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Eigentijdse leermiddelen
1 strategisch advies Strategisch advies over leermiddelen 
1 Beschrijving activiteit De markt van (digitale) leermiddelen is volop in beweging. Leveranciers ontwikkelen nieuwe diensten en producten, en verbreden hun dienstverlening. Scholen kiezen 

steeds zorgvuldiger, op basis van vaak ambitieuze onderwijsvisies en de kwaliteit en kosten van de leermiddelen.
Juist bij deze dynamiek is een voortdurende afstemming van vraag en aanbod nodig. Dit vraagt samenwerking tussen onderwijsinstellingen, publieke organisaties en 
private partijen. Het onderwijs wil daarbij regie voeren om publieke waarden (zoals onderwijskwaliteit, marktwerking en privacy) te borgen. 
Kennisnet adviseert over de ontwikkelingen in de leermiddelenketen, ondersteunt de publiek-private dialoog daarover, en ondersteunt de raden en schoolbesturen in 
hun regiefunctie. Daartoe volgt Kennisnet onder meer de technologische, organisatorische en onderwijskundige ontwikkelingen in de (internationale) 
leermiddelenmarkt. In 2017 heeft Kennisnet de sectorraden in po en vo ondersteund bij het formuleren van een bijgesteld Programma van Eisen voor de 
leermiddelenketen. In 2018 zal de nadruk meer liggen op het ‘implementeren’ van dit PvE 2.0.

1 Resultaten 2018 1. Het PvE 2.0 wordt door de sectorraden en besturen in po en vo gebruikt als leidraad voor publiek-private dialoog, regievoering en vraagarticulatie. 
2. Bestuurders en schoolleiders zijn geïnformeerd over de (verwachte) ontwikkelingen in de (internationale) leermiddelenmarkt.
3. De sectorraden in po en vo en de brancheorganisaties van marktpartijen voeren een regelmatige dialoog over de ontwikkeling van de leermiddelenketen.
4. Kennisnet en de sectorraden in po en vo hebben een visie en roadmap voor activiteiten rond open leermaterialen opgesteld.

2 strategisch advies Ondersteuning Edu-K platform (publiek-private dialoog)
2 Beschrijving activiteit De digitalisering in het onderwijs betekent een grote en toenemende dynamiek met vele activiteiten van zowel publieke als private partijen. Publieke en private partijen 

voelen urgentie om in publiek-private dialoog al die activiteiten op het gebied van innovatie, opschaling en versnelling beter te richten. Voor een goede invoering van 
maatregelen is het van belang dat vroegtijdig tussen publieke en private partijen wordt overlegd, zoals bij de opstelling van het gezamenlijke privacyconvenant ook is 
gebeurd. Edu-K is het strategisch publiek-private platform om: ontwikkelingen in de educatieve keten met elkaar te bespreken, de educatieve keten op een optimale en 
toekomstvaste manier te laten werken, activiteiten te bundelen, en waar nodig te richten en te besturen en initiatieven te ontplooien die ketenbevorderend werken. Het 
zwaartepunt van de vraagstukken ligt in het digitale domein en zijn geclusterd rondom de thema's 'Veilige en betrouwbare keten' en 'Faciliteren van maatwerk'. 

Binnen deze domeinen is het voor het onderwijs van belang om een samenhangende visie en meerjarige roadmap te ontwikkelen op de onderwerpen 'Toegang tot 
leermateriaal' en 'Metadatering'. In beide domeinen worden tevens afspraken gemaakt op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (certificeringsschema / 
attributenbeleid) in de keten. Omdat een breed draagvlak essentieel is, is het wenselijk dat de uitwerking in publiek-private samenwerking gebeurt. Beoogd resultaat is 
een roadmap (een meerjarig/strategisch stappenplan) met medewerking van de partners in Edu-K. Kennisnet organiseert dit proces en spant zich in om deze 
doelstelling te realiseren.

Edu-K wordt ondersteund door Kennisnet (secretariaat, expertise en projectmanagement).
2 Resultaten 2018 1. Secretariaat. Kennisnet vult het secretariaat in voor Edu-K, de tactische overleggen en eventuele werkgroepen. Dit vertaalt zich onder andere in het faciliteren van 

vergaderingen, agendavoorbereiding en verslaglegging.
2. Communicatie. Voor zowel draagvlak als uitvoering is het belangrijk dat partijen in de educatieve keten op de hoogte zijn van lopende ontwikkelingen, bestaande 
standaarden en voorzieningen en op basis hiervan kunnen participeren in implementatieprojecten.
3. Advies. Voor nieuwe activiteiten en het functioneren van het platform is expertise nodig. Deze wordt zowel door Kenniset geleverd als door externe partijen wanneer 
specifieke (technische of juridische) kennis of advies van een partij die niet in Edu-K is vertegenwoordigd nodig is. 
4. Visie en roadmaps. Om verder te kijken dan de huidige situatie en activiteiten en om toekomstbestendig te opereren, wordt een (breed gedragen) meerjarige 
roadmap voor de domeinen 'Toegang tot leermateriaal' en 'Metadatering' als instrument ingezet.

3 strategisch advies Stimuleren Open Domein
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3 Beschrijving activiteit Het Open Domein is een samenvoeging van alle activiteiten die Kennisnet verricht op het gebied van Open Standaarden, Open Leermiddelen en Linked Open Data. 
De doelstelling van de activiteiten in het open domein is het verlagen van toegangsbarrieres voor nieuwe spelers, en het creëren van nieuwe kansen voor bestaande 
spelers in het onderwijsveld. We richten ons op het verhogen van de transparantie en variëteit binnen de leermiddelenmarkt. Los van de specifieke applicaties zijn er 
ook doelstellingen die het overkoepelend geheel betreffen. Deze staan hier. De volgende applicaties maken onderdeel uit van het Open Domein:
1) Wikiwijs Maken (grotere variëteit van leermateriaal dat open beschikbaar is)
2) Wikiwijs Zoeken (verhogen transparantie)
3) Eduterm (vergroten transparantie door middel van open standaarden)
4) Edurep (Catalogus) (verhogen transparantie)
Het is belangrijk om aan te geven dat het beschikbaar stellen van de onderliggende applicaties een basisvoorwaarde is voor de echte activiteiten binnen het Open 
Domein: het daadwerkelijk structureel gebruik van de standaarden, leermiddelen en voorzieningen.

3 Resultaten 2018 1. Kennisnet publieke infrastructuur structureel inzetten voor het Hoger Onderwijs in samenwerking met Surfnet om het rendement van de publieke investeringen te 
verhogen en inefficientie te voorkomen.
2. "Open Educatie Nederland" inrichten i.s.m. SURFnet.
3. Actieve promotie m.b.t. de kansen van het Open Domein voor het Onderwijs.

