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Samen doorpakken op digitalisering
Begin 2018 werd het ‘Bestuursakkoord mbo 2018-2022: Trots, 
vertrouwen en lef’ gepresenteerd. Daarin maken het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad afspraken over 
gezamenlijke ambities voor het middelbaar beroepsonderwijs in  
de periode 2018-2022. Deze ambities kunnen wij alleen halen als we 
binnen de sector fors inzetten op digitalisering. We hebben daar-
voor de strategische agenda ‘Trots, vertrouwen, lef & digitalisering’ 
ontwikkeld. Deze agenda beschrijft de doelstellingen waarop de 
MBO Raad, saMBO-ICT, Kennisnet en SURF zich gezamenlijk richten.

Onder verantwoordelijkheid van een tiental bestuurders hebben we 
deze strategische agenda in 2019 geconcretiseerd in het programma-
plan ‘Doorpakken op digitalisering’. Eind november heeft de Algemene 
ledenvergadering van de MBO Raad dit plan aangenomen. Belang-
rijke thema’s als digitaal burgerschap, leermiddelen, het eigen 
dossier, onderwijslogistiek en data-ondersteund onderwijs gaan  
de komende jaren sterk bepalen hoe ict wordt ingezet.

Deze ‘Ict-monitor mbo 2019’ laat zien dat we als instellingen nog 
veel moeten doen om de vraag vanuit het onderwijs goed te vertalen 
naar ict-ondersteuning. Ook de ondersteuning van onze docenten 
vraagt om aandacht; de respondenten uiten in dit onderzoek hun 
zorgen over bijvoorbeeld de ict-basisvaardigheid en mediawijsheid 
van docenten. De ict-monitor doet daarmee waarvoor hij is bedoeld: 
ontwikkelingen signaleren, trends proberen te duiden en de mbo- 
instellingen een spiegel voorhouden.

De monitor geeft een goed beeld van de ontwikkelingen in de hele 
sector. 51 mbo-instellingen hebben de moeite genomen om de 
vragenlijst in te vullen, waaronder een toenemend aantal kleine 
instellingen. Ook aan de ‘Benchmark informatiebeveiliging, privacy 
en examinering in de mbo sector 2019’, die onderdeel is van dit 
rapport, hebben vrijwel alle instellingen deelgenomen; dat maakt 
duidelijk dat de instellingen veel aandacht hebben voor informatie-
veiligheid. We zijn trots op deze resultaten.  

Samen met de instellingen staan we vanuit Kennisnet en saMBO- 
ICT klaar om door te pakken op digitalisering. Door gebruik te 
maken van de inzichten uit dit rapport en de kennis en ervaring  
van de ict- en onderwijsteams kunnen we mooie stappen zetten. 

Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan deze 
monitor en vooral de respondenten die namens de instellingen  
de vragenlijsten hebben ingevuld.

Martijn Timmer
Directeur saMBO-ICT

Voorwoord
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In alle thema’s van de strategische agenda 2018-2022 voor het mbo 
speelt ict een bepalende rol. Het mbo zet daarbij stevig in op de 
verbinding met het onderwijs. Dit vraagt om ict-afdelingen die een 
vertaalslag maken van strategische (onderwijs)doelstellingen naar 
een goede en betaalbare ict-voorziening. Wat hierbij helpt, is inzicht 
in de manier waarop andere instellingen met digitalisering omgaan, 
en hoe de eigen instelling presteert ten opzichte van de hele sector. 
Om deze reden ontwikkelden saMBO-ICT en Kennisnet samen de 
‘Ict-monitor mbo’. Deze monitor brengt helder in beeld hoe mbo- 
instellingen ict-voorzieningen hebben ingericht en hoe ze de voor-
zieningen gebruiken.

Monitor vanuit verschillende perspectieven
Om een zo compleet mogelijk beeld te geven van digitalisering  
in het mbo, hebben we dit jaar gebruikgemaakt van de volgende 
bronnen:

 ► een vragenlijst die we zelf onder de mbo-instellingen hebben 
uitgezet

 ► de enquête ‘Onderwijsinnovaties met moderne ict’ van ECBO  
uit 2019, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (OCW) 

 ► de ‘Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2018’ van de  
MBO Raad 

 ► de ‘Benchmark informatiebeveiliging, privacy en examinering  
in de mbo sector 2019’ van Kennisnet en saMBO-ICT

 ► de enquête ‘Cyberdreigingsbeeld 2019’ van SURF 

Enquête ‘Ict-monitor mbo 2019’
Voor de enquête ‘Ict-monitor mbo 2019’ heeft onderzoeksbureau 
I&O Research de vragenlijst die is gebruikt bij eerdere edities van de 
monitor doorontwikkeld. Dit deed I&O Research in samenwerking 
met Kennisnet, saMBO-ICT en een klankbordgroep vanuit de instel-
lingen. We hebben onder meer vragen over internet- en netwerk-
capaciteit geschrapt en vragen over het gebruik van data en de 
ict-bekwaamheid van het (onderwijs)personeel toegevoegd. Deze 
vragenlijst is voor de monitor de belangrijkste informatiebron.

We hebben de vragenlijst in de periode van 19 september tot  
8 november 2019 uitgezet. Elke mbo-instelling ontving een unieke 
link om de vragenlijst in te vullen. 

I&O Research heeft de data geanalyseerd en de bevindingen vast-
gelegd. Op basis van de studenten- en medewerkersaantallen van 
2018 uit DUO Open Data hebben we de mbo-instellingen verdeeld 
in twee groepen: kleine instellingen met een studentenaantal tot 
7000 en grote instellingen met meer dan 7000 studenten.

Inleiding
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In totaal hebben 51 instellingen de vragenlijst ingevuld. Als we kijken 
naar de deelname van de instellingen in de loop der jaren, blijkt dat 
ten opzichte van 2013 het aantal kleine instellingen is toegenomen.
Steeds vaker doen ook kleine vakopleidingen met minder dan  
2000 studenten mee. Dit beïnvloedt mogelijk de resultaten en de 
vergelijking met voorgaande jaren. Niettemin geeft deze editie van 
de monitor een completer beeld van ict in het mbo dan voorgaande 
edities, omdat het studentenveld groter en breder is. 

Tabel 0.1 Hoeveel kleine en grote instellingen nemen per  
monitorjaar deel?

Categorie 2013 2014 2015 2017 2019 Aantal 
studenten

Kleine 
instellingen

6 12 11 20 24 < 7.000

Grote 
instellingen

18 16 16 25 27 > 7.000

Totaal 24 28 27 45 51

Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2018
De MBO Raad onderzoekt jaarlijks de financiële positie van de 
mbo-instellingen, als onderdeel van de bredere ‘Benchmark middel-
baar beroepsonderwijs’. In deze ict-monitor maken wij gebruik  
van de kengetallen over ict-kosten uit de ‘Benchmark middelbaar 
beroepsonderwijs 2018’. De gegevens betreffen de bijdragen van 
alle instellingen uit de mbo-sector.

Enquête ‘Onderwijsinnovaties met moderne ict’
Medio 2019 heeft ECBO in opdracht van het ministerie van OCW  
de enquête ‘Onderwijsinnovaties met moderne ict’ ontwikkeld. 
ECBO heeft deze vragenlijst onder andere via de netwerken van 
saMBO-ICT onder de aandacht gebracht van de instellingen. Het 
ging daarbij om een inventarisatie van onderwijsinnovaties waarbij 
instellingen moderne ict gebruiken. De vragen gingen onder meer 
over de aanleiding voor deze innovaties, wat de innovaties opleveren 
en welke knelpunten de instellingen ervaren. Om overlap met dit 
onderzoek te voorkomen, hebben wij het onderwerp ‘onderwijs-
innovatie en ict’ dit jaar weggelaten uit de vragenlijst van de ict- 
monitor. In plaats daarvan hebben wij de relevante bevindingen  
uit de ECBO-enquête in dit rapport samengevat.

Benchmark informatiebeveiliging, privacy  
en examinering in de mbo sector 2019
Sinds 2015 organiseert de mbo-sector een benchmark over infor-
matiebeveiliging. In 2016 heeft de sector het toetsingskader uit-
gebreid met statements over privacy en in 2018 met statements 
over examinering. Vandaar nu de naam ‘benchmark informatie-
beveiliging, privacy en examinering’, kortweg ‘benchmark IBP/E’. 
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Deze benchmark heeft twee doelen:
1. Een goed beeld geven van hoever de sector is op het gebied van 

informatiebeveiliging; belangrijk voor de instellingen zelf en voor 
de verantwoording aan het ministerie van OCW.

2. De instellingen informeren over de mate waarin ze de IBP- 
maatregelen succesvol hebben geïmplementeerd en hen een 
roadmap geven voor maatregelen om mee aan de slag te gaan.

De benchmark is dit jaar voor de vijfde keer afgenomen en we 
hebben inmiddels bereikt dat alle mbo-instellingen ten minste een 
keer hebben meegedaan. Het aantal respondenten was dit jaar 
opnieuw erg hoog: 56 instellingen hebben deelgenomen aan de 
onderdelen Informatiebeveiliging en Privacy en 50 instellingen 
hebben het onderdeel Examinering ingevuld. 

Cyberdreigingsbeeld 2019
Sinds 2014 onderzoekt SURF het cyberdreigingsbeeld: de ontwik-
kelingen in informatiebeveiliging in het perspectief van de nieuwe 
uitdagingen die op ons afkomen. Denk aan de toename van  
het aantal Internet-of-Things-apparaten, de clouddiensten en  
het toenemende ict-gebruik onder studenten en docenten.  
Het onderzoek geeft een goed beeld van risicofactoren, incidenten 
en de weerbaarheid van onderwijsinstellingen. In 2019 is het onder-
zoek voor het eerst ook actief uitgezet onder mbo-instellingen.  
Dit resulteerde in de deelname van 21 mbo-instellingen. De bevin-
dingen die voor het mbo relevant zijn, hebben we in de ict-monitor 
opgenomen.
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Aan deze editie van de ict-monitor hebben 51 mbo-instellingen 
deelgenomen en dat is een mooie opbrengst. In vergelijking met 
voorgaande jaren is het aantal kleine instellingen dat deelneemt 
gegroeid. Deze trend duidt op betrokkenheid vanuit die kleine 
instellingen en levert een completer en rijker beeld op voor deze 
monitor.

Het merendeel van de instellingen heeft een visie beschreven over 
de rol van ict in het onderwijsproces en dat is een positieve ontwik-
keling. Tegelijkertijd zien we een verwijdering ontstaan tussen de 
vraag naar ict en het aanbod. Mogelijk duidt dit op een moeizame 
dialoog tussen onderwijsteams en de afdeling ict. Dit behoeft 
aandacht in de sector. 

De tevredenheid over de ict-voorzieningen blijft over de jaren heen 
vrij constant, zowel bij medewerkers als studenten. In 2019 geven 
medewerkers de ict-dienstverlening gemiddeld een 7, studenten 
een 7,1.  

De afname van het aantal vaste pc’s in het mbo zet verder door.  
Het aantal laptops en/of tablets is ten opzichte van twee jaar geleden 
bijna verdubbeld en inmiddels beschikt gemiddeld elke medewerker 
over een mobiel apparaat. Desondanks is voor ruim een derde van 
de medewerkers nog steeds een vaste pc beschikbaar.

In 2017 gaven veel instellingen aan dat ze meer werkzaamheden 
wilden gaan uitbesteden, maar we zien dat niet terug in de getallen 
van 2019. Vanaf 2015 neemt het gemiddelde aantal fte op de 

Samenvatting 
en conclusies
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ict-afdeling toe en ook dit jaar zet die trend door; opvallend is  
dat het daarbij vooral gaat om traditionele functies, zoals systeem- 
en netwerkbeheerder.

