Eisen aan een toekomstvaste

ict-infrastructuur
Formuleer functionele ict-wensen
van bestuur en scholen met deze checklist!

Heb je tips,
aanvullingen of
ervaringen binnen
jouw bestuur?
Laat het weten op
info@kennisnet.nl
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Wens: Wat moet de ict-infrastructuur bieden?
Bijvoorbeeld: Een betrouwbaar geheel van hard- en software als basis voor goedlopende,
betrouwbare, professionele, kwalitatieve,... onderwijsleerprocessen en bedrijfsvoering.

Het formuleren van functionele wensen in de vorm van een 'user story' maakt steeds
duidelijk wie welke behoefte heeft en wat daar in het onderwijs mee bereikt wordt.

Wie heeft de
functionele behoefte?

Als <rol>

Wat is mijn
functionele wens?

Wil ik...

Wat wil ik
daarmee bereiken
in mijn onderwijs?

Zodat...

b.v. leraar
Besteed vooral aandacht aan het WAT, dit beschrijft de functionele wens en wat
ermee beoogd wordt in het onderwijs. Het HOE kan dan later door de leverancier
worden uitgewerkt in technische speciﬁcaties en ingevuld met apparatuur.

Schoolleider

Ict-coördinator

Leraar
Leerling
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Welke behoeftes zijn er?
De beschreven ‘user stories’ op de volgende werkbladen zijn gebaseerd op ervaringen en opbrengsten
uit brainstorms en workshops bij een tiental besturen en koepels verdeeld over Nederland.

Fysieke ruimte
Als schoolleider wil ik...
in elke ruimte in mijn school
beschikken over alle ictdiensten...
zodat ons schoolgebouw
ﬂexibel inzetbaar is zonder
tijdverlies of extra kosten.

Als leraar wil ik...
beschikken over ﬂexibele, goed
uitgeruste ruimte(s)
in onze school...
zodat ik met mijn leerlingen
verschillende werkvormen kan
toepassen.

Als ict-coördinator wil ik...
gestandaardiseerd ingerichte
ruimtes in onze school...
zodat ik geen rekening hoef te
houden met verschillen bij
ondersteuning.

Als leerling wil ik...
op verschillende soorten
plekken kunnen werken in
onze school...
zodat ik steeds de beste
omgeving kan kiezen voor
mijn leertaken.

Vink aan, streep weg en voeg je eigen wensen toe aan de volgende werkbladen.

Samenwerken in de Cloud

Als schoolleider wil ik...
dat mijn team en onze leerlingen ongeacht tijdstip, locatie
of device kunnen beschikken
over een kosteneﬀectieve,
ﬂexibel inzetbare, eenvoudig
te beheren ict-omgeving op
internet...
zodat mijn school zich kan
concentreren op haar kerntaken zonder zorg over investeringen in servers of software
updates en toch slagvaardig
ict-diensten kan kiezen en
inzetten.

Als ict-coördinator wil ik...
dat collega’s en leerlingen
ongeacht tijdstip, locatie of
device kunnen beschikken over
een uniforme ict-omgeving op
internet...
zodat onze gehele school met
minimale lokale ondersteuning
kan beschikken over een brede
verzameling ict-diensten waarmee ze probleemloos samen
kunnen leren, communiceren
en werken.

Als leerling wil ik...
ongeacht tijdstip, locatie of
device toegang tot mijn toepassingen en gegevens in mijn
zelf samengestelde leer- en
werkruimte op internet...
zodat ik waar en wanneer ik
wil kan leren, oefenen, communiceren, werk opslaan en delen
en (samen)werken zodra ik
internettoegang heb (bijvoorbeeld gebruikmakend van Oﬃce
365 Education of Google Apps
for Education).

Als leraar wil ik...
ongeacht tijdstip, locatie of
device toegang tot mijn toepassingen en gegevens in mijn zelf
samengestelde werkruimte en
leeromgeving van mijn leerlingen op internet...
zodat ik waar en wanneer ik wil
mijn lessen kan voorbereiden
en begeleiden, communiceren
en werk/lessen kan opslaan,
delen en (samen)werken aan
bijvoorbeeld lessen of documenten zodra ik internettoegang heb.

Passende devices

Als schoolleider wil ik...
devices inkopen met een goede
prijs/kwaliteit verhouding,
aansluitend op functionele
behoeftes en met adequate
ondersteuning...
zodat ik duurzaam investeer
en bestedingen goed binnen
mijn budget kan plannen.