4 exp. eigentijds Meer zicht op leermiddelen
4 Beschrijving activiteit Het aanbod aan leermaterialen wordt steeds gevarieerder, en leermaterialen kunnen door nieuwe prijs- en licentiemodellen ook voor kortere perioden worden 

aangeschaft. Daardoor zullen scholen en docenten(teams) ook steeds vaker keuzen moeten maken m.b.t. de leermiddelenportfolio. Kennisnet wil (samen met SLO) 
scholen en docenten handreikingen bieden om hierin weloverwogen keuzen te maken. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat kwaliteit 'situationeel bepaald' is, en dat 
elke school dus zelf moet bepalen of een specifiek leermiddel past bij haar situatie en ambities. In 2017 wordt hiervoor een eerste verkenning afgerond.

4 Resultaten 2018 1. Een op leraren(teams) gerichte publicatie, die inzicht geeft in voor de school mogelijk relevante kwaliteitsaspecten en een model keuzeproces beschrijft waarmee de 
kwaliteitsaspecten in de praktijk kunnen worden gebruikt.
2. Een verdere uitwerking van de mogelijkheden om het keuzeproces van leermiddelen door docenten verder te ondersteunen, b.v. door het delen van 
kwaliteitsbeoordelingen van andere docenten (en eventueel leerlingen).

5 standaarden Ondersteuning van Edustandaard (door Bureau Edustandaard)
5 Beschrijving activiteit In het onderwijs kennen we een rijkheid aan standaarden die uitwisseling van gegevens mogelijk maakt tussen ketenpartijen zoals uitgevers, (adaptieve) 

leeromgevingen, zoekportals, en administratiesystemen. Niet alleen waar het gaat om het uitwisselen van metadata voor leermateriaal, maar ook voor het uitwisselen 
van leerresultaten en leerlinggegevens of het Certificeringsschema voor voldoen aan privacy- en beveiligingsrichtlijnen. Daarnaast is sinds 2015 de 
ketenreferentiearchitectuur ROSA in beheer.
Voor de borging van die afspraken en ketenarchitectuur is Edustandaard opgericht. Binnen Edustandaard werken publieke en private partijen samen: alle betrokken 
ketenpartijen – publiek en privaat – participeren in Edustandaard. Kennisnet en SURF vormen het bureau van Edustandaard en zorgen ervoor dat alle 
belanghebbenden op transparante wijze kunnen meepraten en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in het toepassen van de gemeenschappelijke architectuur en 
de standaarden.
Bureau Edustandaard ondersteunt de Standaardisatieraad, de Architectuurraad en de ruim tien werkgroepen. Het bureau geeft zo uitvoering aan het beheer en 
stimuleren van de implementatie van standaarden en referentiearchitecturen voor onderwijs in Nederland en onderhoudt contact met andere (internationale) 
standaardenorganisaties.

5 Resultaten 2018 1. Werkgroepen werken conform de afgesproken ontwikkelroadmaps van de onderhanden standaarden en komen minimaal 2 tot 4 keer per jaar bijeen conform 
afspraken. Belangrijke activiteiten van Kennisnet zijn het faciliteren van vergaderingen voor de werkgroepen, de Architectuurraad en de Standaardisatieraad; 
agendavoorbereiding en verslaglegging, website, leveren van voorzitters, inhoudelijke expertise, helpdesk standaarden. Communicatie-activiteiten: website 
Edustandaard.nl, nieuwsbrief 6 keer per jaar.
2. Nieuwe (versies van) afspraken worden conform de hiervoor geldende procedures in beheer genomen.
3. Ondersteuning van het implementeren van de standaarden en ketenreferentiearchitectuur, zowel voor individuele ketenpartijen als voor groter 
implementatieprogramma's.
4. Inhoudelijk en procesmatig ondersteuning bij de (door-)ontwikkeling van standaarden.
5. Beheren van de testvoorzieining voor UWLR; onderzoeken of dit een logische activiteit is die bij Bureau Edustandaard past, en of andere testvoorzieningen zoals 
Distributie en Toegang op vergelijkbare manier kunnen worden beheerd.

6 standaarden Ondersteuning doorontwikkeling datalandschap Curriculumdomein (voorheen Onderwijsbegrippenkader)
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6 Beschrijving activiteit Het datalandschap van het curriculum-domein bevat alle data / begrippensets die rechtstreeks te maken hebben met het leerproces van de leerling en het curriculum; 
en alle verbindingen tussen die datasets. Het is een heel breed en open landschap van formele, soms zelfs wettelijke begrippensets van partijen met een publieke taak 
zoals SLO en SBB, maar ook om specifieke sets van (private en publieke) partijen gebruikt voor specifieke uitwisselingen voor use cases. Van oudsher beheerde 
Kennisnet het Onderwijsbegrippenkader, in 2017 is er een redesign ontwikkeld waarin veel meer ruimte is ontstaan voor individuele (al dan niet formele) 
begrippensets, de verbindingen ertussen en de vele implementaties waaronder proeftuinen om use cases mogelijk te maken.
Kennisnet ondersteunt als technisch partner het beschikbaar stellen van vele formele en niet-formele begrippensets en verbindingssets. Bureau Edustandaard 
ondersteunt het standaardiseringsproces voor zover van toepassing.

6 Resultaten 2018 Het betreft activiteiten voor zowel Kennisnet als Edustandaard:
1. Technische partner in het onder servicelevel beschikbaar stellen van de Herziene Kwalificatie Structuur (HKS) van SBB als Linked Open Data. Hiervoor is een 
leveringsstraat voor begrippensets in Linked (open) data beschikbaar voor gestandaardiseerde (SKOS) levering. Tevens onderhouden van de HKS-browser.
2. Adviseur (partner) in het technisch beschikbaar stellen van begrippensets van SLO, Cito (eindexamens) en diverse andere eigenaren van begrippensets.
3. Ondersteunen van de Onderwijsbegrippen-API voor het beschikbaar stellen van begrippen(sets) op basis van Linked Open Data.
4. Ondersteunen van de inzet van standaarden en begrippensets bij proeftuinen en andere toepassingen (proeftuinen linked data, doorontwikkeling levering van 
examendata in de samenwerking met Cito en CvTE).
5. Ontwikkeling van indexfunctie voor het bieden van overzicht, relatering tussen begrippensets, specifieke innovatie use cases, en inzicht in het curriculum 
datalandschap. Vanuit de ict-expertise (met name modelleringskennis en kennis van andere semantische domeinmodellen) ondersteunen van experimenten met 
betrekking tot duurzame concepten.

7 exp. eigentijds Implementatie UWLR
7 Beschrijving activiteit De standaard Uitwisseling Leerresultaten (UWLR) biedt de mogelijkheid om een actueel digitaal schooldossier op te bouwen dat de resultaten van het leerproces van 

elke individuele leerling bevat. Het uiteindelijke doel is dat alle scholen (po, vo en mbo) kunnen beschikken over een systeem waarin de UWLR-standaard is 
geïmplementeerd en wordt gevuld door leerresultaten afkomstig van in ieder geval de grote uitgeverijen.

