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1. Inleiding 
1.1. Onderwijs met (ict-)ambities 

“Onderwijs is de belangrijkste bouwstof die Nederland heeft. Met onderwijs 
bouwen we aan bestaanszekerheid, welvaart en welzijn, innovatie en 
vooruitgang, maar ook aan actief burgerschap en brede maatschappelijke 
participatie. Het Nederlandse onderwijs staat er goed voor. Dankzij de 
inspanningen van zeer velen hoort het Nederlandse onderwijs op alle niveaus 
nog steeds tot de betere onderwijsstelsels van de wereld. Maar deze positie 
is geen rustig bezit. Nederland wil meer.” (Stichting van het onderwijs, 
Ministerie van OCW, 2013) 
 
Geweldig onderwijs geeft leerlingen de kans zich te ontwikkelen, daagt hen 
uit, speelt in op verschillen en bereidt de leerlingen van vandaag voor op de 
wereld van morgen. Het blijven moderniseren van het onderwijs is nodig om 
aan te sluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij en de individuele 
behoeften van leerlingen. Daarbij dienen onderwijsprofessionals voldoende 
ruimte te krijgen in een uitdagende omgeving waarin ze zich kunnen 
ontplooien.  
De ambities van het onderwijs zijn beschreven in de verschillende 
sectorakkoorden. Daarbij is ook aangegeven wat er nodig is om deze 
ambities waar te maken. 
 

1.2. Ict laten werken voor het onderwijs 

De urgentie om op korte termijn tot een modernisering van het onderwijs te 
komen, wordt breed gedeeld. Effectief en efficiënt gebruik van ict is hierbij 
noodzakelijk. It is geen vrijblijvende ontwikkeling die alleen door enthousiaste 
individuen kan worden gedragen, maar gaat om wezenlijke veranderingen 
met impact op alle facetten van het onderwijs. Dit vraagt om integrale 
afwegingen en besluiten waarvoor de verantwoordelijkheid ligt bij bestuurders. 
Ook vergt het draagvlak binnen de gehele organisatie. 

 
Kennisnet ondersteunt het onderwijs bij het laten werken van ict. Het 
onderwijs bepaalt de strategische agenda van Kennisnet. De sectorraden 
spelen hierbij een centrale rol. Met en namens hun leden formuleren zij de 
ambities van het onderwijs, alsmede de benodigde randvoorwaarden om 
deze ambities waar te kunnen maken. Kennisnet realiseert, op verzoek van 
de sectorraden en het ministerie van OCW, een aantal van deze 
randvoorwaarden in het publieke domein. Kennisnet is verantwoordelijk voor 
een landelijke basis ict-infrastructuur, verbetert de beschikbaarheid van 
relevante kennis en heeft de mogelijkheden om op sectoraal niveau 
programma’s te ondersteunen of op te zetten. Hierbij werken we samen met 
andere publieke partijen, en stemmen we activiteiten af op ontwikkelingen in 
de markt. Zo laat Kennisnet de ict-ketens rond het onderwijs beter 
functioneren, dragen we eraan bij dat beschikbare kennis wordt ingezet om 
het rendement van het onderwijs te vergroten en ondersteunen we. de 
sector(raden) bij het voeren van regie, zodat de wensen van het onderwijs 
worden gerealiseerd. Belangrijke randvoorwaarden om ict te laten bijdragen 
aan (nog) beter onderwijs. Onderwijs dat het beste uit leerlingen en 
onderwijsprofessionals haalt. 
Om dit mogelijk te maken, kiezen we voor een zuiver publieke rol. Dit maakt 
voor alle partijen in en rond het onderwijs helder wat ze van Kennisnet 
kunnen verwachten en voorkomt een vermenging van belangen. 
 
Het streven voor de komende jaren is opschalen en versnellen. Zodat wat er 
al is, wat er al kan, en wat we al weten breed wordt benut. En daarbij is geen 
tijd te verliezen. Aansluiten bij het tempo dat sectoren van ons verwachten en 
waarin het onderwijs zijn ambities kan waarmaken: dat is de uitdaging voor 
Kennisnet.  
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1.3. Leeswijzer  

Uitgangspunt voor de meerjarenkoers van Kennisnet zijn de ambities van het 
onderwijs, de rol die ict speelt om deze ambities te kunnen waarmaken en de 
ondersteuningsbehoefte zoals de sectorraden die hebben geformuleerd. 
Hoofdstuk 2 gaat hierop in.  
 
Hoofdstuk 3 beschrijft wat de rol van Kennisnet is bij het laten werken van ict 
en welke strategische keuzes nodig zijn om in de komende jaren bij te dragen 
aan de ict-onderwijsdoelen in de verschillende sectoren. 
 
Het vierde hoofdstuk maakt concreet hoe we er in de komende jaren voor 
zorgen dat ict werkt voor het onderwijs. Jaarlijks wordt in een jaarplan nader 
gespecificeerd wat de jaardoelen zijn en welke activiteiten Kennisnet in dat 
jaar zal ondernemen. De voor 2015 geplande activiteiten zijn als voorbeeld in 
dit meerjarenplan opgenomen.  
Het slothoofdstuk gaat in op het meerjarige financiële perspectief.  
 
In de bijlagen wordt uiteengezet wat de specifieke ontwikkelingen en 
behoeften per sector zijn. Ook worden de technologische ontwikkelingen 
geschetst. 
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2. Onderwijs en ict 
Het onderwijs wil meer en beter gebruik maken van ict. De collectieve behoeften van het onderwijs zijn het startpunt bij het bepalen van de focus van Kennisnet 
voor de komende jaren.  
 

2.1. Gebruik van ict: van instelling naar collectief 

Het belang van ict wordt volop erkend door de verschillende sectoren. Ict is 
niet meer ‘iets leuks voor erbij’, maar een randvoorwaarde om kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs te kunnen (blijven) geven. Was de inzet van ict (of en 
hoe) een aantal jaar geleden vooral afhankelijk van individuele leraren, de 
afgelopen jaren zijn steeds meer scholen, onder leiding van inspirerende 
schoolleiders, ict meer structureel gaan benutten. Ook bestuurders en de 
sectorraden zetten er fors op in, zoals blijkt uit de sectorakkoorden en het 
Doorbraakproject Onderwijs & ict. De sectorraden en het ministerie van OCW 
nemen verantwoordelijkheid voor het waarmaken van de door hun 
geformuleerde ambities in de komende jaren. 
 
Dat ict in het onderwijs hoog op de agenda van sectorraden staat, maakt het 
mogelijk om te komen tot opschaling en versnelling. Het betekent ook dat de 
inzet van ict meer nog dan voorheen kan en zal worden afgestemd op de 
strategische agenda’s van de sectoren: van individuele vraagstukken naar 
collectieve behoeften.  
 

2.2. Onderwijs en ict-vraagstukken 

Het onderwijs wil elke leerling de mogelijkheid geven om zijn of haar talenten 
te ontdekken, te ontwikkelen en te ontplooien. Op hoofdlijnen zijn de ambities 

in het po, vo en mbo vergelijkbaar. Er is meer aandacht voor de talenten van 
leerlingen en studenten, de professionalisering krijgt prioriteit en er wordt 
gewerkt aan de duurzaamheid en de toekomstgerichtheid van het onderwijs.  
In de concretisering van de ambities zijn er duidelijk verschillen per sector, 
waarbij wordt aangesloten bij specifieke behoeften en kenmerken van de 
leerlingen en instellingen. 
 
Ict speelt bij veel ambities een belangrijke rol. De inzet van ict is daarmee 
een strategische keuze geworden. Bestuurders bepalen richting en kaders en 
stellen ruimte en middelen beschikbaar om de implementatie in instellingen 
mogelijk te maken. Ook de sectorraden focussen op ict en de collectieve 
activiteiten die nodig zijn om ict in het onderwijs zelf te laten werken. 
 
De rol die Kennisnet speelt bij de verschillende vraagstukken varieert en zal 
ook per sector verschillen. Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de 
behoeften per sector, de bijlagen gaan uitgebreider in op de ontwikkelingen in 
de diverse sectoren. Jaarlijks wordt in een jaarplan beschreven welke 
activiteiten Kennisnet uitvoert om concreet invulling te geven aan de 
collectieve behoeften.  
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Primair onderwijs 
Het is mede aan scholen om ervoor te zorgen dat kinderen breed 
ontwikkelde, gezonde, goed opgeleide mensen worden, die 
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf en de wereld om hen heen.  

Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk en noodzakelijk om het 
onderwijs te verbeteren en te vernieuwen.  
In het primair onderwijs (po) zijn de collectieve vraagstukken voor de 
komende jaren de volgende: 

 

 
  

Ondersteuning bij opstellen implementatie- en investeringsplannen:  
• Inrichting ondersteuningsstructuur voor bestuurders zodat zij goed zicht krijgen op (hun) ambities en daarbij de juiste keuzes kunnen maken. 
• Beschikbaar stellen voorbeelden, concrete aanpak, vergelijkingsinformatie en expertkennis. 

Infrastructuur op scholen:  
• Het op niveau brengen en houden van de infrastructuur bij instellingen (inclusief verwerving van laptops en tablets). 
• Het ondersteunen van sector en besturen bij aanbestedingen en het creëren van inkoopmacht. 

Toekomstgericht onderwijsaanbod: 
• Reflectie op toekomstgerichtheid onderwijsaanbod: vaardigheden van morgen in relatie tot kerndoelen.  
• Inzet van digitale leermiddelen bij onderzoekend/ontdekkend leren, waardoor leerlingen (ook) leren hun creativiteit aan te wenden om problemen op te 

lossen. 

Leermiddelen:  
• Het verbeteren van de vindbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van (digitale) leermiddelen door fijmaziger metadatering. 
• Verbeteren van marktwerking rond leermiddelen en software die het differentiëren beter mogelijk maakt door de collectieve vraag van de schoolbesturen te 

versterken (o.a. gericht op ontwikkeling kernmethoden). 
• Zorg voor voldoende aanbod voor speciaal en passend onderwijs. 

Verantwoording, sturing en kwaliteitszorg: 
• Transparant maken van het presteren van instellingen (incl. duiding) via Scholen op de Kaart. 
• Verbeteren van beschikbaarheid en gebruik van kwaliteitsinformatie voor kwaliteitsmanagement. 
• Benutten van leer(ling)kenmerken bij vormgeven van onderwijs op maat (leermanagement). 

Doorgaande leerlijn po-vo: 
• Eenvoudige en veilige digitale overdracht en terugkoppeling van gegevens via Overstapservice Onderwijs en Doorstroommonitor. 
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Voortgezet onderwijs 
Het voortgezet onderwijs (vo) richt zich op wat maatschappelijk nodig en 
wenselijk is en neemt daarbij zelf de regie als het gaat om het 
toekomstbestendig maken van het onderwijs. De sector heeft de behoefte en 
bereidheid om tot verdere verbetering van het onderwijs te komen en het 
onderwijs eigentijdser te maken. 

Maatwerk is daarbij hét sleutelwoord, als middel om te komen tot meer 
opbrengst of toegevoegde waarde van het onderwijs.  
In het voortgezet onderwijs leidt dit tot de volgende collectieve (ict-) 
vraagstukken. 
 

 

 
  

Ondersteuning bij implementatie:  
• Ondersteuning voor alle instellingen bij het vergroten van het rendement van (investeringen in) ict door kennisdeling en krachtenbundeling. 
• Vergroten inzicht in kosten en baten van ict-investeringen en bieden van handvatten bij het maken van investeringsplannen. 

Inzicht in rendement van ict: 
• Bundelen van kennis uit onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek en deze vertalen naar praktisch toepasbare inzichten, modellen om het leren 

(anders) te organiseren. 
• Techologische ontwikkelingen duiden voor de onderwijspraktijk. 