Als ict-coördinator wil ik...
dat onze school over devices
beschikt die goed lokaal onderhoudbaar en storingsvrij inzetbaar zijn conform de wensen
van mijn collega’s en leerlingen...
zodat ict ons onderwijs maximaal ondersteunt met minimale
(tijds)belasting in de school.

Als leerling wil ik...
beschikken over een mobiel
device met toegang tot leermaterialen en mijn eigen werk...
zodat ik overal in mijn eigen
tempo verder kan werken aan
mijn taken met het materiaal
dat ik daarbij nodig heb.

Als leraar wil ik...
beschikken over een mobiel
device met toegang tot leermaterialen en leerlinggegevens...
zodat ik overal voortgang kan
monitoren, direct beschik over
leermaterialen en die snel kan
toepassen in mijn lessen.

Schoolnetwerk met internettoegang

Als schoolleider wil ik...
dat mijn school over een
(draadloos) netwerk beschikt
met toegang tot internet, dat ik
stapsgewijs kan uitbreiden bij
groeiend gebruik...
zodat mijn team geen beperkingen ervaart in de toepassing
van ict in het onderwijs en ik
vooraf geplande investeringen
kan budgetteren.

Als ict-coördinator wil ik...
dat onze school beschikt over
een snel, betrouwbaar en
uitbreidbaar (draadloos)
netwerk met internettoegang...
zodat collega’s overal, eenvoudig en snel met allerlei (ook
eigen?) mobiele devices
toegang hebben tot wat ze
nodig hebben binnen en
buiten onze school.

Als leerling wil ik...
snelle, betrouwbare (draadloze)
netwerk- en internettoegang in
onze school...
zodat ik overal in school snel
aan het werk kan met toegang
tot alles wat ik nodig heb en
mijn werk kan laten zien op
bijvoorbeeld het digibord.

Als leraar wil ik...
snelle, betrouwbare (draadloze)
netwerk- en internettoegang in
onze gehele school...
zodat ik overal in school
toegang heb tot toepassingen
en gegevens en die kan
gebruiken, delen en laten zien
op bijvoorbeeld het digibord.

Veilige toegang tot ict-diensten en internet

Als schoolleider wil ik...
dat mijn team en onze leerlingen 24/7 eenvoudig en veilig
toegang hebben tot onze
ict-diensten...
zodat zij verantwoord en
eﬀectief kunnen leren in een
veilige digitale werk- en leeromgeving.

24/7

Als ict-coördinator wil ik...
dat collega’s en leerlingen 24x7
met een eenvoudige login
toegang hebben tot onze
ict-diensten...
zodat collega’s en leerlingen
altijd en overal kunnen werken
en leren.

Als leerling wil ik...
24x7 met mijn eigen inlog veilig
en eenvoudig toegang tot
leermaterialen en mijn werk...
zodat ik met mijn eigen tablet
of computer altijd en overal
(ook bij ziekte) kan werken
aan mijn ontwikkeling.

Als leraar wil ik...
24x7 met mijn schoolaccount
veilig en eenvoudig toegang tot
het LVS en materialen...
zodat ik met mijn telefoon,
tablet, laptop etcetera altijd en
overal mijn onderwijs kan
voorbereiden en begeleiden.

Privacy borgen

Als leerling wil ik...
(willen mijn ouders) inzicht in
en zeggenschap over wie,
wanneer en waarvoor toegang
krijgt tot mijn persoonlijke
gegevens (bijvoorbeeld gedrag
en prestaties)...
zodat ik mijn recht op privacy
conform wetgeving kan
uitoefenen.

Als schoolleider wil ik...
voor mijn team en onze
leerlingen (en hun ouders)
kunnen nagaan dat zij inzicht
in en zeggenschap over hun
persoonlijke gegevens
hebben...
zodat ik verantwoordelijkheid
kan nemen voor de rechtmatige omgang met persoonsgegevens binnen onze school.

Als ict-coördinator wil ik...
collega’s en leerlingen inzicht in
en zeggenschap over hun
persoonlijke gegevens kunnen
bieden in onze ict-omgeving...
zodat onze school de omgang
met persoonsgegevens conform
wetgeving kan inrichten.

Als leraar wil ik...
inzicht in en zeggenschap over
wie, wanneer en waarvoor
toegang krijgt tot mijn persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld
ict-gebruik of klasprestaties)...
zodat ik mijn recht op privacy
conform wetgeving kan
uitoefenen.

Ondersteuning door helpdesk

Als leraar wil ik...
direct (hoe lang kan ik wachten?)
ondersteuning bij vragen of
problemen (welke soorten
vragen en problemen?)...
zodat ict-storingen mijn les en
voorbereiding minimaal
hinderen en ik snel hulp krijg
bij mijn vragen of wensen.