In deze ict-monitor hebben we ook gevraagd in hoeverre instellingen 
gebruikmaken van data voor verbetering van de bedrijfsvoering en 
het onderwijs. Veel instellingen gebruiken business intelligence 
(86%). Slechts 8% van de instellingen gebruikt learning analytics.  
Wel verwachten we dat dergelijke innovatieve vormen van data-
gebruik meer in zwang komen; met als aanjager de ‘Strategische 
agenda digitalisering mbo’, waarin data-ondersteund onderwijs  
een van de pijlers is. 

Over de digitale vaardigheden van het onderwijzend personeel  
zijn de respondenten, onder wie veel ict- en informatiemanagers, 
niet positief. 43% geeft aan dat de meerderheid van het onderwijs-
personeel niet beschikt over de vereiste ict-basisvaardigheden.  
Het minst positief zijn de respondenten over de mediawijsheid van 
het onderwijzend personeel: 59% oordeelt dat docenten onvoldoende 
mediawijs zijn. Ook hier verwachten we een ontwikkeling vanwege 
de aandacht voor docentondersteuning in de strategische agenda.

Nieuwe mogelijkheden en een bredere toepassing van ict in  
het onderwijs vragen ook om goede informatiebeveiliging. In de 
mbo-sector hebben wij voor informatiebeveiliging een gemiddeld 
volwassenheidsniveau van 3 afgesproken als ambitieniveau voor 
2020. In de benchmark IBP/E van 2019 komen we als sector uit  
op een score van 2,5. Dit betekent dat we extra aandacht moeten 
besteden aan IBP om ons ambitieniveau te realiseren.

Onderzoek naar cyberdreiging, de kwetsbaarheid voor digitale 
aanvallen, laat zien dat instellingen de bewustwording van het 
personeel de belangrijkste kwetsbaarheid vinden, gevolgd door het 
gebrek aan capaciteit om hieraan aandacht te besteden. De meeste 
deelnemende mbo-instellingen beoordelen hun weerbaarheid 
tegen cyberdreigingen overigens als voldoende tot goed. Dat roept 
wel de vraag op waarop dat vertrouwen is gebaseerd. Uit de bench-
mark IBP/E kwam een ander beeld naar voren. Respondenten gaven 
daarin de controle op de toegang tot gegevens een lage score. Heeft 
de sector wel zicht op alle dreigingen en kwetsbaarheden en komen 
alle cyberincidenten en pogingen tot cyberaanvallen daadwerkelijk 
aan het licht?

Op deze laatste vraag over cyberaanvallen hebben we niet direct 
een antwoord. Ook andere bevindingen uit deze monitor leiden tot 
vragen waarop we geen klip-en-klaar antwoord hebben. We hopen 
dat deze vragen aanleiding geven voor goede gesprekken in de 
sector en een vruchtbare samenwerking tussen de onderwijs- en 
ict-teams. 
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Het eerste hoofdstuk van deze monitor gaat in op de organisatie 
van de ict. Dit deel bespreekt de wijze waarop instellingen hun 
ict-beleid vormgeven, de ict-dienstverlening organiseren en de 
ict-infrastructuur inrichten. De bevindingen komen voort uit de 
vragenlijst ‘Ict-monitor mbo 2019’.

De kosten die de sector aan ict besteedt, komen aan bod in het 
tweede hoofdstuk. Dit hoofdstuk geeft een vergelijking tussen  
de ict-kosten van de afgelopen jaren en brengt in kaart waarin de 
instellingen investeren. Voor deze gegevens hebben we geput uit  
de ‘Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2018’.  

Het hoofdstuk ‘Onderwijsinnovatie met ict’ gaat in op het gebruik 
van moderne ict-toepassingen, zoals learning analytics, virtual 
reality en edubadges. Alle resultaten over dit onderwerp komen  
uit de enquête ‘Onderwijsinnovaties met moderne ict’. 

Nieuwe vormen van ict-gebruik stellen hoge eisen aan de beveiliging 
van de ict-voorzieningen. Welke maatregelen nemen instellingen, 
hoever zijn ze met beveiliging en hoeveel investeren ze erin? In het 
hoofdstuk ‘Informatiebeveiliging en privacy’ geven we daar antwoord 
op. Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van de ‘Benchmark infor-
matiebeveiliging, privacy en examinering in de mbo sector 2019’.

Tot slot geven we inzicht in cyberdreigingen in het middelbaar 
beroepsonderwijs. Deze resultaten komen voort uit het onderzoek 
‘Cyberdreigingsbeeld 2019’ van SURF.  
 

Leeswijzer
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In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag hoe mbo- 
instellingen hun ict georganiseerd hebben, met  
aandacht voor beleid, ict-infrastructuur en personeel.

Beleid
Wat betreft beleid komen de volgende vragen aan bod:

 ► Hoe geven de instellingen vorm aan hun ict-strategie?
 ► Hoe organiseren ze hun beleid en dienstverlening?
 ► Wat doen ze aan kwaliteitsbeleid?
 ► Waar investeren ze in?
 ► In hoeverre benutten ze business intelligence,  
learning analytics en ander datagebruik? 

Ict-strategie
Hoe geven de instellingen vorm aan hun ict-strategie? 

Meerderheid instellingen heeft een centraal  
beleidsorgaan voor ict
Een mbo-instelling kan voor het ict-beleid een centraal beleids-
orgaan inrichten, zoals een ict-raad of ict-board, maar het ict-beleid 
kan ook onder het college van bestuur vallen. Een van de taken van 
het beleidsorgaan is bijvoorbeeld het vaststellen van een strategisch 
meerjarenbeleid voor ict. Van alle 51 instellingen heeft 51% zowel 
een centraal beleidsorgaan als een strategisch meerjarenbeleid 
voor ict.

1 De organisatie  
  van de ict
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Tabel 1.1 geeft aan wat de verschillen zijn ten opzichte van 2017.  
Het aantal instellingen met zowel een centraal beleidsorgaan als 
meerjarenbeleid is gedaald; twee jaar geleden was het aandeel 62%. 
Mogelijk komt dit omdat dit jaar meer kleine instellingen deelnemen. 
Van de kleine instellingen heeft 38% een strategisch meerjarenbeleid 
voor ict, tegenover 63% van de grote instellingen. Net als in 2017 
geeft circa een op de vijf instellingen aan dat ze een beleidsorgaan 
heeft, maar geen meerjarenbeleid voor ict; 12% is bezig met het 
opzetten van een centraal orgaan en 20% heeft geen centraal 
beleidsorgaan of strategisch meerjarenplan. Het aantal instellingen 
zonder beleidsorgaan en meerjarenplan is flink gestegen ten 
opzichte van twee jaar geleden. Ook dit komt mogelijk door de 
toename van het aantal kleine instellingen. 

Tabel 1.1 Heeft de instelling een centraal beleidsorgaan  
en strategisch meerjarenbeleid?

2017 2019

Geen centraal beleidsorgaan aanwezig 11% 20%

Bezig een centraal beleidsorgaan op te zetten 7% 12%

Orgaan aanwezig, geen strategisch  
meerjarenbeleid

20% 18%

Orgaan en strategisch meerjarenbeleid 
aanwezig

62% 51%

Meeste instellingen hebben een visie vastgelegd over  
ict in het onderwijs
Het merendeel van de instellingen heeft een visie beschreven over 
ict in het onderwijs en een op de drie instellingen heeft deze visie 
ook beleidsmatig vastgesteld. In 2019 hebben wat meer instellingen 
de visie expliciet beschreven en vastgesteld dan in eerdere jaren. 

Tabel 1.2 Hebben de instellingen een visie bepaald  
over de rol van ict in het onderwijs?

2015 2017 2019

Nee 5% 4% 10%

Ja, impliciet 35% 42% 31%

Ja, beschreven 33% 22% 25%

Ja, beschreven en vastgesteld 28% 31% 33%

Organisatiestructuur
Hoe hebben mbo-instellingen het ict-beleid en de ict-dienstverlening 
georganiseerd? 

Hoofd ict in bijna driekwart van de instellingen (mede)
budgethouder
Mbo-instellingen beleggen het ict-budget steeds vaker bij het hoofd 
van de afdeling ict. Waar in 2015 nog iets minder dan de helft (42%) 
van de instellingen het hoofd van de ict-afdeling tot budgethouder 
benoemde, is dit aandeel in 2019 gestegen naar 71%. Ook een hoofd 
van een andere stafafdeling (29%) of de directeur bedrijfsvoering 
(27%) zijn vaker verantwoordelijk voor (een deel van) het budget. 
Daarnaast valt op dat instellingen het budget steeds minder vaak  
bij een lid van het college beleggen. 
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Figuur 1.1 Wie is de budgethouder van het ict-budget?  
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Rol van chief information officier lijkt op zijn retour  
in het mbo
Vier op de tien instellingen (39%) in het mbo geven aan dat zij de rol 
van chief information officer (CIO) niet hebben belegd, tegenover 
11% in 2016. Dit geldt vooral voor de kleine instellingen. Bij de 
instellingen waar de rol wel bestaat, vervult meestal het hoofd  
van de ict-afdeling de rol van CIO (24%), gevolgd door de directeur 
bedrijfsvoering (10%) en een hoofd van een andere stafafdeling 
(8%). Het aandeel instellingen waar een lid van het college van 
bestuur deze rol vervult, daalt van 18% in 2017 naar 4% in 2019.  
In de categorie ‘Een ander, namelijk’ noemen instellingen onder 
meer: managing expert informatisering, informatiemanager & 
architect technische infrastructuur en manager afdeling Informatie-
management & ict.
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Figuur 1.2 Wie vervult de rol van chief information officer (CIO)?
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Tabel 1.3 Wie vervult de rol van CIO? (naar grootte van de instelling)

Totaal
Kleine 

instellingen
Grote 

instellingen

Hoofd ict 24% 29% 19%

Directeur bedrijfsvoering 10% 8% 11%

Hoofd van een andere 
stafafdeling dan ict

8% 0% 15%

Lid college van bestuur 4% 8% 0%

Directeur(en) opleiding(en) 2% 0% 4%

Een ander, namelijk 14% 0% 26%

Er is geen CIO 39% 54% 26%

Ict-governance speelt vaak een rol bij investeringsbeslissingen
Van de mbo-instellingen zegt 65% dat ict-governance een rol speelt 
bij investeringsbeslissingen. Drie op de tien (29%) antwoorden 
neutraal en de rest (6%) zegt dat governance geen rol speelt.

65% Van de instellingen geeft 65% aan dat ict-governance 
een rol speelt bij investeringsbeslissingen. 
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Weinig verandering bij de inrichting van ict-dienstverlening
Wat betreft de inrichting van de ict-dienstverlening zien we  
weinig verandering ten opzichte van eerdere jaren. Iets minder  
dan twee derde van de mbo-instellingen (61%) heeft één centrale 
ict-organisatie, waarbij er amper onderscheid is tussen kleine en 
grote instellingen. In 2015 koos 74% van alle instellingen voor  
deze inrichting. Bijna een kwart heeft naast de centrale organisatie 
ook decentrale eenheden. Net als in voorgaande jaren maakt geen 
enkele instelling gebruik van meerdere decentrale eenheden.  
Dit jaar hebben we een nieuwe categorie toegevoegd op basis van 
de open antwoorden: een centrale ict-organisatie die met meerdere 
externe partijen samenwerkt of deze aanstuurt. Vier instellingen 
hebben op die manier de dienstverlening ingericht.

Figuur 1.3 Hoe is de ict-dienstverlening ingericht?
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Ruime meerderheid instellingen heeft informatiemanagement 
ingericht
We hebben ook gekeken naar informatiemanagement: het vertalen 
van de ict-behoeften naar voorzieningen. Wat opvalt is dat een 
ruime meerderheid van de mbo-instellingen hiervoor een functie 
heeft ingericht (88%). Wanneer deze functie is ingericht, dan gebeurt 
dat doorgaans vanuit één centraal punt (67%). Sommige grote 
instellingen maken gebruik van een combinatie van een centrale en 
decentrale informatiemanagementfunctie. Kleine instellingen geven 
vaker aan dat zij geen informatiemanagementfunctie hebben 
ingericht. Een geheel decentrale inrichting komt bij twee kleine 
instellingen voor. Ten opzichte van 2017 is er weinig veranderd op 
dit gebied.