 

Eigentijdse voorzieningen: 
• Voldoende hoogwaardig en betaalbaar leermateriaal met mogelijkheden voor maatwerk (in het bijzonder bij passend onderwijs). 
• Infrastructuur op orde (binnen en buiten instelling). 

 

Verantwoording, sturing en kwaliteitszorg:  
• Transparant maken van het presteren van instellingen (incl. duiding) via Vensters voor Verantwoording. 
• Verbeteren van de beschikbaarheid en het gebruik van informatie ten behoeve van de kwaliteitszorg (cyclus) van scholen en besturen 

(informatiemanagement). 
• Benutten van leer(ling)kenmerken bij vormgeven van onderwijs op maat (leermanagement). 

Brede vorming en aansluiting tussen sectoren: 
• Aandacht voor democratische principes, maatschappelijke basiswaarden en niet-cognitieve vaardigheden als samenwerking, creativiteit en 

ondernemerschap. 
• Zorgvuldige, goede en veilige digitale overdracht van gegevens via OSO en doorstroommonitor. 
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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. 

Op het gebied van ict zijn er de volgende collectieve behoeften:  
 

 

 
 
Hoofdstuk 3 gaat in op de strategie van Kennisnet voor de komende jaren. Het vierde hoofdstuk maakt concreet wat Kennisnet zal gaan doen. 

Modernisering onderwijs:  
• Logistieke consequenties: activiteiten iFoV, herziening kwalificatiestructuur.  
• (e)-didactiek: matchen onderwijsinhoud, vorm en (ict-)middelen (weten wat werkt). 

Administratieve lasten verminderen:  
• Efficiënte landelijke informatiehuishouding (onder andere doorontwikkeling BRON, ROSA). 
• Beroepspraktijkvorming (BPV): verbeteren communicatie/begeleiding en registratie erkende leerwerkplekken. 
• Doorwerking van maatregelen beïnvloeden via de iAgenda. 

Leermiddelen:  
• Verbeteren/handhaven marktwerking: er is voldoende kwalitatief hoogwaardig leermateriaal beschikbaar dat aansluit bij de behoeften van het onderwijs. 
• Inrichting/organisatie van digitale examens en toetsen: wat betekent dit centraal en decentraal? 

Gezamenlijke voorzieningen:  
• Vergroten keuzevrijheid en flexibiliteit (en terugbrengen kosten) middels MBOcloud. 
• Terugbrengen administratieve lasten door automatisering van processen, bijvoorbeeld digitale ondertekening. 
• Verbeteren van de transparantie voor sturen en verantwoording via MBO-transparant. 

Informatiebeveiliging:  
• Veilig en verantwoord beheer en overdracht van gegevens. 

Kennisnet 
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3. Kennisnet 
In het vorige hoofdstuk is beschreven wat het onderwijs verwacht van de inzet van ict. Kennisnet ondersteunt het onderwijs bij het waarmaken van deze ambities. 
Het uitgangspunt daarbij is de collectieve vraag. 
 

3.1. Missie en positionering 

Ook al verandert er veel voor Kennisnet, één ding blijft ongewijzigd: de missie 
‘Kennisnet laat ict werken voor het onderwijs’ staat ook de komende jaren 
centraal. We laten ict werken in het po, vo en mbo en leveren zo een bijdrage 
aan het realiseren van de ambities van deze sectoren. 

Van en voor het onderwijs 
Kennisnet werkt niet alleen voor het onderwijs maar is ook van het onderwijs. 
De thema’s waar Kennisnet zich op richt, worden aangedragen door de 
sectorraden en sluiten aan bij de vraagstukken waar bestuurders mee bezig 
zijn. Kennisnet ondersteunt de sectoren bij het waarmaken van de ambities 
zoals vastgelegd in de sector- en bestuursakkoorden en het 
Doorbraakproject Onderwijs & ict. We dragen eraan bij dat leerlingen meer 
worden uitgedaagd en beter kunnen presteren.  

Om ervoor te zorgen dat de activiteiten van Kennisnet optimaal aansluiten bij 
de behoeften van onderwijsprofessionals, is het van belang dat de 
sectorraden de behoeften scherp formuleren. Dat vergt niet alleen expertise 
op het gebied van onderwijs en ict, maar vooral ook inzicht in de 
ondersteuningsbehoeften van bestuurders, nu en in de toekomst. De raden 
investeren dan ook in netwerken om de vraag goed op te halen en in kennis 
om de ontwikkelingen te kunnen duiden. 
Voor Kennisnet is het van belang om activiteiten te blijven toetsen in de 
praktijk en te ijken op ontwikkelingen in de markt. Dit vraagt om zorgvuldige 
evaluatie, maar vooral ook om voortdurend contact met gebruikers (leraren, 
ict-managers, schoolleiders, bestuurders) en stakeholders bij het 
concretiseren van activiteiten.  

 
 
Figuur 1: Vraagstukken in het onderwijs en meerjarenplan  

Actuele vraagstukken Bij welke vraagstukken 
speelt ict een rol? 

Wat is de (collectieve) 
ondersteunings-behoefte? Kennisnet 
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Publieke ondersteuning 
Kennisnet is een publieke organisatie die wordt gefinancierd door het 
ministerie van OCW als onderdeel van het (ondersteunings)stelsel rondom 
onderwijsinstellingen. Dit stelsel is verantwoordelijk voor een aantal 
specifieke taken waardoor scholen zich maximaal kunnen richten op het 
primaire proces.  
Het kabinet acht centrale ondersteuning van onderwijsinstellingen van groot 
belang om een goede inzet van ict in het onderwijs te borgen. Daarom stelt 
het ministerie van OCW middelen beschikbaar voor het in stand houden van 
een school- en sectoroverstijgende ict-basisinfrastructuur, Deze basisinfra-
structuur bestaat uit een aantal technische voorzieningen en bijbehorende 
standaarden en een kennis- en expertisefunctie. (Ministerie van OCW, 2013).  
 
Om het onderwijs adequaat te ondersteunen is samenwerking met andere 
organisaties noodzakelijk in  het onderwijs en daarbuiten, met publieke en 
private partijen. Om hier zo effectief mogelijk in te kunnen opereren, kiest 
Kennisnet voor een zuiver publieke rol en ontplooien we geen commerciële 
activiteiten. Zo blijft voor alle partijen helder wat ze van Kennisnet kunnen 
verwachten. 

Samenwerking als basis voor succes 
Om ict te laten werken voor het onderwijs, is het van belang om krachten te 
bundelen met andere organisaties en initiatieven. Samenwerking is nodig en 
vanzelfsprekend. Zo kan het onderwijs maximaal profiteren van de 
mogelijkheden die ict biedt. Daarbij dient het onderwijs zelf sturing te geven 
aan de ontwikkelingen en aan het realiseren van de benodigde collectieve 
randvoorwaarden. Kennisnet werkt dan ook samen met een groot aantal 
publieke en private partijen, zowel incidenteel als structureel. 
 
In het po en vo werkt Kennisnet samen met Schoolinfo. Over de wijze waarop 
Kennisnet en Schoolinfo zich de komende jaren tot elkaar verhouden, zullen 
nog bestuurlijke afspraken worden gemaakt. Om het onderwijs ook op korte 
termijn (jaarplan 2015) goed te ondersteunen, worden activiteiten op elkaar 
afgestemd. Zo wordt optimale dienstverlening voor het onderwijs verzorgd en 
worden dubbelingen voorkomen. 

Om de komende jaren het verschil te maken, is een aantal grootschalige 
initiatieven in gang gezet. Zo werkt SION (Samenwerkingsplatform Informatie 
Onderwijs) aan het stroomlijnen van de informatievoorziening in de 
onderwijsketen. Dit leidt tot afspraken die gelden en gebruikt worden binnen 
de gehele keten, waardoor het onderwijs wordt ontzorgd en informatie 
optimaal gebruikt kan worden.  
 
In het Doorbraakproject Onderwijs & ict hebben de PO-Raad, de VO-raad en 
de ministeries van OCW en EZ hun krachten gebundeld. Kennisnet 
ondersteunt hen hierbij. Doelstelling van het project is om tot een doorbraak 
te komen en gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. Diverse publieke en 
private partijen werken daarom samen aan het wegnemen van 
belemmeringen en het verzilveren van kansen.  
 
Binnen het onderwijs zijn standaarden ontwikkeld om de uitwisseling van 
gegevens mogelijk te maken of te vergemakkelijken. De ontwikkeling en het 
beheer hiervan is belegd bij Edustandaard. Edustandaard is een publiek-
private samenwerking van SURF, Kennisnet en direct belanghebbenden 
(publieke en private partijen). Door de krachten te bundelen binnen de gehele 
onderwijskolom en afspraken centraal vast te leggen onder publiek-private 
sturing, zijn zowel commitment als continuïteit geborgd.  
Om overeengekomen standaarden te implementeren, participeren publieke 
en private partijen in iECK (implementatie Educatieve ContentKeten). 
Vertegenwoordigers van het onderwijsveld, uitgevers, distributeurs, 
softwareleveranciers en Kennisnet werken hierin samen aan de 
toegankelijkheid en distributie van digitaal leermateriaal. Door in publiek-
private samenwerking afspraken te maken over deze implementaties, hebben 
deze een commitment van alle partijen die betrokken zijn bij digitaal 
leermateriaal, en effect voor het hele onderwijs. 
 
Binnen het expertisecentrum Mediawijzer.net participeren omroep NTR, het 
Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid, ECP en Kennisnet gezamenlijk om initiatieven rond 
mediawijsheid te verbinden en versterken.
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3.2. Functies  

Kennisnet ondersteunt het onderwijs vanuit drie functies die aansluiten bij de 
collectieve ict-behoeften. We zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
het beheer van een publieke landelijke ict-infrastructuur. Ook ondersteunen 
we het onderwijs bij het voeren van regie op de ict-ontwikkelingen (en het 
beschikbare aanbod) en bij het bepalen van een effectieve (collectieve) 

strategie. Bovendien vervult Kennisnet een expertisefunctie, waardoor de 
mogelijkheden van ict – en de beschikbare ict-infrastructuur – binnen het 
onderwijs beter kunnen worden benut.  
De verschillende functies versterken elkaar en worden in samenhang ingezet. 

 

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) 

 
Figuur 2: functies van Kennisnet 

Om de beschikbaarheid van digitaal leermateriaal te verbeteren, de 
informatiehuishouding te stroomlijnen en administratieve lasten te 
verminderen, is een publieke landelijke ict-infrastructuur noodzakelijk. Deze 
bestaat uit een aantal platformvoorzieningen, generieke diensten en 
standaarden die worden gebruikt door publieke en private partijen.  
In nauwe interactie met het onderwijsveld en de markt wordt bepaald hoe 
Kennisnet vanuit haar publieke taken invulling kan geven aan de benodigde 
landelijke ict-infrastructuur. Om de positie van ontwikkelaar en beheerder van 
essentiële diensten te kunnen waarmaken, moet de kwaliteit en 
beschikbaarheid hiervan voldoen aan hoge (gecertificeerde) eisen. 
 

