Omdat het programmaplan van het Doorbraakproject voor 2016 nog niet beschikbaar is 
kan het zijn dat er nog activiteiten worden aangepast of toegevoegd.
In de beschrijving van activiteiten zijn activiteiten die vallen binnen het Doorbraakproject 
blauw gemarkeerd.
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Activiteiten Kennisnet
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Focus Kennisnet
Kennisnet ondersteunt het onderwijs vanuit drie functies die aansluiten bij bij de 
collectieve ict-behoeften. De verschillende functies versterken elkaar en worden veelal 
in samenhang ingezet. Het gaat daarbij om:

Functie Publieke landelijke ict-infrastructuur
 (generieke voorzieningen, platformdiensten, 
standaarden & architectuur)

Strategisch (sector)advies Kennis- en expertisefunctie

Doel van de functie Laten werken van ict-ketens:
•  beschikbaarheid van digitale leermiddelen verbeteren
•  informatiehuishouding stroomlijnen 
•  administratieve lasten verminderen

Versterken positie van het 
onderwijs

Verbeteren inzet van ict door onderwijs 
(instellingen)

Bij het bepalen van de focus voor activiteiten is in de eerste plaats gekeken naar 
de behoefte van het onderwijs en ontwikkelingen in de context. Ook de ervaringen 
opgedaan sinds het vaststellen van het Meerjarenplan en het Jaarplan 2015 zijn 
meegenomen. Belangrijke punten voor 2016 zijn:
•  Het belang van ict in het onderwijs groeit. Schoolbestuurders, schoolleiders en 

leraren willen met ict de opbrengsten van het onderwijs verbeteren. Marktpartijen 
en publieke organisaties zijn in beweging om aan de vraag van het onderwijs 
tegemoet te kunnen komen. Dit stelt steeds strengere eisen aan de robuustheid en 
betrouwbaarheid van de landelijke ict-infrastructuur: het gebruik groeit en het is 
belangrijk om de beveiliging van systemen voortdurend te blijven aanscherpen aan 
nieuwe uitdagingen zoals de toename van het aantal DDoS-aanvallen. 

•  Het onderwijs wil regie voeren op de benodigde randvoorwaarden. Het gaat erom 
dat het publieke belang wordt geborgd. Denk daarbij aan een thema als privacy en 

De omvang van de functies blijft vergelijkbaar met de lijn zoals ingezet in 2016. Het 
grootste deel van de middelen wordt ingezet voor activiteiten die samenhangen met 
het beheren en (door)ontwikkelen van de publieke landelijke ict-infrastructuur. 

informatiebeveiliging: Het voldoen aan wet- en regelgeving en de toenemende
maatschappelijke en ook politieke druk ten aanzien van privacy en beveiliging heeft 
ertoe geleid dat er vele initiatieven zijn genomen in het onderwijs om deze elementen 
te versterken. Het is van groot belang om deze problematiek sectoraal, maar soms ook 
bovensectoraal en in de keten met relevante leveranciers van diensten en producten 
aan te pakken. Het gaat daarbij om het ontwikkelen en vaststellen van normen 
en kaders voor privacy en informatiebeveiliging, maar ook over het leveren van 
ondersteuning, handreikingen, tooling en kennisdelingsactiviteiten om scholen in staat 
te stellen om invulling en uitvoering te geven aan een adequaat beleid waarmee zij 
hun verantwoordelijkheid op het gebied van privacy en informatiebeveiliging kunnen 
nemen. 
Ook op andere thema’s is een goede publiek-private dialoog een randvoorwaarde om 
tot een effectieve en efficiënte inzet van ict te kunnen komen. 
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•  Om de ketens goed te laten functioneren is het van belang dat er sprake is van een 
gemeenschappelijke onderwijstaal. In het curriculum domein heeft dit geleid tot het 
ontwikkelen van het Onderwijsbegrippenkader. Vanuit het SION-programma is het 
Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI) ontwikkeld. Dit model beschrijft begrippen 
van het onderwijs en is bedoeld om verschillende processen met elkaar te kunnen 
verbinden zodat informatie binnen verschillende ketenprocessen kan worden benut. 

•  Vanaf 1 september 2015 is Kennisnet niet alleen verantwoordelijk voor de 
exploitatie van Vensters PO en VO, maar ook voor de doorontwikkeling van deze 
diensten. De raden hebben de regisseursrol en organiseren de betrokkenheid van 
de achterban.

•  Het SION-programma wordt in 2015 beëindigd, de additionele subsidie vervalt. Dat 
wil niet zeggen dat het stroomlijnen van de informatiehuishouding is afgerond. 
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de landelijke ict-infrastructuur heeft Kennisnet 
hier ook in de komende jaren een verantwoordelijkheid in.

•  Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT heeft een forse impact op Kennisnet. 
Kennisnet is penvoerder en voert een fors aantal activiteiten uit die binnen 
het Doorbraakproject vallen. Bovendien kunnen vraagstukken die binnen het 
Doorbraakproject worden geagendeerd ook impact hebben op de reguliere 
activiteiten van Kennisnet en wordt gestreefd naar synergie.

•  De samenwerking met een aantal publieke partners zoals het Nationaal Regieorgaan 
Onderzoek (NRO) en de stichting Leerplanontwikkeling (SLO) wordt gecontinueerd 
en waar nodig geïntensiveerd. Ook met SURF wordt samengewerkt. Dit heeft niet 
alleen betrekking op het mbo maar betreft ook de kennisdeling binnen de gehele 
onderwijskolom.

Op de volgende pagina’s worden de activiteiten van Kennisnet per thema beschreven. 
De financiële doorvertaling is opgenomen in de begroting op pagina 54.
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Eigentijdse leermiddelen

Onderwijs-
doelen

Onderwijs heeft meer regie over de leermiddelenketen.
Vraag en aanbod zijn beter met elkaar verbonden in een open markt.

Ontwikkelingen gericht op gepersonaliseerd leren (maatwerk, differentiatie) worden versneld.

Onderwijs en  
ict-doelen

Het onderwijs en de markt 
maken afspraken over 
de doorontwikkeling van 
de leermiddelenketen 
en werken samen aan 
verbetering van kwaliteit.

Er zijn publiek-private 
afspraken over het gebruik 
van standaarden en 
voorzieningen in de keten 
om uitwisselbaarheid, 
beschikbaarheid en 
toegankelijkheid te 
bevorderen.

Er is een betrouwbare 
basisinfrastructuur 
die ervoor zorgt dat 
leermiddelen uitwisselbaar, 
beschikbaar en toegankelijk 
zijn.

Het open en ‘gesloten’ 
domein vullen elkaar aan. 
Het onderwijs kan open 
leermiddelen uitwisselen 
en combineren. Om een 
objectief keuzeproces 
mogelijk te maken zijn 
productbeschrijvingen 
(metadata) als (open) data 
beschikbaar.

Distributie en toegang 
zijn beter georganiseerd. 
Daarbij zijn school, docent, 
leerling, leermiddel en 
toets uniek identificeerbaar 
om de keten goed te laten 
functioneren.

Leer(ling)kenmerken 
kunnen eenvoudig(er) 
en verantwoord worden 
benut om onderwijs te 
personaliseren.

Kennisnet 
inspanningen

Kennisnet adviseert 
sectorraden bij het 
maken van afspraken met 
(private) partijen in de 
leermiddelenketen

Kennisnet organiseert 
het beheer en begeleidt 
de implementatie van 
afspraken, standaarden 
en architectuur in de 
leermiddelenketen.

Kennisnet draagt zorg voor 
betrouwbare publieke 
voorzieningen die nodig zijn 
voor een optimale landelijke 
basis-infrastructuur.

Kennisnet levert de 
onafhankelijke platforms 
om (open en/of publieke) 
content beschikbaar 
te stellen en te kunnen 
uitwisselen.

Kennisnet faciliteert het 
identificatieproces en 
realiseert de benodigde 
publieke infrastructuur.

Kennisnet beheert, faciliteert 
en implementeert afspraken 
over de uitwisseling van 
leer(ling)kenmerken en 
houdt hierbij rekening met 
de privacy van leerlingen en 
leraren.

Activiteiten 
basissubsidie

Regie op leermiddelen
Edu-K-platform

Edustandaard
Onderwijsbegrippen-
kader (OBK) en andere 
standaardisatie

Leermiddelensuite
Kennisnet Federatie
Eduroam
Onderwijscommunity- cloud

Wikiwijsleermiddelen - 
plein
Teleblik

Implementatie distributie en 
toegang 
MBO-cloud

Effectievere inrichting van 
leermanagement
Implementatie UWLR

Additionele 
activiteiten

Metadatering (standaarden) GroenGelinkt
DuurzaamDoor

Nummervoorziening 
Afsprakenstelsel voor IAA 

Overkoepelend inzicht in 
voortgang
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Het onderwijs en de markt maken afspraken over de doorontwikkeling van de leermiddelenketen en werken samen aan de verbetering van kwaliteit.
Kennisnet adviseert sectorraden bij het maken van afspraken met (private) partijen in de leermiddelenketen.

Beschrijving 2016

Regie op de leermiddelenketen

De markt van vraag en aanbod op het gebied van (digitale) leermiddelen is volop in 
beweging. Daarbij is het van belang dat het aanbod van leermaterialen en de vraag 
van het onderwijs goed op elkaar aan blijven sluiten, nu en in de toekomst. Een 
succesvolle innovatie van de leermiddelenketen vraagt om samenwerking tussen 
onderwijsinstellingen, publieke organisaties en private partijen. Om de publieke waarden 
te kunnen borgen is een sterke regiefunctie van het onderwijs nodig. Kennisnet adviseert 
over de ontwikkelingen in de leermiddelenketen, ondersteunt de publiek-private dialoog 
daarover, en ondersteunt de raden in hun regiefunctie. Daartoe verzamelt Kennisnet 
kennis over de technologische, organisatorische en onderwijskundige aspecten. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van praktijkervaringen van (innovatieve) onderwijsinstellingen.
In 2015 hebben de sectorraden het Programma van Eisen vastgesteld. Dit wordt 
inmiddels door de raden gebruikt als leidraad in de dialoog met marktpartijen, onder 
meer binnen het Doorbraakproject. Op een groot aantal punten zijn of worden stappen 
gezet, bijvoorbeeld de vaststelling van het privacyconvenant en de uitwerking daarvan in 
bewerkersovereenkomsten.

De sectorraden en Kennisnet werken gezamenlijk aan de verdere (door-)ontwikkeling 
en toepassing van vraagsturing op het gebied van leermiddelen. Zo krijgt en houdt 
het onderwijs (meer) regie op de gewenste ontwikkelingen.
•  In het po en vo ligt de focus op de effectuering en actualisering van het bestaande 

Programma van Eisen. Ervaringen vanuit het Doorbraakproject worden daarbij 
benut. Daarnaast voeren de sectorraden, ondersteund door Kennisnet, gesprekken 
met de verschillende marktpartijen.

•  In het mbo kan de sectorale regiefunctie nog worden versterkt. In nauwe 
samenwerking met saMBO-ICT wordt verkend welke wensen en prioriteiten de 
sector op dit punt heeft (onder meer in relatie tot herziening MBO).

Edu-K-platform (in oprichting)

De digitalisering in het onderwijs betekent een grote en toenemende dynamiek met 
vele activiteiten van zowel publieke als private partijen. Publieke en private partijen 
voelen urgentie om in publiek-private dialoog al die activiteiten op het gebied van 
innovatie, opschaling en versnelling beter te richten. Voor een goede invoering van 
maatregelen is het van belang dat vroegtijdig tussen publieke en private partijen 
wordt overlegd, zoals bij de opstelling van het gezamenlijke privacy convenant ook is 
gebeurd. Edu-K is beoogd als strategisch publiek-privaat platform om:
•  ontwikkelingen in de educatieve keten met elkaar te bespreken
•  de educatieve keten op een optimale en toekomstvaste manier te laten werken
•  activiteiten te bundelen, en waar nodig te richten en te besturen
•  initiatieven te ontplooien die ketenbevorderend werken
Het zwaartepunt van de vraagstukken ligt in het digitale domein. Edu-K zal worden 
ondersteund door Kennisnet (secretariaat en expertise).

In het Edu-K-platform (in oprichting) zal de publiek-private dialoog in het po, vo en 
mbo worden georganiseerd. Vooralsnog zijn de volgende onderwerpen voorzien:
•  implementatie van standaarden,
•  implementatie van ketenvoorzieningen, zoals de nummervoorziening,
•  privacy, informatiebeveiliging, en continuïteit,
•  toegang digitaal leermateriaal,
•  marktwerking en innovatie.
Bovendien wordt een aantal activiteiten en de aansturing van het iECK programma 
overgeheveld naar het Edu-K-platform. 

Waar nodig zal op onderdelen tactisch en operationeel overleg worden 
georganiseerd.
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Er zijn publiek-private afspraken over het gebruik van standaarden en voorzieningen in de keten om uitwisselbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid te bevorderen.
Kennisnet organiseert het beheer en begeleidt de implementatie van afspraken, standaarden en architectuur in de leermiddelenketen (i).

Beschrijving 2016

(bureau) Edustandaard

In het leermiddelendomein kennen we een rijkheid aan standaarden die uitwisseling 
van gegevens mogelijk maakt tussen ketenpartijen zoals uitgevers, (adaptieve) 
leeromgevingen, zoekportals, en administratiesystemen. Niet alleen waar het gaat om 
het uitwisselen van metadata voor bijvoorbeeld open leermateriaal, maar ook voor 
het uitwisselen van leerresultaten, toetsen en leerlinggegevens.
Voor de borging van die afspraken is Edustandaard opgericht. Binnen Edustandaard 
werken publieke en private partijen samen: alle betrokken ketenpartijen – publiek 
en privaat – participeren in Edustandaard. Kennisnet en SURF vormen het bureau 
van Edustandaard en zorgen ervoor dat alle belanghebbenden op transparante wijze 
kunnen meepraten en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in het toepassen van 
de gemeenschappelijke architectuur en de standaarden.
Bureau Edustandaard borgt dat de ruim tien werkgroepen (waarbij thema’s variëren 
van educatieve distributie en toegang tot OSO en van het Onderwijsbegrippenkader 
tot het certificeringsschema ROSA), de Architectuurraad en de Standaardisatieraad 
kunnen functioneren conform afspraak en zich houden aan de in 2015 aangescherpte 
procedures. Het bureau geeft zo uitvoering aan het beheer en de implementatie van 
standaarden en referentiearchitecturen voor onderwijs en onderzoek in Nederland en 
onderhoudt contact met andere (internationale) standaardenorganisaties.

Voor 2016 zijn de speerpunten van bureau Edustandaard: 
•  ondersteunen van het gebruik van de curriculum-standaarden (met name de 

kernprogramma’s) door uitgevers, content ontwikkelaars, leerlingportals en 
anderen,

•  het ondersteunen van de kwalificatiedossiers als gestandaardiseerd curriculum in 
het mbo,

•  de Commissie voor Toetsen en Examens ondersteunen in het doorontwikkelen van 
de standaarden voor het presenteren en uitwisselen van digitale toetsen (QTI),

•  een update van de UWLR (uitwisseling leerresultaten) standaard,
•  doorontwikkelen van de OSO-gegevensset tot de basisset leerlinggegevens met 

profielen voor diverse toepassingen,
•  verkenning naar standaarden om het realtime uitwisselen van informatie over het 

leerproces tussen verschillende systemen mogelijk te maken (Caliper, xAPI / tincan 
API),

•  ondersteunen van het ontwikkelen van standaardisering van de leerlijn met onder 
andere volgorderlijkheid en afhankelijkheid van onderliggende leerdoelen,

•  verdiepen en verbreden van de curriculumstandaarden, bijvoorbeeld voor een 
rijkere beschrijving van het leerproces, en leerlingprofielen en de leerlijn.
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Er zijn publiek-private afspraken over het gebruik van standaarden en voorzieningen in de keten om uitwisselbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid te bevorderen.
Kennisnet organiseert het beheer en begeleidt de implementatie van afspraken, standaarden en architectuur in de leermiddelenketen (ii).