Tabel 1.4 Hoe is de informatiemanagementfunctie ingericht?  
(naar grootte van de instelling)

Totaal
2017

Totaal
2019

Kleine 
instellingen 

2019

Grote 
instellingen 

2019

Er is sprake van een  
centrale informatie-
managementfunctie

64% 67% 63% 70%

Er is sprake van een 
decentrale informatie-
managementfunctie

2% 2% 4% 0%

Er is sprake van zowel  
een centrale als een  
decentrale informatie-
managementfunctie

9% 12% 8% 15%

Er is geen informatie-
managementfunctie 
aanwezig

9% 12% 17% 7%

Anders, namelijk 11% 8% 8% 7%

Meeste instellingen hebben geen organisatorische scheiding 
tussen beleid en uitvoering
Ruim de helft van de mbo-instellingen geeft aan dat zij geen  
organisatorische scheiding hebben tussen het ict-beleid en de 
uitvoering ervan. We zien hier wel een verschil tussen de kleine  
en grote instellingen. Bij grote instellingen rapporteert men voor 
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beleid en uitvoering vaker aan verschillende managers dan bij  
kleine instellingen. Het verschil is 30% versus 13%. 71% van de 
kleine instellingen rapporteert voor beleid en uitvoering aan 
dezelfde manager, bij grote instellingen is dit 48%. 

Tabel 1.5 Hebben de instellingen een organisatorische scheiding  
tussen ict-beleid en ict-uitvoering? (naar grootte van de instelling)

Totaal
2017

Totaal
2019

Kleine 
instellingen 

2019

Grote 
instellingen 

2019

Nee, beleid en uitvoe-
ring rapporteren aan 
dezelfde manager

56% 59% 71% 48%

Nee, wij zijn  
daarmee bezig

13% 8% 8% 7%

Ja, beleid en uit-
voering rapporteren 
aan verschillende  
managers

24% 22% 13% 30%

Anders, namelijk 7% 12% 8% 15%

Ict-organisatie langs de meetlat van volwassenheid
We hebben de mbo-instellingen gevraagd de ict-governance, de 
ict-dienstverlening en het informatiemanagement te beoordelen 
aan de hand van vijf volwassenheidsniveaus, volgens het Capability 
Maturity Model (zie kader).

Capability Maturity Model (CMM)

Dit model beschrijft de mate van volwassenheid  
in vijf niveaus:
1. Initieel: De organisatie stuurt op incidenten. Er zijn wel processen 

aanwezig, maar deze zijn niet of nauwelijks vastgesteld in beleid 
en niet belegd bij individuele personen. De organisatie reageert 
alleen op problemen als deze zich voordoen.

2. Herhalend: Planning en monitoring van ict-projecten zijn mogelijk, 
maar zijn vaak nog afhankelijk van persoonlijke expertise en 
informeel ingericht. De organisatie richt de processen per project 
in en voert ze uit als dat nodig blijkt. De processen zijn gedeeltelijk 
beschreven.

3. Gedefinieerd: Centraal staat standaardisatie van processen. De 
organisatie heeft ervaringen gestandaardiseerd en beschreven. 
Verantwoordelijkheden zijn formeel toegekend. Op dit niveau 
vind je ook processen als risicomanagement en stakeholder-
management. Deze maken proactief handelen mogelijk.

4. Beheerst: De organisatie stuurt actief op basis van meetgegevens 
en stelt meetbare kwantitatieve verbeterdoelen. Meten staat 
centraal: processen zijn robuust, volledig beschreven en regel-
matig onderhouden. Ook heeft de organisatie processen  
ingericht die de kwaliteit van de voortbrengings- en project-
managementprocessen meten, zodat ze indien nodig kan bijsturen.

5. Geoptimaliseerd: De focus ligt op het continu verbeteren en 
optimaliseren van processen en werkwijzen, met inzet van 
nieuwe producten en technologieën. Dit alles op basis van 
expliciete meetgegevens en met het doel om een directe bijdrage 
te leveren aan de organisatiedoelstellingen.
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Nagenoeg alle instellingen geven aan dat hun ict-governance  
zich op het tweede of derde volwassenheidsniveau bevindt,  
respectievelijk herhalend en gedefinieerd. Twee instellingen  
beoordelen hun ict-governance als initieel, twee als beheerst  
en één instelling als geoptimaliseerd.

Figuur 1.4 Hoe volwassen vinden de instellingen hun ict-governance? 

2019

0 20% 60% 80% 100%40%

Initieel      Herhalend      Gedefinieerd 

Beheerst      Geoptimaliseerd

49% 41% 4%4% 2%

Opvallend is de toename van het aantal instellingen dat aangeeft 
dat zij werken met informatiemanagement op het laagste volwassen-
heidsniveau. 

Wat dienstverlening betreft, geeft 43% een gedefinieerd volwassen-
heidsniveau aan, een klein deel (14%) een beheerst niveau, en één 
instelling noemt het aanbod geoptimaliseerd. 

De ict-dienstverlening is dus volgens de instellingen beter  
georganiseerd dan de vertaling van de vraag naar aanbod. Mogelijk 
duidt dit op een moeizame dialoog tussen onderwijsteams en de 
afdeling ict.

Figuur 1.5 Hoe volwassen vinden de instellingen de ict-dienstverlening 
en het informatiemanagement? 
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Figuur 1.6 Hoe volwassen vinden de instellingen de ict-dienstverlening  
in vergelijking met het informatiemanagement? 

2019

2017

Informatiemanagement volwassener dan ict-dienstverlening

Even volwassen 

Ict-dienstverlening volwassener dan informatiemanagement

0 20% 60% 80% 100%40%

4%

13% 47% 40%

41% 55%

Kwaliteit
Hoe meten en beheersen de mbo-instellingen de kwaliteit van  
hun ict-dienstverlening? 

Instellingen gebruiken vaker ITIL als kwaliteitsmodel
De meerderheid van de instellingen geeft aan voor de ict-dienst-
verlening ITIL als kwaliteitsmodel te gebruiken. Ten opzichte van 
2017 is dit aandeel toegenomen van 62% naar 71%. Vooral bij de 
grote instellingen is het gebruik van ITIL aanzienlijk. In 2019 geeft 
78% aan er gebruik van te maken, tegenover 71% in 2017. INK  

wordt niet meer gebruikt en ook het gebruik van BiSL is aanzienlijk 
afgenomen. Dit laatste is vooral bij de kleine instellingen het geval. 
Nog maar 8% van de kleine instellingen maakt gebruik van BiSL; 
onder grote instellingen is dit nog 41%.

Tabel 1.6 Maken de instellingen gebruik van een kwaliteitsmodel 
ict-dienstverlening? (meerdere antwoorden mogelijk)

2017 2019

Ja, namelijk BiSL 40% 25%

Ja, namelijk ITIL 62% 71%

Ja, namelijk INK 2% 0%

Nee 22% 24%

Anders, namelijk 13% 10%

Meerderheid instellingen houdt ict-tevredenheidsonderzoek 
onder medewerkers en studenten
Nagenoeg alle instellingen meten de tevredenheid over ict onder 
medewerkers en studenten. Ongeveer een kwart doet dit ieder jaar 
en ongeveer de helft eens per twee à drie jaar. Een op de vijf geeft 
aan dit niet te meten onder studenten en 8% meet dit (ook) niet 
onder medewerkers. In vergelijking met 2017 meten in 2019 meer 
instellingen de tevredenheid onder medewerkers en minder  
instellingen de tevredenheid onder studenten. 

Gemiddeld genomen is de tevredenheid onder medewerkers en 
studenten ten opzichte van 2017 gelijk gebleven.
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Figuur 1.7 Meten de instellingen hoe tevreden medewerkers en 
studenten over de ict zijn? 
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7,0 In 2019 geven medewerkers voor de ict-voorzieningen 
in hun instelling gemiddeld een 7,0. 

7,1 Studenten geven in 2019 voor de ict-voorzieningen in 
hun instelling gemiddeld een 7,1. 

Twee derde van de instellingen heeft processen voor 
contractmanagement
Net als in 2017 geven twee op de drie instellingen aan dat zij  
een contractmanagementproces hebben met ict-leveranciers  
en ict-dienstverleners. Een kwart (27%) doet soms aan contract-
management of is deze processen aan het inrichten. Van de grote 
instellingen doet driekwart aan contractmanagement, tegenover 
58% van de kleine instellingen.

Figuur 1.8 Hebben de instellingen een contractmanagementproces  
met ict-leveranciers en ict-dienstverleners?  

2019

2017

Nee Nee, wij zijn daarmee bezig  Ja

0 20% 60% 80% 100%40%

6% 27% 67%

7% 29% 64%
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Investeringen in ict
Waar investeren mbo-instellingen in en in hoeverre doen ze dit  
op basis van businesscases?

Instellingen investeren veel in vervanging van ict
We hebben de mbo-instellingen gevraagd drie ict-investeringen op 
te geven die zij in 2019 hebben gedaan. ‘Vervanging’ is een van de 
sleutelwoorden bij de projecten die de 51 instellingen noemden. 
Met vervanging doelen zij op migratie naar andere softwarepakket-
ten, vernieuwing van het netwerk of verbetering en/of vervanging 
van hardware en werkplekken. De wordcloud geeft een beeld van 
alle projecten die genoemd zijn.

Figuur 1.9 Wordcloud van investeringen gedaan in 2019
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Gebruik businesscases neemt wederom toe
In 2019 geven twee op de drie instellingen aan dat zij vaak of altijd 
gebruikmaken van businesscases voor grote projecten. We zien het 
gebruik van businesscases in de loop der jaren toenemen: in 2015 
gebruikte 16% van alle instellingen altijd businesscases bij grote 
projecten of investeringen, 32% deed dit vaak. In 2017 steeg het 
aantal instellingen dat altijd cases gebruikt richting de 30%, meer dan 
een kwart paste businesscases vaak toe. Het aandeel instellingen 
dat nooit gebruikmaakt van businesscases, is gedaald naar 2%.

Figuur 1.10 Hoe vaak gebruiken de instellingen businesscases  
bij grote projecten? 

2019

2017

2015

Nooit Soms Vaak Altijd

0 20% 60% 80% 100%40%

2%

7%

8% 44% 32% 16%

36% 29% 29%

31% 41% 25%
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Kleine instellingen gebruiken businesscases minder  
na de start van een project
Vier van de tien instellingen gebruiken geen businesscases meer na 
de start van een project; dit zijn vooral de kleine instellingen (48%). 
Deze instellingen benutten businesscases als projectvoorstel en niet 
als stuur- en verantwoordingsinstrument. Van de grote instellingen 
gebruikt een op de drie na de start van projecten geen businesscases 
meer. Van instellingen die wél businesscases blijven gebruiken (60%), 
benut de helft deze tijdens de uitvoering en vier op de tien benutten 
ze bij de evaluatie.

Tabel 1.7 Gebruiken de instellingen businesscases na de start van 
projecten? (meerdere antwoorden mogelijk)

2017 2019

Nee 36% 40%

Ja, gedurende de uitvoering 52% 52%

Ja, bij de evaluatie 31% 42%

Gebruik van data in de instelling
In 2019 hebben we enkele nieuwe vragen gesteld over het gebruik 
van data in de instelling. Dit kan gaan om data voor business  
intelligence, maar ook om data-ondersteund onderwijs met behulp 
van learning analytics en artificial intelligence. 

Instellingen gebruiken vooral data voor business intelligence
Een ruime meerderheid van de instellingen gebruikt data alleen 
voor business intelligence (86%). Zeven van de 51 (14%) instellingen 
geven aan dat zij geen gebruikmaken van data. Een klein aantal 
benut learning analytics (8%) of artificial intelligence (2%).