Strategisch advies heeft ten doel om de positie van het onderwijs te 
versterken. Bijvoorbeeld door ontwikkelingen in de markt te duiden en 
technologische trends te vertalen naar de onderwijspraktijk. Zo kan de sector 
haar regierol op het gebied van ict in het onderwijs verder uitbouwen en 
sturing geven aan landelijke (publieke en private) ontwikkelingen. 
Bij de expertisefunctie gaat het erom dat bestaande kennis beschikbaar en 
bruikbaar is voor het onderwijs. Kennis over wat wel en niet werkt moet 
toegankelijk zijn, zodat het rendement van het onderwijs kan worden 
verhoogd. Hetzelfde geldt voor expertise over de impact van technologische 
ontwikkelingen op het onderwijs, en de consequenties hiervan op de keuzes 
van instellingen. Keuzes gericht op het efficiënt en effectief inzetten van ict, 
rekening houdend met aspecten als privacy en beveiliging. 
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3.3. Stichting Kennisnet  

Organisatie 
Kennisnet is de ict-ondersteuningsorganisatie van het onderwijs. Dat 
betekent dat we weten welke ict- en onderwijsontwikkelingen nu en in de 
nabije toekomst relevant zijn voor het onderwijs. En vooral ook hoe ict kan 
worden benut om de ambities van het onderwijs waar te maken. Kennisnet is 
in staat om snel en adequaat in te spelen op vraagstukken van het onderwijs. 
Van medewerkers wordt verwacht dat zij flexibel, betrokken en professioneel 
zijn, dat ze weten wat er van hen wordt verwacht en de resultaten leveren 
waar het onderwijs om vraagt. De organisatieomvang is met ingang van 1 
januari 2015 vastgesteld op 77 fte. In totaal werken er dan ongeveer 90 
mensen bij Kennisnet. 
 

 
 

Figuur 3: Waar Kennisnet voor moet en wil staan 

Governance 
Het onderwijs zit aan het stuur van Kennisnet. Dit komt ook tot uiting in de 
governance. Stichting Kennisnet is georganiseerd volgens een raad van 
toezicht-model. Het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de 
algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van 
toezicht. Deze staat het bestuur met raad en advies terzijde en functioneert 
als adviseur en klankbord voor het bestuur. De raad van toezicht bewaakt 
een zorgvuldig besluitvormingsproces binnen de stichting, zodat de strategie 
en bijbehorende activiteiten van de stichting aansluiten op de 
beleidsagenda's van de sectorraden. De raad toetst of er sprake is van een 
goede dialoog met de sectorraden bij het ontwikkelen van de meerjarenkoers 
zoals die is vastgelegd in dit meerjarenplan. De raad is bovendien 
verantwoordelijk voor het goedkeuren van het jaarplan, de begroting en het 
jaarverslag. 
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en een onafhankelijk voorzitter. De 
sectorraden benoemen drie leden, zo is geborgd dat Kennisnet van en voor 
het onderwijs blijft. De twee onafhankelijke leden zorgen voor de 
wisselwerking met de rest van de samenleving. 
 
Het ministerie van OCW subsidieert Kennisnet. Jaarlijks wordt, op basis van 
het jaarplan, een subsidieaanvraag ingediend. Deze wordt door OCW 
beoordeeld. Hierbij wordt gelet op de aansluiting van de activiteiten op de 
collectieve vraag van het onderwijs, wordt bekeken in hoeverre activiteiten 
aansluiten bij de publieke taken van Kennisnet en wordt ook de 
doelmatigheid van uitgaven meegenomen. De verantwoording vindt plaats op 
basis van het jaarverslag. 
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Verantwoording 
Dit meerjarenplan beschrijft in het volgende hoofdstuk vanuit meer algemene 
onderwijsdoelen wat de doelstellingen zijn op het gebied van onderwijs en ict. 
Vervolgens beschrijven we hoe we bijdragen aan het waarmaken van deze 
doelstellingen? Het jaarplan gaat vervolgens in op de concrete activiteiten. 
In het kader van de verantwoording is het van belang zicht te krijgen op de 
effectiviteit. Zijn de per activiteit geformuleerde doelen bereikt? Heeft 
Kennisnet (daarmee) de beoogde inspanningen kunnen waarmaken? Zijn we 
dichter bij het onderwijs- en ict-doel gekomen? En wat is de impact van 
Kennisnet op het behalen van de onderwijsdoelen? 
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 het bijstellen van de (jaar)plannen.

 

 
 

plannen 

onderwijsdoelen 

onderwijs- en ict-doelen 

inspanningen van Kennisnet 

activiteiten (jaarplan) 

monitoren 

evaluatie met sectorraden 

dialoog onderwijspraktijk, 
gebruikersonderzoek, 

stakeholdersonderzoek 

monitoring van voortgang  
(waaronder gebruikersstatistieken) 

verantwoorden (en bijstellen) 

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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4. Ict laten werken voor het onderwijs 
Om de ambities van het onderwijs te kunnen waarmaken, speelt de inzet van ict een belangrijke rol. De vraag is niet meer of het onderwijs gebruik van ict gaat 
maken, maar hoe ict ook daadwerkelijk het rendement van het onderwijs kan verbeteren. Kennisnet ondersteunt het onderwijs hierbij.  
 

4.1. Ict werkt voor geweldig onderwijs 

Uitgaande van de sectorakkoorden en de collectieve behoeften is een aantal 
doelen geformuleerd waar Kennisnet in de komende jaren een bijdrage aan 
levert. Onze inspanningen hebben ten doel om de kwaliteit, de effectiviteit en 
de efficiency van het onderwijs met ict te verbeteren. Kennisnet is 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de benodigde ict-
basisinfrastructuur en geeft invulling aan een beperkte kennis- en 
expertisefunctie. 

Er is aandacht voor randvoorwaarden, zoals de beschikbaarheid van 
kwalitatief goede leermiddelen en het beter op elkaar laten aansluiten van de 
verschillende informatiesystemen. Maar ook voor de vraag hoe 
(wetenschappelijke) kennis over de impact van ict op het onderwijs het 
rendement van investeringen kan vergroten. Zo levert Kennisnet een bijdrage 
aan toekomstgericht onderwijs. 

 

 
Figuur 4: onderwijs- (en ict-)doelen 

In de volgende paragrafen wordt nader beschreven welke inspanningen Kennisnet levert om de realisatie van deze doelen mogelijk te maken.  
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n • 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. 
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n • Minder administratieve lasten 
• Aansluiting en verbetering 

doorlopende leerlijnen. 
• Meer transparantie (intern en extern) 

over presteren van leerlingen en 
instelling. 

• Het onderwijs heeft meer regie over 
de informatiehuishouding. 

• Informatiebeveiliging en privacy op 
orde. 
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t • 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. 
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4.2. Eigentijdse leermiddelen 

Eigentijds en uitdagend onderwijs is alleen mogelijk met voldoende geschikte 
leermiddelen. Om ict te laten renderen in het primaire proces dienen 
leermiddelen aan te sluiten bij de onderwijsvorm en het leerdoel. Dit kan 
alleen als leraren in staat zijn de optimale combinaties voor (groepen) 
leerlingen vast te stellen en deze ook daadwerkelijk te gebruiken. Bij deze 
digitale didactiek dient de leraar zo nodig ook ondersteund te worden. 
 
Om de beschikbaarheid van eigentijdse leermiddelen te realiseren, is 
samenwerking met uiteenlopende organisaties noodzakelijk. Hier gaat het 
niet alleen om betaalbaarheid en toegankelijkheid, maar is het vooral ook van 
belang dat het beschikbare materiaal aansluit op de specifieke behoefte van 
het onderwijs. 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 
(aangeboden informatie/oefeningen sluiten aan bij behoeften en 

leerkenmerken van leerlingen). De gedeelde ambitie in het po en vo om het 
onderwijs verder te personaliseren, speelt hierin een rol. 
Vanuit het onderwijs ligt de regie op de ontwikkelingen steeds meer bij de 
sectorraden. Zij overleggen met marktpartijen. Kennisnet brengt daarbij 
kennis in. Daarnaast beheren en ontwikkelen we een aantal publieke 
technische voorzieningen en afspraken die nodig zijn voor een gezonde 
marktwerking. 
 
Er is overigens geen sprake van een strikte scheiding tussen leermiddelen en 
de organisatie van het leren (zie paragraaf 4.2). Gebruik van leermateriaal 
levert waardevolle informatie op voor de leraar, de school en de leerling. De 
leerresultaten (zowel scores en toetsresultaten als informatie over het 
leerproces) kunnen worden gebruikt om het leerproces van de leerling te 
optimaliseren. Ze zijn ook inzetbaar als stuurinformatie van de school of bij 
de verantwoording van de resultaten. 

 
 
 
  

Kennisnet 
  



 

pagina 
17 

 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

O
nd

er
w

ijs
 e

n 
ic

t-d
oe

le
n 

K
en

ni
sn

et
 in

sp
an

ni
ng

en
 

C
on

cr
et

e 
in

vu
lli

ng
 

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

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

Regie op leermiddelen 

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.  

Edustandaard 

Onderwijsbegrippen-
kader (OBK) 

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.  

Edurep 

Bron Metadata Editor en 
Metaplus 

Kennisnet Federatie 
Eduroam 

Onderwijscommunity-
cloud en videoplatform 
 

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. 

Wikiwijs-
Leermiddelenplein 

Teleblik 
 

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. 

Distributie en toegang 
(iECK) 

Nummervoorziening 

MBOcloud 

 

 

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. 
 

Effectievere inrichting 
van leermanagement en 
logistiek 

Vraag en aanbod zijn beter 
verbonden in een open 

markt 

Ontwikkelingen gericht op 
gepersonaliseerd leren 
(maatwerk, differentiatie) 

worden versneld 
  

Onderwijs heeft meer regie 
over de leermiddelenketen  
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4.3. Een slimme organisatie van het leren 

Een goed ingericht secundair proces zorgt ervoor dat primaire processen 
beter kunnen renderen. Ict kan er aan bijdragen dat de organisatie van de 
randvoorwaarden efficiënter en effectiever wordt en draagt bij aan 
administratieve lastenverlichting. Door de inzet van ict kunnen beschikbare 
data (over leerlingen en hun prestaties) beter worden benut en kunnen 
scholen gemakkelijker transparant zijn over keuzes en resultaten. 
 
Instellingen besteden veel tijd (en geld) aan administratieve processen. 
Tegelijkertijd klinkt de roep om informatie alleen maar luider. Leraren kunnen 
data over het leerproces van de leerling gebruiken om dat leerproces te 
volgen en maatwerk te bieden. Bestuurders en managers kunnen op basis 
van (objectieve) data onderbouwde keuzes maken om de effectiviteit en 
doelmatigheid van het onderwijs te verbeteren. Bovendien spelen data een 
belangrijke rol bij de bekostiging, de verantwoording en het toezicht. 
 
Door administratiesystemen en -processen beter op elkaar af te stemmen en 
te stroomlijnen, kunnen zij efficiënter worden ingericht. Dit betekent dat de 

verschillende administratiesystemen in school (zowel uit het primaire als uit 
secundaire processen) informatie moeten kunnen uitwisselen.  
Dit is ook van belang vanwege de doorlopende leerlijn. Leerlingen blijven niet 
hun gehele onderwijsloopbaan op dezelfde instelling, ze gaan van basis- 
naar voortgezet onderwijs en stromen daarna door naar het mbo, ho of de 
universiteit. Om goed onderwijs te bieden is het waardevol dat relevante 
informatie over een leerling  van de ene instelling naar de andere wordt 
overgedragen. Bovendien is het wenselijk dat basale informatie, zoals naam- 
en adresgegevens, niet steeds opnieuw moet worden ingevoerd. 
 
Het is van belang daarbij aandacht te hebben voor informatiebeveiliging en 
privacy. Juist omdat er steeds meer informatie digitaal wordt opgeslagen en 
overgedragen (zowel leerinhoud en examens als gegevens over leerlingen), 
nemen de risico’s toe. Het gaat daarbij om de organisatie (wie bewaart wat?), 
de ontsluiting (wie mag welke informatie zien en wanneer?) en de 
afscherming (hoe worden gemaakte afspraken afgedwongen of 
gecontroleerd?). 
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Het onderwijs 
ontwikkelt en 
beheert zijn 
wensen en eisen 
ten aanzien van 
(landelijke) 
informatie-
huishouding en 
stuurt op basis 
hiervan. 