Beschrijving 2016

Onderwijsbegrippenkader en andere standaardisatie

Het Onderwijsbegrippenkader (OBK) is dé gemeenschappelijke online database 
waarin alle voor het onderwijs relevante begrippen en hun onderlinge relaties 
worden opgeslagen en beheerd. Het OBK bevat op dit moment vooral begrippen 
die het curriculum beschrijven voor po, vo en mbo, met name de kernprogramma’s 
van SLO, maar ook diverse andere gestandaardiseerde begrippensets zoals vakken, 
niveau’s, delen van de kwalificatiedossiers, referentiekader taal en rekenen en het 
ERK. Kennisnet is verantwoordelijk voor het technisch beschikbaar maken van de 
kernprogramma’s van SLO voor leerapplicaties, in eerste instantie via de OBK-API en 
op termijn als volledige Linked Open Data. Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt 
van meer gedetailleerde datasets.

Aan de invoerkant betekent dat het technisch beschikbaar maken van ingediende 
begrippen en relaties. Daarvoor heeft Kennisnet de RNA-toolset tot haar beschikking; 
de data wordt tot Linked Open Data verwerkt.
Aan de uitvoer-/gebruikskant is de OBK-API het belangrijkste instrument: omdat 
de meeste ketenpartijen nog niet met Linked Open Data werken, biedt de API 
(application programming interface) een eenvoudiger interface voor applicaties 
bij oa. uitgevers en adaptieve leersystemen. Kennisnet biedt onder meer de 
Kernprogrammabrowser en de OBK-Begrippenbrowser. Naast deze tools biedt 
Kennisnet kennis en advies.

Voor 2016 ligt de focus binnen Kennisnet op:
•  doorontwikkeling API voor het Onderwijsbegrippenkader. Deze is in 2015 onder 

service level gebracht. In 2016 wordt niet alleen dit service level verder uitgebreid, 
ook de onderliggende rijkheid aan data (nieuwe data zoals CITO psychometrische 
data, rijkere curriculum data), maar ook rijkere relaties tussen de data. We 
verwachten dat de flinke toename in het gebruik van het OBK in 2016 gaat 
doorzetten,

•  doorontwikkeling van de kernprogrammabrowser, zoals gebruikers zoals 
leerplanontwikkelaars en methode-ontwerpers met meer gemak en overzicht het 
gestandaardiseerde curriculum kunnen toepassen,

•  ondersteunen van het doorontwikkelen en beproeven van standaarden voor taal 
en rekenen: Zijn de kernprogramma’s voor deze vakken voldoende gedetailleerd 
om uitwisseling tussen systemen mogelijk te maken?

•  Kennisnet ontwikkelt samen met SLO demonstrators om de kracht van 
Linked Open Data te tonen in het curriculum-domein, bijvoorbeeld om de 
methodestructuur via de kernprogamma’s te verbinden met ander leermateriaal 
of (CITO) psychometrische data. In 2016 zullen de proeftuin Rekenen po en 
de proeftuin havo eindexamens beschikbaar zijn voor verdere innovaties bij 
ketenpartijen.

Daarnaast ondersteunt Kennisnet programma’s of projecten zoals het 
Doorbraakproject Onderwijs &ict door haar expertise over standaarden in te brengen, 
bijvoorbeeld bij het verbeteren van het integraal inzicht in het leerproces.
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Er zijn publiek-private afspraken over het gebruik van standaarden en voorzieningen in de keten om uitwisselbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid te bevorderen.
Binnen het Doorbraakproject wordt de implementatie en optimalisatie van bestaande standaarden en voorzieningen versneld, daarbij wordt bezien in hoeverre nieuwe 
standaarden nodig zijn om verbindingen te leggen tussen content, informatie over het leerproces en leerdoelen.

Beschrijving 2016

Metadatering

Het onderwijs wil beschikken over leermateriaal waarmee docenten beter in staat zijn 
om te variëren en maatwerk te leveren. Om dit mogelijk te maken is een objectieve 
specificatie van de inhoud van de leerstof noodzakelijk. De standaard hiervoor zijn de 
SLO-Kernprogramma’s. Door het digitale leermateriaal te metadateren op basis van 
de SLO-Kernprogramma’s en de metadata beschikbaar te hebben in de leeromgeving 
van de school, wordt de verbinding tussen het leermateriaal en de leerdoelen 
zichtbaar voor de school. 
Het vergroten van het aanbod van gemetadateerd leermateriaal en het gebruik van 
content in verschillende leeromgevingen vindt plaats op basis van de (versnellings)
vragen en Leerlabs met scholen en besturen in praktijksituaties.

Kennisnet werkt in de uitvoering aan:
•  het vergroten van het aanbod gemetadateerd leermateriaal op basis van de SLO-

Kernprogramma’s,
•  het begrijpelijk, prettig en bruikbaar ontsluiten van SLO-Kernprogramma’s en - 

tussendoelen.

De versimpeling van Kernprogramma’s wordt getest en toegepast in de 
Versnellingsvragen en Leerlabs.
Borging vindt plaats bij Edustandaard en binnen het Onderwijsbegrippenkader.

Fijnmazig metadateren

Om leermateriaal geschikt te maken voor het verder personaliseren in een 
elektronische leeromgeving is alleen inhoudelijk metadateren op basis van de 
kernprogramma’s niet voldoende. Uit proeftuinen en de Expertgroep Fijnmazig 
metadateren is gebleken dat er ook stappen gemaakt moeten worden op proces 
metadata, profiel metadata en gebruiks (meta)data. Het Doorbraakproject zal bij een 
aantal geselecteerde onderwerpen fijnmazig metadateren en de uitwerkingen in de 
praktijk beproeven. 

De uitvoering van dit traject vindt plaats in het kader van Edustandaard. In 2015 is 
een inventarisatie uitgevoerd naar relevante onderwerpen. Hieruit wordt een aantal 
onderwerpen geselecteerd, en worden concept-standaarden ontwikkeld met een of 
meer aanbieders en beproefd in de praktijk via de Leerlabs.
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Er is een betrouwbare basisinfrastructuur die ervoor zorgt dat leermiddelen uitwisselbaar, beschikbaar en toegankelijk zijn.
Kennisnet draagt zorg voor betrouwbare publieke voorzieningen die nodig zijn voor een optimale landelijke basis-infrastructuur (i).

Beschrijving 2016

Leermiddelensuite

Om optimaal rendement uit leermiddelen te halen is het van belang het juiste leermiddel 
op het juiste tijdstip bij de leerling te krijgen. De Kennisnet Leermiddelensuite faciliteert 
partijen die essentieel zijn in dit proces. Verschillende partijen (van samenwerkende auteurs 
tot en met leeromgevingen) maken gebruik van verschillende onderdelen van de suite.
 
Ontwikkelen
•  Wikiwijs Maken is een auteurstool voor de ontwikkeling van lesmateriaal.
Aanbieden
•  Edurep: sluit meer dan 80 collecties aan op de databank met lesmateriaal in 

Nederland.
•  De metadateer tools van Kennisnet maken het mogelijk om de aangeboden 

materialen te voorzien van metadata om ze beter vindbaar te maken.
•  De repository geeft aan auteurs van open materiaal de mogelijkheid om hun 

materiaal veilig op te slaan.
Vinden
•  Edurep geeft leeromgevingen de mogelijkheid om te zoeken door de databank met 

metadata van lesmateriaal.
•  Het begrippenkader en de bijbehorende technische infrastructuur maken het makkelijk 

voor adaptieve leersystemen om zoeken te optimaliseren op bijvoorbeeld leerdoelen.
Gebruik
•  Wikiwijs Maken is niet alleen geschikt voor alle devices (van telefoon tot desktop) 

maar maakt het ook mogelijk voor Leeromgevingen om het lesmateriaal integraal 
in te lezen en waarde toe te voegen door het bijvoorbeeld adaptief aan te bieden.

 
Om het maximale rendement uit open content te kunnen halen worden is het van 
belang dat deze content beschikbaar komt voor het onderwijs. Door hierbij gebruik 
te maken van open standaarden kan elke partij het materiaal benutten. Met name 
adaptieve leeromgevingen hebben hier behoefte aan omdat zij beter functioneren als 
zij meer content hebben en kunnen beschikken over de losse onderdelen van deze 
content (in tegenstelling tot een simpele internet link).

In 2016 wordt de verbinding tussen de verschillende elementen binnen de Kennisnet 
Leermiddelensuite verbeterd. Dit zorgt ervoor dat het makkelijker wordt om (delen 
van) de Kennisnet Leermiddelensuite te implementeren.
 
Ontwikkelen
•  Wikiwijs Maken verbetert in 2016 de import- en exportmogelijkheden door middel 

van open standaarden en breidt deze uit om de koppeling met onder andere 
leeromgevingen te verbeteren.

Aanbieden
•  In 2016 wordt gewerkt aan het beter faciliteren van afnemers van Edurep 

door standaard code en integratie met de OBK-API (voor gebruik van het 
Onderwijsbegrippenkader).

•  Binnen het Groene onderwijs wordt de repositoryfunctie specifiek ingezet voor het 
groene lesmateriaal met de unieke kenmerken van dit domein.

Vinden
•  Edurep voert een aantal verbeteringen door in de manier waarop gezocht kan 

worden door middel van de Edurep widget en de verschillende interfaces (op basis 
van open standaarden). Hiermee wordt het makkelijker voor afnemers om de 
gebruikers in het onderwijsveld beter te bedienen met lesmateriaal.

•  Er is veel materiaal beschikbaar in het open domein, maar de kwaliteit varieert en 
het materiaal is niet altijd goed vindbaar. Wikiwijs maakt het (technisch) mogelijk 
om het materiaal te ontsluiten. Leermiddelenspecialisten voegen metadata toe en 
maken de kwaliteit inzichtelijk via keurmerken en reviews, zij ontvangen hiervoor 
een vrijwilligersvergoeding. 

Gebruik
•  Onderzocht wordt in hoeverre fijnmazige metadata verwerkt kan worden.
•  De OBK-API wordt verbeterd, zodat per lesonderdeel duidelijk is welke doelen 

gedekt zijn, en het materiaal veel adaptiever wordt aangeboden.
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Er is een betrouwbare basisinfrastructuur die ervoor zorgt dat leermiddelen uitwisselbaar, beschikbaar en toegankelijk zijn.
Kennisnet draagt zorg voor de standaarden en publieke voorzieningen die nodig zijn voor een optimale landelijke basis-infrastructuur (ii).

Beschrijving 2016

Kennisnet Federatie

De Kennisnet Federatie maakt het mogelijk voor leraren, leerlingen en managers 
om via verschillende omgevingen toegang te krijgen tot collecties en diensten (single 
sign-on). Via de Kennisnet Federatie kunnen leerlingen en leraren met één login 
de leermiddelen van de aangesloten leveranciers (zoals educatieve uitgeverijen) 
bereiken. De dienstenleveranciers behouden de controle over de toegang tot hun 
product.
Het is van belang dat de gegevens betrouwbaar zijn. Verschillende aangesloten 
partijen (met name educatieve uitgeverijen) geven aan dat zij niet voldoende 
vertrouwen op de gegevens die vanuit aangesloten schoolsystemen 
(leerlingvolgsystemen en elo’s) via de Kennisnet Federatie worden doorgegeven. Dit 
kan alleen worden opgelost door scholen zelf, zij leveren immers de gegevens. 

Speerpunten voor de verdere doorontwikkeling van de Kennisnet Federatie 
zijn; veiligheid en betrouwbaarheid onder publiek private regie. Scholen en 
dienstenleveranciers moeten op de Kennisnet Federatie kunnen rekenen. 
In samenwerking met scholen en leveranciers wordt het privacyconvenant 
geïmplementeerd. Hierdoor zal het privacy beleid in het gebruik van 
persoonsgegevens worden aangescherpt. 
Tevens zal de Kennisnet Federatie participeren in de vele pilots die worden uitgevoerd 
met de nummervoorziening in het po, vo en mbo. 
In samenwerking met de sectorraden wordt gewerkt aan het versterken van het 
bewustzijn van scholen als het gaat om hun rol en verantwoordelijkheid bij de 
uitwisseling van persoonsgegevens. 

Eduroam

Eduroam is een gratis internationale dienst voor onderwijsinstellingen met een 
wifi-netwerk. Eduroam is de standaard voor draadloze netwerken in het onderwijs 
en biedt scholen een veilig en betrouwbaar toegangsnetwerk. Bovendien krijgen 
leerlingen en medewerkers van deelnemende instellingen gratis internettoegang bij 
alle instellingen die meedoen met eduroam, waaronder bibliotheken, musea, BSO’s 
en gemeenten. Met Eduroam kiezen instellingen voor maximale veiligheid en dragen 
ze bij aan een dekkend draadloos netwerk voor het gehele onderwijs in Nederland.
Op verzoek van onderwijsinstellingen koppelt Kennisnet het instellingsnetwerk met de 
centrale Eduroamvoorzieningen van SURFnet. 

In het onderwijs is er behoefte aan een verdere uitrol van Eduroam. Steeds meer 
scholen zijn over locaties verdeeld en gebruiken mobiele devices. Gebruikers wensen 
eenvoudige en betrouwbare connectiviteit. Om de uitrol te versnellen zal Kennisnet 
samenwerken met private ict-leveranciers uit het onderwijs en wordt waar mogelijk 
aangesloten bij regionale initiatieven.
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Er is een betrouwbare basisinfrastructuur die ervoor zorgt dat leermiddelen uitwisselbaar, beschikbaar en toegankelijk zijn.
Kennisnet draagt zorg voor de standaarden en publieke voorzieningen die nodig zijn voor een optimale landelijke basis-infrastructuur (iii).

Beschrijving 2016

Onderwijscommunitycloud 

De basis voor de publieke ict-infrastructuur die Kennisnet het onderwijs biedt 
wordt gevormd door de onderwijscommunitycloud. De onderwijscommunitycloud 
is een betrouwbaar, onafhankelijk en landelijk platform voor de exploitatie van 
ict voorzieningen en diensten, variërend van de Kennisnet Federatie tot het 
Wikiwijsleermiddelenplein en de Overstapservice onderwijs (OSO).

De onderwijscommunitycloud maakt het tevens mogelijk om nieuw te ontwikkelingen 
voorzieningen (zoals de Nummervoorziening) op een efficiënte en doelmatige manier 
aan te bieden.

De onderwijscommunitycloud voldoet aan de hoge normen die gesteld worden 
aan beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. In 2016 zal Kennisnet in 
opvolging van reeds genomen stappen en voorbereidingen op het gebied van 
informatiebeveiliging en certificering een formeel ISO27001 certificeringstraject 
doorlopen. Daarmee is eind 2016 de volledige beheerorganisatie van Kennisnet 
ISO27001 gecertificeerd.
 