Figuur 1.11 Waar gebruiken de instellingen data voor? 
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Datagebruik krijgt in de instellingen beperkt aandacht
Bij veel instellingen staat datagebruik nog in de kinderschoenen.  
Het is wel onderwerp van gesprek, maar nog geen strategisch item 
(41%). Bij een op de drie staat het gebruik van data wel op de 
strategische agenda, maar krijgt dit nog maar beperkt aandacht. 
Slechts bij 10% krijgt het onderwerp vaak aandacht; deze instellingen 
pionieren. 
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Tabel 1.8 Hoeveel aandacht besteden de instellingen aan  
het gebruik van data?

Gebruik van data ... 2019

Is onderwerp van gesprek, maar geen strategisch item 41%

Staat op de strategische agenda, maar krijgt  
beperkt aandacht

33%

Is geen onderwerp van gesprek 10%

Staat op de strategische agenda en krijgt  
vaak aandacht

10%

Weet ik niet 6%

We hebben de respondenten gevraagd in te schatten hoeveel 
kennis het management heeft van datagebruik in het onderwijs. 
41% heeft nog weinig zicht op de reikwijdte en de mogelijkheden, 
een even grote groep oriënteert zich op de mogelijkheden.
 
Tabel 1.9 Hoeveel kennis heeft het management van datagebruik  
in het onderwijs? 

Mate van kennis 2019

We hebben nog weinig zicht op de reikwijdte  
en mogelijkheden

41%

We oriënteren ons op de mogelijkheden 41%

Is geen onderwerp van gesprek 10%

We maken er goed gebruik van 4%

Weet ik niet 6%

De meeste instellingen hebben toegang tot relevante data
Hoewel veel instellingen nog weinig zicht hebben op de mogelijk-
heden van data(-analyse), beschikken de meeste instellingen wel 
over data waarmee ze aan de slag kunnen. Drie van de 51 instellingen 
(6%) melden dat zij geen toegang tot relevante data hebben; een  
op de vijf instellingen (22%) heeft wel toegang, maar alleen tot 
ongestructureerde data; een op de drie (35%) heeft toegang tot  
data in gesloten systemen en een iets groter deel (37%) heeft 
toegang tot data in datawarehouses.

Tabel 1.10 In hoeverre hebben de instellingen toegang tot data  
voor analysedoelen?

Mate van toegang 2019

We hebben geen toegang tot relevante data 6%

We hebben wel toegang tot data,  
maar die data is ongestructureerd

22%

We hebben toegang tot data in gesloten systemen 35%

Data is centraal en/of decentraal ontsloten  
(bijvoorbeeld in datawarehouses)

37%

Kleine groep koplopers is klaar voor data-analyse
Veel instellingen (41%) geven aan dat zij mogelijkheden voor 
data-analyse hebben gecreëerd. Een kleine groep koplopers  
(6%) geeft aan voldoende capaciteit, kennis en kunde in huis  
te hebben om data-analyse toe te passen. 
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Figuur 1.12 Hoeveel capaciteit, kennis en kunde hebben de instellingen 
voor data-analyse? 
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Data-analyse gebeurt gefragmenteerd in pilots 
De meeste instellingen die al bezig zijn met data-analyse, benutten 
deze toepassing gefragmenteerd: op verschillende afdelingen zijn 
medewerkers aan het pionieren. Bij de meerderheid ontbreken 
concrete beleidsplannen of een algemene structuur. Een kwart  
van de instellingen geeft aan data-analyse toe te passen op basis 
van een overall plan. 12% gebruikt data-analyse als structurele 
methodiek om doelstellingen beter te bereiken.
 

Figuur 1.13 In hoeverre passen de instellingen data-analyse toe? 

0 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Het is bij ons (nog)
niet aan de orde

We passen het gefrag-
menteerd in pilots toe

We passen het vanuit een
overall plan in pilots toe

We passen het structureel
toe om onze doelstellingen

beter te bereiken

Weet ik niet

22%

51%

12%

12%

2%

23



Ict-infrastructuur
Wat betreft ict-infrastructuur komen de volgende vragen aan bod:

 ► Van welke ict-apparatuur maken de instellingen gebruik?
 ► In hoeverre benutten ze ict bij de communicatie naar  
medewerkers, studenten en externe partijen?

 ► Welke software gebruiken ze voor hun onderwijs, administratie 
en bedrijfsvoering?

Werkplekken
Van welke vaste en mobiele apparaten maken instellingen gebruik 
en in welke mate? En hoe staat het met de digitale middelen in de 
onderwijsruimten? 

Afname in aantal vaste pc’s voor medewerkers en studenten 
zet door
Instellingen zetten steeds minder vaste pc’s in voor studenten en 
medewerkers. Vooral de daling van het aantal pc’s per medewerker 
is aanzienlijk. In 2017 was de inzet nog gemiddeld 0,63 pc per 
medewerker, in 2019 is het aantal gedaald naar 0,37. Voor ongeveer 
een op de zeven studenten blijft een pc beschikbaar, maar ook dit 
aantal loopt terug. Vooral kleine instellingen doen pc’s vaker van 
de hand.

Figuur 1.14 Hoeveel vaste pc’s gebruiken de instellingen gemiddeld  
per student en medewerker? (naar instellingsgrootte) 
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Het gebruik van laptops en tablets neemt toe
In 2019 is in het mbo voor elke medewerker een laptop of tablet 
beschikbaar. Ten opzichte van twee jaar geleden is het aantal 
laptops en tablets voor medewerkers bijna verdubbeld. Terwijl 
gemiddeld elke medewerker over een laptop of tablet beschikt, 
hebben de instellingen ook nog steeds voor ruim een derde van  
de medewerkers een vaste pc beschikbaar. Voor studenten hebben 
instellingen vrijwel geen laptops of tablets in beheer. 

Figuur 1.15 Hoeveel tablets en laptops gebruiken de instellingen 
gemiddeld per student en medewerker? (naar instellingsgrootte) 
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20% Vaste pc’s maken nog maar voor een vijfde deel uit  
van het totaal aan apparatuur.

 
Het aantal mobiele devices stijgt, het aantal vaste pc’s daalt
In 2019 zet de opmars van mobiele devices in mbo-instellingen 
door. Vaste pc’s maken nog maar een vijfde deel uit van het totale 
apparatenbestand. Gemiddeld heeft een instelling 1,83 devices voor 
medewerkers beschikbaar. Dit betreft 20% vaste pc’s, 54% laptops 
en tablets en 26% smartphones. In 2015 was het percentage vaste 
pc’s nog meer dan 60.

47% Gemiddeld heeft elke instelling voor ongeveer de helft 
van de medewerkers een smartphone in beheer.

Kwart van de onderwijsruimten beschikt over een tv-scherm
We hebben de instellingen ook gevraagd in hoeverre hun onderwijs-
ruimten beschikken over apparaten als beamers en digitale school-
borden. Uit de resultaten blijkt dat 95% van de onderwijsruimten 
over een beamer, digitaal schoolbord, tv-scherm of conference-
toepassing beschikt. 
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Mogelijk beschikken sommige onderwijsruimten over meerdere 
apparaten. Ook in dat geval laten deze cijfers zien dat een grote 
meerderheid van de onderwijsruimten beschikt over apparaten 
voor het afspelen of tonen van media. 

In 2019 hebben we voor het eerst onderzocht hoeveel onderwijs-
ruimten beschikken over tv-schermen en conferencetoepassingen. 
Ongeveer een kwart heeft een tv-scherm. Het digitale schoolbord 
maakt wellicht soms plaats voor een tv-scherm. Instellingen maken 
naar verhouding nog weinig gebruik van conferencetoepassingen 
en camera’s (3%).

Tabel 1.11 Hoeveel onderwijsruimten in de instellingen beschikken  
over beamers en digitale schoolborden? 

2017 2019

Beamer 55% 35%

Digitaal schoolbord 39% 33%

Tv-scherm - 24%

Camera/conferencetoepassing - 3%

Aantal VR-brillen sterk gestegen
Veel instellingen bezitten naast apparaten als pc’s, smartphones, 
beamers en digitale schoolborden ook veel nieuwe, innovatieve 
apparatuur. In totaal bezit circa driekwart van de instellingen 
VR-brillen en/of 3D-printers. In 2017 voorspelden veel instellingen 
dat ze hierin gingen investeren, deze verwachting blijkt grotendeels 
uitgekomen. Robots komen minder vaak voor: ongeveer twee op  
de drie instellingen heeft deze aangeschaft. Gemiddeld beschikt  
een instelling over 16 VR-brillen, negen 3D-printers en vier robots. 

Sinds 2017 is vooral het aantal VR-brillen toegenomen. In 2017  
was het hoogste aantal VR-brillen in een instelling 15; in 2019 is  
dit aantal gestegen naar 120. Dit heeft waarschijnlijk te maken met 
de bredere beschikbaarheid van deze technologie, een toename 
van de (educatieve) content, meer onderwijskundige toepassings-
mogelijkheden en de lagere aanschafkosten.
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Tabel 1.12 Over hoeveel innovatieve apparatuur beschikken de instellingen?

2017 2019

% 
instellingen

Gemiddelde 
aantal

Hoogste 
aantal

%
instellingen

Gemiddelde 
aantal

Hoogste 
aantal

VR-brillen 60% 4 15 72% 16 120

3D-printers 84% 7 45 76% 9 40

Robots 53% 4 10 65% 4 12

Communicatie
Hoe communiceert het mbo naar medewerkers, studenten en 
externe partijen? In hoeverre maken instellingen daarbij gebruik  
van ict? 

Fysieke post maakt plaats voor digitaal contact
Voor communicatie met verschillende doelgroepen maken mbo- 
instellingen steeds meer gebruik van digitale middelen in plaats  
van fysieke post. Een ruime meerderheid van de instellingen stuurt 
nog steeds brieven naar studenten per fysieke post (86%), maar dit 
aantal is ten opzichte van twee jaar geleden wel met 10 procent-
punten gedaald. Ook docenten, medewerkers, ouders en in mindere 
mate externe bedrijven ontvangen minder schriftelijke post. Daar-
naast daalt het gebruik van een nieuwsbrief, met uitzondering van 
een nieuwsbrief voor docenten; die zetten instellingen juist vaker in. 
Instellingen gebruiken steeds vaker FaceTime-toepassingen voor 
communicatie met studenten, social media en telefoon voor com-
municatie met docenten en andere medewerkers, SharePoint en 
volgsystemen voor communicatie met ouders, en SharePoint en 
telefonie voor communicatie met externe bedrijven.

Tabel 1.13 Welke middelen gebruiken de instellingen voor 
communicatie met studenten? 

2017 2019

E-mail 100% 100%

Fysieke post 96% 86%

SharePoint, Office 365 93% 92%

Leeromgeving/volgsysteem 93% 100%

Social media 89% 88%

Apps en portals 78% 78%

Mobiele telefonie 71% 69%

Bellen (vaste lijn of internet) 58% 49%

Nieuwsbrief 42% 39%

Facetime 38% 47%
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Tabel 1.14 Welke middelen gebruiken de instellingen voor 
communicatie met medewerkers? 

2017 2019

Docenten
Andere 

medewerkers Docenten
Andere 

medewerkers

E-mail 98% 98% 100% 96%

Fysieke post 73% 76% 65% 67%

SharePoint,  
Office 365

96% 93% 96% 92%

Leeromgeving/
volgsysteem

89% 47% 89% 47%

Social media 53% 49% 63% 57%

Apps en portals 78% 62% 78% 63%

Mobiele telefonie 80% 78% 86% 92%

Bellen (vaste lijn 
of internet)

63% 35% 76% 80%

Nieuwsbrief 73% 76% 80% 71%

Facetime 91% 80% 73% 78%

Tabel 1.15 Welke middelen gebruiken de instellingen voor  
communicatie met externe partijen? 