Kennisnet adviseert 
sectorraden bij het 
maken van 
afspraken met 
(private) partijen in 
de administratieve 
keten. 

Regie op de 
administratieve 
keten 

Instellingen hebben 
de informatie-
managementfunctie 
adequaat ingericht. 

Kennisnet adviseert 
bestuurders/ 
instellingen bij de 
inrichting van het 
informatie-
management. 

Inrichting 
informatie-
management 

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. 

Digitale 
ondertekenservice 

Digitale (centrale) 
services 

Vereenvoudiging 
van registratie 
leerwerkplaatsen 

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. 

Strategisch advies 
informatiehuis-
houding (BRON) 

Eenduidige 
instellingsidentiteit 
voor toezicht en 
verantwoording 

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

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

Edustandaard 

Doorontwikkeling 
ROSA en KOI 

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

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

Overstap Service 
Onderwijs (OSO) 

Doorstroommonitor 

 

 

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. 

Vensters voor 
Verantwoording - 
Scholen op de 
Kaart 

MBO Transparant 

Kwaliteitszorg 

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

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

Privacy en 
informatie-
beveiliging in de 
keten 

Privacy en 
beveiliging in het 
onderwijs 

Minder administratieve 
lasten 

Meer transparantie (intern en 
extern) over presteren van 
leerlingen en instelling voor 
sturing en verantwoording 

Onderwijs heeft meer 
regie op de (eigen) 

informatiehuishouding 
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Aansluiting en verbetering 
van doorlopende leerlijnen Informatiebeveiliging 

en privacy op orde 
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4.4. Meer rendement uit ict 

De beschikbaarheid van eigentijdse leermiddelen en efficiënt ingerichte 
processen zijn nog niet voldoende om ict te laten werken voor het onderwijs. 
Om rendement te halen uit modern leermateriaal 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 relevante technologische 
ontwikkelingen? Deze kennis moet worden benut bij implementatie-
vraagstukken in het onderwijs, de inzet van ict in de klas en product- en 
dienstenontwikkeling voor het onderwijs.  
 
Kennisnet verzamelt kennis uit wetenschappelijk onderzoek, ervaringen uit 
de praktijk en technologische ontwikkelingen, duidt deze en maakt een 
vertaling naar de onderwijspraktijk. De kennis wordt vervolgens breed 
beschikbaar gesteld en is met direct toepasbare instrumenten te gebruiken 
door bijvoorbeeld bestuurders, schoolleiders en leraren. Kennisnet kan door 
de inzet van deze expertise de sectorraden ondersteunen bij hun regierol en 
bij de ondersteuning van bestuurders. Bovendien delen we de beschikbare 
kennis waar mogelijk via online media en publicaties, zoals het trendrapport, 
de monitor Kinderen in de 21e eeuw en de Vier in Balansmonitor.  

Eigentijds en toekomstgericht onderwijs betekent niet alleen het benutten van 
ict in het leren, maar heeft ook aandacht voor brede vorming en voor de 
impact van (technologische) ontwikkelingen op de maatschappij en 
arbeidsmarkt.  
 
Het belang van 21e eeuwse vaardigheden neemt verder toe en het onderwijs 
wil hier op inspelen. Kunnen omgaan met ict is een noodzaak voor bijna 
iedere baan, variërend van de autogarage (computergestuurde techniek 
onder de motorkap) tot beroepen in het onderwijs en de journalistiek. Daarbij 
gaat het onder andere over het verantwoord omgaan met (sociale) media 
(mediawijsheid), het aanleren van informatievaardigheden en 
basisvaardigheden op het gebied van programmeren. Zo bereidt het 
onderwijs leerlingen voor op een netwerk- en informatiesamenleving.  
Daarbij mag de rol van ouders niet worden onderschat. Dat kinderen veilig 
omgaan met sociale media (denk aan cyberpesten en online privacy), is niet 
alleen een zaak van de school, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
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Beschikbare kennis 
over onderwijs en ict 
is eenvoudig 
toegankelijk en wordt 
benut in de 
ontwikkeling van 
tools. 

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

Weten wat werkt (en 
waarom) 

Leraar24 

Kennisduiding op 
specifieke thema’s 

De ict-ontwikkelingen 
in het onderwijs 
worden gemonitord 
om het inzicht in wat 
werkt (en wat 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. 

Vier in Balansmonitor 

Sturing (vanuit 
onderwijspraktijk) op 
onderzoeksprogram-
mering 
 

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

Kennisnet kent de 
relevante innovatieve 
projecten en 
ondersteunt die, mits 
(potentiële) op-
brengsten aansluiten 
bij ambities van de 
sector (en nieuwe 
kennis opleveren). 

Ondersteuning 
sectorbepalende 
innovaties 

Inzicht in 
internationale 
innovaties met ict 

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

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

Strategisch advies 
voor collectieve 
innovatie-
vraagstukken 

Stimuleren van 
ontwikkeling e-
didactiek en ict-
bekwaamheid 

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. 

Advisering over 
toekomstbestendig 
onderwijs 

Ondersteuning 
mediawijs onderwijs 

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. 

Strategisch advies 
over de inzet van 
technologie binnen 
het onderwijs 
(trendrapport) 

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 

Advies passende ict-
infrastructuur 
Ondersteuning 
inkoop- en 
aanbesteding 
Ondersteuning 
digitale toetsen en 
examinering 

Het onderwijs is meer 
toekomstgericht 
(georganiseerd) 

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

Onderwijs maakt meer en 
beter gebruik van 

(wetenschappelijk) bewijs 
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5. Meerjarenbegroting 
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 beschikbaar voor het in stand houden en verder 
ontwikkelen van de landelijke ict-basisinfrastructuur. Kennisnet vraagt 
jaarlijks subsidie aan door het indienen van een jaarplan en bijbehorende 
begroting. Daarnaast is er sprake van incidentele subsidies. Dit betreft een 
aantal aanvullend gefinancierde projecten, zoals SION en specifieke 
activiteiten gericht op het groene onderwijs. Daar waar deze programma’s 
additionele inspanningen van Kennisnet vragen, worden personele kosten 
doorbelast. Zo is het mogelijk voldoende personeel in dienst te hebben voor 
de uitvoering van basisactiviteiten. In onderstaande begroting is rekening 
gehouden met €300.000 aan doorbelastingen in 2015. 

Kennisnet zal in de komende twee jaar – om ontwikkelingen te versnellen en 
tijdelijke impulsen aan ict in het onderwijs te kunnen geven – middelen vanuit 
de reserves inzetten. Op deze manier kunnen we inspelen op actuele 
behoeften in het onderwijs, bijvoorbeeld in relatie tot het Doorbraakproject 
Onderwijs & ict. Dit wordt aangevraagd middels aparte plannen of expliciet 
beschreven in het jaarplan.   
 
Onderstaande meerjarenbegroting geeft op hoofdlijnen weer waar de 
beschikbare basissubsidie aan wordt besteed. Er is geen rekening gehouden 
met prijs- en loonontwikkelingen. 

 
 x € 1.000   2015 2016 2017 2018 
Voorzieningen Generieke platforms - beheer             2.040              2.050              2.050              2.050  
  Generieke platforms - doorontwikkeling             1.610              1.630              1.700              1.700  
  Collectieve diensten - beheer                 300                  300                  300                  300  
  Collectieve diensten - doorontwikkeling             1.135              1.120              1.120              1.120  
  Architectuur en standaarden                 705                  750                  780                  780  
  Totaal             5.790              5.850              5.950              5.950  
Strategisch advies Strategisch (sectoraal) advies             1.365              1.350              1.350              1.350  
Expertise Collectieve expertiseopbouw             1.595              1.600              1.575              1.575  
  Kennisdeling                 990                  950                  900                  900  
  Totaal             2.585              2.550              2.475              2.475  
Organisatiekosten              2.260              2.250              2.225              2.225  
Totaal             12.000            12.000            12.000            12.000  

Meerjarenplan 2015 - 2018 
  



 

pagina 
24 

 

 
 

 

Bijlage 1: Vraagstukken per sector 
Primair onderwijs 

“Kinderen zijn de burgers die straks de samenleving vormgeven. Het is aan 
scholen om er mede voor te zorgen dat kinderen zich ontwikkelen tot breed 
ontwikkelde, gezonde, goed opgeleide mensen die verantwoordelijkheid 
kunnen nemen voor zichzelf en de wereld om hen heen. Kinderen laten leren. 
Dat is de maatschappelijke opdracht voor het primair onderwijs”. (PO-raad, 
2014) 
 
Deze ambitie stelt hoge eisen aan het onderwijs. Scholen in het primair 
onderwijs hebben zich de laatste jaren sterk verbeterd. De kwaliteit van 
verreweg de meeste basisscholen is voldoende. Het aantal zwakke en zeer 
zwakke scholen is gedaald. Dit biedt voldoende perspectief om door te 
groeien.  
In het Bestuursakkoord PO hebben de PO-Raad en het Ministerie van OCW 
hierover afspraken gemaakt. Scholen willen de komende jaren meer digitale 
leermiddelen gebruiken in de les, talentvolle leerlingen moeten sneller 
worden herkend en meer worden uitgedaagd. Er komt een gerichte aanpak 
voor de verbetering van de didactische vaardigheden van leraren in de klas, 
waaronder voor startende leraren. Ook wordt gestreefd naar een verdere 
professionalisering, onder meer door te zorgen voor meer leraren met een 
masteropleiding. (PO-raad, ministerie van OCW, 2014) 
 
Dit is uitgewerkt in vier samenhangende actielijnen, elk met eigen ambities.  
1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs: Om leerlingen toe te 

rusten voor de 21e eeuw is het noodzakelijk nog meer dan nu oog te 
hebben voor hun individuele talenten.  

2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering: De kwaliteit 
van onderwijs wordt verbeterd op basis van gegevens over de 

opbrengsten van het onderwijs en zelfevaluaties. Centrale en decentrale 
(prestatie)gegevens zijn beschikbaar als stuurinformatie en kunnen 
helpen om de transparantie te verbeteren. 

3. Professionele scholen: Leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders en 
besturen vormen samen de scholen. De onderwijskwaliteit is afhankelijk 
van de inzet en vaardigheden van al deze betrokkenen, waarbij de 
kwaliteit van de leraar van doorslaggevend belang is. Een stimulerende 
werkomgeving waar professionele ontwikkeling prioriteit heeft, draagt bij 
aan de kwaliteit van leraren. Dat vraagt het nodige van schoolleiders, 
maar ook van het schoolbestuur in het kader van HRM-beleid. 

4. Doorgaande ontwikkellijnen: Scholen en schoolbesturen zoeken naar 
oplossingen voor doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen. Scholen 
willen zich inspannen om de ‘warme overdracht’ van po naar vo goed 
vorm te geven om zo leerlingen bij deze belangrijke overgang zorgvuldig 
te begeleiden. Dat is niet alleen van belang in het reguliere, maar ook in 
het speciaal onderwijs. 