Door het toenemend belang ten aanzien van betrouwbaarheid van 
ketenvoorzieningen in het onderwijs heeft Kennisnet medio 2016 een technische 
oplossing operationeel om de ict-infrastructuur van de onderwijscommunitycloud 
met een geografisch gescheiden omgeving uit te bereiden. Deze uitbreiding biedt 
de mogelijkheid tot schaalvergroting bij piekbelasting en uitwijkmogelijkheden 
bij ernstige calamiteiten, zodat het functioneren van primaire ketenprocessen 
gegarandeerd kan worden. Tevens verlaagt het de impact van werkzaamheden aan 
het platform en de voorzieningen.
 Komend jaar wordt er eveneens vanuit de onderwijscommunitycloud gewerkt aan de 
transformatie van applicatiearchitecturen, zodat deze de technische mogelijkheden 
ten aanzien van geografische schaling ten volle kunnen benutten en tegelijkertijd 
voldoen aan de eisen van de beheerorganisatie van de onderwijs community cloud.
 
De Onderwijscommunitycloud, zal net als de voorgaande jaren meegaan met de 
laatste technologische ontwikkelingen waardoor de beschikbaarheid integriteit en 
vertrouwelijkheid ook in 2017 gewaarborgd blijft. 
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Het open en ‘gesloten’ domein vullen elkaar aan. Het onderwijs kan open leermiddelen uitwisselen en combineren. Om een objectief keuzeproces mogelijk te maken, zijn product-
beschrijvingen (metadata) als (open) data beschikbaar.
Kennisnet levert de onafhankelijke platforms om (open en/of publieke) content beschikbaar te stellen en te kunnen uitwisselen.

Beschrijving 2016

Wikiwijsleermiddelenplein

Wikiwijsleermiddelenplein is een onderwijsplatform waar leraren (open) leermiddelen 
zoeken, vergelijken, maken en delen. De ambitie van het Wikiwijsleermiddelenplein is 
uit te groeien tot hét platform voor het open domein in het po, vo en mbo.

Kennisnet is verantwoordelijk voor de onderdelen lesmateriaal zoeken, maken en 
delen. SLO neemt het zoeken van methodes voor haar rekening. De portal (voorkant) 
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wikiwijs Maken is een contenthub binnen de educatieve contentketen. Materiaal 
kan worden geïmporteerd en geëxporteerd op basis van open standaarden. Door 
verfijnde metadata (OBK-niveau) toe te voegen aan alle separate onderdelen van het 
arrangement, zijn deze los van elkaar herbruikbaar. Dat is gewenst/vereist binnen de 
diverse platforms die adaptief leren ondersteunen. Samen met bureau Edustandaard 
worden zo nieuwe ontwikkelingen op het gebied van metadata getoetst aan de 
praktijk.

Wikiwijs Maken heeft een enorme groei doorgemaakt in 2015. Ook is een groter 
aantal structurele partners gebruik gaan maken van Wikiwijs Maken als platform voor 
hun samenwerkingsverband. In 2016 zal de focus liggen op het faciliteren van deze 
samenwerkingsverbanden en het blijven koppelen met externe partijen.
Begin 2016 zal een nieuwe versie van de Wikiwijs Zoekportal worden gelanceerd. 
Hierin wordt ook gekeken hoe er samen met het SLO kosten bespaard kunnen 
worden op de nodige infrastructuur. De nieuwe zoekportal zal ook nieuwe opties 
bevatten om het variëren met (open) lesmateriaal makkelijker te maken op basis van 
het Onderwijsbegrippenkader.

Teleblik

Teleblik biedt het onderwijs toegang tot relevant AV-materiaal van Beeld en Geluid, en 
daarmee van de publieke omroep. Beeld en Geluid werkt aan een nieuw videodienst 
voor het gehele onderwijs. Deze dienst zal meer aansluiten bij andere activiteiten van 
Beeld en Geluid en komt in principe in 2017 beschikbaar.
Dat heeft consequenties voor de rol van Kennisnet. In schooljaar 2015/16 wordt 
Teleblik nog als gezamenlijke verantwoordelijkheid gecontinueerd, daarna wordt de 
dienst overgedragen aan Beeld en Geluid.

Teleblik blijft in schooljaar 2015/16 beschikbaar. Na de zomervakantie van 2016 zal 
Teleblik volledig door Beeld en Geluid geleverd worden aan het onderwijs. Kennisnet 
zal voor die tijd de technische omgeving overdragen en Beeld en Geluid ondersteunen 
bij deze overdracht.
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Het open en ‘gesloten’ domein vullen elkaar aan. Het onderwijs kan open leermiddelen uitwisselen en combineren. Om een objectief keuzeproces mogelijk te maken,  
zijn productbeschrijvingen (metadata) als (open) data beschikbaar.
Kennisnet levert de onafhankelijke platforms om (open en/of publieke) content beschikbaar te stellen en te kunnen uitwisselen in het groene domein.

Beschrijving 2016

GroenGelinkt

Er is in Nederland een groot aanbod van natuur- en duurzaamheidseducatie. 
GroenGelinkt zorgt ervoor dat al het aanbod vindbaar wordt. GroenGelinkt is 
een onderdeel van het Programma DuurzaamDoor van de Rijksdienst voor 
ondernemend Nederland. Voor dit initiatief is een partnership aangegaan met het 
Ontwikkelcentrum, Kennisnet, Groen Kennisnet en het Platform NME. Ruim 400 
organisaties hebben hun aanbod in GroenGelinkt geplaatst en GroenGelinkt maakt 
momenteel meer dan 2.000 lesmaterialen vindbaar. Naast lesmaterialen worden 
middels GroenGelinkt ook activiteiten, locaties, organisaties en achtergrondinformatie 
vindbaar gemaakt. Het aanbod is vooralsnog vooral op het po en vo gericht.

Kennisnet draagt onder andere bij aan GroenGelinkt door het ondersteunen van 
de gebruikers en het organiseren van trainingen rond het gebruiken en effectief 
inzetten van metadatering. Ook ondersteunt Kennisnet de groene redactie met het 
verzamelen van bronnen en het ontsluiten daarvan.
Daarnaast zal de samenhang tussen de infrastructuur van GroenGelinkt en Kennisnet 
worden versterkt. Kennisnet beheert de repository van GroenGelinkt en stelt Edurep 
en Wikiwijs ter beschikking. De datasets van GroenGelinkt zijn opgenomen in de 
standaard Kennisnet-infrastructuur. Op basis daarvan zal een nieuw project worden 
uitgevoerd om de infrastructuur van GroenGelinkt en Kennisnet te verbinden.

DuurzaamDoor

DuurzaamDoor is een kennisprogramma met als doel de ontwikkeling naar een 
groene, duurzame economie te versnellen en om doorbraken te helpen realiseren. 
Centraal staan maatschappelijke vraagstukken over energie, water, biodiversiteit, 
grondstoffen en voedsel. DuurzaamDoor vergroot betrokkenheid en bewustwording 
én bevordert samenwerking en leren van elkaar via sociaal instrumentarium: 
sociale innovatie voor een groene economie. In DuurzaamDoor werken “de vijf O’s“ 
met elkaar samen: overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek, en (burger-) 
organisaties.

De website Duurzameschool.nl fungeert als paraplu voor alle onderwijssites die de 
afgelopen jaren zijn ontwikkeld in het programma DuurzaamDoor en haar voorlopers. 
Deze website wordt nu gehost en beheerd door Kennisnet. In 2016 wordt in overleg 
met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) een project uitgevoerd om 
deze website onder te brengen bij een andere organisatie die de inhoudelijke borging 
van de site vanuit het programma DuurzaamDoor beter kan garanderen. Kennisnet 
ondersteulnt en faciliteert deze migratie technisch en inhoudelijk.
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Distributie en toegang zijn beter georganiseerd. Daarbij zijn school, docent, leerling, leermiddel en toets uniek identificeerbaar om de keten goed te laten functioneren.
Kennisnet faciliteert het identificatieproces en realiseert de benodigde publieke infrastructuur.

Beschrijving 2016

Implementatie Distributie en Toegang

Om de standaarden die door betrokken partijen zijn afgesproken in de educatieve 
leermiddelen keten te implementeren, participeren sectorraden, OCW, uitgevers, 
distributeurs, softwareleveranciers en Kennisnet in het Edu-K-platform. Het project 
implementatie Distributie & Toegang wordt vanuit dit platform aangestuurd. Doel 
van dit project is om digitaal leermateriaal toegankelijker en bruikbaarder te maken 
voor het po, vo en mbo. Binnen het project worden operationele afspraken gemaakt 
over de implementatie van de standaard en worden tijdpaden afgesproken. Door in 
publiek-private samenwerking afspraken te maken over deze implementaties ontstaat 
commitment en een direct effect voor de gebruiker in het onderwijs.
Het implementatie project ondersteunt sectorale ontwikkelingen op strategisch en 
technisch niveau en biedt scholen en leveranciers ondersteuning bij implementatie. 
Daarbij wordt aangesloten bij de activiteiten en wensen van de programmalijn keten 
van het Doorbraakproject onderwijs & ict.

Kennisnet is verantwoordelijk voor het projectmanagement van het implementatie 
project distributie & toegang. Binnen het project zijn er drie sporen - po, vo en mbo - 
met elk hun eigen ritme.
In het vo en mbo wordt toegewerkt naar het gebruik van de standaard door de 
meerderheid van de leerlingen, studenten en leveranciers. In de praktijk zal dit 
betekenen dat het bestellen, leveren, toegang en gebruik volgens dezelfde richtlijnen 
is ingevoerd. Dit levert een stabiele en efficiënte basis voor de toekomst waarin steeds 
meer digitale producten op maat geleverd zullen worden.
In het po wordt gestart met de implementatie van de standaard om ook daar een 
toekomstvaste infrastructuur te realiseren dat unieke licenties kan uitleveren aan 
unieke leerlingen. 

MBOcloud

MBOcloud is een collectieve voorziening voor het mbo. Deze wordt in opdracht van 
saMBO-ICT door SURF gerealiseerd. Door een collectieve aanpak wordt de efficiency 
verbeterd en kan de effectiviteit worden vergroot. Doelstellingen van het MBOcloud 
programma zijn het creëren van meer transparantie in de leermiddelenmarkt 
en meer flexibiliteit voor het onderwijs door eenvoudige en snelle toegang tot 
leermiddelen en diensten. Deze doelstellingen zijn verweven met de ambities van 
het Edu-K-platform. Kennisnet draagt bij aan de afstemming en werkt aan optimaal 
gebruik van Kennisnet diensten en ECK standaarden in het MBOcloud programma. 

Kennisnet adviseert SURF in de toepassing van de ECK standaarden en verkent het 
gewenste gebruik van de Kennisnet diensten Edurep, Kennisnet Federatie en de 
nummervoorziening. 
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Distributie en toegang zijn beter georganiseerd. Daarbij zijn school, docent, leerling, leermiddel en toets uniek identificeerbaar om de keten goed te laten functioneren.
Binnen het Doorbraakproject wordt een veilige en makkelijke toegang tot leermiddelen via een unieke identifier (nummervoorziening) gerealiseerd, dit is een stap in de 
ontwikkeling van een afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie (IAA).

Beschrijving 2016

Nummervoorziening 

De nummervoorziening moet ervoor zorgen dat leerling en leraar uniek 
identificeerbaar zijn. Dit is nodig om de leermiddelenketen goed te laten functioneren 
en om de gewenste data minimalisatie te realiseren. De nummervoorziening maakt 
het mogelijk om eenmalig een onderwijsidentiteit te verstrekken voor identificatie 
en autorisatie. De nummervoorziening maakt onderdeel uit van een centrale 
vertrouwensfunctie waar eisen aan worden gesteld ten aanzien van beveiliging, 
beschikbaarheid en privacy.
De nummervoorziening sluit aan bij de beleidsvisie en architectuur voor een IAA-
stelsel (identificeren, authentiseren en autoriseren van personen), dat door SION is 
ontwikkeld. 

Kennisnet realiseert in samenspraak met de mbo-sector, de nummervoorziening als 
onderdeel van de centrale vertrouwensfunctie. De implementatie van de dienst wordt 
gestuurd door het Edu-K-platform. Er worden pilots gerealiseerd waarin usecases 
worden getest in verschillende configuraties. De pilots hebben als doel om voldoende 
ervaring op te doen in het po, vo en mbo om vanaf 2017 (wanneer wetgeving is 
gerealiseerd) de dienst versneld uitgerold kan worden.
De technische realisatie van de nummervoorziening levert ook de benodigde 
specificaties op die leveranciers toepassen om veilig en betrouwbaar gebruik te 
maken van de dienst. Deze specificaties worden in beheer gebracht bij Edustandaard. 

Afsprakenstelsel voor IAA

Middels een afsprakenstelsel voor Identificatie, Authenticatie en Autorisatie 
(IAA) wordt het publieke belang geborgd in processen en voorzieningen rond 
identiteitsmanagement. Het afsprakenstelsel wordt geïmplementeerd in de processen 
en bestaande voorzieningen voor identificatie, authenticatie en autorisatie. De 
nummervoorziening maakt onderdeel uit van het afsprakenstelsel.

Eind 2015 wordt een plan van aanpak en roadmap opgeleverd. Daarin wordt 
aangegeven welke activiteiten in 2016 worden opgepakt en door welke organisatie(s).
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Leer(ling)kenmerken kunnen eenvoudig(er) en verantwoord worden benut om onderwijs te personaliseren.
Kennisnet beheert, faciliteert en implementeert afspraken over de uitwisseling van leer(ling)kenmerken en houdt hierbij rekening met de privacy van leerlingen en 
leraren. 

Beschrijving 2016

Effectievere inrichting van leermanagement en leerlogistiek

Het gepersonaliseerd leren stelt nieuwe en andere eisen aan klassieke 
leerlingvolgsystemen en elektronische leeromgevingen. Er is behoefte aan nieuwe 
oplossingen die het leermanagement ondersteunen. Hierin worden functies 
gecombineerd om de individuele leerling in zijn of haar leren te ondersteunen. 
Daarbij gaat het voor het onderwijs primair om het kunnen volgen van de 
leeractiviteiten van individuele leerlingen, en daarna om het kunnen herkennen van 
factoren die van belang zijn voor de leerroute van de leerling.

Het herkennen van leerlingkenmerken is nog ‘terra incognita’. Kennisnet volgt op dit 
punt (internationale) ontwikkelingen en resultaten van wetenschappelijk onderzoek, 
en maakt deze beschikbaar voor het onderwijs.

Er is daarbij extra aandacht voor passend onderwijs. Juist hier is er behoefte 
aan meer inzicht in de leerkenmerken. Kennisnet ondersteunt besturen en 
samenwerkingsverbanden door aan te geven op welke manier ict kan ondersteunen 
bij het leren, het leermanagement en de gegevensuitwisseling. Daarbij maakt 
Kennisnet duidelijk welke datastromen er (nodig) zijn tussen scholen en 
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

Implementatie UWLR 

De standaard Uitwisseling Leerresultaten (UWLR) biedt de basis voor een actueel 
digitaal schooldossier dat alle resultaten van het leerproces van elke individuele 
leerling bevat. Het doel is dat alle scholen (po, vo en mbo) kunnen beschikken over 
een leerlingadministratiesysteem waarin de UWLR is geimplementeerd en in ieder 
geval de grote uitgeverijen de UWLR hebben geimplementeerd zodat de scholen 
gebruik kunnen maken van de functies die de standaard realiseert. 