2017 2019

Ouders Bedrijven Ouders Bedrijven

E-mail 87% 93% 86% 94%

Fysieke post 93% 89% 80% 82%

SharePoint,  
Office 365

9% 22% 31% 41%

Leeromgeving/
volgsysteem

38% 27% 51% 27%

Social media 38% 36% 49% 51%

Apps en portals 18% 20% 39% 37%

Mobiele telefonie 60% 62% 55% 67%

Bellen (vaste lijn 
of internet)

30% 16% 49% 53%

Nieuwsbrief 44% 49% 33% 33%

Facetime 22% 33% 10% 35%
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Applicaties
Welke applicaties gebruiken mbo-instellingen voor hun onderwijs, 
administratie en bedrijfsvoering?

Instellingen gebruiken veel verschillende onderwijsapplicaties
Instellingen gebruiken uiteenlopende pakketten voor hun elektroni-
sche leeromgeving (ELO) of portfoliotoepassing. Bijna de helft van 
de instellingen maakt geen gebruik van een portfolio-applicatie; wel 
neemt het gebruik van Office 365 voor dit type toepassing toe. Voor 
samenwerkingsdoeleinden (collaboration) is Office 365/SharePoint 
het dominante softwarepakket; 94% van de instellingen gebruikt dit.
Zie de tabel op de volgende pagina.
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Tabel 1.16 Welke softwarepakketten gebruiken de instellingen voor onderwijsdoeleinden?

Applicatie 2017 2019
ELO Cum Laude/N@tschool 26% 22%

Office356/Sharepoint 24% 20%

It’s Learning 14% 18%

Onderwijs Online 5% 12%

Eduarte - 8%

Fronter 7% 2%

Magister 7% 4%

Moodle 7% 4%

A New Spring 2% 2%

Educator 2% 2%
Een ander, zoals: 

 ► Blackboard 
 ► Zelfgebouwde applicatie

6%

Portfolio Office356/Sharepoint 5% 20%

Cum Laude/N@tschool 17% 12%

Education online/Onderwijs Online 10% 8%

Eduarte 3% 4%
Een ander, namelijk:

 ► Zeeuwse website voor loopbaanorïentatie
 ► Educator
 ► Zelfgebouwde applicatie
 ► It’s Learning
 ► Open Tekst

3% (in totaal) 8% (in totaal)

Geen Portfolio 45% 48%

Collaboration Office356/Sharepoint 82% 94%

Blackboard 5% 0%

Exchange 2% 0%

Open Tekst 2% 2%

Teamwork 3% 2%

Geen Collaboration 7% 2%
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Voor studentenadministratie gebruiken veel  
instellingen Eduarte
Net als in 2017 is Eduarte in 2019 het meest gebruikte pakket voor 
de studentenadministratie, gevolgd door Magister en PeopleSoft. 
Eduarte gebruiken veel instellingen ook voor studiebegeleiding, 
wederom met Magister als nummer twee. Education Online/Traject-
planner volgt op de derde plek. Voor planning en roostering maakt 
de grote meerderheid gebruik van Xedule (64%) of GP Units (24%), 
waarbij Xedule duidelijk aan populariteit wint.

Tabel 1.17 Welke softwarepakketten gebruiken de instellingen  
voor de (studenten)administratie?

Applicatie 2017 2019
Studentenadministratie Eduarte - KRD 60% 64%

Magister 21% 20%

People Soft 9% 10%

Education Online 5% 2%

Zelfbouw 5% 0%

Een ander - 4%

Studiebegeleiding Eduarte/DBS 47% 48%

Magister 21% 20%
Onderwijs Online/ 
Trajectplanner

17% 16%

Educator 2% 2%

Fronter 2% 0%

People Soft 2% 2%

Zelfbouw 2% 0%

Cum Laude/N@tschool 2% 6%

SB 2% 0%

Een ander - 4%

Geen - 2%

Planning/roostering Xedule 53% 64%

GP Units 37% 24%

Inform 2% 0%

Eduflex 2% 4%

Magister 2% 2%

Zermelo 2% 0%

Een ander - 6%
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AFAS wint aan populariteit als softwarepakket  
voor financiële zaken
Voor beheer van de financiën gebruiken de meeste instellingen 
ofwel Exact (46%) ofwel AFAS (42%). Opvallend is dat AFAS aan  
een opmars bezig is: in 2017 gebruikte 60% van de instellingen  
Exact en slechts 26% AFAS. Andere pakketten als Peoplesoft, Esize 
en Accountview komen veel minder vaak voor of zijn sinds 2017 niet 
meer in gebruik. Voor hrm is AFAS de grootste softwareaanbieder: 
40% van de instellingen maakt er gebruik van. HR2DAY, YouForce  
en Raet volgen op enige afstand. Wat customer relationship 
management (CRM) betreft, hebben zes op de tien instellingen 
geen softwarepakket opgegeven. Van de instellingen die wel  
een pakket noemen, maken de meeste gebruik van Microsoft 
Dynamics of AFAS.

Tabel 1.18 Welke softwarepakketten gebruiken de instellingen  
voor bedrijfsvoering?

Applicatie 2017 2019
Financiën Exact 60% 46%

AFAS 26% 42%

Peoplesoft 5% 0%

Esize 2% 0%

Accountview 2% 4%

Multivers 2% 0%

Coda 2% 2%

Een ander - 6%

Hrm AFAS 44% 40%

HR2Day 16% 20%

YouForce 14% 16%

Raet 12% 16%

ADP 2% 2%

E:Synergie 2% 2%

Emerus 2% 0%

Peoplesoft 2% 2%

RealHRM 2% 0%

Unit4 2% 2%

CRM Microsoft Dynamics 12% 20%

AFAS 9% 10%

SalesForce 5% 6%
Een ander, namelijk:

 ► CRMupdate
 ► Outlook
 ► Super Office CRM
 ► Topdesk

2% (in totaal) 12% (in totaal)

Geen CRM 58% 52%

Office Microsoft Office 100% 100% 32



Meeste applicaties worden afgenomen als cloudoplossing
Het merendeel van de gebruikte software wordt in 2019 via de 
cloud, als SaaS-oplossing, afgenomen. SaaS staat voor Sofware  
as a Service. 

Tabel 1.19 In hoeverre worden applicaties in 2019 als  
SaaS-oplossing afgenomen?

Applicaties onderwijs % Instellingen dat kiest voor SAAS

ELO 84%

Portfolio 48%

Collaboration 100%

Applicaties administratie % Instellingen dat kiest voor SAAS

Studentenadministratie 88%

Studiebegeleiding 90%

Planning/roostering 72%

Applicaties bedrijfsvoering % Instellingen dat kiest voor SAAS

Financiën 58%

HRM 96%

CRM 46%

Office 92%
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Personeel
Wat betreft personeel komen de volgende vragen aan bod:

 ► Hoe groot is de ict-afdeling en welke functies kent  
de ict-afdeling? 

 ► In hoeverre besteden mbo-instellingen ict-werk uit  
en wensen ze werk uit te besteden? 

 ► Hoe beoordelen ict’ers de digitale vaardigheden van  
het onderwijzend personeel?

Grootte en samenstelling ict-afdeling
Hoe groot is de ict-afdeling in mbo-instellingen en welke  
functies kent de ict-afdeling?

De personeelsbezetting op ict-afdelingen neemt toe
De personeelsbezetting op ict-afdelingen neemt toe. Vanaf 2015 is 
er sprake van een constante stijging. Dit is vooral het geval bij kleine 
en zeer grote instellingen. (We gebruiken hier een andere indeling 
van instellingsgrootte, om een goede vergelijking met vorige jaren  
te kunnen maken.) Dat de personeelsbezetting toeneemt, komt 
wellicht doordat ict-afdelingen meer werkzaamheden in eigen 
beheer hebben genomen. Jaarlijks daalt het percentage instellingen 
dat werkzaamheden uitbesteedt. Dat is opmerkelijk, omdat cloud-
diensten flink in opmars zijn. 
 
Tabel 1.20 Hoeveel fte’s zetten de instellingen in voor ict?  
(naar grootte van de instelling)

Kleine instelling Middelgrote instelling Grote instelling Zeer grote instelling*

2015 2017 2019 2015 2017 2019 2015 2017 2019 2015 2017 2019

Fte 13,96 14,94 18,13 24 23,02 24,13 30,32 34,96 38,18 49,63 57,13 60,86

*In deze indeling betreft klein < 7.000, middelgroot 7.000 – 10.000, groot 10.000 - 15.000 en zeer groot > 15.000 studenten.

Functioneel beheer is meestal geen onderdeel van  
de ict-afdeling
De instellingen hebben aangegeven welke ict-functies zij binnen en 
buiten de ict-afdeling hebben belegd. Op de afdeling ict zijn systeem- 
en netwerkbeheerders de grootste groep (16%), op de voet gevolgd 
door functioneel beheerders (15%). Functioneel beheerder is met 
33% de meest voorkomende functie buiten de ict-afdeling.

Tabel 1.21 Wat zijn de meest voorkomende functies binnen  
en buiten de ict-afdeling? 

Positie Binnen de ict-afdeling Buiten de ict-afdeling
1 Systeem- en  

netwerkbeheerders (16%)
Functonieel beheerders (33%)

2 Functonieel beheerders (15%) Systeem- en  
netwerkbeheerders (11%)

3 Helpdeskmederwerkers (12%) Helpdeskmederwerkers (11%)
4 Overige ict-medewerkers (12%) Overige ict-medewerkers (10%)
5 Applicatiebeheerders (8%) Applicatiebeheerders (7%)

Nemen we de functies binnen en buiten de ict-afdeling samen, dan 
is functioneel beheerder de meest voorkomende functie (21%).
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Figuur 1.16 Overzicht functies binnen en buiten de ict-afdeling in 2019 
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Eigen beheer versus uitbesteden
In hoeverre besteden mbo-instellingen ict-werk uit en wensen  
ze werk uit te besteden?

Instellingen doen meer ict-werkzaamheden in eigen beheer
Ict-werkzaamheden doen de instellingen in toenemende mate in 
eigen beheer. Het enige werk dat ze nog op grote schaal uitbesteden, 
is de ontwikkeling van applicaties: in 2019 geeft 84% van de  instel-
lingen aan dat zij dit uitbesteden. Ook netwerkbeheer en technisch 
(applicatie)beheer besteden instellingen uit, maar wel in mindere 
mate (ongeveer een op de drie instellingen). Systeembeheer 
besteedt ongeveer een kwart van de instellingen uit. Instellingen 
doen duidelijk steeds meer in eigen beheer, zoals de helpdesk en 
werkplek-, netwerk- en systeembeheer. 

De wens om meer uit te besteden komt niet uit
In 2017 gaven veel instellingen aan dat ze meer werkzaamheden 
wilden gaan uitbesteden. Uit de resultaten van 2019 blijkt dat ze 
hierin niet zijn geslaagd of ervan terugkomen. Nog steeds hebben 
veel instellingen de wens om netwerk-, systeem- en technisch 
applicatiebeheer uit te besteden. Functioneel applicatiebeheer 
willen de meeste instellingen wel in eigen beheer houden.
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Tabel 1.22 Welk en hoeveel ict-werk besteden de instellingen uit, en hoeveel willen ze uitbesteden? 

2013-2015 2017 2019

% uitbesteed
Toekomstwens
(% uitbesteden) % uitbesteed

Toekomstwens
(% uitbesteden) % uitbesteed

Toekomstwens
(% uitbesteden)

Werkplekbeheer 24% 20% 19% 37% 10% 19%

Helpdesk 18% 13% 19% 20% 6% 10%

Netwerkbeheer 46% 20% 41% 60% 36% 58%

Systeembeheer 40% 30% 38% 66% 26% 48%

Technisch (applicatie)
beheer*

52% 24% 44% 60% 34% 58%

Functioneel (applicatie)
beheer

- - 6% 3% 2% 2%

Applicatieontwikkeling 57% 13% 81% 83% 84% 88%

* In 2017 is applicatiebeheer opgesplitst in technisch applicatiebeheer en functioneel applicatiebeheer.
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Opleidingsbudget voor ict-personeel is lager dan in 2017
We hebben de instellingen ook gevraagd naar het opleidingsbudget 
voor medewerkers van de afdeling ict. Het gemiddelde opleidings-
budget is 909 euro per fte. Dit is ongeveer 200 euro lager dan in 2017.