Als schoolleider wil ik...
dat mijn school kan terugvallen
op passende ondersteuning
en beheer van de ict-voorzieningen...
zodat deze beschikbaar zijn
conform onze eisen (hoe lang/
frequent mag een storing voorkomen?) en wijzigingsverzoeken
snel worden afgehandeld.

Als leerling wil ik...
direct (hoe lang kan ik wachten?)
ondersteuning bij problemen
(welk soort problemen?)...
zodat ict-storingen mijn
leerpoces niet onderbreken.

Als ict-coördinator wil ik...
over de juiste instrumenten
beschikken om veel voorkomende lokale verzoeken en problemen zelf op te kunnen pakken...
zodat storingen of wachttijden
de collega’s en leerlingen zo
min mogelijk hinderen tijdens
het onderwijsproces.
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Adviezen in omgang met de leverancier
Specificeren
1. Investeer in een goede functionele speciﬁcatie

De user stories in deze checklist beschrijven functionele wensen van de school, geen technische speciﬁcaties. Dit geeft
leveranciers ruimte om mee te denken en producten en diensten te kiezen die passen bij de speciﬁeke schoolwensen.
Beslis als school altijd op basis van onderwijswensen (het ‘WAT’), de leverancier geeft aan wat hij kan aanbieden (het ‘HOE’)
om aan die wensen tegemoet te komen. Laat je niet verleiden tot discussies over technische speciﬁcaties die betekenisloos
zijn voor een school.

2. Stel transparante selectiecriteria op

Maak in de aanvraag vooraf duidelijk welke criteria gebruikt worden bij de keuze van leverancier. Een goede basis is de
beste prijs/kwaliteit verhouding. Naast een goede prijs is ruimte voor aanpassing en ﬂexibiliteit namelijk ook van belang.
Geef aan wat tot aanbeveling strekt. Bijvoorbeeld een proactieve leverancier die initiatief neemt om de dienstverlening te
vernieuwen, ook tijdens de contractlooptijd.

3. Beschrijf de bestaande situatie en de ontwikkelingen die te voorzien zijn

Informeer de beoogd leveranciers goed over de infrastructuur die zij gaan aantreﬀen, met name over de al aanwezige
toepassingen, devices en het schoolnetwerk dat in stand moet worden gehouden. Dit stelt leveranciers in staat een
realistisch kostenplaatje te maken.
Wees expliciet over te verwachten ontwikkelingen, bijvoorbeeld groei in het aantal gebruikte toepassingen, devices en
netwerk- en internetgebruik. Deze schattingen zijn niet bindend maar maken verschillende oﬀertes wel heel concreet
vergelijkbaar voor de school. Vraag naar mogelijkheden gefaseerd te investeren en uit te rollen bij verschillende scholen
binnen het bestuur.

Stuur de oﬀerteaanvraag aan meerdere leveranciers!

Selecteren
4. Investeer in onafhankelijke expertise tijdens het selectieproces

Schakel onafhankelijke expertise in bij de beoordeling en vergelijking van de oﬀertes. Het terugvertalen van de speciﬁcaties
in de oﬀerte naar uw wensen vraagt technische expertise. Met een realistische score op de selectiecriteria kan de best
passende aanbieding worden gevonden.
Grijp bij twijfel of discussie altijd terug op het ‘WAT’ van de geformuleerde onderwijswensen. Technische details leiden af
van de functie die de ict-infrastructuur dient te vervullen in de school.

5. Maak afspraken over evaluatie en aanpassing van de dienstverlening

De mogelijkheden van ict-technologie ontwikkelen zich steeds sneller. Gelet op deze dynamiek is het realistisch te verwachten dat wijzigingen in het dienstenaanbod wenselijk zijn gedurende de looptijd van een contract. Maak afspraken over de
frequentie waarmee de leverancier hiervoor voorstellen doet en de voorwaarden waaronder de school wijzigingen kan
doorvoeren.
Ondanks goede intenties treden tijdens het contract ongetwijfeld problemen op of komen misverstanden aan het licht.
Spreek een periodieke wederzijdse evaluatie af (bijvoorbeeld elke drie maanden) tussen school en leverancier en
committeer elkaar aan het oplossen van de knelpunten.

.........................................................................................

Als schoolleider wil ik...

Als leerling wil ik...

...zodat

...zodat

Als ict-coördinator wil ik...

Als leraar wil ik...

...zodat

...zodat

Notities

Kennisnet. Laat ict werken voor het onderwijs
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