7 Resultaten 2018 1. Op basis van afspraken gemaakt in Edu-K wordt de roadmap (po, vo, mbo) gerealiseerd:
1a. po - brede uitrol, alle grote en middelgrote leveranciers gebruiken de standaard
1b. vo en mbo - verdere uitrol grote leveranciers
2. De UWLR-standaard is doorontwikkeld op basis van praktijkervaringen in afstemming met Edustandaard.
3. Er wordt ondersteuning geleverd bij implementatie:
3a. Kennisnet organiseert en faciliteert operationele implementatiebijeenkomsten tussen ketenpartners
3b. Kennisnet biedt de testvoorziening waarmee leveranciers technisch kunnen testen.
4. Er wordt inzicht gegeven in de implementatiegraad van de standaard. Er zijn verschillende meetinstrumenten om te bepalen of de roadmapafspraken bereikt zijn.

8 Leermiddelen & Metadata (Door)ontwikkeling en beheer leermiddelensuite, inclusief de Edurep Catalogus
8 Beschrijving activiteit Om optimaal rendement uit leermiddelen te halen, is het van belang het juiste leermiddel op het juiste tijdstip bij de leerling te krijgen. 

De Kennisnet Leermiddelensuite faciliteert partijen, die essentieel zijn in dit proces en zorgt voor versnelling. 
Verschillende partijen (van samenwerkende auteurs tot en met leeromgevingen) maken gebruik van diverse onderdelen van de suite.

Ontwikkelen 
Wikiwijs Maken is een auteurstool voor de ontwikkeling van los lesmateriaal.
Aanbieden
Edurep: sluit meer dan 80 collecties aan op de databank met lesmateriaal in Nederland.
Edurep Catalogus: Een publieke service gebaseerd op de Catalogus Standaard om het aanbod van educatieve uitgevers centraal beschikbaar te stellen.
De metadateertools van Kennisnet maken het mogelijk de aangeboden lesmaterialen te voorzien van metadata om ze beter vindbaar te maken.
De repository geeft aan auteurs van open lesmateriaal de mogelijkheid hun lesmateriaal veilig op te slaan.
Vinden
Edurep geeft leeromgevingen de mogelijkheid te zoeken door de databank met metadata van lesmateriaal.
Het begrippenkader en de bijbehorende technische infrastructuur maken het voor adaptieve leersystemen makkelijker te zoeken op bijvoorbeeld leerdoelen.
Gebruik
Wikiwijs Maken is niet alleen geschikt voor alle devices (van telefoon tot desktop) maar maakt het ook mogelijk voor Leeromgevingen om het lesmateriaal integraal in 
te lezen en waarde toe te voegen door het bijvoorbeeld adaptief aan te bieden.

In 2018 ligt de focus vooral op de verhogen van het gebruik van de diverse componenten door spelers in het onderwijsveld. Daarnaast willen we de bruikbaarheid van 
de metadata in de keten verhogen.
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8 Resultaten 2018 1. Aangepaste versies van diverse componenten van de leermiddelensuite om te voldoen aan (toekomst)wensen het onderwijsveld. 
2. Verkenning van gebruik automatisch metadateren in de Educatieve Content Keten.
3. De Eduterm zal naast onderwijsbegrippen ook andere sets ondersteunen.  

8 Kwanitiatieve resultaten 1. Edurep Delen: Hosting voor 5 nieuwe collecties
2. LMSen: 6000 Toegekende Metadata en Reviews (Kwaliteit)
3. Eduterm: 3 nieuwe productiegebruikers Eduterm (Bereik)
4. Minimaal 10 catalogus aanbieders gekoppeld in publieke catalogus voorziening

9 Toegang & Distributie (Door)ontwikkeling en beheer Entree Federatie
9 Beschrijving activiteit Entree Federatie maakt het mogelijk voor leerlingen, studenten en onderwijspersoneel om via, de door de school gekozen, omgeving toegang te krijgen tot educatieve 

collecties en diensten (single sign-on). Via Entree Federatie kunnen gebruikers met één sleutel (login) de leermiddelen van de aangesloten leveranciers gemakkelijk 
bereiken. De dienstenleveranciers behouden de controle over de toegang tot hun product. Het is van groot belang dat de dienst veilig en betrouwbaar is. Tevens is het 
van belang dat scholen en leveranciers inzicht hebben in en controle kunnen uitvoeren over wie welke toegangsrechten heeft. De dienst 'Mijn Federatie' draagt bij aan 
dat doel. Met de Entree-dienstverlening beoogt Kennisnet een bijdrage te leveren aan het gebruiksgemak van digitale educatieve diensten en aan het gelijke speelveld 
door de dienst voor alle partijen op basis van dezelfde spelregels aan te bieden.

9 Resultaten 2018 1. Elke aangesloten school kan van de dienstverlening “Mijn Entree” gebruik maken. Mits de (nieuwe) contracten set is ondertekend door het bestuur.  
2. De architectuur van de dienst wordt verbeterd ten behoeve van de schaalbaarheid en de businesscontinuïteit van de Entree dienstverlening. 
3. Er is een start gemaakt om het protocol A-Select uit te faseren. Een plan van aanpak, een impactanalyse en een besluitvorming is genomen. Een communicatieplan 
is afgestemd. 
4. De statistieken en het bijbehorende inzicht in het gebruik van de dienst Entree is inzichtelijk voor het Entree team en kan indien gewenst beschikbaar worden 
gesteld aan de klanten. 
5. Er is een dynamisch actueel overzicht van alle aangesloten diensten beschikbaar gesteld, in de vorm van een publieke catalogus. 
6. De Entree Federatie heeft een pilot uitgevoerd met E-Herkenning om onderwijspersoneel betrouwbaar te kunnen federeren.  
7. Er is een impactanalyse uitgevoerd naar de implementatie van een nieuwe aansluitmogelijkheid ten behoeve van het federeren van apps. 
8. De positionering van het entree account zal in het Where are you from scherm van Entree federatie gewijzigd worden. Nu is deze gelijk aan de gefedereerde 
schoolaccounts. Doel is om Entree account als minder prominente oplossing te positioneren.

9 Kwantitatieve resultaten Het schooljaar 2017-2018 is gestart met een enorme groei in het gebruik van Entree. Het doel in 2017 was 39 miljoen authenticaties. Hier gaan we ver overheen, 
aangezien we nu meer dan 400.000 authenticaties per schooldag meten. Het kwantitatief doel voor 2018 is dat er minimaal 90 miljoen authenticaties worden 
uitgevoerd. 