 
De geformuleerde ambities moeten worden gerealiseerd in een sector die 
een ingrijpende transitie doormaakt. Dat vergt een maximale inspanning, 
waarbij het aan de schoolbesturen is om hun verantwoordelijkheid nemen. 
Het is nodig om de krachten te bundelen. Zeker voor ict is het cruciaal dat de 
sector haar positie sterk neerzet ten opzichte van de verschillende 
aanbieders en de juiste keuzes blijft maken in een snel veranderende keten. 
Weten wat werkt en op het juiste moment inspringen op innovaties, is 
belangrijk. 
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Ict als instrument in het leren 
De meerwaarde van het instrument ict wordt door niemand betwist. Moderne 
leermiddelen en op maat gesneden leermateriaal geven leraren 
mogelijkheden op meer niveaus te differentiëren en zo beter in te spelen op 
de verschillen tussen leerlingen. Ict helpt leraren meer in de ontwerprol van 
hun eigen onderwijs te komen in plaats van een opgelegd programma uit te 
voeren. Daarnaast vergroot ict het inzicht, helpt het feedback beter te richten 
en geeft het leraren ruimte om zelf te bepalen hoe ze sturing geven aan wat 
leerlingen leren, en hoe, waar en wanneer ze leren. 
 
Om echt meerwaarde van deze potentie van ict te geven, zal de sector als 
één geheel moeten optreden. Dit helpt aanbieders om hun aanbod te richten. 
De verschillen in ict-gebruik tussen scholen zijn namelijk groot. Het varieert 
van het ondersteunen van één vak met een aantal computers in de hal tot 
elke leerling z’n eigen device. De PO-Raad neemt voor haar leden de regie, 
met als doel een goede uitgangspositie voor elke school. Een belangrijke 
voorwaarde is een ict-infrastructuur die op orde is, zowel landelijk als in de 
school. Daarbij dient er oog te zijn voor het meerjarige (financiële) perspectief 
om dit alles duurzaam vorm te geven.  
 
Samen met het voortgezet onderwijs is het sectoraal leermiddelenkader en 
een onderliggende programma van eisen opgesteld. Dat laatste maakt 
duidelijk welke eisen en wensen scholen hebben op het gebied van digitale 
leermiddelen, zoals de mogelijkheid om meer te kunnen variëren. Het gaat 
tevens in op de voorwaarden voor de keten: een gezonde marktwerking, 
ruimte voor nieuwe toetreders en het waarborgen van privacy. Tot slot 
beschrijft het de inspanningen die scholen zelf moeten leveren. Tegelijk laat 
het veel ruimte. Ruimte voor aanbieders om te komen tot nieuwe 
dienstverlening. En ruimte voor scholen om de eigen onderwijskundige visie 
te realiseren.  

Het programma van eisen wordt in de komende periode verder geahard en 
geconcretiseerd, zodat scholen en aanbieders het in praktijk kunnen 
gebruiken. Dit krijgt onder meer vorm in het Doorbraakproject Onderwijs & ict. 
  
Daarnaast is het belangrijk dat scholen worden ondersteund bij de 
implementatie van ict-keuzes. Startpunt van handelen is een goed 
onderbouwd implementatie- en investeringsplan. De PO-Raad neemt hierin 
het voortouw en zorgt samen met Kennisnet voor een passend 
ondersteuningsaanbod voor al haar leden. 

Ict in het organiseren, sturen en verantwoorden 
Net zo goed helpt ict bij het doelmatig organiseren en sturen van leren en bij 
het transparant verantwoorden van behaalde resultaten. Ook hier zet de 
sector stappen. In het programma SION en met voorzieningen als 
Overstapservice Onderwijs (OSO) en Scholen op de kaart (Vensters PO) 
wordt hard gewerkt aan het versterken van het fundament. Hiermee kunnen 
schoolleiders en besturen de administratieve lasten verminderen, 
eenvoudiger over betere stuurinformatie beschikken, zich vergelijken met 
anderen en transparant zijn over bereikte resultaten en ingezette middelen. 
Ook dit helpt de onderwijskwaliteit te vergroten. 
 
De al gerealiseerde voorzieningen en randvoorwaarden dienen in de 
komende periode versterkt en uitgebouwd te worden. Zo werkt Vensters PO 
aan de decentrale indicatoren die de brede schoolkwaliteit zichtbaar maken. 
Aantrekkelijk en toegankelijk gepresenteerde gegevens kunnen ouders 
helpen bij het maken van een goede schoolkeuze. Voor een voorziening als 
OSO is het belangrijk dat de gegevens set wordt uitgebreid met informatie 
over de prestatie van leerlingen ten opzichte van de referentieniveaus. Dit 
helpt de aansluiting tussen het primair- en voortgezet onderwijs te versterken.  
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• Inrichting ondersteuningsstructuur voor bestuurders zodat zij goed zicht krijgen op (hun) ambities en daarbij de juiste keuzes kunnen maken 
• 2015: De PO-raad neemt het initiatief om een sectorbrede ondersteuning voor po-bestuurders in te richten. Kennisnet brengt haar expertise in en ontwikkelt 

tools die aansluiten op de behoeften van de PO-raad. 
• Beschikbaar stellen van voorbeelden, concrete aanpakken, vergelijkingsinformatie en expert kennis 

• 2015: Kennisnet ondersteunt schoolbesturen in het po met generieke hulpmiddelen en kennisproducten. Daarbij gaat Kennisnet in op vragen die schoolbesturen 
hebben bij het opstellen van hun implementatie- en investeringsplannen. 

Ondersteuning bij opstellen implementatie- en investeringsplannen:  

• Het op niveau brengen en houden van de infrastructuur op instellingen (inclusief verwerving van laptops en tablets). 
• 2015: Kennisnet brengt kennis in over het kostenefficiënt verkrijgen van de juiste connectiviteit en draagt bij aan de inrichting (door de PO-raad) van 

voorzieningen om de inkoop van devices (en andere ict-voorzieningen) meer gezamenlijk op te pakken.  
• Het ondersteunen van sector en besturen bij aanbestedingen en het creëren van inkoopmacht. 

• 2015: Kennisnet ondersteunt de PO-raad bij het opzetten van een programma van eisen en de toepassingen hiervan in inkoop- en aanbestedingstrajecten van 
po-besturen zodat het onderwijs regie kan voeren op het huidige en nog te ontwikkelen aanbod. 

Infrastructuur op scholen:  

• Reflectie op toekomstgerichtheid onderwijsaanbod: vaardigheden van morgen in relatie tot kerndoelen.  
• 2015: Kennisnet maakt inzichtelijk wat consequenties van digitalisering van maatschappij en arbeidsmarkt zijn op (doelen van) het onderwijs. 

• Inzet van digitale leermiddelen bij onderzoekend/ontdekkend leren, waardoor leerlingen (ook) leren hun creativiteit aan te wenden om problemen op te lossen. 
• 2015: Kennisnet verzamelt en duidt (wetenschappelijke) kennis en maakt duidelijk hoe ict (incl. sociale media en apps) bij kan dragen aan beter onderwijs 

Toekomstgericht onderwijsaanbod: 

• Het verbeteren van de vindbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van (digitale) leermiddelen door een fijmaziger metadatering. 
• 2015: Kennisnet zorgt ervoor dat mogelijkheden om materialen te metadateren en deze metadata te gebruiken bij het zoeken en vinden, worden uitgebreid. 

• Verbeteren van marktwerking rond leermiddelen en software die het differentiëren beter mogelijk maakt door de collectieve vraag van de schoolbesturen te versterken 
(o.a. gericht op ontwikkeling kernmethoden). 

• 2015: Kennisnet draagt er aan bij dat het bestaande programma van eisen in het po verder onder de aandacht wordt gebracht van (met name) bestuurders en 
ondersteunt de PO-raad, in samenhang met het doorbraakproject, bij het voeren van gesprekken met aanbieders. 

• Zorg voor voldoende aanbod voor speciaal en passend onderwijs. 
• 2015: Kennisnet draagt bij aan het opstellen van een programma van eisen voor leerlingvolgsystemen in het speciaal onderwijs en onderzoekt mogelijkheden 

om met ict de uitwisseling van gegevens binnen samenwerkingsverbanden te verbeteren.  

Leermiddelen:  

• Transparant maken van het presteren van instellingen (incl. duiding) via scholen op de kaart. 
• 2015: Kennisnet neemt het beheer van Vensters voor Verantwoording voor haar rekening. Over de verdere invulling hiervan worden nog afspraken gemaakt met 

de PO-raad, de VO-raad en SchoolInfo 
• Verbeteren van beschikbaarheid en gebruik van kwaliteitsinformatie voor kwaliteitsmanagement. 

• 2015: Kennisnet draagt er aan bij dat beschikbare informatie beter kan worden benut, versterkt de positie van informatiemanagement en verspreidt kennis over 
hoe (beschikbare) informatie kan worden benut als stuurinformatie, bij kwaliteitszorg en in het kader van opbrengstgericht werken. 

• Benutten van leer(ling)kenmerken bij het vormgeven van onderwijs op maat (leermanagement). 
• 2015: Kennisnet brengt experts samen om het inzicht over relevante leer(ling)kenmerken bij het personaliseren van onderwijs te vergroten. 

Verantwoording, sturing en kwaliteitszorg: 

• Eenvoudige en veilige digitale overdracht en terugkoppeling van gegevens via OSO en doorstroommonitor. 
• 2015: Kennisnet is verantwoordelijk voor het beheer en doorontwikkeling van OSO en ondersteunt instellingen bij implementatie. 
• 2015: Kennisnet werkt aan terugkoppeling vanuit de doorstroommonitor van de doorstroomgegevens naar schoolbesturen zelf. 

Doorgaande leerlijn po-vo: 

Ondersteuningsbehoefte in het primair onderwijs 
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Voortgezet onderwijs 

Het voortgezet onderwijs wil zich richten op wat maatschappelijk nodig en 
wenselijk is en wil daarbij zelf de regie nemen als het gaat om het 
toekomstbestendig maken van het onderwijs. Ontwikkelingen als 
individualisering, digitalisering, ontgroening en vergrijzing, maar bijvoorbeeld 
ook de globalisering hebben grote gevolgen voor het onderwijs. Er bestaat in 
de sector een enorme behoefte én bereidheid om tot verdere verbetering van 
het onderwijs te komen en het onderwijs eigentijdser te maken. Maatwerk is 
daarbij het sleutelwoord, als middel om te komen tot meer opbrengst of 
toegevoegde waarde van het onderwijs. De vraag is of maatwerk mogelijk is 
met de huidige regelgeving en de huidige inrichting in jaarlagen, klassen en 
roosters. Tegelijkertijd is er nu al meer ruimte dan er wordt benut; een deel 
van de ambities van het vo is al te realiseren (VO-raad, 2014). Kernwoorden 
voor de sector zijn governance en transparantie. Deze bevindingen komen 
voort uit de VO2020 tour, een dialoog tussen sectorraad, bestuurders en 
schoolleiders over het voortgezet onderwijs van de toekomst. De input uit 
deze tour diende als basis voor het sectorakkoord VO, waarin voor de 
komende jaren afspraken zijn gemaakt over doelstellingen, maatregelen en 
investeringen (VO-raad, ministerie van OCW, 2014). 

Klaar voor de toekomst 
Maatwerk, talentontwikkeling en gepersonaliseerd leren zijn leidende thema’s 
in het sectorakkoord. Het akkoord is vertaald naar een VO-agenda 2014 – 
2020. In deze VO-agenda staan afspraken over de ambities van de vo-sector 
voor de komende jaren en over wat de scholen, overheid en VO-raad gaan 
doen om deze ambities te behalen. De vijf centrale ambities zijn:  

 de leerling centraal: meer maatwerk bieden waardoor de 
talentontwikkeling van individuele leerlingen centraal staat;  

 eigentijdse voorzieningen: een doorbraak en versnelling in het 
aanbod van digitaal leermateriaal, docenten die vaardig zijn in het 
samenstellen en toepassen van digitaal leermateriaal; 

 meer aandacht voor brede vorming: om leerlingen goed voor te 
bereiden op de wereld van morgen moeten we meer aandacht 

besteden aan niet-cognitieve vaardigheden als samenwerking, 
creativiteit en ondernemerschap; 

 versterken verbinding met de omgeving: een sterkere verbinding 
tussen de school en de omgeving en goede verantwoording naar 
belanghebbenden zoals ouders; 

 docent in positie in een professionele school: docenten voelen 
zich (mede)eigenaar van de ontwikkelingen. Dat vraagt om ruimte 
en vertrouwen in een lerende omgeving en om goed leiderschap. 