Het implementatieproject UWLR werkt eraan dat de standaard UWLR daadwerkelijk 
wordt gebruikt door de meerderheid van de marktpartijen in het po, vo en mbo. De 
bruikbaarheid van digitaal leermateriaal wordt verbeterd. Ook vindt een verlichting 
van de administratieve lasten voor docenten en schoolmanagement plaats door 
leerresultaten geautomatiseerd in een integraal overzicht per leerling samen te 
brengen en inzicht te bieden in de voortgang van het totale leerproces van de 
individuele leerling.
Om dit te realiseren, worden afspraken gemaakt over het implementatietempo en de 
ingebruikname van de gerealiseerde functionaliteiten. Tevens komen er afspraken 
met de partners over de communicatie naar de scholen en de implementatie van het 
privacy convenant. 
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Leer(ling)kenmerken kunnen eenvoudig(er) en verantwoord worden benut om onderwijs te personaliseren.
Binnen het Doorbraakproject wordt gewerkt aan het versneld realiseren van een overkoepelend overzicht van de voortgang van het leerproces zodat meer frequent en 
verdiept inzicht is in de voortgang van het leren. 

Beschrijving 2016

Overkoepelend inzicht in voortgang

In het onderwijs is er behoefte aan (meer) inzicht in de voortgang van leerlingen.  
Er wordt gekeken of aanpassing van bestaande standaarden (UWLR) nodig is of dat 
de ontwikkeling van nieuwe standaarden de oplossing is. Onderzocht wordt welke 
informatie daartoe nodig is: leerinformatie en leerlingprofiel. Het Doorbraakproject 
versnelt de ontwikkeling van dashboards via de (versnellings)vragen van scholen en 
besturen en praktijksituaties (Leerlabs).

Op basis van concrete behoeften vanuit de versnellingsvragen en de Leerlabs zal 
worden bezien welke activiteiten in 2016 benodigd zijn op dit terrein. 
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Slimme organisatie van het leren

Onderwijs-
doelen

Onderwijs heeft meer regie op de (eigen) informatiehuishouding
Minder administratieve lasten

Aansluiting en verbetering van doorlopende leerlijnen
Meer transparantie (intern en extern) over presteren leerlingen en instelling voor sturing en verantwoording

Informatiebeveiliging en privacy op orde

Onderwijs en  
ict-doelen

Het onderwijs 
ontwikkelt en beheert 
zijn wensen en 
eisen ten aanzien 
van (landelijke) 
informatiehuishouding 
en stuurt op basis 
hiervan.

In het onderwijs 
worden 
administratieve 
processen 
waar mogelijk 
geautomatiseerd.

Het onderwijs kan 
beter gebruik maken 
van gegevens die reeds 
zijn aangeleverd (geen 
overbodige levering 
van gegevens).

Er zijn een 
gemeenschappelijke 
taal (semantische 
standaarden) 
en technische 
standaarden/
architectuur voor in- /
externe uitwisseling 
van gegevens.

Het onderwijs kent en 
gebruikt kennis over 
(leer)kenmerken van 
leerlingen en succes in 
vervolgonderwijs.

Het onderwijs 
maakt gebruik van 
beschikbare data 
bij kwaliteitszorg en 
verantwoording en 
duidt deze informatie 
waar nodig.

Instellingen en 
marktpartijen voldoen 
aan privacy- en 
beveiligingseisen 
die worden gesteld 
in wetgeving en 
die aansluiten bij 
onderwijs-architectuur.

Kennisnet 
inspanningen

Kennisnet adviseert 
het onderwijs bij de 
inrichting van de 
informatiehuishouding 
en het maken van 
afspraken met (private) 
partijen.

Kennisnet ontwikkelt 
en beheert diensten 
die gericht zijn op 
het verlichten van 
administratieve lasten 
door processen te 
automatiseren.

Kennisnet onderstent 
de sectorraden met 
expertise over de 
uitwisseling van 
gegevens en de (door)
ontwikkeling van 
diensten.

Kennisnet faciliteert 
het (open en publiek-
private) beheerproces 
van afspraken, 
standaarden en 
architectuur in de 
gegevensketen.

Kennisnet ontwikkelt 
diensten voor het 
uitwisselen van 
leerlinggegevens en 
de terugkoppeling van 
doorstroom-
gegevens over 
studiesucces naar 
scholen.

Kennisnet ontwikkelt 
en beheert diensten en 
voorzieningen gericht 
op het benutten van 
data voor sturing, 
kwaliteitszorg en 
verantwoording.

Kennisnet adviseert 
over privacy en 
organisatie van 
gegevens-beveiliging 
in het primaire en 
secundaire domein.

Activiteiten 
basissubsidie

Regie op 
administratieve keten
SION platformoverleg

Serviceregister
Verbeteren 
informatievoorziening 
BPV-keten

Strategisch advies 
informatiehuishouding 
(BRON)
Eenduidige 
instellingsidentiteit 

Doorontwikkeling en 
beheer ROSA
Kernmodel 
Onderwijsinformatie 
(KOI)

Overstap Service 
Onderwijs (OSO)

Vensters PO en VO 
(scholen op de kaart)
MBO Transparant
Kwaliteitszorg en big 
data

Privacyconvenant: 
verdere afspraken
Bewustwording
Vereenvoudiging van 
veilig uitwisselen van 
gegevens
Privacy en 
informatiebeveiliging 
in de keten
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Het onderwijs ontwikkelt en beheert zijn wensen en eisen ten aanzien van de (landelijke) informatiehuishouding en stuurt op basis hiervan.
Kennisnet adviseert het onderwijs bij de inrichting van de informatiehuishouding en het maken van afspraken met (private) partijen.

Beschrijving 2016

Regie op de administratieve keten

Kennisnet adviseert over de ontwikkelingen op het gebied van de informatisering 
in de administratieve keten. Daarbij wordt kennis verzameld en gedeeld over 
technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op 
de inrichting van informatiehuishouding van instellingen op dit terrein. Kennisnet 
ondersteunt de sectorraden bij het formuleren van beleid en het voeren van (meer) 
regie over de informatisering van administratieve onderwijsketens.

Kennisnet maakt samen met de sectorraden po en vo, DUO en andere partijen in de 
diverse onderwijsketens, waaronder de administratieve onderwijsketens, een zogeheten 
iAgenda met een scope van drie jaar. De iAgenda is bedoeld om in eerste instantie een 
overzicht te bieden van alle lopende en voorgenomen ict-projecten en –activiteiten die 
de inrichting van processen en systemen van onderwijsinstellingen en andere betrokken 
partijen raken. Projecten kunnen het gevolg zijn van beleidsmaatregelen vanuit de 
overheid of de digitalisering van het primaire proces en alles wat daarmee samenhangt. 
Dit overzicht kan vervolgens dienen als basis voor onderlinge afstemming, voor het 
maken van verdere afspraken, het detecteren van afhankelijkheden en daar waar nodig 
(en mogelijk) het aanbrengen van samenhang en volgordelijkheid. 
De iAgenda wordt - waar nodig - in samenhang gebracht met de iAgenda voor het mbo.

SION platformoverleg

Onder regie van de sectorraden is in de afgelopen jaren binnen SION 
(Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs) gewerkt aan stroomlijning van 
de informatievoorziening in de onderwijsketen. Dit heeft geleid tot afspraken die 
in ieder geval gelden binnen de administratieve keten. Het onderwijs kan deze 
afspraken optimaal gebruiken voor het ontzorgen van instellingen in tal van wettelijk 
vereiste gegevensuitwisselingen met de centrale overheid en bij het borgen van de 
doorgaande leerlijn van leerlingen en studenten over de sectoren heen.
Het programma SION wordt eind 2015 afgerond. Het continueren van 
het bovensectorale overleg wordt als waardevol gezien. Als vervolg op de 
programmagroep wordt daarom een SION platformoverleg ingericht. Sectorraden 
en - verenigingen kunnen elkaar zo vroegtijdig informeren over ontwikkelingen 
binnen de landelijke informatiehuishouding. Het overleg kan gezien worden als een 
beleidsvoorbereidend overleg voor (het sectoroverleg van) de Informatiekamer. 

Kennisnet ondersteunt en adviseert de sectorraden bij het oplossen van 
bovensectorale informatiseringsvraagstukken. 

Kennisnet faciliteert in samenwerking met SURF het SION platformoverleg. De 
deelnemende partijen kunnen aangeven op welke eigen ontwikkelingen afstemming 
nodig is met andere deelnemers en welke knelpunten bij voorkeur gemeenschappelijk 
zouden moeten worden opgelost. Het is van belang dat OCW en DUO hierbij 
aangehaakt zijn.
Zo wordt gewerkt aan kennisdeling tussen de sectoren en het oplossen van 
gezamenlijke informatievraagstukken. De oplossingen zijn gebaseerd op 
uitgangspunten en principes die worden vastgelegd en verder uitgewerkt in de 
Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA).
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In het onderwijs worden administratieve handelingen waar mogelijk geautomatiseerd.
Kennisnet ontwikkelt en beheert diensten die gericht zijn op het verlichten van administratieve lasten door processen te automatiseren.

Beschrijving 2016

Serviceregister

DUO en Kennisnet werken al of niet gezamenlijk aan generieke services. Die services 
maken veilige en eenvoudige gegevensuitwisseling en geautomatiseerde handelingen 
mogelijk tussen ketenpartijen.
Om ervoor te zorgen dat partijen elkaar kunnen vinden, en weten welke services 
inzetbaar zijn, wordt een landelijk serviceregister ingericht. 

In 2016 is samen met DUO een register ingericht met reeds bekende en nieuwe 
digitale services. Kennisnet heeft een aantal (nieuwe) services toegevoegd aan dat 
register zoals OSO en de Doorstroommonitor.
Hiermee geeft Kennisnet invulling aan haar centrale vertrouwensfunctie. De 
gezamenlijke activiteiten en afstemming vindt plaats in overleg met de sectorraden.

Verbetering informatievoorziening BPV-keten

In samenwerking met SBB en saMBO-ICT werkt Kennisnet aan het verminderen 
van de administratieve lasten voor mbo-instellingen met betrekking tot de 
beroepspraktijkvorming.

Kennisnet analyseert de ketenprocessen in de huidige informatieketen rond de 
BPV en geeft aanbevelingen over verbetering van de informatieketen op landelijk 
niveau. In het bijzonder wordt daarbij gekeken naar de centrale registratie van 
leerbedrijven, de beschikbaarheid van leerwerkplaatsen en de totstandkoming van de 
stageovereenkomst. 
In 2015 wordt op verzoek van saMBO-ICT en SBB een projectplan opgesteld. Op basis 
hiervan worden activiteiten voor 2016 verder geconcretiseerd.
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Het onderwijs kan beter gebruik maken van gegevens die reeds zijn aangeleverd (geen overbodige levering van gegevens).
Kennisnet ondersteunt de sectorraden met expertise over de uitwisseling van gegevens en de (door)ontwikkeling van diensten.

Beschrijving 2016

Strategisch advies informatiehuishouding – Doorontwikkelen BRON 

Kennisnet adviseert en ondersteunt de sectorraden met expertise over de 
vernieuwingen in het kader van Doorontwikkelen BRON. Zo kunnen zij, in 
samenwerking met OCW en DUO, de uitwisseling met BRON en het hergebruik van 
gegevens uit BRON verbeteren. Op sectoroverstijgende vraagstukken gebeurt dit 
gecoördineerd vanuit het SION platformoverleg, dat ook na beëindiging van het 
programma zal blijven bestaan. Voor sectorspecifieke ontwikkelingen werkt Kennisnet 
direct samen met de betreffende sectorraad.

Kennisnet participeert op verzoek van de sectorraden in onderdelen van 
het programma ‘Doorontwikkelen BRON’ en helpt de sectorraden om hun 
informatiseringwensen in te brengen en te borgen. Door de wensen en verwachtingen 
van het onderwijs goed te formuleren, kunnen bestuurlijke vraagstukken worden 
vertaald naar technologisch haalbare en wenselijke oplossingen.

Eenduidige instellingsidentiteit voor toezicht en verantwoording 

In het kader van SION-programma is een raamwerk tot stand gebracht om de 
identiteit van instellingen, voor verschillende doeleinden, te kunnen vastleggen. 
Kennisnet ondersteunt de sectorraden bij het maken van afspraken met OCW/
DUO en andere ketenpartijen waaronder de Inspectie voor het Onderwijs over 
het modelleren en definiëren van de instellingsidentiteit als onderdeel van het 
onderwijsaanbod. Dit model kan vervolgens geïmplementeerd worden in de door 
DUO te ontwikkelen (basis)registratie Onderwijsaanbod.

Kennisnet ondersteunt de PO-raad, VO-raad en de MBO Raad bij het maken en 
borgen van afspraken over de ontwikkeling en implementatie van een eenduidige 
instellingsidentiteit in het kader van de registratie Onderwijsaanbod. Dat gebeurt 
onder meer door het bijwonen van analysesessies en actief resultaten te reviewen 
of mede vorm te geven, door de raden te helpen bij communicatie naar hun 
achterban en bij het adviseren over de inrichting van het beheer, de governance en de 
implementatiestrategie.
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Er zijn een gemeenschappelijke taal (semantische standaarden) en technische standaarden/architectuur voor interne en externe uitwisseling van gegevens.
Kennisnet faciliteert het (open en publiek-private) beheerproces van afspraken, standaarden en architectuur in de gegevensketen.

Beschrijving 2016

Doorontwikkeling en beheer ROSA 

De Referentie Onderwijs Architectuur (ROSA) is afgeleid van de Nederlandse 
Overheid Referentie Architectuur (NORA) en is een instrument bij informatiegerichte 
ketensamenwerking in het onderwijs. Hierbinnen komen afspraken tot stand over 
gegevens die digitaal worden uitgewisseld. Zo ontstaat een gemeenschappelijke 
informatiehuishouding, gedragen door de onderwijsinstellingen, OCW, DUO en 
andere partijen (zoals leveranciers) in het onderwijsveld. 

De ROSA wordt binnen Edustandaard beheerd en door de Architectuurraad gebruikt 
bij de toetsing van nieuwe ketenprojecten. In werkgroepverband wordt binnen 
Edustandaard gewerkt aan de doorontwikkeling van de ROSA op het gebied van:
privacy en security,
•  Edukoppeling infrastructuur,
•  Doorstroommonitor,
•  Kernmodel onderwijsinformatie,
•  identificatie, authenticatie en autorisatie.

In een online wiki kan de ROSA geraadpleegd worden. Edustandaard verzorgt de 
eindredactie van de ROSA wiki en handelt ondersteuningsvragen af. Edustandaard 
zorgt voor afstemming met de NORA en sectorarchitecturen Triple A en HORA.

Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI)

Een belangrijk onderdeel van de ketenarchitectuur is het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke onderwijstaal: waar voorheen meer in onafhankelijke ‘silo’s ‘ 
werd gewerkt, is het nu meer en meer noodzakelijk dat data drempelloos door ketens 
kan worden gestuurd. Daarom is het noodzakelijk dat precies duidelijk is wat met 
begrippen wordt bedoeld. 
Hiervoor is binnen SION het KOI ontwikkeld: het kernmodel onderwijsinformatie. 
Dit model bevat alle ‘hoog-over’ begrippen van het onderwijs zoals leerling, diploma, 
opleiding en onderwijsinstelling. Het KOI-model is bedoeld om begrippen uit 
verschillende contexten en ketenprocessen (bijvoorbeeld administratieve processen, 
toetsen & examineren, curriculum) met elkaar te verbinden en te bevorderen, 
zodat er eenheid van semantiek ontstaat. Dat maakt het mogelijk om informatie 
betekenisvol in de verschillende ketenprocessen te benutten. Deze ontwikkeling is 
vergelijkbaar met het overheidsbrede ‘Nationaal Semantische Vlak’.