10 Toegang & Distributie Vergroten bekendheid Eduroam (po, vo)
10 Beschrijving activiteit Eduroam is een gratis internationale dienst voor onderwijsinstellingen met een wifi-netwerk. Eduroam is de standaard voor draadloze netwerken in het onderwijs en 

biedt scholen een veilig en betrouwbaar toegangsnetwerk. Bovendien krijgen leerlingen en medewerkers van deelnemende instellingen gratis internettoegang bij alle 
instellingen die meedoen met Eduroam, waaronder bibliotheken, musea, bso's en gemeenten. Met Eduroam kiezen instellingen voor maximale veiligheid en dragen ze 
bij aan een dekkend draadloos netwerk voor het gehele onderwijs in Nederland. Er is veel onbekendheid in het po en vo met betrekking tot Eduroam. Scholen kennen 
de dienst niet of hebben andere opvattingen over wat de dienst functioneel levert. Er zal om deze reden meer ingezet worden op het creëren van bekendheid. 
Wanneer een school besluit aan te sluiten, koppelt Kennisnet het instellingsnetwerk met de nationale (SURFnet) en internationale Eduroamvoorzieningen.

10 Resultaten 2018 1. In 2018 koppelt Kennisnet in samenwerking met zijn partners minimaal 100 nieuwe po- en/of vo-vestigingen aan de eduroam-dienstverlening. 
2. Eduroam is actief onder de aandacht gebracht bij bestuurders en ict-coördinatoren in het po en vo. Er zijn afspraken gemaakt met minimaal 20 schoolbesturen om 
hen te informeren over en te adviseren in de mogelijke voordelen van eduroam voor hun organisatie. 
3. Er is ervaring opgedaan met gastgebruik via Eduroam. De eerste schoolbesturen (minimaal 4) starten met de implementatie van de functionaliteit.  
4. Het aansluitproces van eduroam Kennisnet is geoptimaliseerd door het in gebruik nemen van een eigen beheeromgeving.  

10 Kwantitatieve resultaten In 2018 koppelt Kennisnet in samenwerking met zijn partners minimaal 100 nieuwe po- en/of vo-vestigingen aan de Eduroam-dienstverlening.
11 Exploitatie (Door)ontwikkeling en beheer Onderwijscommunitycloud
11 Beschrijving activiteit De basis voor de publieke ict-infrastructuur die Kennisnet het onderwijs biedt, wordt gevormd door de Onderwijscommunitycloud (OCC), een Private cloud voorziening 

gehost in Amsterdam en Almere.
De Onderwijscommunitycloud is een betrouwbaar, onafhankelijk en landelijk platform voor de exploitatie van ict-voorzieningen en -diensten, variërend van de 
Kennisnet Federatie tot het Wikiwijsleermiddelenplein, Vensters en de Overstapservice onderwijs (OSO).
De Onderwijscommunitycloud maakt het tevens mogelijk nieuwe voorzieningen op een efficiënte en doelmatige manier aan te bieden.
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11 Resultaten 2018 1. Innovaties, optimalisaties en beheer op het OCC-platform uitgevoerd. 
2. Software deployment is verder geoptimaliseerd/geautomatiseerd. 
3. Aanpassingen voor Exploitatie doorgevoerd op basis van BCM-2018 (Business Continuity Management) 
4. Onderzoek en/of pilot SDN (Software Defined Networking) uitgevoerd inzake mogelijkheden voor Kennisnet  
5. Conform SLS geleverde dienstverlening.  

12 Leermiddelen & Metadata Vergroten impact Wikiwijs
12 Beschrijving activiteit Wikiwijs is een onderwijswebsite waar leraren (open) leermiddelen zoeken, maken en delen. De ambitie van Wikiwijs is om door te groeien als hét platform voor het 

open domein in het po, vo en mbo.

Wikiwijs Maken zal in 2018 als contenthub binnen de educatieve contentketen kunnen worden gebruikt. Materiaal kan al worden geëxporteerd op basis van open 
standaarden, in 2018 komt daar het importeren van lesmateriaal bij. Uiteraard blijft Wikiwijs lesmateriaal-editor bieden aan haar gebruikers. Door verfijnde metadata 
(OBK-niveau) toe te voegen aan alle separate onderdelen van het arrangement, zijn deze los van elkaar herbruikbaar. Dat is gewenst/vereist binnen de diverse 
platforms die adaptief leren ondersteunen. Samen met bureau Edustandaard worden zo nieuwe ontwikkelingen op het gebied van metadata getoetst aan de praktijk.

Wikiwijs Zoeken is het platform voor het zoeken van los lesmateriaal. Aangezien lesmateriaal steeds meer gevonden wordt in Electronische Leeromgevingen, richten 
we ons op dit gebied meer op aansluiten van deze omgevingen op Edurep dan het uitbouwen van Wikiwijs Zoeken (wat momenteel een complete propositie is).

12 Resultaten 2018 1. Het continu verbeteren op verschillende gebieden, zoals functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en performance, van Wikiwijs Maken en Wikiwijs Zoeken, om beter 
aan te sluiten op de behoeftes van gebruikers en het onderwijsveld.
2. Het mogelijk maken om lesmateriaal te importeren in Wikiwijs Maken, op basis van open standaarden.

12 Kwantitatieve resultaten De kwantitatieve doelen van Wikiwijs Maken zijn:
1. Gebruik van lessen (bezoeken aan lessen + downloads) van: 6 miljoen (groei van 115% t.o.v. doelstelling 2017). 
2. Aantal nieuw aangemaakte lessen in Wikiwijs Maken dat gepubliceerd wordt: 8500 (25% groei t.o.v. doelstelling 2017).

13 Toegang & Distributie Implementatie toegang en distributie
13 Beschrijving activiteit Het doel van het project implementatie toegang en distributie is om door het gebruik van de ECK-standaard D&T, digitaal leermateriaal makkelijker toegankelijker te 

maken voor het vo en mbo. Uitvoering van het project valt onder het Edu-K programma 'Nummervoorziening'. Binnen het project worden operationele afspraken 
gemaakt over de implementatie van de standaard (in samenhang met de Nummervoorziening / ECk iD) en over tijdpaden binnen het Edu-K-platform. Het 
implementatieproject faciliteert sectorale afstemming op strategisch en technisch niveau en biedt scholen en leveranciers ondersteuning bij de implementatie van de 
standaard.

13 Resultaten 2018 1. In afstemming met de leden van het Edu-K-platform wordt een roadmap voor de implementatie van de meest recente versie van de ECK-standaard gerealiseerd. 
2. Er worden minimaal 6 operationele en tactische afstemmingmomenten georganiseerd tussen de leveranciers die met de standaard werken. 
3. Een technische compliance voorziening wordt waar nodig bijgewerkt met de meest recente versie van de standaard, opdat leveranciers kunnen testen of de 
standaard goed werkt. 