 
Kortom: de maatschappelijke vraag aan het onderwijs verandert. Leerlingen 
en ouders vragen om vormen van maatwerk en begeleiding die voorheen niet 
mogelijk waren. Doordat de technologische drempel lager wordt en 
marktpartijen inspelen op de ontwikkelingen, komen steeds meer digitale 
faciliteiten en digitaal leermateriaal beschikbaar, van zowel de traditionele als 
nieuwe aanbieders. Deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe mogelijkheden én 
nieuwe vraagstukken voor het onderwijs. Nieuwe technologische 
mogelijkheden vragen een goed samenspel met pedagogische en 
didactische uitgangspunten van scholen en docenten. 

Ict in het voortgezet onderwijs  
Ict speelt een rol bij veel van de ambities in het vo. Het sectorakkoord en de 
VO-agenda besteden veel aandacht aan de collectieve activiteiten die nodig 
zijn om ict in het onderwijs zelf te laten werken.  
 
Ict wordt als middel ingezet om gepersonaliseerd leren te ondersteunen en 
meer maatwerk in het voortgezet onderwijs te realiseren. Dit vraagt om meer 
en betere ict-faciliteiten (ict-infrastructuur, devices), adequaat 
gepersonaliseerd leermateriaal dat individuele leerroutes mogelijk maakt 
(leermiddelenbeleid), meer mogelijkheden voor adaptief toetsen en meer 
draagvlak en expertise onder docenten. Als er sprake is van een integrale 
aanpak kunnen mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren optimaal benut 
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worden en worden de effecten ervan zichtbaar voor leraren en leerlingen. 
Belangrijkste thema’s op het gebied van ict zijn: 

 Leermiddelen. De ambitie is een situatie waarin de instellingen 
kunnen beschikken over betaalbare (digitale) leermiddelen die 
aansluiten bij hun prioriteiten, wensen en behoeften. In de markt is 
dat nog onvoldoende het geval. Daarom heeft het voortgezet 
onderwijs het sectoraal kader leermiddelenbeleid geformuleerd, dat 
scholen kunnen gebruiken als handreiking in de eigen context.  
In het kader van het Doorbraakproject wordt door het ministerie van 
OCW en EZ, de PO-raad en de VO-raad in overleg met aanbieders 
gezorgd dat digitale leermiddelen zo snel mogelijk en in voldoende 
mate beschikbaar komen. Zo wordt bijvoorbeeld gestimuleerd dat 
het leerniveau, vakgebied, onderwerp en de mate waarin 
leermiddelen voldoen aan de wettelijke kerndoelen, beschreven zijn. 
De VO-raad voert bovendien regie op activiteiten die ervoor zorgen 
dat open materialen in het onderwijs kunnen worden benut. 

 Ict-infrastructuur, waaronder de beschikbaarheid van devices, die 
bijdraagt aan een ‘rimpelloos’ gebruiksgemak en een verlaging van 
(administratieve) lasten. 

 Ontwikkeling van kennis en ervaring ten aanzien van door ict 
ondersteund gepersonaliseerd onderwijs. De ambitie is dat er 
zicht komt op de wijze waarop instellingen verantwoord aan de slag 
kunnen met gepersonaliseerd leren, ondersteund door ict. Zo wordt 
er onderzoek gedaan naar het anders organiseren van leren. 

 Leraren moeten beschikken over voldoende vaardigheden. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de scholen.  
 

Daarnaast is er voor ict een belangrijke rol weggelegd in het sturen en 
verantwoorden, bijvoorbeeld door administratieve lasten te verlagen middels 
het digitaliseren van processen en het managen van informatiestromen. Of 

door eenvoudiger informatie-uitwisseling op drie fronten: tussen instellingen 
onderling, tussen instellingen en OCW/Inspectie/DUO én tussen instellingen 
en maatschappij. Daarmee wordt de (publieke) verantwoording eenvoudiger. 
Maar ook bínnen een instelling – de data die beschikbaar komt verschaft een 
instelling inzicht in hun prestaties. Instellingen kunnen deze inzichten 
gebruiken om de leer- en verbetercultuur verder te ontwikkelen.  
Hiertoe moet de sector kunnen steunen op een aantal afspraken en 
standaarden die ontwikkeld, beheerd en vooral gebruikt worden. Zodat 
systemen op elkaar aansluiten en informatie en data niet verloren gaan. 
Daarnaast is er ook op dit thema behoefte aan kennis en advies over do’s 
and don’ts.  
 
Ontwikkeling op bovengenoemde thema’s vergt ook een betere werking van 
de markt, een goed samenspel tussen vraag en aanbod. Waar de markt tot 
voor kort overwegend aanbodgestuurd was, pakt de sector nu op belangrijke 
ict-aspecten een steeds duidelijker positie door regie te voeren op de vraag, 
bijvoorbeeld op het terrein van digitale leermiddelen. De vraag moet ook op 
andere vlakken geformuleerd worden en vervolgens vertaald in functionele 
wensen en eisen, bijvoorbeeld op het gebied van professionalisering (de 
didactische inzet van ict). Hierop kunnen aanbieders, uitgevers en 
leveranciers inspelen en met passende producten komen.  
 
Om de ontwikkelingen te versnellen is een sectorbrede 
ondersteuningsstructuur noodzakelijk, zo stelt ook het sectorakkoord vast. De 
ondersteuningsstructuur moet bijdragen aan het realiseren van de afspraken. 
Binnen de ondersteuningsstructuur is een aantal organisaties actief op het 
domein van onderwijs en ict. Naast Kennisnet zijn dit onder andere SLO, VO-
content en stichting Schoolinfo. De inhoudelijke regie hierop ligt bij de VO-
raad. 
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• Ondersteuning voor alle instellingen bij het vergroten van het rendement van (investeringen in) ict door kennisdeling en krachtenbundeling. 
• 2015: Kennisnet ondersteunt de 'learning labs‘ die worden ingericht in het kader van het doorbraakproject door het beschikbaar stellen van relevante inzichten. 

• Vergroten inzicht in kosten en baten van ict-investeringen en bieden van handvatten bij het maken van investeringsplannen. 
• 2015: Kennisnet vergroot het inzicht de in benodigde ict-toepassingen en infrastructuur en de (bijbehorende) ict-kosten. 

Ondersteuning bij implementatie:  

• Bundelen van kennis uit onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek en deze vertalen naar praktisch toepasbare inzichten en modellen om het leren (anders) te 
organiseren. 

• 2015: Kennisnet brengt een nieuwe Vier in balansmonitor uit en verspreidt deze. In overleg met de sector wordt bezien hoe de beschikbare kennis kan worden 
vertaal naar tools. 

• Technologische ontwikkelingen duiden voor de onderwijspraktijk. 
• 2015: Kennisnet brengt de technologische ontwikkelingen in kaart en duidt deze samen met het onderwijs. Dit resulteert onder andere in een nieuw trendrapport. 

Inzicht in rendement van ict: 

• Voldoende hoogwaardig en betaalbaar leermateriaal met mogelijkheden voor maatwerk (in het bijzonder bij passend onderwijs). 
• 2015: In overleg met de VO-raad, en mede in relatie tot het doorbraakproject, zorgt Kennisnet er voor dat bestuurders het programma van eisen kennen en 

benutten. Bovendien ondersteunt Kennisnet het gesprek tussen de sectorraden en aanbieders. 
• 2015: Kennisnet ondersteunt besturen en samenwerkingsverbanden bij het benutten van ict bij het leren en het organiseren hiervan in het kader van passend 

onderwijs. 
• Infrastructuur op orde (binnen en buiten instelling).  

• 2015: Kennisnet ondersteunt samen met de VO-raad en SchoolInfo bestuurders bij het op orde brengen van de infrastructuur (devices en connectiviteit), 
bijvoorbeeld door het organiseren van vraagmacht.  

Eigentijdse voorzieningen: 

• Transparant maken van het presteren van instellingen (incl. duiding) via Vensters voor verantwoording. 
• 2015: Kennisnet neemt het beheer van Vensters voor Verantwoording voor haar rekening. Over de verdere invulling hiervan worden nog afspraken gemaakt met 

de PO-raad, de VO-raad en SchoolInfo. 
• Verbeteren van de beschikbaarheid en het gebruik van informatie ten behoeve van de kwaliteitszorg (cyclus) van scholen en besturen (informatiemanagement). 

• 2015: Kennisnet draagt er, onder andere in het kader van SION, aan bij dat beschikbare informatie beter kan worden benut, versterkt de positie van 
informatiemanagement en verspreidt kennis over de wijze waarop ict-toepassingen bij kunnen dragen aan kwaliteitszorg. 

• Benutten van leer(ling)kenmerken bij vormgeven van onderwijs op maat (leermanagement). 
• 2015: Kennisnet verheldert, onder andere in relatie tot doorbraakproject, het inzicht in relevante leer(ling)kenemerken en zorgt ervoor dat systemen beter op 

elkaar aansluiten door standaardisatie. 

Verantwoording, sturing en kwaliteitszorg: 

• Aandacht voor democratische principes, maatschappelijke basiswaarden en niet-cognitieve vaardigheden als samenwerking, creativiteit en ondernemerschap. 
• 2015: Kennisnet is de onderwijspartner binnen in Mediawijzer.net. Relevante kennis wordt verspreid via kennisnet.nl en MKO (Mijn Kind Online). 

• Zorgvuldige, goede en veilige digitale overdracht van gegevens via OSO en doorstroommonitor. 
• 2015: Kennisnet is verantwoordelijk voor het beheer en de (technische) doorontwikkeling van OSO en doorstroommonitor. 

Brede vorming en aansluiting tussen sectoren: 

Ondersteuningsbehoefte in het voortgezet onderwijs 
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Middelbaar beroepsonderwijs 

Het mbo maakt zich sterk voor het verhogen van de kwaliteit van het 
beroepsonderwijs. Met het actieplan Focus op Vakmanschap (Ministerie van 
OCW, 2011) is de weg naar uitdagender beroepsonderwijs ingezet. 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. De implementatie is nu in volle 
gang. Compacte en intensieve opleidingen zijn aantrekkelijker voor studenten 
en vormen daarmee een goed alternatief voor de ‘havo-route’. De herziening 
van de kwalificatiestructuur moet ervoor zorgen dat de inhoud van het 
beroepsonderwijs nog beter gaat aansluiten op wat de toekomstige 
arbeidsmarkt vraagt. De dossiers worden transparanter (dunner en 
overzichtelijker) en flexibeler (sneller te actualiseren). Om de doelmatigheid 
te verbeteren komen er minder kwalificatiedossiers.  
 
Onlangs is in de Visiebrief mbo: Ruim baan voor vakmanschap: een 
toekomstgericht mbo (Ministerie van OCW, 2014) een aantal nieuwe 
accenten gelegd om het onderwijs verder te moderniseren. Juist omdat veel 
innovatiekracht afhankelijk is van specialistische vakmensen is het zaak om 
te blijven werken aan de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs. Zo 
krijgt de met Focus op Vakmanschap ingezette ontwikkeling naar 
intensievere en compactere onderwijsprogramma’s een vervolg met extra 
programma’s voor talentvolle studenten.  
De Visiebrief gaat ook in op de bijdrage die ict kan leveren aan flexibel 
onderwijs dat begint bij de leerbehoefte van de student. Digitaal leermateriaal 
kan een positieve impact hebben op de leerresultaten. Bovendien komen er 
steeds meer platforms die gepersonaliseerd leren mogelijk maken door 
leerdoelen en leerinhoud te verbinden, juist ook op individueel niveau. 
Daarnaast kan ict onderwijsinstellingen ondersteunen in hun zoektocht naar 
flexibiliteit en maatwerk. De mbo-sector heeft nu zelf het initiatief genomen 

om op bestuurlijk niveau de regie te voeren op het aanbod van kwalitatief 
hoogwaardig leermateriaal. 
 