€909,- Het opleidingsbudget voor ict is gemiddeld  
909 euro per fte.   

Digitale vaardigheden onderwijspersoneel
Hoe beoordelen ict’ers de digitale vaardigheden van het onder-
wijzend personeel?

Helft onderwijzend personeel wordt beoordeeld als 
onvoldoende digitaal vaardig
Aan de respondenten, onder wie veel ict-managers en informatie-
managers, hebben we gevraagd de digitale vaardigheid van het 
onderwijspersoneel te beoordelen op vier onderdelen: 

 ► basisvaardigheden: vaardigheden die nodig zijn voor de inzet 
van ict in het onderwijs en het zich snel eigen kunnen maken  
van nieuwe ict-toepassingen 

 ► informatievaardigheden: het effectief kunnen zoeken en vinden 
van informatie van goede kwaliteit

 ► didactische inzet: ict op een zodanige manier gebruiken dat het 
actief bijdraagt aan goed onderwijs

 ► mediawijsheid: het actief en kritisch gebruiken van (social)  
media en zich bewust zijn van de impact hiervan op samenleving 
en beroep

43% van de respondenten geeft aan dat een meerderheid van  
het onderwijspersoneel niet beschikt over de vereiste ict-basisvaar-
digheden. Het minst positief zijn ze over de mediawijsheid van het 
onderwijzend personeel: 59% oordeelt dat docenten onvoldoende 
mediawijs zijn.

Figuur 1.17 Over welke digitale vaardigheden beschikt  
het onderwijzend personeel? 
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In deze monitor brengen we de kosten van ict in beeld  
die voort komen uit de ‘Benchmark middelbaar beroeps-
onderwijs 2018’ van de MBO Raad. Deze benchmark 
geeft over het boekjaar 2018 de kosten voor de diverse 
ict-posten weer: personele kosten, inhuur en uitbesteding, 
hardware, software, datacommunicatie, telefonie en 
organisatiekosten. 

Het betreft de totale kosten van de hele sector; alle mbo- 
instellingen nemen aan de benchmark van de MBO Raad 
deel. De gegevens zijn beschikbaar vanaf 2014 tot en met 
2018, zowel in absolute bedragen als in percentages.

Het aandeel ict-kosten in de totale kosten stijgt weer
Eerder daalde het aandeel van de ict-kosten in de totale kosten  
van 5,4% in 2014 naar 4,8% in 2016. Nu is er weer sprake van een 
lichte stijging naar 5,1% in 2018. In absolute zin zijn de ict-kosten 
gestegen van 234 miljoen in 2016, via 240 miljoen in 2017, naar  
ruim 254 miljoen euro in 2018. 

Instellingen laten grote verschillen zien in het aandeel  
ict-kosten
De instellingen laten een divers beeld zien als het gaat om  
het aandeel ict-kosten in de totale kosten. Bij twee derde van  
de instellingen ligt het percentage tussen de 3,7 en 6,5. In totaal 
varieert het percentage van de ict-kosten bij de instellingen van  
2,3 tot en met 8,9. Dit komt waarschijnlijk doordat de instellingen 
het ict-beleid heel verschillend vormgeven. Mogelijk speelt ook  

2 Ict-kosten 
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mee dat het varieert welke zaken instellingen onder ict-kosten 
scharen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om educatieve software  
of innovatieve projecten.

Per ict-kostenpost zijn de kosten door de jaren heen  
zeer stabiel 
Over het geheel genomen zijn de verschillende ict-kostenposten 
door de jaren heen zeer stabiel. De kosten voor telefonie zijn in de 
afgelopen twee jaar wat gedaald, terwijl de kosten voor inhuur en 
uitbesteding iets gestegen zijn. Maar deze verschillen zijn marginaal. 
Zie de tabel op de volgende pagina.

39



Tabel 2.1 Overzicht benchmark ict-prestaties mbo

€ 2014 € 2015 € 2016 2017 2018

Kengetal/indicator

Aandeel ict-kosten in totale kosten 5,4% 5,3% 4,8% 4,9% 5,1%

Activeringsgrens activa € 1.541 € 1.609 € 1.726 € 1.659 € 1.695

Gemiddelde personele last personeel ict in loondienst € 56.451  € 58.104 € 57.429 € 62.730 € 64.102

Aandeel van de totale formatiekosten dat aan ict wordt 
besteed

2,9% 3% 3% 3% 3,1%

Opbouw ict-kosten

Aandeel personele ict-kosten  (inclusief detacheringen) 30,7% 30,2% 31,7% 32,2% 32,3%

Aandeel inhuur en uitbesteding 9,1% 10,3% 12,5% 13,2% 14,2%

Aandeel hardware 7,4% 5,5% 18,8% 18% 18,1%

Aandeel softwarekosten 18,6% 20,3% 24,4% 25,3% 24,9%

Aandeel datacommunicatie 5,8% 5,8% 7,1% 6,6% 6,1%

Aandeel telefonie 4,3% 4,2% 4% 3,7% 3,4%

Aandeel organisatiekosten 2,1% 1,3% 1,3% 1,1% 1%

Aandeel afschrijvingen ict en telefonie 22% 22,3% 0% 0% 0%

Cijfers per 31 december totale sector  
(deelnemende instellingen)

Personele ict-kosten (inclusief detacheringen) € 67.401.985 € 70.468.917 € 74.279.192 € 77.309.467 € 82.235.895

Inhuur en uitbesteding € 19.894.805 € 24.046.408 € 29.370.106 € 31.686.735 € 36.208.780

Hardware  € 16.138.098 € 12.756.456 € 44.140.087 € 43.224.103 € 46.006.969

Softwarekosten € 40.704.259 € 47.398.533 € 57.184.475 € 60.896.638 € 63.352.759

Datacommunicatie € 12.746.623 € 13.588.804 € 16.658.911 € 15.760.321 € 15.632.236

Telefonie € 9.504.280 € 9.886.916 € 9.406.532 € 8.863.403 € 8.648.965

Organisatiekosten € 4.710.106 € 3.088.824 € 3.157.902  € 2.636.140 € 2.569.412

Afschrijvingen ict en telefonie € 48.169.633 € 52.142.887 - - -

Totale ict-kosten € 219.269.789 € 233.377.744 € 234.197.206 € 240.376.807 € 254.655.016 40



In de onderstaande tabel zijn de instellingen ingedeeld in vier categorieën, op basis van de totale omzet van de instelling.

Tabel 2.2 Overzicht ict-benchmark naar jaaromzet van de instelling

€ 0 - 35 miljoen € 36 - 70 miljoen € 71 - 105 miljoen € 106 - 300 miljoen

Kengetal/indicator 2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018

Aandeel van de totale formatiekosten dat  
aan ict wordt besteed

5,0% 5,1% 5,1% 5,3% 5,0% 5,2% 4,7% 4,9%

Activeringsgrens activa € 1.262  € 1.347  € 1.480  € 1.445  € 1.869  € 1.707  € 2.090  € 2.197 

Gemiddelde personele last personeel 
ict in loondienst

€ 54.834  € 63.191  € 55.418  € 61.363  € 60.578  € 63.945  € 60.917  € 64.310 

Aandeel van de totale formatiekosten  
dat aan ict wordt besteed

3.0% 3,1% 3,2% 3,2% 3,1% 3,2% 2,8% 3,0%

Opbouw ict-kosten

Aandeel personele ict-kosten 28,3% 25,9% 28,2% 30,2% 28,6% 32,2% 35,8% 35,1%

Aandeel inhuur en uitbesteding 11,5% 14,4% 15,4% 16,3% 19,2% 13,8% 7,2% 9,6%

Aandeel hardware 21,2% 20,9% 17,5% 17,3% 17,2% 14,6% 20,0% 20,6%

Aandeel softwarekosten 24,2% 29,8% 24,9% 27,1% 25,6% 30,3% 23,5% 23,6%

Aandeel datacommunicatie 7,5% 6,1% 9,5% 8,6% 4,2% 5,9% 8,0% 8,4%

Aandeel telefonie 4,2% 5,3% 3,9% 3,1% 4,6% 4,1% 3,7% 3,6%

Aandeel organisatiekosten 3,1% 1,1% 0,6% 1,1% 0,7% 0,8% 1,7% 1,4%

Cijfers per 31 december totale sector 
(deelnemende instellingen)

Personele ict-kosten (inclusief detachering) € 5.480.116  € 5.607.483  € 11.780.230  € 12.849.500  € 19.728.500  € 19.828.500  € 37.290.346  € 43.950.412 

Inhuur en uitbesteding € 2.222.777  € 2.257.038  € 6.413.978  € 6.404.300  € 13.233.300  € 12.843.000  € 7.500.051  € 14.704.442 

Hardware € 4.108.248  € 4.630.430  € 7.300.781  € 6.649.844  € 11.858.800  € 9.024.700  € 20.872.258  € 25.701.995 

Softwarekosten € 4.685.789  € 4.667.895  € 10.372.684  € 11.064.948  € 17.652.500  € 18.541.700  € 24.473.502  € 29.078.216 

Datacommunicatie € 1.450.241  € 940.075  € 3.980.886  € 3.349.023  € 2.866.800  € 3.161.500  € 8.360.984  € 8.181.638 

Telefonie € 812.059  € 729.000  € 1.610.985  € 1.244.805  € 3.155.000  € 2.616.200  € 3.828.488  € 4.058.960 

Organisatiekosten € 599.993  € 132.700  € 262.138  € 241.000  € 514.600  € 330.100  € 1.781.171  € 1.865.612 

Totale ict-kosten € 19.359.224  € 18.964.621  € 41.721.682  € 41.803.420  € 69.009.500  € 66.345.700  € 104.106.800  € 127.541.275 
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Ict-personeel is voor zeer grote instellingen een hoge 
kostenpost
Net als in voorgaande jaren geldt in 2018 dat ict-personeel voor de 
zeer grote instellingen een flink hogere kostenpost vormt dan voor 
de kleine instellingen. Bij de inhuur van personeel en uitbesteding 
van ict-werkzaamheden is dat juist andersom. Grote instellingen 
doen meer zelf, kleine instellingen besteden meer uit. 

Bij de grote instellingen stijgen de ict-kosten in absolute zin
Een ander opvallend gegeven is dat bij de grote instellingen de 
ict-kosten in absolute zin stijgen; dit is niet het geval bij de kleine 
instellingen. Dit is opmerkelijk, omdat het aandeel ict-kosten bij alle 
instellingen ongeveer evenveel stijgt. 

Middelgrote instellingen geven minder uit aan hardware
Nog een opvallend gegeven is dat middelgrote instellingen flink 
minder uitgeven aan hardware dan de andere instellingen. Het 
aandeel in de totale ict-kosten bedraagt nog geen 15%; bij de 
andere instellingen varieert dit percentage van 17 tot 21. In 2016 
was dit verschil al zichtbaar, maar nu is het verschil nog groter 
geworden. 

Grote instellingen besteden meer aan organisatie van  
de ict dan kleine instellingen
Tot slot: waar in 2016 kleine instellingen nog relatief veel kosten 
kwijt waren aan het organiseren van de ict, is dat verschil in 2018 
vrijwel verdwenen. De middelgrote instellingen zijn nu het meest 
voordelig uit; de grote instellingen zijn het duurst uit. 
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Op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur  
en Wetenschap heeft expertisecentrum ECBO in de zomer 
van 2019 bij mbo-instellingen de enquête ‘Onderwijs-
innovaties met moderne ict’ uitgezet. Om verwarring en 
dubbel werk voor de instellingen te voorkomen, hebben 
wij ervoor gekozen om in de vragenlijst voor deze editie 
van de ict-monitor geen vragen op te nemen over het 
thema ‘innovatie in het onderwijs met ict’. In plaats daar-
van presenteren wij in dit hoofdstuk een samenvatting 
van bevindingen uit de ECBO-enquête. 