13 Kwanitatieve resultaten Ten minste 70% van de mbo-instellingen maakt gebruik van de ECK standaard vanaf schooljaar 2018/2019.
14 Toegang & Distributie (Door)ontwikkeling en beheer Nummervoorziening
14 Beschrijving activiteit De dienst Nummervoorziening zorgt ervoor dat leerling en leraar uniek identificeerbaar zijn. Dit is onder andere nodig om de leermiddelenketen

goed te laten functioneren en om de gewenste data-minimalisatie te kunnen realiseren in de onderwijssector. Deze voorziening is in 2016 onder regie van het 
Doorbraakproject gerealiseerd en is in 2017 aangepast aan de wetswijziging. Onder regie van het platform Edu-K worden publiek-private afspraken gerealiseerd voor 
de (door)ontwikkeling en het beheer van de Nummervoorziening. Op basis van de ervaringen uit de testfase en de eerste uitrol vanuit het additionele programma 
Implementatie Nummervoorziening, zal de Nummervoorziening wanneer nodig verder worden doorontwikkeld.
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14 Resultaten 2018 1. Ondersteuning van LAS-leveranciers (po, vo en mbo) die deelnemen aan de eerste uitrol vanuit het additionele programma Implementatie Nummervoorziening.
2. Realisatie van een feedback loop in samenwerking met LAS-leveranciers, zodat eventuele doorontwikkeling van de dienst relevant is en geprioriteerd kan
worden. 
3. De bewerkersovereenkomst met deelnemende scholen wordt tussen Kennisnet en bestuur verder uitgerold. 
4. In afstemming met de raden en de LAS-leveranciers wordt onderzocht of en zo ja hoe de Nummervoorziening ondersteuning kan bieden bij usecases buiten de
leermiddelenketen. 
5. De processen rondom de Nummervoorziening zijn geformaliseerd, gedocumenteerd en gecommuniceerd, zodat de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de 
dienst is geborgd. 
6. Opstellen en implementeren van KPI’s en opnemen in een continu verbeterproces.

15 strategisch advies Advies passende ict-infrastructuur
15 Beschrijving activiteit Een ict-infrastructuur van hoge kwaliteit borgt met schaalbare, veilige connectiviteit toegang tot digitale leermiddelen in de cloud met devices waar leerlingen in 

toenemende mate exclusief over beschikken. Kennisnet ondersteunt besturen bij het inrichten en borgen van een hoogwaardige ict-infrastructuur met actuele 
kennisproducten die een volwassen dialoog met de markt ondersteunen. 
Daarbij ondersteunt Kennisnet ook de ict-coöperatie in haar doel voor po en vo een hoogwaardig aanbod te organiseren voor externe connectiviteit naar het Internet en 
het interne schoolnetwerk. Informatiebeveiliging een vanzelfsprekende randvoorwaarde zodat verstoring van onderwijs door bijvoorbeeld DDoS aanvallen of 
diefstal/vervalsing van informatie wordt voorkomen. Ontzorging in de organisatie van het inkooproces, het delen van expertise en de beste prijs/kwaliteitverhouding zijn 
de belangrijkste uitgangspunten daarbij. 

15 Resultaten 2018 1. Bewustwording in het onderwijsveld dat een investering in de kwaliteit van ict-infrastructuur nodig is om in het primaire onderwijsproces structureel van digitale (leer)
middelen gebruik te kunnen maken met de kwaliteit en betrouwbaarheid die daarbij past. Denk aan ondersteuning van de ict-coöperatie in haar missie, gesprekken op 
sectorniveau, met OCW en met besturen.
2. Het aanvullen en het actueel houden van kennisproducten t.b.v. selectie en inrichting van ict-infrastructuur die de ambities van het onderwijsveld kunnen dragen.
3. Hulpmiddelen om de benodigde investeringen in ict-infrastructuur te kunnen budgetteren op basis van het vereiste niveau van voorzieningen. Denk aan modellen die 
besturen/scholen in staat stellen een onderbouwd, meerjarig ict-budget op te stellen bij hun ict-plan, alsook modellen die het benodigd investeringsniveau op 
sectorniveau en/of landelijke schaal inzichtelijk maken.

16 exp. eigentijds Ondersteuning bij het inzetten van digitaal toetsen en examineren
16 Beschrijving activiteit In het onderwijs wordt veel verwacht van digitaal toetsen en examineren. Digitaal (formatief) toetsen maakt meer persoonlijke instructie en oefenen mogelijk. En een 

digitale summatieve toets (zoals een digitaal examen) kan flexibel en adaptief worden gemaakt, en geeft sneller zicht op de uitslag.
Tegelijk zijn nog inspanningen nodig om te zorgen dat deze toetsen van voldoende kwaliteit zijn (validiteit en betrouwbaarheid). Dit vraagt het nodige van zowel 
onderwijs als private partijen. 
Kennisnet brengt succesvolle (internationale) ontwikkelingen in kaart en adviseert OCW, sectorraden en schoolbesturen over mogelijke (onderwijs)opbrengsten van 
digitaal (diagnostisch) toetsen. Daarbij laat Kennisnet ook zien welke voorwaarden in de school (infrastructuur, deskundigheid) moeten zijn vervuld om succesvol 
digitale toetsen te kunnen afnemen. Kennisnet biedt onder andere ondersteuning bij de ontwikkeling van standaarden en de inrichting van ict voorzieningen.
In 2018 werkt Kennisnet rond examens en toetsen samen met Cito en SLO. Zo zal onder meer worden verkend hoe door de ontsluiting van gegevens van (eerder) 
landelijk afgenomen toetsen en examens toegevoegde waarde voor het onderwijs kan worden gecreëerd.

16 Resultaten 2018 1. Ondersteunen van scholen met richtlijnen en best practices voor de inrichting van ict voorzieningen voor veilig en verantwoord digitaal toetsen.
2. Onderzoeken (met Cito en SLO) van de mogelijkheid om gegevens van landelijk afgenomen toetsen en examens te ontsluiten.
3. Ondersteunen van de lange termijn ontwikkeling van standaarden voor het uitwisselen en presenteren van toetsgegevens en leerresultaten.

Thema Slimme organisatie van het leren
17 strategisch advies (Strategisch) advies en ondersteuning in het administratieve domein
17 Beschrijving activiteit Kennisnet adviseert over de ontwikkelingen op het gebied van de informatisering in de administratieve keten. Daarbij wordt kennis verzameld en gedeeld over 

technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de inrichting van informatiehuishouding van instellingen op dit terrein. Kennisnet 
ondersteunt de sectorraden bij het formuleren van beleid en het voeren van (meer) regie op de informatisering van administratieve onderwijsketens.

17 Resultaten 2018 1. Strategisch advies en ondersteuning PO-Raad en VO-raad bij (software)leveranciersoverleggen en projecten. 
2. Advies en ondersteuning bij opstellen en onderhouden van Basisinfrastructuur Onderwijs. 
3. Kennisbijeenkomsten Informatiemanagement in het mbo (4 x per jaar).
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18 strategisch advies Ondersteuning en advisering bij overleg in het administratieve domein
18 Beschrijving activiteit Het is van belang om over de onderwijssectoren heen overleg te voeren over ontwikkelingen in het administratieve domein. Hiermee vindt kennisdeling en -

ontwikkeling plaats ten behoeve van het goed functioneren van de administratieve keten en het verlagen van de administratieve lasten voor het onderwijs. Kennisnet 
vervult voor een aantal overleggen het secretariaat en neemt daarnaast deel aan overleggen met advies en expertise.