Het mbo zoekt daarbij 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 (MBO Raad, Ministerie van OCW, 2014) 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 iAgenda (saMBO-ICT, 2014) geeft een overzicht van allerlei 
beleidsmaatregelen en activiteiten met consequenties voor de 
informatievoorziening in het mbo. Met verschillende partijen (DUO, SBB, 
OCW en saMBO-ICT) is een eerste versie ontwikkeld. De iAgenda beschrijft 
per (beleids)maatregel of activiteit wat de impact is op de 
gegevensuitwisseling of de administratieve organisatie binnen een instelling. 
De MBO Raad geeft daarbij prioriteit aan maatregelen die van invloed zijn op 
de bekostiging, de herziening van de kwalificatiestructuur en de organisatie 
van de beroepspraktijkvorming. 
 

Ict in het mbo 
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 
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Vakmanschap hebben daarbij prioriteit. Dit heeft onder andere vorm 
gekregen in het programma iFov (saMBO-ICT, 2013). Het programma iFov 
levert een bijdrage aan de doelstellingen van het actieplan Focus op 
Vakmanschap. Het maakt consequenties inzichtelijk op het vlak van 
informatie en systemen voor mbo-instellingen en zorgt voor een 
samenhangend ondersteuningsaanbod voor instellingen bij de implementatie 
van het plan.  
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?).  
 

Collectieve ondersteuning 
Het mbo kenmerkt zich door een grote diversiteit, niet alleen daar waar het 
gaat om de studenten in het mbo, maar ook wat betreft de instellingen. Er zijn 
instellingen met meer dan 20.000 studenten, verspreid over meerdere 
locaties, maar ook veel kleinere instellingen. Zo hebben AOC’s en 
vakinstellingen gemiddeld 2.000 studenten. Kleine en grote instellingen 
hebben baat bij krachtenbundeling en samenwerking, maar in de uitwerking 
is wel sprake van verschillen in focus. Het mbo werkt intensief samen in 
saMBO-ICT, een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen 
die sterke banden heeft met de MBO Raad en Kennisnet. De belangrijkste 
pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en 
gezamenlijke projecten. 
 

De (publieke) ondersteuning die het mbo in de komende jaren nodig heeft om 
effectief en efficiënt gebruik te maken van ict, is onder andere gericht op het 
verminderen van de IT-kosten (bijvoorbeeld door inrichting van collectieve 
voorzieningen als de MBOcloud), het verminderen van administratieve lasten 
(bijvoorbeeld door de uitwisseling van gegevens te verbeteren en processen 
te automatiseren) en het verbeteren van marktwerking op het gebied van 
(digitale) leermiddelen. Bovendien is er groeiende belangstelling voor de 
wijze waarop ict (nieuwe) onderwijsvormen effectief kan ondersteunen en de 
eisen die dit stelt aan leraren en andere medewerkers.  
Kennisnet zal de komende jaren een bijdrage leveren aan deze vraagstukken, 
en daarbij het groene onderwijs integraal meenemen. We werken aan het 
beter laten functioneren van de ict-ketens door standaardisatie en het 
(door)ontwikkelen en beheren van voorzieningen, adviseren de sector over 
strategische vraagstukken en verzamelen, duiden en verspreiden kennis over 
effectief en efficiënt ict-gebruik.  
Het terugkerende jaarplan beschrijft hoe de activiteiten concreet worden 
ingevuld. Daarbij vindt intensieve samenwerking plaats met diverse 
organisaties. Zo maken mbo-instellingen gebruik van o.a. de connectiviteit en 
bijbehorend diensten van SURFnet. In 2014 is deze samenwerking 
geformaliseerd, zodat elke mbo-instelling zich kan aansluiten bij SURF. 
Ook organisaties zoals SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven), MBO15, het ministerie van OCW en DUO leveren een bijdrage 
aan de verbetering van ict voor het mbo. 
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Ondersteuningsbehoefte in het middelbaar beroepsonderwijs (inclusief AOC) 
 

• Logistieke consequenties: activiteiten iFoV (Focus op Vakmanschap), herziening kwalificatiestructuur  
• 2015: Kennisnet brengt in beeld welke toepassingen er nu zijn om logistieke processen te stroomlijnen (curriculumbouw, roostering, etc.)? Welke opties heeft een 

instelling en hoe werken systemen met elkaar samen? 
• (e-)didactiek: matchen onderwijsinhoud, vorm en (ict-)middelen (weten wat werkt) 

• 2015: Kennisnet monitort de ontwikkeling van ict-bekwaamheid en agendeert samen met saMBO-ICT het thema e-didactiek bij mbo-bestuurders en hrm-managers. 
Kennisnet verbindt bestaande initiatieven en draagt er zo aan bij dat de discussie over e-didactiek naar een hoger niveau wordt gebracht. 

• 2015: Kennisnet stelt kennisproducten en tools beschikbaar die ingaan op het anders organiseren van onderwijs, bijvoorbeeld Online leren in balans 
• Aansluiting leerlijnen 

• 2015: Kennisnet ontwikkelt in het kader van SION voorzieningen zoals een doorstroommonitor om de uitwisseling van leer(ling)gegevens te verbeteren. 

Modernisering onderwijs:  

• Efficiënte landelijke informatiehuishouding (onder andere doorontwikkeling BRON, ROSA) 
• 2015: Kennisnet adviseert saMBO-ICT en de MBO Raad over ontwikkelingen in de administratieve keten. Zo kan de sector meer regie nemen op de ontwikkelingen.  

• Beroepspraktijkvorming (BPV): verbeteren communicatie/begeleiding en registratie erkende leerwerkplekken. 
• 2015: Kennisnet voert overleg met SBB over de vereenvoudiging van de registratie van leerwerkplekken en stelt expertise beschikbaar over de inzet van ict bij de 

begeleiding van studenten. 
• Beïnvloeding van doorwerking van maatregelen via de i-agenda  

• 2015: Op verzoek van saMBO-ICT brengt Kennisnet expertise in over de wijze waarop maatregelen kunnen worden geïmplementeerd. 

Administratieve lasten verminderen:  

• Verbeteren/handhaven marktwerking: er is voldoende kwalitatief hoogwaardig leermateriaal beschikbaar dat aansluit bij de behoeften van het onderwijs. 
• 2015: Samen met saMBO-ICT stelt Kennisnet een programma van eisen op en wordt gewerkt aan draagvlak. 
• 2015: Kennisnet realiseert, samen met andere organisaties zoals SURF, standaarden en voorzieningen ten behoeve van de keten (iECK, MBOcloud). 

• Inrichting/organisatie van digitale examens en toetsen: wat betekent dit centraal en decentraal? 
• 2015: Kennisnet bouwt samen met het onderwijs expertise op over de mogelijkheden van digitale toetsing en examinering en verspreidt deze onder bestuurders. 

Daarbij gaat het over baten en de lasten (investeringen, inspanningen). 

Leermiddelen:  

• Vergroten keuzevrijheid en flexibiliteit (en terugbrengen kosten) via MBO-cloud 
• 2015: In opdracht van saMBO-ICT realiseert Kennisnet samen met SURF(net) de MBO-cloud. Deze wordt gefaseerd opgeleverd om de ontwikkeling maximaal te laten 

aansluiten op de behoeften. 
• Terugbrengen administratieve lasten door automatisering van processen, bijvoorbeeld digitale ondertekening 

• 2015: Kennisnet realiseert in het kader van SION een voorziening die digitale ondertekening mogelijk maakt.  
• Verbeteren van de transparantie voor sturen en verantwoording via MBO-transparant  

• 2015: Kennisnet beheert MBO-transparant en draagt zorg voor (door) ontwikkeling op basis van de wensen van de sector. De MBO Raad stuurt dit aan. 

Gezamenlijke voorzieningen : 

• Veilig en verantwoord beheer en overdracht van gegevens. 
• 2015: Kennisnet ondersteunt met expertise het programma informatiebeveiliging. Er wordt een mbo-toetsingskader geformuleerd met een bijbehorende benchmark. De 

beschikbare kennis wordt actief verspreid. 

Informatiebeveiliging:  
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Bijlage 2: Technologische ontwikkelingen  
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Het is van 
belang om te weten wat de kansen en zwaktes van verschillende 
technologieën zijn en op welke onderwijsambities ze impact kunnen hebben. 
Onderstaande hype cycle laat zien welke technologieën in de komende vijf 

jaar relevant zijn voor het onderwijs en wat de verwachte termijn is waarop zij 
grootschalig kunnen worden ingezet (Kennisnet, 2014).  
 

 
Figuur 5: technologietrends 
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Ict-fundament 
Om de mogelijkheden van ict in het onderwijs optimaal te kunnen benutten, is 
een gedegen ict-fundament nodig. Dit bestaat uit devices, connectiviteit en 
cloud-computing. Steeds meer software (leerlingvolgsystemen, 
leerlingadministratiesystemen en elektronische leeromgevingen) en digitaal 
leermateriaal wordt niet meer lokaal opgeslagen, maar benaderd via de 
cloud. Dit leidt niet alleen tot meer flexibiliteit (de toepassingen en inhoud zijn 
overal beschikbaar), maar ook tot een besparing van tijd en middelen. De 
omslag van een lokale naar een cloud-infrastructuur vraagt wel om een 
andere inrichting van de IT-functie. Het inrichten van cloud-voorzieningen 
vereist bovendien aandacht voor aspecten als het eigendom, de 
uitwisselbaarheid van gegevens en privacy.  
Voor de cloud-services zijn devices nodig (vaak tablets of laptops) en een 
internetverbinding om de content te benaderen. Bestuurders en schoolleiders 
staan voor de uitdaging om de juiste keuzes te maken voor een ict-
fundament dat bij past bij hun schoolcontext. 
 

Datagedreven onderwijs 
Er worden nu al veel data uit het leerproces 
gebruikt. Dat gebruik zal in de toekomst toenemen. 
Met de inzet van bepaalde ict-toepassingen, zoals 
een (gepersonaliseerde) digitale leeromgeving, kan 
het eenvoudiger en zo de taak van de leraar 
verlichten. Door (slim) digitaal leermateriaal te 
gebruiken kunnen allerlei gegevens worden 
verzameld over het leerproces en het behaalde 
rendement. Adaptief leermateriaal gebruikt 
dergelijke learning analytics om leerlingen de best 
passende oefeningen, uitleg of ondersteuning aan te bieden.  
Gegevens over het leerproces en het rendement kunnen leerlingen meer 
inzicht geven in hun eigen leerproces. De leraar kan op basis van deze 
informatie zijn onderwijs beter afstemmen op (groepen) leerlingen. En met de 
beschikbare gegevens wordt ook verantwoording afgelegd over het 

leerproces, binnen de school, naar ouders of breder. Verder in de toekomst 
zullen scholen meer gebruik gaan maken van slimme sensoren om het leren 
en de leeromgeving in beeld te brengen en te optimaliseren. 