Omdat de uitgangspunten en vraagstelling afwijken van onze 
vragenlijst uit 2017 zijn de uitkomsten niet te vergelijken. Wel geeft 
deze samenvatting een goed beeld van het gebruik van innovatieve 
ict in het onderwijs.

84% van de mbo-instellingen heeft deelgenomen aan  
het onderzoek
In totaal hebben 307 respondenten van 53 verschillende mbo- 
instellingen de vragenlijst volledig ingevuld. Van deze 307 waren 28 
respondenten afkomstig van een aoc (agrarisch opleidingscentrum), 
272 van een roc (regionaal opleidingscentrum) en zeven van een 
vakschool.  
 

3 Onderwijsinnovatie  
  met ict
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De respondenten zijn vooral docenten
Voornamelijk docenten hebben de vragenlijst ingevuld. Het domein 
‘Zorg en welzijn’ is goed vertegenwoordigd; dit is in lijn met de 
grootte van het domein in het mbo. Het domein ‘Informatie  
en communicatietechnologie’ is in verhouding tot de landelijke 
studentenaantallen ook goed vertegenwoordigd.

Figuur 3.1 Welke functies hebben de respondenten? 

Docent
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Respondenten hebben vrij goed zicht op ict-toepassingen  
in hun instelling
ECBO heeft aan de respondenten gevraagd in welke mate ze in  
hun eigen instelling zicht hebben op ict-toepassingen, zoals online 
colleges, 3D-video, robotica, online leeromgevingen en online 
videoconferencing. Uit de resultaten blijkt dat ongeveer twee derde 
van de respondenten (redelijk) goed zicht heeft op een of meer 
toepassingen.
 
Figuur 3.2 Op hoeveel ict-toepassingen hebben de respondenten redelijk 
goed zicht? 
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Veel instellingen benutten digitale onderwijsinnovaties
Veel instellingen maken gebruik van digitale onderwijsinnovaties.  
Ze maken vooral gebruik van (open) online colleges of kennis-
bronnen en een digitaal portfolio of digitale leeromgeving. Veel 
instellingen verkennen daarnaast het gebruik van een of meer 
andere innovatieve toepassingen. 

Instellingen gebruiken veel verschillende toepassingen
Wanneer maar één medewerker van een instelling de vragenlijst 
heeft ingevuld, geeft dat vaak geen compleet beeld. Een betrouw-
baarder beeld geven de resultaten van de 23 instellingen met vijf of 
meer respondenten. Die uitkomsten laten zien dat die instellingen 
onderling vergelijkbare stappen zetten, en dat:

 ► ze vaak veel verschillende toepassingen gebruiken, variërend 
tussen acht en alle 16 toepassingen waarnaar gevraagd is

 ► ze nog nauwelijks bezig zijn met (edu)badges en artificial intelli-
gence op basis van studentengedrag en andere databronnen

Bestuurders en staf hebben meer kennis van het gebruik van 
ict-toepassingen
Ook heeft ECBO onderzocht of er verschillen zijn naar functie, 
ongeacht waar een respondent werkzaam is. Uit die resultaten blijkt 
dat bestuurders en stafmedewerkers vaker op de hoogte zijn van 
het gebruik van ict-toepassingen om het primaire proces te onder-
steunen dan docenten. Denk aan 3D-video, VR360, virtual reality, 
augmented & mixed reality, gaming of gamificatie en robotica.  
Dit verschil is er niet bij toepassingen voor (studie)data uit volg-
systemen en portfolio’s.

Sommige ict-toepassingen worden veel gebruikt,  
andere nog maar weinig
ECBO heeft onderzocht hoeveel de innovatieve toepassingen in de 
instellingen gebruikt worden. Veel instellingen gaven aan dat ze het 
digitale portfolio of de digitale leeromgeving veel gebruiken. Van 
(edu)badges maken instellingen nauwelijks gebruik. Dit beeld wordt 
versterkt als we de meting uitsplitsen naar gebruik in opleidingen  
en door docenten en studenten.  
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Figuur 3.3 Welke ict-toepassingen gebruiken  
de instellingen?  
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Studenten en docenten maken evenveel gebruik van  
de toepassingen
Opvallend is tot slot dat studenten en docenten de toepassingen 
relatief evenveel gebruiken. Uitzonderingen zijn artificial intelligence, 
learning analytics en (edu)badges: docenten gebruiken deze  
toepassingen meer dan studenten.
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Figuur 3.4 Welke ict-toepassingen worden in de opleidingen gebruikt  
en gebruiken docenten en studenten?
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Soms gebruikt maar een klein deel van de instelling een 
toepassing
Sommige toepassingen worden in veel instellingen gebruikt,  
maar slechts door een beperkt deel van de instelling. Denk aan 
virtual reality, gaming of gamificatie, robotica en realtime online 
videoconferencing. Andere toepassingen worden breed in de 
instelling gebruikt, zoals het digitale portfolio of de digitale leer-
omgeving, digitaal examineren en beoordelen, vakoverstijgende 
effectmetingen, adaptieve digitale leermiddelen en online colleges 
of kennisbronnen. 
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Omdat het gebruik van ict in het onderwijs toeneemt,  
is het belangrijk goede maatregelen te treffen voor  
informatiebeveiliging. Het onderwerp ‘informatie-
beveiliging’ speelt dan ook een steeds grotere rol in  
de mbo-instellingen. Ook gaat daarbij veel aandacht  
uit naar de bescherming van privacy. 

Bij de kleine instellingen is informatiebeveiliging en 
privacy (IBP) vaak een onderdeel van het totale ict- 
beleid; de grote instellingen hebben de taken en het 
budget voor IBP vaak gescheiden van de ict. 

Meerderheid kleine instellingen heeft geen projectbudget IBP
Er is een groot verschil tussen de instellingen als het gaat om gelden 
die beschikbaar zijn voor informatiebeveiliging en privacy. Een kwart 
van de kleine instellingen (23%) geeft aan hierover te beschikken, 
tegenover 63% van de grote instellingen. Ook hebben grote instel-
lingen bijna twee keer zoveel budget beschikbaar. Voor meer dan  
de helft van de instellingen is het budget toereikend, voor 18% niet.

4 Informatiebeveiliging  
  & privacy
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Tabel 4.1 Hoeveel instellingen hebben gelden beschikbaar voor 
informatiebeveiliging en privacy? 

Kleine instelling Grote instelling

Projectbudget beschikbaar 
voor IBP

23% 63%

Geen IBP-projectbudget 
beschikbaar

77% 37%

Gemiddeld IBP-budget €38.400,- €62.100,-

Figuur 4.1 In welke mate voldoet het IBP-budget? 

IBP-budget
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Benchmark IBP/E meet volwassenheid informatiebeveiliging, 
privacy en examinering
Sinds 2015 meet de mbo-sector de volwassenheid van de informatie-
beveiliging met een zelfassessment. Daarvoor gebruiken de instel-
lingen een toetsingskader dat in de onderwijssector is ontwikkeld  
en gebaseerd is op de ISO 27001-norm voor informatiebeveiliging. 
In 2016 is dit toetsingskader aangevuld met statements over 
bescherming van privacy en in 2018 is het onderwerp ‘examinering’ 
toegevoegd. 

Het Toetsingskader Informatiebeveiliging omvat 108 statements, 
verdeeld over zes clusters. Het cluster Privacy telt 21 statements.  
En het cluster Examinering bestaat uit 18 statements, die vooral  
te maken hebben met de digitale aspecten van de examinering.
Om het volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging te 
meten, maakt de mbo-sector gebruik van het Capability Maturity 
Model (zie de toelichting op pagina 20). Dit model meet de volwassen-
heid op een schaal van 1 tot 5. De sector heeft afgesproken dat 2 
het minimaal wenselijke niveau is en 3 het ambitieniveau voor 2020.

In 2019 hebben 56 mbo-instellingen deelgenomen. We hebben dit 
jaar ook bereikt dat alle mbo-instellingen minstens één keer hebben 
deelgenomen aan het assessment.

Over de gehele linie maakt de sector een bescheiden groei in 
volwassenheid door. Voor zowel informatiebeveiliging, als privacy 
en examinering komen de gemiddelde scores in 2019 uit op 2,5.
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Tabel 4.2 Wat zijn de resultaten van de benchmark IBP/E? 

2015 2016 2017 2018 2019

Cluster 1: Beleid en organisatie 1,7 1,8 2,0 2,4 2,6

Cluster 2: Personeel, studenten en gasten 1,7 1,7 1,9 2,3 2,3

Cluster 3: Ruimtes en apparatuur 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6

Cluster 4: Continuïteit 2,0 2,1 2,3 2,5 2,6

Cluster 5: Vertrouwelijkheid en integriteit 2,0 2,0 2,2 2,4 2,4

Cluster 6: Controle en logging 1,6 1,6 1,8 2,1 2,1

Totaalscore informatiebeveiliging 1,9 1,9 2,1 2,4 2,5

Totaalscore privacy (Pluscluster 7) - 1,5 1,9 2,3 2,5

Totaalscore examinering (Pluscluster 8) - - - 2,1 2,5

Percentage deelnemende instellingen 29% 46% 77% 95% 95%

Meerderheid instellingen voldoet aan de baseline
Bij het onderdeel Informatiebeveiliging voldoet de overgrote  
meerderheid ruimschoots aan de baseline van 2; dat is het mini-
mumniveau dat de instellingen met elkaar hebben afgesproken.  
11 instellingen halen dit niveau niet. 10 instellingen scoren  
gemiddeld een 3 of hoger en voldoen daarmee nu al aan het  
ambitieniveau voor 2020. 
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Figuur 4.2 Hoe scoren de instellingen op Informatiebeveiliging?
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Volwassenheid van het cluster Controle en logging  
blijft achter
Het Toetsingskader Informatiebeveiliging bevat 108 statements  
die zijn onderverdeeld in zes clusters. Cluster 1 gaat vooral over 
beleidsmaatregelen, cluster 2 over personele aspecten, cluster  
3 over ruimten en apparatuur, cluster 4 over continuïteit van de 
ict-infrastructuur, cluster 5 over toegangsbeveiliging en de betrouw-
baarheid van de gegevens en cluster 6 over controle en logging.

Veel instellingen hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in het 
ontwikkelen, laten vaststellen en communiceren van informatie-
beveiligingsbeleid. Niet alleen omdat ze dit vaak zien als laag-
hangend fruit, maar ook omdat dit de basis is voor veel van de 
maatregelen in de andere clusters. Gemiddeld zijn de scores in 
cluster 1 daardoor vrij hoog. Ook de meer technische, beheers 

matige clusters − zoals Ruimtes en apparatuur en Continuïteit, 
waaronder bijvoorbeeld het maken van back-ups − scoren relatief 
goed; de meeste instellingen hebben die technische zaken wel  
op orde.

Het cluster Controle en logging blijft door de jaren heen een punt 
van zorg. Ook in 2019 zien we nog geen significante verbetering.  
Het beeld is dat de instellingen wel gegevens loggen, maar die 
informatie niet gebruiken om veiligheidsrisico’s vroegtijdig op te 
sporen en te beperken. Dit cluster behoeft het komende jaar extra 
aandacht.

Figuur 4.3 Hoe scoren de zes clusters Informatiebeveiliging?
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Peerreview geeft zicht op betrouwbaarheid
De benchmark betreft een zelfassessment. Dit betekent dat 
onnauwkeurigheden kunnen ontstaan door verschillen in kennis  
en ervaring van de respondenten, de mate van aandacht waarmee 
ze het assessment doorlopen en interpretatieverschillen over  
de bewijslast voor de statements. Om zicht te krijgen op onnauw-
keurigheden en er lering uit te trekken, voert de mbo-sector een 
peerreview uit.