In 2015 is de zogenaamde KOI-tooling aangeschaft, een samenwerkingstool om 
onderwijs-context breed begrippen en relaties zichtbaar te maken, te definiëren en te 
relateren aan gestandaardiseerde begrippen. 
Deze tool werd in 2015 vooral gebruikt door de experts van Bureau Edustandaard. In 
2016 zullen ook semantisch experts van ketenpartijen er mee te maken krijgen.
Er staan ruim 10 trajecten op de KOI-roadmap waarin de semantiek wordt uitgewerkt: 
•  ketenprocessen zoals digitaal aanmelden, BPV-proces doorstroomgegevens,
•  domeinmodellen zoals Toetsen en Examineren, Onderwijsaanbod (OA), curriculum-

model
•  bestaande standaarden zoals de OSO-gegevensset, UWLR, EDEXML, 
•  gegevenswoordenboeken zoals van de HORA, Triple A en het DUO 

gegevenswoordenboek. 
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Het onderwijs kent en gebruikt kennis over (leer)kenmerken van leerlingen en het succes in vervolgonderwijs.
Kennisnet ontwikkelt diensten gericht op het uitwisselen van leerlinggegevens en de terugkoppeling van doorstroomgegevens over studiesucces naar scholen.

Beschrijving 2016

Overstap Service Onderwijs (OSO)

Via de Overstapservice Onderwijs (OSO) kunnen instellingen hun leerlingdossiers veilig 
en betrouwbaar overdragen. OSO draagt zo bij aan het verbeteren van de doorlopende 
leerlijn door relevante informatie over leerlingen digitaal uit te wisselen. OSO is het 
geheel van afspraken, standaarden en voorzieningen dat een transparante en beveiligde 
digitale uitwisseling mogelijk maakt van de benodigde studie- en begeleidingsgegevens 
(het overstapdossier) van een leerling bij de overstap tussen scholen. 

Vanaf 2015 is OSO een reguliere voorziening voor het onderwijs, die wordt beheerd 
en doorontwikkeld door Kennisnet in opdracht van de PO- en VO-raad. 

Het takenpakket van Kennisnet bestaat uit het technisch beheer en doorontwikkeling, 
de technische ondersteuning van softwareleveranciers en het beheer van de OSO-
standaard, de technische en organisatorische ondersteuning van de instellingen, de 
kwalificatie van scholen en ondersteuning van de sectorraden bij de ketenregie. 

Kennisnet verzorgt namens de PO-Raad en de VO-raad de uitvoering van OSO. 
Afspraken over de wijze waarop dit vorm krijgt, worden vastgelegd in een 
dienstenplan.
Kennisnet richt zich in 2016 op:
•  stabiliteit van de keten (robuuste infrastructuur) met als aandachtspunten 

veiligheid en betrouwbaarheid OSO,
•  ondersteuning van de raden bij het vertalen van functionele vragen uit het veld 

naar technische oplossingen, 
•  stimuleren van het daadwerkelijk gebruik van OSO door ondersteuning 

van onderwijsinstellingen bij de implementatie en het verbeteren van de 
gebruiksvriendelijkheid van de systemen.

De raden hebben de belangrijke regisseursrol om samen met Kennisnet de 
betrokkenheid van de achterban te organiseren.
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Het onderwijs maakt gebruik van beschikbare data in de sturing, bij het vormgeven van kwaliteitszorg en verantwoording en duidt deze waar nodig.
Kennisnet ontwikkelt en beheert diensten en voorzieningen gericht op het benutten van data voor sturing, kwaliteitszorg en verantwoording.

Beschrijving 2016

Vensters PO en VO (scholen op de kaart) inclusief Dashboard Passend Onderwijs

Via Vensters PO en VO (scholenopdekaart.nl en mijn.vensters.nl) wordt in beeld 
gebracht hoe scholen presteren op belangrijke indicatoren. Zo krijgen scholen inzicht 
in de eigen resultaten en wordt verantwoording afgelegd aan leerlingen en ouders. De 
cijfermatige informatie wordt in samenwerking met scholen verzameld. 

Vensters voor Verantwoording is per 1 september 2015 overgedragen door Schoolinfo 
aan Kennisnet. Kennisnet leverde al de infrastructuur en verzorgde de exploitatie, 
maar is nu ook verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van Vensters. De raden 
zijn opdrachtgever van Vensters en vertegenwoordigen de scholen en hun besturen. 
Zij richten zich op vraagarticulatie (het ophalen en aggregeren van de vraag van het 
onderwijs), de uitrolstrategie (het verbeteren van draagvlak en eigenaarschap van het 
veld) en gebruiksbevordering (realisatie van een groter en vollediger gebruik door 
scholen en besturen).

Kennisnet verzorgt de exploitatie voor Vensters PO en VO. Dit betreft het 
productmanagement, het technisch beheer en de ondersteuning van scholen en 
besturen bij het gebruik. Daarnaast wordt in overleg met de PO-raad en VO-raad de 
dienst doorontwikkeld. Afspraken over de wijze waarop dit vorm krijgt, zijn vastgelegd 
in een dienstplan met een roadmap met daarin de ontwikkeling van nieuwe of 
verbetering van bestaande indicatoren en rapportages.

Onderdeel van de doorontwikkeling van Vensters is een dashboard voor 
Samenwerkingsverbanden. In 2016 levert Kennisnet een nieuwe versie op van dit 
dashboard, waarmee besturen van Samenwerkingverbanden toegang krijgen tot 
relevante stuurinformatie. 

MBO Transparant

Via MBO Transparant kunnen mbo-instellingen de cijfers over hun instelling (vanuit 
DUO en JOB) inzichtelijk maken en toelichten. De dienst is in eerste instantie bedoeld 
voor (beleidsmedewerkers van) mbo-instellingen en andere professionals uit het veld.

Voor MBO Transparant wordt de exploitatie door Kennisnet verzorgd. De 
doorontwikkeling wordt in overleg met de MBO Raad bepaald. Afspraken over de 
wijze waarop dit vorm krijgt, zijn vastgelegd in een dienstplan met een roadmap met 
daarin de ontwikkeling van nieuwe of verbetering van bestaande indicatoren.

Kwaliteitszorg en big data

De toename van digitale data geeft de sector en schoolbesturen meer mogelijkheden 
om te sturen op kwaliteit aan de hand van deze data. Kennisnet verkent de 
technologische mogelijkheden bij het gebruik van big data. Daarbij geeft Kennisnet 
op sectorniveau advies over de verbetering van kwaliteitszorg met behulp van digitale 
data.

Kennisnet geeft inzicht in de mogelijke benutting van beschikbare (big) data in 
relatie tot kwaliteitszorg. Daarbij ondersteunt Kennisnet initiatieven op sector- en 
bestuursniveau gericht op het benutten van (big) data bij het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit. Een voorbeeld daarvan is het initiatief in Utrecht waarbij PO-raad, 
gemeente en OCW/DUO samenwerken om te onderzoeken hoe data kan worden 
benut om onderwijsachterstanden vroegtijdig te signaleren.
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Instellingen en marktpartijen voldoen aan privacy en beveiligingseisen die worden gesteld in wetgeving en aansluiten bij onderwijsarchitectuur.
Kennisnet adviseert over privacy en de organisatie van gegevensbeveiliging in het primaire en secundaire domein (i).

Beschrijving 2016

Privacyconvenant: verdere afspraken

Scholen gebruiken steeds meer digitale leermiddelen. Het gebruik van deze 
leermiddelen leidt tot zorgen over de privacy van de leerlingen, terwijl het gebruik van 
deze persoonsgegevens nog verder zal toenemen. Om de privacy van leerlingen te 
kunnen blijven garanderen, zijn afspraken gemaakt tussen de PO-Raad en de VO-raad 
en de brancheorganisaties van aanbieders van digitale leermiddelen en toetsen en 
leveranciers van schooladministratiesystemen, vertegenwoordigd door de GEU, vDOD 
en KBb-e. Uitgangspunt van de afspraken is dat scholen de regie hebben en houden 
over hoe hun leveranciers met de persoonlijke informatie van en over leerlingen 
omgaan. De scholen zijn verantwoordelijk voor communicatie hierover naar hun 
ouders. Leveranciers, maar ook scholen zijn aan te spreken op het werkbaar maken 
van deze afspraken, maar ook het nakomen daarvan. 

Eind 2015 zijn er binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ict twee convenanten 
tot stand gekomen waarin afspraken zijn gemaakt met leveranciers van digitale 
leermiddelen en toetsen, en leveranciers van leerlinginformatiesystemen. De 
privacyconvenanten vragen om een regelmatige publiek-private afstemming op het 
gebied van privacy. Dit wordt opgepakt binnen het Edu-K-platform. 
Partijen hebben afgesproken gebruik te maken van model bewerkersovereenkomsten. 
Leveranciers maken gebruik van gestandaardiseerde privacybijsluiters waarin de 
gevolgen voor de privacy van leerlingen wordt beschreven.
In 2016 worden deze overeenkomsten en bijlagen toegepast in de praktijk en wordt 
vorm en uitvoering gegeven aan de verdere afspraken uit de convenanten.
De PO-Raad en VO-raad maken met grote leveranciers afspraken over 
gestandaardiseerde teksten, zodat individuele scholen niet zelf daarover overleg hoeven 
te voeren. Ook over minimale beveiligingsmaatregelen worden afspraken gemaakt met 
leveranciers. 

Bewustwording

Gepersonaliseerd leren betekent dat meer gegevens van een leerling worden gebruikt 
om onderwijs op maat te bieden. Dit kan alleen vanuit de garantie dat de privacy 
van de leraar, leerling en andere gebruikers is gewaarborgd. Niet alleen afspraken 
maken met leveranciers is van belang, maar ook het bewust en zorgvuldig omgaan 
met de gegevens van en over leerlingen is essentieel. Dit vraagt dat scholen bewuster 
omgaan met de verantwoordelijkheden die zij hebben op het gebied van privacy, 
maar ook het procesmatig borgen van privacy op school en in de onderwijsprocessen. 
De interne informatiehuishouding moet voldoen aan privacywetgeving. Dan zijn 
schoolbesturen in staat om ict toekomstvast op een privacy-verantwoorde manier in 
te zetten voor het onderwijs. 

In september 2015 is in nauwe samenwerking met de sectorraden een landelijke 
campagne rondom privacybewustwording gestart. Iedere maand staat een onderwerp 
van de onderwijskalender op de agenda waar aandacht wordt besteed aan de 
verantwoorde omgang met persoonsgegevens. Scholen worden ondersteund met 
hulpmiddelen om privacy op hun school snel en eenvoudig te regelen.
Tijdens landelijke en regionale (scholings)bijeenkomsten wordt - aan de hand van 
eenvoudige hulpmiddelen - tekst en uitleg gegeven hoe privacy op school in 10 stappen 
geregeld kan worden. Ook wordt een toelichting gegeven over de convenanten en hoe 
de model bewerkersovereenkomsten in de praktijk moeten worden toegepast.
Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, betekent dat de toegang tot die 
informatie goed moet zijn beveiligd. In toenemende mate zal informatiebeveiliging 
aandacht krijgen in samenhang met privacy. 
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Instellingen en marktpartijen voldoen aan privacy en beveiligingseisen die worden gesteld in wetgeving en aansluiten bij onderwijsarchitectuur.
Kennisnet adviseert over privacy en de organisatie van gegevensbeveiliging in het primaire en secundaire domein (ii).

Beschrijving 2016

Vereenvoudiging van veilig uitwisselen van gegevens

De wijze waarop onderwijsinstellingen persoonsgegevens veilig kunnen uitwisselen 
met andere onderwijsinstellingen en DUO wordt vereenvoudigd. Ook ten aanzien van 
beveiligingsnormen moeten afspraken worden gemaakt met marktpartijen op basis van 
de vastgestelde normen en kaders.

Kennisnet verzorgt een betrouwbaar certificeringsproces voor softwareleveranciers 
in het onderwijs om het zorgvuldig uitwisselen van persoonsgegevens en de 
informatiebeveiliging te verbeteren. Dit vervangt op termijn het huidige kwalificeren en per 
onderwijsinstelling installeren van certificaten met betrekking tot OSO. Scholen hoeven 
daarmee geen individuele afspraken te maken met leveranciers, maar kunnen vertrouwen 
op de in de sector gemaakte afspraken. Daardoor vermindert de administratieve last van 
de onderwijsinstellingen waarbij de ketenbrede veiligheid toeneemt. 
Vanzelfsprekend voldoen de platforms en diensten die Kennisnet zelf beheert en 
ontwikkelt aan de eisen rond privacy en beveiliging.

Privacy en informatiebeveiliging in de keten

De toename van data maakt dat er meer aandacht nodig is voor privacy en 
informatiebeveiliging. Er zijn oplossingen nodig die recht doen aan de privacy van (oud-)
leerlingen en leraren, maar ook een antwoord geven op de informatievragen binnen 
het onderwijs. Kennisnet ondersteunt de organisatie van informatiebeveiliging in de 
educatieve keten. Zo ondersteunt en faciliteert Kennisnet gesprekken tussen onderwijs 
en marktpartijen over het borgen van privacy van leerlingen en leraren en de beveiliging 
van gegevens. 

Kennisnet levert de benodigde expertise op het gebied van privacy en beveiliging die 
nodig is om goede afspraken te maken tussen het onderwijs en marktpartijen. Daarbij zal 
in toenemende mate informatiebeveiliging geagendeerd worden. 
•  De door de taskforce InformatieBeveilinging en Privacy (IBP) voor het mbo ontwikkelde 

set van documenten (het framework IBP) wordt door Kennisnet in beheer genomen. 
Deze set wordt in samenwerking met alle betrokkenen onderhouden en waar nodig 
doorontwikkeld. Kennisnet zal de expertisefunctie met betrekking tot het framework 
invulling geven.

•  Kennisnet ontwikkelt voor po- en vo-instellingen een aantal eenvoudig te hanteren 
hulpmiddelen om informatiebeveiliging op orde te krijgen. 
 Samen met de sectorraden worden op basis van ervaringen in mbo en ho, 
normen en kaders opgesteld om een minimaal beveiligingsniveau te bereiken in 
onderwijsinstellingen in het po, vo en mbo.

•  Op basis van de gemaakte afspraken in de privacyconvenanten die binnen het 
Doorbraakproject zijn gesloten en het framework IBP, vindt overleg plaats in het Edu-K-
platform over privacy en informatiebeveiliging. 

•  Ketenpartijen delen informatie over beveiligingsontwikkelingen en -incidenten die zich 
voordoen, in de vorm van een zogenaamd ISAC (Information Sharing and Analysis 
Centre). Kennisnet is initiatiefnemer, faciliteert en levert expertise.
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Meer rendement uit ict

Onderwijs-
doelen

Onderwijs maakt meer en beter gebruik van (wetenschappelijk) bewijs
Het onderwijs is meer toekomstgericht (georganiseerd)

(Nieuwe) technologieën worden sneller en beter beoordeeld op potentiële relevantie voor het onderwijs

Onderwijs en  
ict-doelen

Beschikbare kennis 
over onderwijs en ict is 
eenvoudig toegankelijk 
en wordt benut in de 
ontwikkeling van tools.

De ict-ontwikkelingen 
in het onderwijs 
worden gemonitord 
om het inzicht in 
wat werkt (en wat 
niet) te verbeteren 
en hierop te kunnen 
voortbouwen.

Innovatieve trajecten 
in het onderwijs 
begeleiden, verbinden 
en ondersteunen met 
beschikbare kennis en 
tools.

Innovatie en 
vernieuwing van 
het onderwijs 
wordt gevoed door 
praktijkervaringen 
en inzichten uit 
wetenschappelijk 
onderzoek.

Onderwijsinstellingen 
weten welke 
vaardigheden 
leerlingen nodig 
hebben om te kunnen 
leren, werken en leven 
in de 21e eeuw en 
spelen hierop in.