Do it yourself 
Een samenleving met een prominente rol voor ict en technologie vraagt om 
mediawijze en ict-vaardige leerlingen. Aandacht voor het omgaan met ict en 
technologie, maar ook voor het benutten ervan in lessen programmeren en 
computational thinking wordt, is steeds relevanter in het onderwijs. 
De intrede van Do It Yourself-technologie in het onderwijs – leren door iets te 
maken – kan hieraan een bijdrage leveren en de vaardigheden van de 21ste 
eeuw verder helpen ontwikkelen. Dat gaat verder dan programmeren en 
raakt ook creativiteit en samenwerken. 

Consequenties 
Technologie maakt steeds meer mogelijk in het onderwijs. Maar brengt ook 
nieuwe keuzes en afwegingen met zich mee. Bijvoorbeeld als het gaat over 
de verantwoordelijkheid die instellingen hebben bij het zorgen voor devices 
voor leraren en leerlingen. Welke vrijheid hebben zij bij het gebruiken van 
devices van scholen, of – als wordt gekozen voor een BYOD-aanpak – welke 
devices en toepassingen kunnen effectief en verantwoord worden gebruikt?  
Bovendien zijn de beloften vaak groot, bijvoorbeeld van datagedreven 
onderwijs. Mogelijk kunnen deze verwachtingen zelfs worden overtroffen, 
maar dit zal nog wel een aantal jaren duren. Toch verreist dit juist nu de 
aandacht om ervoor te zorgen dat de technologie aansluit op en ondersteunt 
wat het onderwijs nodig heeft. Vanuit de sectoren moet worden aangegeven 
wat het onderwijs nodig heeft, bijvoorbeeld om steeds beter te kunnen 
differentiëren. Bovendien is het van belang dat er afspraken worden gemaakt 
over de standaarden die worden gebruikt om informatie te kunnen uitwisselen 
wanneer dat nuttig of nodig is, bijvoorbeeld in het kader van verantwoording. 
Alleen door nu de regie te nemen over de innovatieve ontwikkelingen kan 
worden gezorgd dat deze aansluiten bij de context en ambities van het 
onderwijs en bijdragen aan hogere effectiviteit en kwaliteit.
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Bijlage 3: Begrippen- en organisatielijst 
Organisaties 

 Beschrijving 

AOC raad De AOC Raad is de brancheorganisatie van alle AOC´s (Agrarische Onderwijs Centra) in Nederland. 

Beeld en Geluid Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een van de grootste audiovisuele archieven van Europa. 

DUO DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO verzamelt en beheert onderwijsgegevens en verrijkt deze tot 
informatieproducten. 

GEU  De GEU (Groep Educatieve Uitgeverijen) is de brancheorganisatie voor educatieve uitgeverijen in Nederland. 

KBb-educatief KBb-educatief is een groep van educatieve boekverkopers binnen de KBb (Koninklijke Boekverkopersbond), die hun krachten bundelen om het 
belang en de betekenis van het educatieve boek te verbeteren. 

MBO Raad De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.  

MBO15 Programmamanagement MBO15 is ingericht ter ondersteuning van instellingen bij het realiseren van de doelstellingen uit het Actieplan mbo ‘Focus 
op Vakmanschap’.  

Ministerie van EZ Ministerie van Economische Zaken. 

Ministerie van OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

NRO  Het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door 
onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren. 

Onderwijscoöperatie Binnen de Onderwijscoöperatie werken de belangrijkste beroepsverenigingen (AOb, CNVO, FvOv, Platform VVVO en BON) samen met als doel een 
sterke beroepsgroep: van, voor en door de leraar. 

PO-raad De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (po).  

saMBO-ICT saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle mbo-instellingen en is de belangenbehartiger van de sector op een breed terrein, zoals 
gegevensuitwisseling, de inrichting van informatievoorzieningen en de IT-functie. 

SBB  Bedrijfsleven en beroepsonderwijs werken binnen SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) samen aan thema’s als kwalificatiestructuur, 
examens, beroepspraktijkvorming en opleidingsaanbod.  

School aan Zet School aan Zet versterkt scholen in het speciaal- primair- en voortgezet onderwijs in hun ontwikkeling naar meer professionele lerende organisaties 
die in staat zijn zichzelf continu te verbeteren. 

Schoolinfo Stichting Schoolinfo initieert en ontwikkelt informatieproducten voor, en vooral in samenwerking met, het primair en voortgezet onderwijs en 
ketenpartners. 

SLO SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO heeft een 
onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijen in beleid en praktijk. 

SURF  SURF is de ict-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Sinds 2014 is ook het mbo aangesloten bij SURF. 

Meerjarenplan 2015 - 2018 
  



 

pagina 
36 

 

 Beschrijving 

VDOD  In de vereniging DOD (vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners) werken leveranciers van diensten en systemen in onderwijs-ICT samen, daar 
waar dit nodig en nuttig is voor de aangesloten leden/leveranciers. 

Vereniging Hogescholen De Vereniging Hogescholen is de belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen. 

VO-content Stichting VO-content zorgt namens de scholen in het voorgezet onderwijs dat uitgevers Stercollecties ontwikkelen, onderhouden en actualiseren. 

VO-raad De VO-raad is de sectororganisatie voortgezet onderwijs (vo).  

VSNU De VSNU, vereniging van universiteiten, wordt gevormd door de veertien Nederlandse Universiteiten. De VSNU behartigt de belangen van de 
universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. 

 
Samenwerkingsinitiatieven 

 Beschrijving Deelnemende partijen 

Doorbraakproject Onderwijs & ict 

www.doorbraakonderwijsenict.nl 

Doelstelling van het project is om tot een doorbraak te komen en 
gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. Het Doorbraakproject werkt aan het 
doorbreken van belemmeringen en blokkades en een overdraagbare, integrale en 
betaalbare aanpak voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Hiermee 
kunnen scholen hun eigen keuzes maken en stappen zetten in het bieden van 
maatwerk met ict.  

PO-raad, VO-raad, ministeries van OCW en EZ. 

Ondersteuning: Kennisnet en Schoolinfo. 

Edustandaard 

www.edustandaard.nl 

Binnen het onderwijs zijn diverse standaarden ontwikkeld om de uitwisseling van 
gegevens mogelijk te maken of te vergemakkelijken. EduStandaard is een 
publiek-private samenwerking gefaciliteerd door SURF en Kennisnet voor de 
(door)ontwikkeling en het beheer van standaarden, toepassingsprofielen en 
vocabulaires. Door samen te werken binnen de gehele onderwijskolom en 
afspraken op een centrale plek vast te leggen onder publiek-private sturing, zijn 
zowel commitment als continuïteit hiervan geborgd. 

SURF, Kennisnet en direct belanghebbenden (zowel 
private distributeurs en leveranciers van 
onderwijssoftware en leermateriaal, als publieke 
organisaties zoals OCW, KNAW, SLO, DUO, Schoolinfo 
en saMBO-ICT). 

iECK ((implementatie Educatieve 
ContentKeten) 

http://www.educatievecontentketen.nl  

Om de standaarden die door betrokken partijen zijn afgesproken in de educatieve 
contentketen te implementeren, participeren publieke en private partijen in het 
iECK traject. Vertegenwoordigers van het onderwijsveld, uitgevers, distributeurs, 
softwareleveranciers en Kennisnet werken samen aan de distributie en toegang 
van digitaal leermateriaal en aan de uitwisseling van leer- en toetsresultaten. 
Binnen iECK worden afspraken gemaakt over implementaties en tijdspaden en 
afspraken (door)ontwikkeld. Door in publiek-private samenwerking afspraken te 
maken over deze implementaties ontstaat commitment en een direct effect voor 
de gebruiker in het onderwijs. 
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 Beschrijving Deelnemende partijen 

SION (Samenwerkingsplatform 
Informatie Onderwijs) 

 

http://www.sionderwijs.nl  

Onder regie van de sectorraden wordt gewerkt aan stroomlijning van de 
informatievoorziening in de onderwijsketen. Dit leidt tot afspraken die gelden in de 
administratieve keten binnen het onderwijs. Zo kan het onderwijs informatie 
optimaal gebruiken voor het ontzorgen van instellingen en het borgen van de 
doorgaande leerlijn van leerlingen en studenten over de sectoren heen. 

PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, de 
Vereniging Hogescholen en VSNU. 

Ondersteuning: Kennisnet, Schoolinfo, saMBO-ICT, 
SURF en OCW/DUO. 

MBOcloud Het programma MBOcloud geeft een visie op cloud, draagt die uit en stemt 
activiteiten van verschillende partijen op elkaar af. Samen met SURF wordt een 
collectieve voorziening voor het mbo ontwikkeld en gerealiseerd, in opdracht van 
saMBO-ICT. De collectieve aanpak verbetert de efficiency en vergroot de 
effectiviteit. Doelstellingen van MBOcloud zijn het creëren van meer transparantie 
in de leermiddelenmarkt en meer flexibiliteit in onderwijs door eenvoudige en 
snelle toegang tot leermiddelen en diensten. 

saMBO-ICT, Kennisnet, SURFnet. 

Mediawijzer.net 

www.mediawijzer.net  

Het verbinden en versterken van initiatieven rond mediawijsheid. Het 
expertisecentrum Mediawijzer.net ondersteunt netwerkpartners en agendeert het 
thema mediawijsheid. 

NTR, het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), 
het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP en 
Kennisnet. 
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Bijlage 4: Bronnen  
In deze bijlage een overzicht van de gebruikte bronnen en de gevoerde gesprekken. Dit overzicht is per sector gegeven.  

Het po: Om de leerling 
Geraadpleegde documenten Gesprekken 

 Beleidsagenda 2014-2018 - Om de leerling, (PO-raad, 2014) 
 Bestuursakkoord (PO-raad, ministerie van OCW, 2014) 

Sept Bureau PO-Raad 
18-9 Netwerk Onderwijsinnovatie en ict 
7-10 Algemeen bestuur PO-raad 
11-11  Algemeen bestuur PO-Raad  

Het vo: Klaar voor de toekomst 
Geraadpleegde documenten Gesprekken 

 Sectorakkoord VO (Ministerie van OCW, 2014) 
 VO-agenda 2014-2020 (VO-raad, 2014) 
 Interne notitie VO-raad t.b.v. issuegroep 

 

Sept Bureau VO-raad 
7-10 Issuegroep 
5-11 Dagelijks bestuur VO-raad 
12-11  Algemeen Bestuur VO-raad 

Het mbo: Focus op Vakmanschap 
Geraadpleegde documenten Gesprekken 

 Focus op Vakmanschap 2011-2015 (Ministerie van OCW, 2011) 
 Focus op Vakmanschap: de basis is op orde, nu de lat omhoog (MBO2015, 2014) 
 Visiebrief mbo (Ministerie van OCW, 2014) 
 Meerjarenplan saMBO-ICT (saMBO-ICT, 2012) 
 iAgenda (saMBO-ICT, 2014) 
 iFOV (saMBO-ICT, 2013) 
 Sectorakkoord (MBO Raad, Ministerie van OCW, 2014) 
 Techniekpact 2020 (onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, 

studenten, Rijksoverheid en regionale overheden, 2013) 

Sept Bureau saMBO-ICT en MBO Raad 
9-9 Bestuur saMBO-ICT (hoofdlijnen) 
4-11  Bestuur saMBO-ICT  
4-11 Algemeen bestuur MBO Raad 

Algemeen 
Geraadpleegde documenten Gesprekken 

 Lerarenagenda (Ministerie van OCW, 2014) 
 Trendrapport (Kennisnet, 2014) 
 Nationaal Onderwijsakkoord (sectorraden en ministerie van OCW, 2013) 
 Brief taakstelling onderwijssubsidies (Ministerie van OCW, 2013) 
 Brief ‘Onderwijs persoonlijker maken met ict’ (Ministerie van OCW, 2014) 

Ministerie van OCW  
 

 

Kennisnet 
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