De sector heeft de peerreview in 2018 voor het eerst georganiseerd; 
er namen toen acht instellingen deel. In 2019 namen elf instellingen 
deel. Beide keren werden tien statements gereviewd. In 2018 
stelden we centraal vast welke statements werden gereviewd,  
in 2019 bepaalde elke instelling dat zelf. 

Figuur 4.4 In hoeverre kunnen reviewers de scores vaststellen?
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In de peerreview van 2019 konden de reviewers gemiddeld vier  
van de tien statements niet vaststellen. In de evaluatie gaven 
respondenten daarvoor twee oorzaken aan:
1. In veel gevallen hebben ze gekozen voor statements waarbij 

twijfel bestond over de juistheid van de score. 
2. Het was niet altijd duidelijk hoe ze de bewijslast voor de  

statements moesten interpreteren.

Vanuit het IBP-netwerk in het mbo gaat een werkgroep aan de  
slag met het meer eenduidig beschrijven van de bewijslast en 
toevoegen van heldere instructies. Daarnaast onderzoekt de  
werkgroep manieren om de peerreview efficiënter te organiseren, 
zodat de review de instellingen minder tijd kost. 
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SURF onderzoekt sinds 2014 onder haar leden welke 
cyberdreigingen ze ervaren en verwachten en rapporteert 
deze bevindingen in het Cyberdreigingsbeeld. Denk aan 
cyberdreigingen als malware, ransomware, het stelen 
van data, phishing en denial-of-service-aanvallen. 

In 2019 is het onderzoek voor het eerst actief uitgezet bij 
het middelbaar beroepsonderwijs. Dat heeft geresulteerd 
in de deelname van 21 mbo-instellingen. We zetten  
hier de belangrijkste bevindingen voor de mbo-sector  
op een rij. 

Meerderheid respondenten is security officer of  
security manager
Uit het figuur op de volgende pagina blijkt dat het grootste deel van  
de respondenten security officer of security manager is.

5 Cyberdreigingsbeeld  
  2019
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Figuur 5.1 Welke rol vervullen de respondenten?
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Instellingen schatten hun weerbaarheid tegen cyberdreiging 
hoog in
De instellingen beoordelen hun weerbaarheid tegen cyberdreiging 
als voldoende tot goed. Dat roept de vraag op waarop dat vertrouwen 
is gebaseerd, omdat de instellingen in de IBP/E-benchmark signa-
leerden dat monitoring en logging meer aandacht moeten krijgen. 
Heeft de sector wel zicht op alle dreigingen en kwetsbaarheden  
en komen alle (pogingen tot) cyberincidenten daadwerkelijk aan  
het licht?

Figuur 5.2 Hoe schatten instellingen hun weerbaarheid tegen 
cyberdreiging in?
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Veel instellingen noemen awareness van medewerkers  
als kwetsbaarheid
Wat zijn kwetsbaarheden als het gaat om cyberdreigingen? Volgens 
een meerderheid van de instellingen is awareness van medewerkers 
een kwetsbaarheid. Opmerkelijk is dat de meeste instellingen wel 
van mening zijn dat ze voldoende investeren in awareness van 
medewerkers. Andere kwetsbaarheden die instellingen vaak  
noemen, zijn ‘toegenomen connectiviteit en ketenafhankelijkheid’ 
en ‘gebrek aan capaciteit’.  
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Figuur 5.3 Welke IBP-kwetsbaarheden zijn in de instellingen aanwezig?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Meerderheid instellingen voert regelmatig 
awarenesscampagnes uit
De mbo-instellingen besteden regelmatig aandacht aan awareness-
campagnes. Bij die campagnes richten ze zich op specifieke doel-
groepen. Een derde van de instellingen geeft nieuwe medewerkers 
een awarenesstraining.

Figuur 5.4 In welke mate voeren instellingen IBP-awarenesscampagnes 
uit? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Instellingen zien het verkrijgen en openbaar maken van  
data als grootste risico
We hebben de instellingen gevraagd naar een risico-inschatting voor 
enkele cyberdreigingen, zowel als het gaat om onderwijs als bedrijfs-
voering. ‘Verkrijging en openbaarmaking van data’ zien instellingen 
als grootste risico, gevolgd door ‘verstoring van de ict-voorzieningen’.
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Figuur 5.5 Hoe schatten instellingen de risico’s in van cyberdreigingen?
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Toelichting op de grafiek: de respondenten hebben op een schaal van 

1 tot 5 ingeschat hoe groot de kans is dat de dreiging zich voordoet en  

wat de impact daarvan is. Het risico is bepaald op basis van kans x impact.

Storing in SIS was in 2019 het cyberincident met  
de meeste impact 
Veel mbo-instellingen hadden in 2019 te maken met een storing in 
het studenteninformatiesysteem (SIS), waardoor studentendossiers 
verloren zijn gegaan. De instellingen noemden dit als incident  
met de meeste impact. Ook gaven de instellingen aan dat foutief 
verstuurde e-mails tot relatief ernstige incidenten hebben geleid. 
Figuur 5.6 toont het aantal keren dat de cyberincidenten genoemd 
worden, maal de impact die de instellingen hebben aangegeven.

Figuur 5.6 Welke cyberincidenten hadden de meeste impact?
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In de vragenlijst werd verder ingegaan op de organisatie van  
informatiebeveiliging en privacy (IBP), de investeringen in IBP en  
de manier waarop dit onderwerp wordt meegenomen bij projecten 
en aanbestedingen.

IBP-functionarissen zijn vaak vanaf het begin betrokken  
bij projecten
Twee van de drie instellingen betrekken de functionaris gegevensbe-
scherming, privacy officer of security officer gelijk vanaf de start bij 
een project. Dat is belangrijk, omdat ze zo de informatieveiligheid 
vroeg in een project kunnen meenemen.
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Figuur 5.7 Welke IBP-rollen worden betrokken bij de start van projecten?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Informatieveiligheid en privacy spelen vaak een rol bij inkoop, 
aanbestedingen en projecten
Driekwart van de instellingen besteedt aandacht aan informatie-
veiligheid en privacy bij inkoop, aanbestedingstrajecten en  
projecten. Dit wordt vaak aangeduid als ‘Privacy by Design’ en 
‘Security by Design’.

Figuur 5.8 In hoeverre spelen Privacy by Design en Security by  
Design een rol? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Instellingen investeren vooral in netwerk- en 
applicatiebeveiliging
Om de informatieveiligheid te verhogen, investeren instellingen 
vooral in netwerkbeveiliging, applicatiesecurity, endpoint security  
en awarenesscampagnes onder medewerkers. 

Wat awareness betreft, vinden veel instellingen dat ze voldoende 
aandacht besteden aan bewustwording onder medewerkers. 
Awareness onder studenten en externe partijen beoordelen ze 
daarentegen vaak als onvoldoende. Het is dus nuttig om campagnes 
meer op deze doelgroepen te richten. 
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Wat verder opvalt, is dat instellingen de investeringen in monitoring 
en logging als onvoldoende beoordelen. Dit is in lijn met de bevindin-
gen uit de ‘Benchmark informatiebeveiliging, privacy en examinering 
in de mbo sector 2019’ en maakt duidelijk dat dit onderwerp extra 
aandacht nodig heeft. 

Figuur 5.9 In hoeverre investeren instellingen in maatregelen om  
de informatieveiligheid te verhogen?
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Endpoint security

Authenticatie en autorisatie

Monitoring & logging
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Awareness van medewerkers

Crisisbeheersing/-oefening

Security operations center (SOC)

Incident response (CERT/CSIRT)

Netwerkbeveiliging (firewalls, IDS/IPS)

Voldoende Onvoldoende Niet

0 5 15 252010

Awareness creëren onder medewerkers vinden instellingen 
het meest effectief
Aan de instellingen is tot slot gevraagd welke investeringen in 
informatieveiligheid ze het meest effectief vinden. De antwoorden 
resulteerden in de volgende ranking:
1. Awareness van medewerkers
2. Authenticatie en autorisatie
3. Netwerkbeveiliging
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2015 2017 2019

1 Albeda College Albeda College Aeres Groep

2 Arcus College Alfa-college Albeda

3 Aventus AOC Oost Alfa-college

4 CITAVERDE College Arcus College Aventus

5 Deltion College Aventus Cibap vakschool voor verbeelding

6 Friesland College CITAVERDE College CITAVERDE College

7 Graafschap College Clusius College Clusius College

8 Helicon Opleidingen Da Vinci College Curio (voorheen ROC West-Brabant)

9 Koning Willem I College Deltion College De Leijgraaf

10 Landstede Groep Friesland College Deltion

11 Lentiz Onderwijsgroep Gilde Opleidingen Friesland College

12 Regio College Graafschap College Graafschap College

13 ROC A12 Grafisch Lyceum Rotterdam Grafisch Lyceum Utrecht

14 ROC de Leijgraaf HMC vakschool voor hout, meubel 
en interieur

Helicon Opleidingen

15 ROC ID College Hogeschool Tio HMC vakschool voor hout, meubel  
en interieur

16 ROC Mondriaan Hoornbeeck College Hoornbeeck College

17 ROC Nova College Koning Willem I College Koning Willem I College

18 ROC Rivor Landstede Groep MBO Amersfoort

19 ROC Ter AA MBO Utrecht MBO Utrecht

Deelnemende instellingen 
ict-monitor 2015-2019
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2015 2017 2019

20 ROC van Amsterdam−Flevo-
land

Nimeto Utrecht Nimeto

21 ROC van Twente Noorderpoort Noorderpoort

22 ROC West-Brabant Onderwijsgroep Noord Nova College

23 Stichting ROC Midden Neder-
land

Regio College Onderwijsgroep Tilburg

24 Stichting SintLucas ROC A12 Regio College

25 Summa College ROC de Leijgraaf Rijn IJssel

26 Terra ROC Friese Poort ROC Da Vinci College

27 Zadkine ROC Horizon College ROC Drenthe College

28 ROC Kop van Noord-Holland ROC Friese Poort

29 ROC Leeuwenborgh ROC Gilde Opleidingen

30 ROC Mondriaan ROC Horizon College

31 ROC Nijmegen ROC Kop van Noord-Holland

32 ROC Nova College ROC Landstede

33 ROC Rijn IJssel ROC Midden Nederland

34 ROC Rivor ROC Mondriaan

35 ROC Tilburg ROC Nijmegen

36 ROC van Amsterdam−Flevoland ROC Rivor

37 ROC West Brabant ROC Ter AA

38 ROC Zadkine ROC TOP
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2015 2017 2019

39 ROC TOP ROC van Amsterdam−Flevoland

40 Scalda ROC van Twente

41 SG De Rooi Pannen Scalda

42 SintLucas SG De Rooi Pannen

43 Stichting ROC Midden Nederland SintLucas

44 Stichting ROC Summa College SOMA College - Harderwijk

45 SVO - Vakopleiding Food Summa College

46 SVO vakopleiding food

47 Terra MBO

48 VISTA College

49 Wellantcollege

50 Zadkine

51 Zone.college
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Behalve van de vragenlijst voor de ict-monitor, hebben we voor 
deze publicatie gebruikgemaakt van de volgende bronnen:

► de publicatie ‘Onderwijsinnovaties met moderne ict’ van ECBO 
uit 2019, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (OCW)

► de ‘Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2018’ van
de MBO Raad

► de ‘Benchmark informatiebeveiliging, privacy en examinering in de 
mbo sector 2019’ van Kennisnet en saMBO-ICT.

► de enquête voor de publicatie ‘Cyberdreigingsbeeld 2019’ van 
SURF

Meer
informatie
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Elke leerling verdient eigentijds, veilig en  
persoonlijk onderwijs. Daarom ondersteunt 
Kennisnet scholen met ict. We zorgen voor een 
landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de 
sectorraden en delen onze kennis met het 
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met de MBO Raad en met Kennisnet. Belangrijke 
pijlers zijn belangenbehartiging, kennisdeling en 
projecten. saMBO–ICT houdt zich bezig met een 
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kennisnet.nl 
sambo-ict.nl
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