18 Resultaten 2018 1 Advies en secretariaat SION-platform en Sectoroverleg.
2 Advies en deelname aan de Informatiekamer en Admin-K.
3 Advisering van de raden (samen met DUO) op basis van van de I-agenda’s po en vo (incl. advisering van de raden) en organisatie van het overleg Kerngroep I-
agenda.

19 exp. slim Ondersteuning en advisering bij het programma Doorontwikkelen BRON (incl. RIO)
19 Beschrijving activiteit Kennisnet adviseert en ondersteunt de sectorraden met expertise over de vernieuwingen in het kader van Doorontwikkelen BRON, waaronder RIO (Registratie 

Instellingen en Opleidingen). Zo kunnen zij, in samenwerking met OCW en DUO, de uitwisseling met BRON en het hergebruik van gegevens uit BRON en RIO 
verbeteren. Op sectoroverstijgende vraagstukken gebeurt dit gecoördineerd vanuit het SION-platformoverleg. Voor sectorspecifieke ontwikkelingen werkt Kennisnet 
direct samen met de betreffende sectorraad.

19 Resultaten 2018 1. Verkenning en validatie van het Informatiemodel RIO voor het po en vo.
2. Ondersteuning/advies van de raden in Projectgroep RIO.
3. Ondersteuning/Advies van klankbordgroep en projectgroep vo en po inzake Doorontwikkelen BRON en RIO.
4. Ondersteuning/Advies van implementatiewerkgroep RIO-mbo.
5. Namens de sectorraden de belangen behartigen in de Analysewerkgroep RIO (verantwoordelijk voor opstellen en beheer van de Informatiemodellen RIO gedurende 
de looptijd van het programma).
6. Projectmanagement Implementatieondersteuning bij DBRON-RIO-vo. Kosten hiervoor worden gedragen door de VO-raad.
7. Beheer en onderhoud algemene RIO-website (www.rio-onderwijs.nl).

20 Architectuur, 
informatiebeveiliging en 
management

Ontwikkeling ketenarchitectuur IAA en veilige uitwisseling van vertrouwelijke gegevens

20 Beschrijving activiteit Op diverse manieren is Kennisnet betrokken bij de uitwerking van de architectuuraspecten inzake IAA (Identificatie, Authenticatie, Autorisatie) en de veilige digitale 
uitwisseling van vertrouwelijke gegevens (H2M2M). Beide onderwerpen spelen zowel in de contentketens als in administratieve ketens en hebben bovendien een sterk 
raakvlak met landelijke ontwikkelingen op dit terrein. Vanuit het onderwijsveld is aangegeven dat oplossingen het liefst multi-inzetbaar moeten zijn teneinde de 
(administratieve) lasten en kosten voor het onderwijs behapbaar te maken. 

20 Resultaten 2018 1. Opstellen referentie-architectuur voor IAA incl. de IAA-aspecten bij veilige digitale gegevensuitwisseling (relatie met ROSA en H2M2M).
2. Requirements en ontwerp voor een serviceregister, voorzieningen voor mandateringen en machtigingen (relatie met H2M2M).
3. Implementatie van IAA-architectuur in diverse onderwijsprocessen. Kennisnet brengt kennis in, reviewt, schrijft mee aan specificaties en stemt af met interne IAA-
ontwikkelingen (relatie met Entree Federatie).

21 Informatievoorziening en -
overdracht

(Door)ontwikkeling en beheer Overstapservice Onderwijs (OSO)

21 Beschrijving activiteit Via de Overstapservice Onderwijs (OSO) kunnen instellingen hun leerlingdossiers veilig en betrouwbaar overdragen. OSO draagt zo bij aan het verbeteren van de 
doorlopende leerlijn door relevante informatie over leerlingen digitaal uit te wisselen. OSO is het geheel van afspraken, standaarden en voorzieningen dat een 
transparante en beveiligde digitale uitwisseling mogelijk maakt van de benodigde studie- en begeleidingsgegevens (het overstapdossier) van een leerling bij de 
overstap tussen scholen. Sinds de OSO’17 release kan OSO ook gebruikt worden bij de overdracht van leerlinggegevens ten behoeve van ondersteuningsaanvragen 
bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PaO).
Het takenpakket van Kennisnet bestaat uit het technisch beheer en doorontwikkeling, de technische ondersteuning van softwareleveranciers en het beheer van de 
OSO-standaard, de technische en organisatorische ondersteuning van de instellingen, de kwalificatie van scholen en ondersteuning van de sectorraden bij de 
ketenregie.
Onder de OSO-voorzieningen vallen het Traffic Center, Office Heart met MijnOSO, het rapportagesysteem (ELK) en het Kennisnet Validatie Systeem (KVS).
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21 Resultaten 2018 Resultaten
1.        OSO zal worden geleverd conform daarover gemaakte afspraken.
2.        OSO wordt doorontwikkeld. In augustus komt er een nieuwe werkende versie van OSO beschikbaar voor het onderwijs.
3.        Een verkenning naar de mogelijkheid en wenselijkheid om de scope van OSO te verruimen wordt uitgevoerd en ter besluitvorming voorgelegd.
4.        Ondersteuning sectorraden bij vertaling onderwijswensen naar OSO-functionaliteit.
5.        Ondersteuning van LAS-leveranciers en RI’s bij de implementatie (testen) van OSO.
6.        Ondersteuning van scholen bij het gebruik van OSO.

22 exp. slim Ondersteuning bij uitwerking vroegtijdig aanmelden
22 Beschrijving activiteit De sectorraden (po, vo, mbo) vragen Kennisnet om advies en ondersteuning om te kunnen voldoen aan de Wet vroegtijdig aanmelden en toelatingsrecht in het mbo. 

De wet beoogt een verbeterde doorlopende leerlijn van scholieren naar het mbo en het voorkomen van uitval van scholieren tijdens de overstap van speciaal- en 
voortgezet onderwijs naar het mbo. In het wetsvoorstel ‘aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ wordt een landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, 
en de plicht voor scholen en instellingen om een beperkte gegevensset over de aanmeldingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen. Om deze uitwisseling van 
gegevens te ondersteunen, wordt de ontwikkeling en implementatie van een aantal samenwerkende informatievoorzieningen voorbereid. Het po, vo, mbo en de 
gemeenten bepalen binnen de eigen domeinen in principe hoe de gegevensuitwisseling wordt georganiseerd. Tussen de domeinen (po, vo, mbo en gemeenten) 
worden koppelvlakken gedefinieerd voor de uitwisseling van de gegevens. In 2017 is een eerste Programma van Eisen opgeleverd waarin ketenprocessen zijn 
uitgewerkt.