Nieuwe technologieën 
worden tijdig 
herkend en geduid 
op relevantie voor 
het onderwijs, met 
aandacht voor kansen 
en risico’s.

De ict-infrastructuur 
is robuust en 
toekomstvast ingericht 
met aandacht voor 
vraagstukken zoals 
privacy en veiligheid.

Kennisnet 
inspanningen

Kennisnet 
bundelt en duidt 
(wetenschappelijke) 
kennis en stelt deze 
via diverse kanalen 
beschikbaar.

Kennisnet brengt de 
stand van zaken in 
beeld en stelt deze 
breed beschikbaar 
via publicaties die 
aansluiten bij de 
onderwijspraktijk.

Kennisnet kent de 
relevante innovatieve 
project en ondersteunt 
die, mits (potentiële) 
opbrengsten 
aansluiten bij ambities 
van de sector (en 
nieuwe kennis 
opleveren).

Kennisnet draagt bij 
aan het oplossen 
van collectieve 
vraagstukken door 
de ervaringen 
van voorlopers te 
verrijken en naar 
direct toepasbare 
kennis(producten) te 
vertalen.

Kennisnet stelt kennis 
beschikbaar over 
de consequenties 
van de toenemende 
digitalisering voor 
de vaardigheden 
die leerlingen nodig 
hebben, en biedt het 
onderwijs concrete 
handvatten.

Kennisnet verzamelt 
kennis over nieuwe 
technologieën en 
zorgt samen met 
andere partijen dat 
voor bestuurders 
inzichtelijk is waar 
ze in de toekomst 
rekening mee moeten 
houden.

Kennisnet adviseert 
onderwijs (bestuurders) 
over de inrichting van 
de ict-infrastructuur, 
ook in relatie tot 
invoering (digitale) 
toetsen.

Activiteiten 
basissubsidie

Kennis verspreiden
Leraar24

Vier in balans-monitor 
en ICT-monitor mbo
Onderzoeksprogram-
mering

Ondersteuning 
sectorbepalende 
innovaties
Inzicht in internationale 
innovatie met ict

Strategisch advies 
bij collectieve 
innovatievraagstukken
Stimuleren van 
ontwikkeling 
e-didactiek en ict-
bekwaamheid

Advisering over 
toekomstbestendig 
onderwijs
Ondersteuning 
mediawijs onderwijs

Strategisch advies 
over de inzet van 
technologie binnen 
het onderwijs 
Trendrapport

Advies passende ict-
infrastructuur
Ondersteunen 
digitale toetsen en 
examinering.

Additionele 
activiteiten

Ondersteuning bij 
planvorming (Beter en 
slimmer leren - po)

Landelijk onderzoek Versnellingsvragen en 
expertpool
Leerlabs en expertpool

Inkoop 
Connectiviteit
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Beschikbare kennis over onderwijs en ict is eenvoudig beschikbaar en toegankelijk en wordt benut in de ontwikkeling van tools.
Kennisnet bundelt en duidt (wetenschappelijke) kennis en stelt deze via diverse kanalen beschikbaar.

Beschrijving 2016

Kennis verspreiden

Kennisnet biedt het onderwijs inzicht in de bewezen kracht van de inzet van ict. 
Kennisnet verspreidt de beschikbare kennis uit onderzoek en de praktijk over de 
inzet van ict in het onderwijs door het duiden van resultaten van succeservaringen en 
(internationaal) onderzoek. Kennisnet vertaalt deze resultaten in begrijpelijke informatie 
die aansluit op bij de onderwijspraktijk van leraren, managers en bestuurders. 

Deze kennis wordt beschikbaar gesteld via diverse (online) publicaties, verspreid via 
diverse netwerken en naar buiten gebracht tijdens een aantal evenementen. Daarnaast 
leveren experts van Kennisnet bijdragen aan landelijke conferenties, studiedagen en 
masterclasses van partners en andere organisaties.

Op de website kennisnet.nl wordt relevante kennis ontsloten voor het onderwijs. 
Schoolbesturen worden geïnformeerd via dossiers op kennisnet.nl, in vakbladen en  
via de informatiekanalen van sectorraden. Voor leraren wordt bovendien ingezet op  
(de ict-dossiers op) Leraar24, vakbladen en publicaties van andere partners. 

De publicatie 4W wordt in 2015 samen met het NRO uitgegeven, op basis van ervaringen 
met de eerste nummers wordt bezien hoe dit in 2016 een vervolg kan krijgen.

Samen met partners organiseert Kennisnet een aantal evenementen. Vooralsnog 
wordt ingezet op de Onderzoeksconferentie in het voorjaar (samen met het NRO) en de 
Onderwijsdagen in november (samen met SURF). 
In samenwerking met de MBO Raad en saMBO-ICT worden bestuurders geïnformeerd 
over voor hen relevante ontwikkelingen en mogelijkheden.

Experts van Kennisnet participeren en ondersteunen daarnaast in een aantal 
landelijke netwerken, zoals het netwerk Informatiemanagers in het mbo en de mbo-
ambassadeurs. 

Leraar24

Leraar24 is het online platform dat leraren ondersteunt bij de uitoefening van hun 
beroep. De kern van Leraar24 bestaat uit dossiers (wetenschappelijk gefundeerd en 
uit de praktijk) en videomateriaal. Partners bij Leraar24 zijn de Onderwijscoöperatie en 
(sinds eind 2014) het NRO. De ambities van Leraar24 hebben onder andere betrekking 
op de kwaliteit en hoeveelheid van wetenschappelijk gefundeerde dossiers, inclusief 
concrete handreikingen, het uitbreiden van het aantal organisaties dat inhoudelijk 
bijdraagt en het vergroten van het bereik. 
Kennisnet is niet alleen verantwoordelijk voor het technisch beheer en de door-
ontwikkeling, maar verspreidt via Leraar24 ook relevante kennis over ict in het onderwijs. 

Kennisnet is verantwoordelijk voor een stabiel Leraar24-platform en realiseert in 
overleg met gebruikers, partners en andere stakeholders de benodigde verbeteringen. 
Bovendien zorgt Kennisnet ervoor dat de ict-dossiers en het bijbehorende 
videomateriaal op Leraar24 up-to-date blijven.
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Beschikbare kennis over onderwijs en ict is eenvoudig beschikbaar en toegankelijk en wordt benut in de ontwikkeling van tools.
Binnen het Doorbraakproject/breedtestrategie PO worden ondersteuningsmiddelen ontwikkeld voor schoolbesturen in het primair onderwijs.

Beschrijving 2016

Ondersteuning bij planvorming ‘Beter en slimmer leren met ict’

In het Bestuursakkoord heeft de PO-Raad afgesproken om schoolbesturen te 
ondersteunen in de realisatie van de ambitie ‘beter en slimmer leren met behulp van 
ict’. In het Doorbraakproject is het kader uitgezet voor activiteiten ter ondersteuning 
van de schoolbesturen in het Actieplan Primair Onderwijs. Uitgangspunt is de ‘massa’: 
alle scholen moeten aan de slag gaan met gepersonaliseerd onderwijs en goed gebruik 
van ict hierbij. Daarom is gekozen voor een breedtestrategie. Ook is het de bedoeling 
om massa te maken om de vraagmacht van de sector te organiseren, en daarmee 
een doorbraak te forceren in de leermiddelenmarkt. Alle ondersteuningsactiviteiten 
worden steeds gerelateerd aan de onderwijspraktijk, omdat daar de verandering moet 
plaatsvinden. Scholen hebben aangegeven behoefte te hebben aan goede voorbeelden, 
onafhankelijke informatie, ondersteuning bij implementatie en investeringsplannen, 
eigen keuzes in de uitvoering en kennis delen en leren van elkaar. Aan de basis van het 
ondersteuningsactiviteiten staat het Vier in balans-model. Het zijn de bouwstenen voor 
ict in het onderwijs: visie, deskundigheid, leermiddelen en inhoud en infrastructuur.

Een ander vraagstuk is de behoefte van schoolbesturen om ondersteuning te krijgen in 
het oplossen van blokkades in de markt, het vastlopen op vraagstukken waar ze geen 
oplossing voor zien en vragen over invoering. Om schoolbesturen hierbij te helpen, zijn er 
de versnellingsvragen om oplossingen te vinden (deze worden beschreven op pagina 45).

Kennisnet voert veel van de activiteiten uit. Het gaat onder meer om de ontwikkeling 
van ondersteuningsmiddelen voor schoolbesturen, zoals de Vier in balans-scan, 
(online) keuzehulp, modelplannen en instrumenten, helpdesk plus, kritische vriend  
en best practices.
Kennisnet organiseert webinars, masterclasses en regionale bijeenkomsten om 
kennis te delen en van elkaar te leren. 

De activiteiten voor 2016 zullen worden beschreven in een apart projectplan.
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De ict-ontwikkelingen in het onderwijs worden gemonitord om het inzicht in wat werkt (en niet) te verbeteren en hierop te kunnen voortbouwen.
Kennisnet brengt de stand van zaken in beeld en stelt deze breed beschikbaar via publicaties die aansluiten bij de onderwijspraktijk.

Beschrijving 2016

Vier in balans-monitor en de ICT-monitor mbo

Onderwijsprofessionals hebben behoefte aan kennis over wat werkt, en wat niet. 
Kennisnet verzamelt en bundelt relevant onderzoek over het rendement van ict in het 
onderwijs. Daarnaast onderzoekt Kennisnet in samenwerking met SLO de feitelijke 
situatie. Deze inzichten worden gecombineerd en verrijkt en tweejaarlijks in de Vier in 
balans-monitor naar buiten gebracht. 

Relevante inzichten zijn ook tussentijds van toepassing bij het richting geven aan de 
ict-ontwikkelingen in het onderwijs.

De Vier in balans-monitor biedt schoolbesturen, sectorraden en andere professionals 
niet alleen inzicht in het huidige gebruik van ict in het onderwijs en de uitkomsten van 
recente onderzoeken naar het nut van ict in het onderwijs, maar vertaalt deze ook 
naar beleids- en implementatieoverwegingen. 
In 2016 verschijnt er geen nieuwe Vier in balans-monitor. Er worden wel data 
verzameld door SLO voor de Leermiddelenmonitor die inzicht geven over de 
ontwikkelingen op een aantal kernindicatoren. Waar nodig wordt dit aangevuld met 
andere data, bijvoorbeeld door een panel van leraren en/of schoolleiders te bevragen 
of middels gesprekken met aanbieders.

Bovendien zal 2016 worden benut om de verder doorontwikkeling van de Vier in 
balans-monitor en het Vier in balans-model op te pakken.

In het mbo wordt in samenspraak met saMBO-ICT de ICT-monitor uitgebracht, deze 
gaat met name in op de ict-organisatie, infrastructuur en kosten.

Aansluiting onderzoeksprogrammering op de onderwijspraktijk

De programmering van wetenschappelijk onderzoek sluit nog onvoldoende aan bij 
de vragen die in de onderwijspraktijk spelen. De doorlooptijd is soms (te) lang, de 
vraagstelling zou beter moeten worden geënt op de vragen van het onderwijs en de 
onderzoeksresultaten zijn niet altijd goed toegankelijk voor de onderwijsprofessional. 
Het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) heeft de opdracht om deze kloof 
tussen onderwijs en onderzoek te dichten. 
Juist op het gebied van ict, onderwijsvernieuwing en de vaardigheden van de 21e eeuw 
is er een grote behoefte aan kennis. Vanuit het onderwijs moet hier dan ook sturing aan 
worden gegeven. Kennisnet ondersteunt de sector(raden) hierbij vanuit haar expertise 
over welke (wetenschappelijke) kennis er al is en hoe witte vlekken in te vullen.

Kennisnet ondersteunt het onderwijs bij het formuleren van de onderzoeksvraag en 
faciliteert de dialoog tussen sectorraden en onderzoek. Daarbij is er sprake van een 
samenwerkingsrelatie met het NRO.
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De ict-ontwikkelingen in het onderwijs worden gemonitord om het inzicht in wat werkt (en niet) te verbeteren en hierop te kunnen voortbouwen..
Binnen het Doorbraakproject wordt de kennisbasis over gepersonaliseerd leren met ict versterkt door onderzoek te doen in praktijksituaties.

Beschrijving 2016

Landelijk onderzoek

De vraag naar inzicht in de resultaten van gepersonaliseerd leren met behulp van ict 
wordt steeds groter. Niet alleen voor scholen die al bezig zijn met gepersonaliseerd 
leren, maar ook op sectoraal niveau. Met kennis over de inrichting en opbrengsten 
van gepersonaliseerd leren in de praktijk kunnen veel meer scholen tot gefundeerde 
keuzes komen over de toekomstige inrichting van hun onderwijs. De onderzoeksvragen 
richten zich op de verwachting en motieven van docenten en managementteam, de 
wijze waarop docenten invulling geven aan gepersonaliseerde leersituaties en de 
opbrengsten. Een consistente en systematische verzameling van onderzoeksgegevens 
geeft inzicht in wat wel en niet werkt in de praktijk.

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder auspiciën van het NRO (Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek). Het NRO en Kennisnet zijn een meerjarige programmatische 
samenwerkingsrelatie aangegaan, daar waar het gaat over vraagstukken op het 
gebied van onderwijs en ict.
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Innovatieve trajecten in het onderwijs begeleiden, verbinden en ondersteunen met beschikbare kennis en tools.
Kennisnet kent de relevante innovatieve projecten en ondersteunt hen, mits (potentiële) opbrengsten aansluiten bij ambities van sector (en nieuwe kennis opleveren).

Beschrijving 2016

Ondersteuning van sectorbepalende innovaties 

Het versterken van het innovatief vermogen van scholen en sectorbrede vernieuwing 
zijn thema’s die in alle sectoren spelen. In samenspraak met de sectorraden 
ondersteunt Kennisnet verschillende initiatieven door haar expertise in te brengen en 
deze pioniers te faciliteren bij het overwinnen van complexe barrières,
De beschikbare kennis over innovatieve ontwikkelingen wordt gebundeld en vertaald 
naar de onderwijspraktijk. 

Kennisnet biedt een aantal sectorbepalende, innovatieve initiatieven in het onderwijs 
hulp in het aanpakken van taaie vraagstukken. Kennisnet biedt onafhankelijke 
expertise die bestaat uit een mix van inzicht in technologische ontwikkelingen, 
onderwijskundige veranderingen, wetenschappelijk onderzoeken en de benodigde 
randvoorwaarden om innovatie te laten slagen.
Het onderwijs wordt ondersteund bij thema’s zoals doorlopende leerlijnen po/
vo (junior colleges), digitale geletterdheid en stelselverandering vmbo waarbij 
beroepsgerichte examenprogramma’s leiden tot (organisatorische) ict-vraagstukken, 
meer maatwerk en vastlegging hiervan in loopbaandossier. 

De inzet van Kennisnet vindt in het po en vo grotendeels plaats in nauwe samenhang 
met het Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

Inzicht in internationale onderwijsinnovatie met ict

Met internationale inzichten wordt in Nederland meer rendement uit investeringen 
gehaald. Door ontwikkelingen in het buitenland te inventariseren, laat Kennisnet zien 
hoe andere landen hun onderwijs verbeteren met de inzet van ict. Welke maatregelen 
zijn daarbij genomen? 

