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► Data (BIV)
► Verkrijging en openbaarmaking van data
► Identiteitsfraude
► Manipulatie van digitaal opgeslagen data
► Geen toegang tot data

► ICT-voorzieningen
► Internet
► Printen
► Websites
► Gebouwbeheer, Camera’s, Kluisjes, ...

Risicogebieden
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► Devices
► Encryptie van devices
► Anti-ransomware-maatregelen
► Updates van software voor verbonden apparaten op orde brengen

► Netwerk
► Anti-DDoS-maatregelen
► Netwerkapparatuur en verbonden devices in kaart brengen 

(zoveel mogelijk draadloos verbinden)
► Updates van software voor verbonden apparaten op orde brengen
► Toegang van buitenaf door leveranciers zoveel mogelijk beperken

► Toepassingen en leermiddelen
► Identiteit- en toegangsbeheer voor alle informatiesystemen op orde
► Koppelingen tussen informatiesystemen zo veilig mogelijk, 

Single Sign-on

Praktische maatregelen voor beveiliging
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Aanleiding: beheer onoverzichtelijk &
behoefte aan grip op 

data

► Toenemend applicatielandschap met wirwar aan koppelingen/datastromen
► Overlap in functies en mogelijkheden (dubbel betalen voor hetzelfde)
► Geen inzicht in data in systemen en datastromen
► Privacyrisico's
► Problemen met betrekking tot beheersing en in control zijn
► Veel werk om als individuele school op te pakken (werkdruk)
► Gebrek aan standaardisatie
► Weinig vraagbundeling en vraagmacht/regie richting leveranciers
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Behoefte aan
Maar vooral ook:

Regie & Samenwerking in de sector!

Flexibiliteit
Innovatie

Doelmatigheid

Analyse
Overzicht & Inzicht

Verbetering

Eigenaarschap van data
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Initiatief

Waarom hebben we in het onderwijs niet zoiets als de GEMMA?

(GEMMA = Gemeentelijke Modelarchitectuur)

Want ik wil:

► meer regie op data te kunnen voeren
► helder maken wat de wensen en eisen van de scholen zijn
► in steviger positie kunnen komen richting de leveranciers.
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Wij willen meer regie en houvast:

● Data van leerlingen beter beheren 
● Richting leveranciers helder kunnen aangeven wat 

we willen
● Anders inkopen: meer modulair, meer op maat, 

minder afhankelijk
● De basis op orde maken.
● Samenwerking en aansluiting verbeteren met andere 

organisaties rondom ‘onze’ kinderen

Hoe het vorm kreeg
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Een architectuur

is als een set bouwtekeningen
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We laten ons inspireren...
Door bestaande 
architecturen:

- de NORA
- de HORA
- de ROSA
- Route 21
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En er haken steeds meer initiatieven aan

Digitale leer- en 
werkomgeving (DLWO)
functionaliteit en overlap

Uitwisseling Leerling-
gegevens en Resultaten 
(UWLR)
uitwisseling in specifieke contexten

Informatiebeveiliging 
en privacy (IBP)
kaderstellend
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Dat resulteert in...
Kaarten

❏ Van processen
❏ Van gegevens
❏ Van systemen
❏ En alle kruisverbanden

Navigatie-instrumenten

➔ Beleidsuitwerkingen
➔ Data-overzichten
➔ Software-catalogus

En uiteindelijk ook in...
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Vervolg
Volgende stappen:
➔ Verder samenbrengen initiatieven
➔ Beoordeling doelen en modellen
➔ Verdere uitwerking in bruikbare instrumenten
➔ Verspreiden van het gedachtegoed om te komen tot breed gebruik
➔ Komen tot beheer(ders)



Dank voor uw aandacht

Chris Zintel c.zintel@kennisnet.nl
Bas Roset b.roset@kennisnet.nl
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