22 Resultaten 2018 In 2018 zal Kennisnet door middel van advies en ondersteuning aan de sectorraden (po, vo, mbo) bijdragen aan de vervolgstappen behorende bij de implementatie 
van de Wet vroegtijdig aanmelden en toelatingsrecht in het mbo. Het beoogde resultaat is een actueel Programma van Eisen (po,vo, mbo, VNG) en een beschrijving 
van functionele wensen (po/vo). Desgewenst worden met de PO-Raad en VO-raad aanvullende afspraken gemaakt (additioneel) over het uitwerken van verdere 
specificaties voor het aanpassen/realiseren van systemen, een definitief ontwerp voor een ketenvoorziening, realisatie van de voorziening en implementatie in de 
keten.

23 standaarden Beheer ROSA en bevorderen van het werken onder keten-referentiearchitectuur
23 Beschrijving activiteit De Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA) is afgeleid van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en is een instrument bij 

informatiegerichte ketensamenwerking in het onderwijs. Hierbinnen komen afspraken tot stand over gegevens die digitaal worden uitgewisseld. Zo ontstaat een 
gemeenschappelijke informatiehuishouding, gedragen door de onderwijsinstellingen, OCW, DUO, CVTE, uitgevers, distributeurs en vele andere partijen in het 
onderwijsveld. ROSA biedt de gemeenschappelijke taal aan om ketenaspecten sneller eenduidig te benoemen; bovendien biedt ROSA een overzicht van wat al 
beschikbaar is qua architectuur en achterliggende best-practises in de onderwijsdomeinen van po t/m ho.

De Architectuurraad van Edustandaard beheert de ROSA-architectuur en bevordert het gebruik. In 2017 is gestart met het werken met thema's zoals IAA;  Semantiek; 
Open Data; Veilige en betrouwbare onderwijsketens. De thema-aanpak ondesteunt de agendasetting en prioritering van de Architectuurraad. Daarnaast kent de 
Architectuurraad de architectuurscan, waarmee van een nieuwe standaard of voorziening kan worden bepaald in hoeverre deze strookt met de ROSA. De ROSA-wiki 
is de kennis database waarin alle architectuuronderdelen inclusief standaarden zijn vastgelegd. Voor architectuurinventarisatie van bijv. het Toetsdomein of IAA 
kunnen architectuur werkgroepen worden opgericht.
Het team van Bureau Edustandaard ondersteunt het beheer van de ROSA.

23 Resultaten 2018 1. Uitvoeren ROSA architectuurscans voor nieuwe standaarden en voorzieningen
2. Bijhouden en verbeteren ROSA wiki
3. Ondersteunen van de thema-aanpak in de Architectuurraad (voorbereiden, agenderen, voorbereiden adviezen, etc)
4. Ondersteunen beheerproces voor het opnemen van nieuwe referentie architectuur in de ROSA
5. Ondersteunen architectuurwerkgroepen
6. Advisering gebruik referentiearchitectuur
7. onderhouden samenhang met andere referentiearchitecturen zoals NORA, GEMMA en HORA / TripleA

24 standaarden Beheer en ondersteunen van het ontwikkelen van semantisch onderwijslandschap inclusief KOI (kernmodel onderwijsinformatie)
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24 Beschrijving activiteit Een essentieel onderdeel van de ketenarchitectuur is een gemeenschappelijke onderwijstaal. Concreet: de begrippen, incl. hun betekenis en hun onderlinge 
samenhang, die worden uitgewisseld in de diverse ketenprocessen. Waar voorheen processen in het algemeen los van elkaar werden uitgevoerd ("silo's"), zijn de 
wensen en zelfs eisen ten aanzien van informatisering steeds meer gericht op hergebruik en het relateren van data en daarmee een verregaande samenhang in het 
gebruik van die begrippen. Daarom is het noodzakelijk dat precies duidelijk is wat met begrippen wordt bedoeld en in welke context ze van toepassing zijn.
Centrale kapstok in het landschap van onderwijsgegevens is het Kernmodel onderwijsinformatie (KOI). Dit model bevat alle ‘hoog-over’-begrippen van het onderwijs 
zoals onderwijsvolger, resultaat, onderwijsaanbod en onderwijsinstelling. Het KOI-model is bedoeld om begrippen uit verschillende contexten en ketenprocessen 
(bijvoorbeeld administratieve processen, toetsen & examineren, curriculum) met elkaar te verbinden en de eenheid van semantiek (normalisering) te bevorderen.

Reeds in 2017 is gestart om begrippen en relaties uit de diverse standaarden in beheer bij Edustandaard (UWLR, OSO, EDEXML, et cetera) op te nemen in de KOI-
tooling. Deze tool is gebaseerd op linked data-technologie en kent ook voorzieningen om begrippensets te kunnen uitleveren en visualisatie-tools. 
Belangrijkste activiteiten zijn:
- identificeren, uitwerken en vastleggen van semantische modellen.
- verbinden van semantische modellen (met KOI, onderling en met verschillende architectuurlagen).
- middels tooling ondersteunen, ontwikkelen, bediscussiëren en publiceren van modellen.

24 Resultaten 2018 * vervolg van de activiteit uit 2017 om de semantiek uit de standaarden van Edustandaard op te nemen in de centrale KOI-tooling (als linked open data)
* verder ontwikkelen van het landschap van leerlinggegevens (in samenhang brengen, ontsluiten middels de Leerlinggegevens-browser, en voorbereidingen treffen tot 
het op termijn waar zinvol te normaliseren
* realiseren van de de generieke  SKOS-viewer op onderwijsdata; op verzoek ontwikkelen van viewers/browsers op specifieke onderdelen van data
* ontsluiten van onderwijsdata via de API
* ondersteunen nieuwe versies van begrippensets en (semantische) standaarden zoals UWLR, OSO, D&T, EDEXML, et cetera
* ondersteunen leveren voor (door-)ontwikkeling informatiemodellen RIO (mbo, vo, wellicht po)

25 Informatievoorziening en -
overdracht

(Door)ontwikkeling en beheer Vensters/Scholen op de kaart (po, vo)

25 Beschrijving activiteit Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. In het product vinden ze verschillende 
modules waarmee ze zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording.
Met de verschillende Vensters modules kunnen scholen in het po en vo:
1.        Via Mijn Scholen op de kaart gegevens presenteren op de website Scholen op de kaart.
2.        Rapportages downloaden in het ManagementVenster die inzicht geven in de resultaten en trends van de school of schoolbestuur en deze vergelijken 
(benchmark).
3.        Tevredenheidsonderzoeken uitvoeren onder leerlingen, ouders en medewerkers en publiceren op Scholen op de kaart.
4.        De VO2020-scan invullen en de voortgang op het sectorakkoord monitoren.
5.        Als zelfstandig gymnasium de SHZG-enquête invullen.
Voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs is er een dashboard (6) met cijfermatige sturings- en verantwoordingsinformatie die inzicht geven in de resultaten 
en trends van het samenwerkingsverband en deze vergelijken (benchmark).
Vensters wordt door Kennisnet uitgevoerd in opdracht van de PO-Raad en de VO-raad. Kennisnet verzorgt de infrastructuur, exploitatie en (beperkte) doorontwikkeling 
van de producten binnen Vensters. (Door)ontwikkeling van producten gebeurt met een agile-aanpak in samenspraak met de PO-Raad en VO-raad. Aantal sprints is 
deels afhankelijk van aanvullende vragen (en financiering) vanuit de PO-Raad en de VO-raad.