Kennisnet participeert in een aantal Europese netwerken, zoals het European 
Schoolnet en maakt gebruik van Gartner. In overleg met het onderwijsveld wordt 
bezien welke thema’s relevant zijn om in internationaal perspectief te beschouwen, 
bijvoorbeeld de ervaringen met digitaal toetsen.
De beschikbaar gestelde informatie sluit aan bij de onderwijspraktijk en krijgt hoge 
waardering van (innovatieve) onderwijsbestuurders en anderen.
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Innovatieve trajecten in het onderwijs begeleiden, verbinden en ondersteunen met beschikbare kennis en tools.
Binnen het Doorbraakproject wordt de ontwikkeling van innovatieve trajecten versneld door scholen en besturen te ondersteunen bij concrete vragen en knelpunten. 

Beschrijving 2016

Versnellingsvragen en expertpool - Beter en slimmer leren met ict

Om een versnelling teweeg te brengen in het primair onderwijs wordt vanuit 
het project Beter en slimmer leren met ict een aantal versnellingsvragen van 
schoolbesturen beantwoord door kortdurend externe expertise te organiseren en de 
gevonden oplossingen en werkwijze over te dragen naar de hele sector. 

Kennisnet begeleidt het proces van versnellingsvragen. Met een expertteam worden 
ongeveer 15 schoolbesturen ondersteund bij het oplossen van versnellingsvragen in 
hun innovatieproces in de praktijk. Daarnaast vindt kennisoverdracht plaats naar alle 
scholen en schoolbesturen. De oplossingen en opbrengsten worden gecommuniceerd 
naar de hele sector.

Leerlabs en expertpool - Leerling 2020

In het voortgezet onderwijs is gekozen voor een versnelling en verbreding van 
gepersonaliseerd leren in de scholen via het vormen van Leerlabs. In tien Leerlabs 
kunnen scholen aan de gang gaan met vragen op het gebied van gepersonaliseerd 
leren in een veilige innovatieomgeving. De samenwerkende scholen in de Leerlabs 
ontvangen inhoudelijke en procesondersteuning.
De inhoudelijke ondersteuning bestaat uit een expertpool met experts op het 
gebied van technische vraagstukken en ict-ondersteuning, didactiek, kennis over 
aanbesteding, leermiddelenbeleid en wet- en regelgeving.

In samenwerking met de VO-raad organiseert Kennisnet een expertpool met 
deskundigen om de innovatiebeweging in de scholen te ondersteunen.
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Innovatie in en vernieuwing van het onderwijs wordt gevoed door praktijkervaringen en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. 
Kennisnet draagt bij aan het oplossen van collectieve vraagstukken door de ervaringen van voorlopers te verrijken en naar direct toepasbare kennis(producten) te vertalen.

Beschrijving 2016

Strategisch advies bij collectieve innovatievraagstukken

Door haar bijdrage aan sectorbepalende, innovatieve initiatieven en haar zicht op 
de verschillende innovatie- en verandertrajecten in het onderwijs, kan Kennisnet 
toepasbare kennisproducten ontwikkelen. Elk schoolbestuur of onderwijsinstelling 
kan deze inzetten om de eigen ict-innovatie vorm te geven. Door de ervaringen van 
de pioniers te analyseren, geeft Kennisnet richting aan vernieuwingen in de ict-
basisinfrastructuur. 
Daarnaast vertaalt Kennisnet vraagstukken van het peloton in innovatieprojecten die 
door pioniers worden uitgevoerd.

Bestuurders, schoolleiders en (team)managers kunnen de kennisproducten in de 
vorm van publicaties en instrumenten gebruiken om hun eigen overgang naar 
effectiever en efficiënter onderwijs door de inzet van ict te realiseren.

Kennisnet analyseert de ervaringen van de pioniers en ontwikkelt op basis hiervan 
kennisproducten die elk schoolbestuur vervolgens kan inzetten om de eigen innovatie 
in de eigen context vorm te geven. Kennisnet analyseert de kennisbehoeften van 
het peloton en neemt deze mee bij de ontwikkeling van de producten en bij het 
vormgeven van nieuwe innovatieve projecten.
Een kennisproduct is een publicatie met handvatten hoe scholen op verschillende 
manieren kunnen differentiëren en wat dit betekent voor inzet van ict en personeel.

Deze wordt onder andere ingezet in de sectorbrede implementatieondersteuning 
door de PO-Raad en binnen het Doorbraakproject.

Stimuleren van ontwikkeling van e-didactiek en ict-bekwaamheid

De inzet van ict heeft gevolgen voor de leraren. Om ict te laten renderen is het van 
belang dat leraren beschikken over de benodigde ict-vaardigheden, en dat ze weten 
welke toepassingen ze in bepaalde situaties kunnen inzetten. De professionalisering 
van leraren is de verantwoordelijkheid van bestuurders en (HRM) managers. Daarbij 
kunnen zij gebruik maken van het beschikbare professionaliseringsaanbod.
Een aandachtspunt is de wijze waarop lerarenopleidingen de toekomstige leraren 
voorbereiden op het gebruik van ict in de klas. Steeds vaker maken besturen hierover 
afspraken met pabo’s en lero’s in hun directe omgeving.
Kennisnet monitort de ontwikkeling van de vaardigheden van leraren, verbindt 
initiatieven en faciliteert de discussie over e-didactiek en ict-bekwaamheid.

Het is voor scholen ingewikkeld om in kaart te brengen welke medewerkers over 
welke kennis en competenties moeten beschikken om optimaal gebruik te maken van 
de mogelijkheden van ict. Kennisnet brengt dit aan de hand van concrete situaties 
en activiteiten in kaart in een publicatie ‘De ict-bekwame school’. Voor scholen is dit 
een onderdeel van zowel HR-beleid als ict-visie. Op basis van deze inventarisatie 
kunnen de sectorraden, als vertegenwoordiging van werkgevers in het onderwijs, 
hun vraagsturing op het gebied van ict-vaardigheden expliciteren naar pabo’s en 
lerarenopleidingen. Ook is het een middel bij het agenderen van ict-bekwaamheid en 
e-didactiek bij schoolbestuurders.
Community Learning Centres (CLC’s) zijn een interessant voorbeeld van hoe 
schoolbesturen en lokale ho-instellingen elkaar regionaal kunnen versterken in het 
opleiden en professionaliseren van leraren op het gebied van ict-vaardigheden. 
Lessen en ervaringen worden gebundeld en nieuwe mogelijkheden verkend.
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Onderwijsinstellingen weten welke vaardigheden leerlingen nodig hebben om te kunnen leren, werken en leven in de 21e eeuw en spelen hierop in.
Kennisnet stelt kennis beschikbaar over de consequenties van de toenemende digitalisering voor de vaardigheden die leerlingen nodig hebben en biedt het onderwijs 
concrete handvatten om hiermee om te gaan.

Beschrijving 2016

Advisering over toekomstbestendig onderwijs 

Kennisnet ondersteunt de onderwijssectoren bij het inspelen op de impact van 
digitalisering op samenleving en arbeidsmarkt. Daarbij gaat het met name om 21e 
eeuwse vaardigheden die rechtstreeks te relateren zijn aan ict en meer aandacht  
zouden moeten krijgen in het huidige curriculum.

Kennisnet brengt haar expertise in bij de ontwikkeling van het curriculum voor de 
toekomst, in het bijzonder als het gaat om 21e eeuwse vaardigheden. Met name de 
vaardigheden die vallen onder digitale geletterdheid krijgen daarbij de aandacht. Dat 
doet Kennisnet in nauwe samenwerking met SLO en de raden. De uitkomsten van het 
Platform Onderwijs2032 vormen daarbij het startpunt.
In het mbo wordt samengewerkt met organisaties als het Groene Brein om de vertaling 
naar het beroepsonderwijs te maken waarbij naar thema’s als ondernemerschap en 
duurzaamheid wordt gekeken.

Een aandachtspunt daarbij is de vraag hoe scholen het beste een bijdrage kunnen 
leveren aan het verwerven van deze competenties. In 2016 ondersteunt Kennisnet het 
onderwijs bij het vertalen van opgedane wetenschappelijke inzichten over interventies 
naar concrete stappen voor scholen. Zo biedt Kennisnet de onderwijsinstellingen 
concrete voorbeelden om aan de slag te gaan met het aanleren van nieuwe 
vaardigheden als programmeren. 

Ondersteuning mediawijs onderwijs 

Kennisnet ondersteunt het onderwijs bij vraagstukken die betrekking hebben op de 
impact van (sociale) media op het onderwijs zelf. Kennisnet bundelt kennis en stelt deze 
beschikbaar op een manier die aansluit bij de onderwijspraktijk. Daarbij wordt ook 
gekeken naar internationale ontwikkelingen en intensief samengewerkt met andere 
organisaties.
Er is extra aandacht voor het veilig gebruik van internet en de wijze waarop leerlingen 
hun privacy kunnen beschermen.

Kennisnet participeert in het netwerk Mediawijzer.net dat zich richt op het verbinden 
en versterken van initiatieven gericht op mediawijsheid. Kennisnet is hierbij de 
onderwijspartner.

Via Mijn Kind Online en kennisnet.nl maakt Kennisnet inzichtelijk op welke manier 
leerlingen omgaan met en beïnvloed worden door digitale media. Kennisnet brengt in 
2016, in samenwerking met Mediawijzer.net, voor de tweede keer een toonaangevende 
monitor uit die inzicht geeft hoe kinderen omgaan met digitale media en online leren. 

Kennisnet breidt daarbij de beschikbare informatie en tools uit tot een helder 
ondersteuningspakket voor leraren en scholen, inzetbaar in afstemming met de ouders. 
Kennisnet adviseert de onderwijssectoren hoe zij kunnen inspelen op incidenten rondom 
sociale media en internet en hoe die te voorkomen. 

Financiering van de monitor zal deels ten laste van Mediawijzer.net komen.
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Nieuwe technologieën worden tijdig herkend en geduid op relevantie voor het onderwijs, met aandacht voor kansen en risico’s.
Kennisnet verzamelt kennis over nieuwe technologieën en zorgt samen met andere partijen dat voor bestuurders inzichtelijk is waar ze in de toekomst rekening mee 
moeten houden.

Beschrijving 2016

Strategisch advies over de inzet van technologie binnen het onderwijs

Technologische ontwikkelingen lijken bepalend te zijn voor het beter kunnen inspelen 
op de individuele behoeften en leerroutes van leerlingen zonder hierbij de werkdruk 
van leerkrachten te vergroten. De technologie is jong en sterk in ontwikkeling, waarbij 
succesvolle inzet alleen bereikt kan worden als onderwijskundigen, technologen en 
leraren zelf met elkaar gaan verkennen hoe dit moet gaan werken. 

Kennisnet geeft inzicht in de ontwikkeling van technologische oplossingen gericht op 
het ondersteunen van differentiatie en personalisatie. Kennisnet inventariseert het 
huidige marktaanbod en maakt vergelijking op basis van objectieve criteria mogelijk. 
Zo draagt Kennisnet bij aan de publiek-private samenwerking die nodig is om te 
ontdekken op welke wijze technologie daadwerkelijk bijdraagt aan beter onderwijs.

Hierbij wordt aangesloten bij de ontwikkelingen in het Doorbraakproject.

Trendrapport

Bestuurders (en anderen) hebben behoefte aan handvatten bij het kiezen van de 
juiste technologie op het juiste moment ter ondersteuning van onderwijsambities.
Door ontwikkelingen nauwlettend te volgen heeft Kennisnet inzicht in de 
toepasbaarheid van actuele innovatieve technologie. Dit wordt beschreven in een 
Trendrapport dat breed wordt verspreid. 

Het Trendrapport helpt bestuurders om concreet te maken hoe zij technologie willen 
inzetten om hun onderwijsvisie vorm te geven in hun eigen instellingen en welke 
afwegingen ze daarbij kunnen maken. Zo geeft Kennisnet bestuurders onafhankelijke 
informatie zodat zij de juiste investeringsbeslissingen kunnen nemen. 

Om het Trendrapport relevant te houden is het, gelet op de snelheid van technologische 
ontwikkelingen, noodzakelijk om deze tweejaarlijks te actualiseren. Het Trendrapport 
2016 geeft inzicht in relevante innovatieve technologie en verheldert kansen en 
bedreigingen bij toepassing in het onderwijs. Het rapport is begin 2016 digitaal 
beschikbaar en wordt toegelicht in workshops en presentaties voor bestuurders.
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De ict-infrastructuur is robuust en professioneel ingericht met aandacht voor vraagstukken zoals privacy en veiligheid.
Kennisnet adviseert onderwijs (bestuurders) over de inrichting van de ict-infrastructuur, ook in relatie tot invoering (digitale) toetsen en examens.

Beschrijving 2016

Strategisch advies bij de keuze voor een passende ict-infrastructuur

Een eigentijdse, stevige ict-infrastructuur is voor het onderwijs een belangrijke 
randvoorwaarde om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die ict biedt. 
Kennisnet stelt in dialoog met schoolbesturen en marktpartijen een programma van 
eisen op voor de ict-infrastructuur van de instelling. Daarbij komen onder andere 
aan de orde: een betrouwbare netwerkinfrastructuur, passende devices en veilige, 
kwalitatief hoogwaardige cloud-toepassingen. Het programma van eisen wordt 
ontwikkeld door een aantal representatieve besturen te adviseren tijdens hun 
selectie- en keuzeproces van de benodigde ict-infrastructuur. 

Kennisnet geeft concreet advies aan schoolbesturen. Waaraan moet hun ict-
infrastructuur voldoen? Wat moeten zij zelf organiseren om deze infrastructuur te 
laten werken? Keuzemogelijkheden en besluitvormingscriteria voor bestuurders 
worden nadrukkelijk uitgewerkt en beschreven. De inzichten zijn te vinden in (online) 
publicaties en te gebruiken bij de ondersteuning van de PO-Raad en de VO-raad aan hun 
bestuurders.

Ondersteuning bij de invoering van digitale toetsen en examinering

In het onderwijs wordt veel verwacht van de invoering van digitale toetsen en 
examinering. Het is ook duidelijk dat dit veel vraagt van het onderwijs en de 
markt. Kennisnet brengt succesvolle internationale voorbeelden in kaart en geeft 
schoolbesturen concrete adviezen over hoe zij meer digitaal (diagnostisch) kunnen 
toetsen en wat hiervan de verwachte (onderwijs)opbrengsten zijn.

Daarbij laat Kennisnet zien welke investeringen scholen moeten doen om 
probleemloos digitale toetsen af te nemen.

Kennisnet bouwt, samen met het onderwijs en andere partners, expertise op over de 
mogelijkheden van digitale diagnostische toetsing, summatieve toetsing en landelijke 
toetsing en examinering. Deze wordt verspreid onder schoolbesturen om ze meer 
zicht te geven op de inspanningen en investeringen die nodig zijn om probleemloos 
digitale toetsen af te nemen.

Kennisnet ondersteunt sectorraden bij het duidelijk maken van de behoefte van het 
onderwijs aan DUO bij de verdere ontwikkeling van Facet. Zo kunnen zij regie voeren 
over de aanschaf van toetssoftware en digitale toetsen. 
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De ict-infrastructuur is robuust en professioneel ingericht met aandacht voor vraagstukken zoals privacy en veiligheid.
Binnen het Doorbraakproject wordt de vraagmacht van het onderwijs versterkt en worden schoolbesturen ontzorgd bij de inkoop van ict-producten en diensten.

Beschrijving 2016

Inkoop

Een goede ict-infrastructuur is een voorwaarde om als school ict zinvol in te zetten. 
Om scholen te ondersteunen in het inkoopproces van de benodigde ict-diensten en 
producten is binnen het Doorbraakproject een projectorganisatie Inkoop ingericht. 
Door scholen te ondersteunen en ontzorgen bij de inkoop van ict-producten en 
diensten wordt de vraagkant (van zowel het primair als het voortgezet onderwijs) 
versterkt en de beweging in de markt versneld. Hiervoor worden o.a. tools ontwikkeld, 
gebundelde aanbestedingen begeleid, gezamenlijke inkoopvoorwaarden ontwikkeld, 
kennisoverdracht gefaciliteerd en innovatieve inkooptrajecten begeleid.

De projectorganisatie wordt bij Kennisnet ingericht. Er wordt kennis beschikbaar gesteld 
over specifieke vraagstukken bij het verwerven en inrichten van de ict-infrastructuur, 
en het selecteren en verwerven van toepassingen en leermateriaal. Het ontwikkelde 
programma van eisen leermiddelenbeleid vormt hierbij een van de aanknopingspunten.
Bovendien wordt in de praktijk onderzocht in hoeverre krachtenbundeling leidt tot 
voordelen.

Connectiviteit

Als het gaat om de internetverbinding is de uitgangssituatie voor scholen afhankelijk 
van de fysieke locatie. Een deel van de scholen heeft de mogelijkheid om een 
glasvezelverbinding in te zetten. Ongeveer 90% van de scholen kan gebruik maken 
van internet via de kabel. Een klein deel is afhankelijk van adsl of andere alternatieve 
technologieën.

In 2015 wordt een analyse afgerond naar de connectiviteitsbehoefte van scholen, 
het beschikbare aanbod in de markt en relevante (markt-)ontwikkelingen. Op basis 
hiervan kan gericht en in overleg met de markt worden bepaald waar concrete 
interventies noodzakelijk zijn. 



51

Organisatie en middelen
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Organisatie
Kennisnet
Kennisnet kent twee inhoudelijke units: voorzieningen en expertise. Bovendien  
is er een pool van strategisch adviseurs. Daarnaast zijn er twee stafafdelingen:  
strategie & externe betrekkingen en bedrijfsvoering & control. 
Een managementteam zet de strategische lijnen uit en schept randvoorwaarden. 
De bestuurder/algemeen directeur draagt de eindverantwoordelijkheid en legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de externe financier, het ministerie  
van OCW. 

Samenwerking
Kennisnet maakt deel uit van de ondersteuningsstructuur voor het onderwijs.  
Daarbij is het van belang dat het onderwijs zelf sturing geeft aan de ontwikkelingen  
en richting geeft aan het realiseren van de benodigde collectieve randvoorwaarden. 
Om het onderwijs maximaal te ondersteunen is samenwerking een voorwaarde. 
Kennisnet levert een bijdrage in een aantal grootschalige initiatieven, zoals het 
Doorbraakproject Onderwijs & ICT en Mediawijzer.net, en werkt zowel op structurele 
als incidentele basis samen met uiteenlopende organisaties. 

Governance
De Raad van Toezicht bestaat uit drie door het onderwijs benoemde leden en twee 
onafhankelijke leden. Sinds juni 2015 bestaat de raad uit: Hans Kelderman (po), 
Nico de Jong (vo), Ben Geerdink (mbo), Geri Bonhof en Han Dieperink. Henk Hagoort 
is onafhankelijk voorzitter van de raad. In 2015 is door de Raad van Toezicht het 
handboek Toezicht opgesteld dat beschrijft hoe de raad invulling geeft aan haar rol.

Het ministerie van OCW subsidieert Kennisnet. Jaarlijks wordt, op basis van het 
jaarplan, een subsidieaanvraag ingediend. Deze wordt door OCW beoordeeld.

Transparantie
Kennisnet legt elk kwartaal verantwoording af aan de Raad van Toezicht over  
de geboekte resultaten, de uitgevoerde activiteiten en de financiële situatie.  
Deze informatie is ook beschikbaar voor de sectorraden en het ministerie van  
OCW en kan zo worden benut voor de dialoog over voortgang en prioritering.
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Verantwoording
In de verantwoording van Kennisnet staat de toegevoegde waarde voor het 
onderwijs centraal. Heeft Kennisnet ict laten werken voor het onderwijs? Hebben de 
inspanningen van Kennisnet bijgedragen aan de geformuleerde onderwijs- (en ict- )
doelen? Dit is niet allemaal hard te meten. Doelstellingen hebben immers grotendeels 
een kwalitatief karakter. Bovendien levert Kennisnet weliswaar een bijdrage aan de 
onderwijsdoelen, maar zijn andere publieke en private partijen nodig om de ambities 
daadwerkelijk te realiseren. Succes is niet in de laatste plaats afhankelijk van de 
inspanningen van het onderwijs zelf.

Om een beeld te krijgen van de toegevoegde waarde van Kennisnet maken we gebruik 
van een combinatie van instrumenten. We maken het gebruik van producten inzichtelijk, 

doen onderzoek naar de tevredenheid van gebruikers en vragen stakeholders 
hoe zij (de inspanningen van) Kennisnet beoordelen. Zo wordt recht gedaan aan 
het belang dat Kennisnet hecht aan samenwerking. Jaarlijks bespreken we met 
vertegenwoordigers uit de onderwijspraktijk in hoeverre de onderwijs- en ict-doelen 
zijn bereikt, en wat daarbij de bijdrage van Kennisnet is geweest. Ten slotte vindt 
er een evaluatiegesprek plaats met de sectorraden. Als basis voor dit gesprek stelt 
Kennisnet een beknopte zelfevaluatie op. Deze is vrij toegankelijk om andere  
partijen de mogelijkheid te bieden om hierop te reflecteren. De input die we 
verzamelen in het kader van de verantwoording, gebruiken we uiteraard ook bij  
de verdere ontwikkeling van activiteiten.

plannen monitoren verantwoorden  
(en bijstellen)

evaluatie met sectorraden

dialoog onderwijspraktijk 
gebruikersonderzoek, stakeholdersonderzoek

monitoring van voortgang
(waaronder gebruikersstatistieken)

onderwijsdoelen

onderwijs- en ict doelen

inspanningen van Kennisnet

activiteiten (jaarplan)

in welke mate zijn doelen gerealiseerd 
volgens sectorraden, en wat is hierbij de 

bijdrage van Kennisnet geweest?

in hoeverre zijn onderwijs- en ict-doelen 
gerealiseerd, wat is hierbij de bijdrage van 

Kennisnet?

levert Kennisnet volgens stakeholders 
toegevoegde waarde?

zijn kwantitatieve en kwalitatieve doelen 
(zoals geformuleerd in jaarplan) gehaald?
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Begroting
De activiteiten van Kennisnet worden met name gesubsidieerd door het ministerie 
van OCW. In de begroting van het ministerie van OCW is structureel € 12 miljoen 
gereserveerd voor het in stand houden en verder ontwikkelen van de landelijke ict-
basisinfrastructuur, inclusief een centrale kennis- en expertisefunctie. In aanvulling 
hierop is vanuit het ministerie van EZ €300.000 beschikbaar voor activiteiten binnen 
het groene onderwijs en activiteiten gerelateerd aan het thema duurzaamheid.

Doorbraakproject Onderwijs & ICT
Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is een meerjarig programma, maar omdat nog 
geen programmaplan en begroting voor 2016 beschikbaar zijn, is het niet mogelijk om 
een adequate inschatting te maken van de programmakosten, deze zijn dan ook nog niet 
verwerkt in de begroting. De personele kosten zijn, zover bekend, zichtbaar gemaakt in 
de begroting. 

Zoals in het Meerjarenplan aangegeven zal Kennisnet om ontwikkelingen te versnellen 
en tijdelijke impulsen mogelijk te maken middelen vanuit de afbouw reserves inzetten. 
Deze middelen worden voornamelijk ingezet ter financiering van de kosten van het 
Doorbraakproject voor Kennisnet-activiteiten binnen de lijn Keten of Landelijk. In de 
begroting zijn de personele lasten voor zover nu bekend terug te vinden onder het 
label Doorbraakproject (keten en landelijk). In totaal zijn deze personele lasten nu 
€490.000. 

Daarnaast wordt in het kader van het Doorbraakproject nog een additionele 
subsidieaanvraag ingediend voor activiteiten binnen het po-project Beter en 
slimmer leren met ict en het vo-project Leerling2020. Deze middelen zijn afkomstig 
vanuit de sectorakkoorden po en vo. Om deze activiteiten uit te kunnen voeren is 
een aantal tijdelijke medewerkers aangenomen. Daarnaast worden ook andere 
adviseurs, projectmanagers en andere medewerkers ingezet voor activiteiten binnen 
deze trajecten. Deze personele lasten worden doorbelast. Op deze manier kunnen 
ook de reguliere activiteiten van Kennisnet worden waargemaakt. De personele 
lasten voor zover nu bekend zijn opgenomen als doorbelasting bij de verschillende 
begrotingsposten. De doorbelastingen zijn nu €1.035.000, waarvan €135.000 
Expertisepool vo en €900.000 Beter en slimmer leren met ict.

Overigens wordt niet alle personele betrokkenheid van Kennisnet doorbelast, daar 
waar het mogelijk is om aan te sluiten bij reguliere activiteiten worden deze vanuit de 
basissubsidie gefinancierd. Dit betreft bijvoorbeeld de inzet van strategisch adviseurs 
en de inspanningen van de medewerkers van de afdeling Voorzieningen.

Groen onderwijs
De middelen van EZ voor het groene onderwijs en voor het thema duurzaamheid 
maken nu integraal onderdeel uit van de begroting. Naast de €60.000 
programmamiddelen zijn deze middelen evenredig verdeeld over de verschillende 
begrotingsposten (het opslagpercentage is daarbij gebaseerd op het aantal leerlingen). 
Dit maakt het mogelijk om alles wat Kennisnet doet ook beschikbaar te stellen voor het 
groene onderwijs, waarbij bovendien een aantal accenten is gelegd (zie ook pagina 11).

Inzet van middelen per thema
De begroting sluit aan bij de organisatorische inrichting van Kennisnet. In deze  
grafiek zijn de middelen verdeeld over de thema’s. Zo vallen activiteiten binnen  
het domein Toegang en Distributie geheel onder het thema Eigentijdse leer- 
middelen en is dit voor het domein Informatievoorziening- en overdracht het thema  
Slimme organisatie. 

eigentijdse leermiddelen

slimme organisatie

rendement
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x  € 1.000
2016 

Programma
2016 

Personeel
2016 

Doorbelastingen
2016 

Totaal
2015 

Totaal Verschil

Voorzieningen

Domein Toegang en distributie 585 465 0 1.050 1.125 -75

Domein Leermiddelen en metadata 930 620 0 1.550 1.590 -40

Domein Informatievoorziening en -overdracht 610 445 0 1.055 700 355

Domein standaarden 250 385 0 635 500 135

Domein exploitatie 635 665 0 1.300 1.220 80

Architectuur, informatiebeveiliging en management 50 725 0 775 655 120

Totaal 3.060 3.305 0 6.365 5.790 575

Doorbraakproject (keten en landelijk) 0 230 0 230 0 230

Strategisch advies

Strategisch (sectoraal) advies 250 1.030 0 1.280 1.365 -85

Totaal 250 1.030 0 1.280 1.365 -85

0

Expertise

Eigentijdse leermiddelen 180 185 0 365 420 -55

Slimme organisatie 235 225 0 460 515 -55

Rendement 825 1.725 -1.035 1.515 1.650 -135

Totaal 1.240 2.135 -1.035 2.340 2.585 -245

Doorbraakproject (keten en landelijk) 0 235 0 235 0 235

Organisatiekosten

Organisatiekosten 1.170 1.145 0 2.315 2.260 55

Totaal 1.170 1.145 0 2.315 2.260 55

Doorbraakproject (keten en landelijk) 0 25 0 25 0 25

0

Totaal Basissubsidie en Groen 5.720 7.615 -1.035 12.300 12.000 300

Totaal Doorbraakproject (keten en landelijk) 0 490 0 490 0 490
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De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015 zijn:

Voorzieningen
•   De robuustheid van voorzieningen zoals de Kennisnet Federatie en de 

Onderwijscommunitycloud wordt verder versterkt. Ict wordt steeds meer ingezet in 
primaire proces. Storingen in techniek leiden dus ook tot onderwijsuitval. Dit moet 
zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat betekent dat de voorzieningen intensief 
moeten kunnen worden gebruikt, maar ook dat er extra maatregelen worden 
genomen om de impact van bijvoorbeeld DDOS aanvallen te minimaliseren.

•   Met saMBO-ICT en SURF zijn afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van 
de MBOcloud. Deze wordt additioneel gefinancierd door OCW waarbij de uitvoering 
bij SURF wordt belegd. Voor Kennisnet betekent dit dat er in 2016 geen kosten meer 
zijn begroot voor het programma MBOcloud. Dit is een wijziging binnen het domein 
Toegang en distributie.

•   Met ingang van 1 september 2015 is Kennisnet niet alleen verantwoordelijk voor 
de exploitatie maar ook voor de reguliere doorontwikkeling van Vensters PO en 
Vensters VO.  
Om deze doorontwikkelingen te kunnen financieren is het programmabudget voor 
Vensters verhoogd. Bovendien is een aantal medewerkers overgekomen vanuit 
Schoolinfo om de dienst door te ontwikkelen. Dit heeft impact op het domein 
Informatievoorziening- en Overdracht. 

•   Het programma SION wordt per 1 januari 2016 beëindigd. Dat betekent dat 
doorontwikkelingen van diensten in de Informatiehuishouding niet langer 
additioneel worden gefinancierd en dat de doorbelastingen, bijvoorbeeld voor 
standaardisatieprocessen in deze keten, vervallen.

•   Vanwege het toenemend belang van informatiebeveiliging wordt de formatie op  
dit thema uitgebreid. 

•   De personele lasten binnen de lijn Keten zijn opgenomen in de begroting. Dit betreft 
de inzet van extra personeel om de vraagstukken die vanuit het Doorbraakproject 
worden gevraagd op te kunnen pakken.

Strategisch adviseurs
•   Met het NRO zijn afspraken gemaakt over programmatische samenwerking.  

De strategisch adviseur Onderzoek geeft hier leiding aan en wordt voor 50% 
gefinancierd door het NRO.

Expertise 
•   De grootste wijzigingen bij Expertise hangen samen met het Doorbraakproject. Er is 

een aantal medewerkers (op tijdelijke basis) aangetrokken om vraagstukken vanuit 
het Doorbraakproject op te kunnen pakken, met name binnen de lijn School en voor 
de inkoopactiviteiten. Naast deze mensen verrichten ook andere experts en adviseurs 
werkzaamheden voor het Doorbraakproject. Deze uren worden doorbelast zodat de 
reguliere activiteiten van Kennisnet zoals beschreven in dit jaarplan kunnen worden 
gerealiseerd. 
Bovendien is er sprake van een aantal activiteiten binnen de lijnen Keten en 
Landelijk die ten laste zullen worden gebracht van de afbouw reserves.

•   Binnen de programmamiddelen is een budget van €60.000 beschikbaar voor 
activiteiten in het kader van de Groene kennisverspreiding (deze zijn opgenomen 
onder Eigentijdse leermiddelen).

Organisatiekosten
•   Vanwege de extra activiteiten en mensen wordt vooralsnog gebruik gemaakt 

van een extra verdieping. Dit leidt tot een verhoging van onder andere 
schoonmaakkosten (vanwege leegstand van het gebouw hoeft geen extra huur  
te worden betaald).
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Laat ict werken 
voor het onderwijs

Stichting Kennisnet

Paletsingel 32
2718 NT Zoetermeer

Postbus 778
2700 AT Zoetermeer

T 0800 - 32 12 233
E info@kennisnet.nl
I kennisnet.nl