25 Resultaten 2018 Resultaten
1.        Vensters po en vo wordt geleverd conform afspraken zoals vastgelegd in het door de sectorraden en Kennisnet vastgestelde Jaarplan 2018 en SLA
2.        Er worden in minimaal 6 sprints nieuwe items, verversingen van data en verbeteringen gerealiseerd
3.        Er komt een onderzoek naar de huidige betekenis en toekomstige mogelijkheden van managementrapportages uit Vensters bij de sturing op kwaliteit in het 
onderwijs (datasturing onderwijs).

26 Informatievoorziening en -
overdracht

(Door)ontwikkeling en beheer MBO Transparant (mbo)
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26 Beschrijving activiteit MBO Transparant heeft als doel om de horizontale publieke verantwoording door mbo-instellingen zelf te faciliteren. MBO Transparant beschikt daarom over de 
mogelijkheden dat scholen de cijfers zelf kunnen voorzien van begeleidend en verklarend commentaar. MBO Transparant is in feite de verzameling van alle 
jaarverslagen achter dezelfde eenvormige presentatie met de mogelijkheid om verder in het jaarverslag zelf te kijken. Door de opname van de MBO Scanner wordt 
MBO Transparant ook interessant voor het interne gebruik op de scholen zelf.
In overleg met de MBO Raad, die hierbij ondersteund wordt met input vanuit gebruikersgroep in het mbo, worden functionaliteit en indicatoren doorontwikkeld en de 
integratie van de MBO Scanner vorm gegeven.
Eenduidige definities en berekeningswijzen van indicatoren uit het mbo zijn te vinden op de informatie encyclopedie. In overleg met de MBO Raad worden definities 
gedurende het jaar aangevuld en aangepast.

26 Resultaten 2018 Resultaten
1.        MBO Transparant en de Informatie Encyclopedie wordt geleverd conform afspraken.
2.        Verwerking data in indicatoren + doorontwikkeling op basis van vraagarticulatie MBO Raad.
3.        MBO Scanner wordt geïntegreerd in MBO Transparant

27 strategisch advies Strategisch advies over procesverbetering met (big) data
27 Beschrijving activiteit Steeds meer digitale leermiddelen benutten data om het leerproces van de leerling zo goed mogelijk te laten aansluiten op diens individuele behoefte. Deze data kan 

ook worden benut om de effectiviteit van het leerproces op klas, school of bestuursniveau te analyseren. Kennisnet verkent met po, vo en mbo de toepassing van 
beschikbare technologie om (big) data te benutten bij kwaliteitsverbetering in het onderwijsproces. Daarbij ligt de focus in technologie op de toepassing van AI (artificial 
intelligence) bij de analyse van data.
Ook op stelselniveau moeten randvoorwaarden worden ingevuld om data uit het onderwijsproces zodanig te organiseren, dat die data breed beschikbaar is om 
onderwijsonderzoek te kunnen doen en nieuwe dienstverlening te ontwikkelen. Daarbij zijn publiek-private afspraken nodig om onder andere de privacy van leerlingen 
en leraren te borgen. Kennisnet ondersteunt de raden en OCW in de dialoog om tot afspraken te komen.

27 Resultaten 2018 1. Verkenning en advies op sectorniveau over benutting van data uit het leerproces bij kwaliteitsverbetering en de rol van AI in didactische afwegingen.
2. Actieve participiatie in de expertgroep big data van de informatiekamer t.b.v. kennisdeling en verhelderen van noodzakelijk randvoorwaarden voor data benutting bij 
het evalueren en verbeteren van (onderwijs)beleid.

28 exp. slim Handreikingen en netwerken informatiebeveiliging & privacy (IBP)
28 Beschrijving activiteit Het toenemend gebruik van ict en digitaal leermateriaal in het onderwijs, versterkt het belang voor scholen hun informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde te krijgen. 

De inwerkingtreding van de strenge Europese privacyverordening AVG op 25 mei 2018 onderstreept het belang daartoe. 

Kennisnet ondersteunt samen met de sectorraden en saMBO-ICT bestuurders en hun onderwijsinstellingen met concrete handreikingen en voorlichting om 
onderwijsinstellingen te helpen IBP te regelen. Voor 2018 staat 'samenwerking' en 'bewustwording' over IBP centraal: 
1. iedere bestuurder moet weten dat deze verantwoordelijk is om IBP binnen hun instelling op orde te hebben gebracht, iedere medewerker moet op de hoogte zijn wat 
hij/zij kan bijdragen aan het veilig en verantwoord omgaan met persoonsgegevens;  
2. Bestuurders staan er niet alleen voor, ze mogen vertrouwen op ondersteuning van Kennisnet en de raden, en door samen te werken met andere 
onderwijsinstellingen kan van elkaar worden geleerd en ervaringen worden uitgewisseld waardoor door deze synergie IBP makkelijker geregeld kan worden. 

Kennisnet is expert op het gebied van IBP en is op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van IBP. Vanuit deze expertise geeft Kennisnet de 
sectorraden strategisch advies bij IBP-vraagstukken. 

In samenwerking met de sectorraden en saMBO-ICT worden (regionale) expertise-sessies georganiseerd. Om de groei en volwassenheid van de onderwijssector op 
het gebied van IBP te meten, vinden er metingen en onderzoeken plaats in alle sectoren. 

Het gehele jaar worden onderwijsinstelling in alle sectoren ondersteund door de helpdesk IBP waar vragen gesteld kunnen worden. 

De resultaten en activiteiten worden in september nog met de betreffende verantwoordelijke vertegenwoordiger van de PO-Raad, VO-raad en saMBO-ICT afgestemd. 
28 Resultaten 2018 1. Steeds meer scholen zijn IBP op orde aan het brengen, of hebben dat al gedaan.

2. De IBP-hulpmiddelen worden actief gebruikt.
3. In oktober is de Maand van de IBP georganiseerd.
4. Er is gemeten wat de stand van zaken is mbt IBP in het po, vo en mbo en daaruit blijkt groei in volwassenheid in IBP.
5. Eigenaarschap van IBP ligt bij de sector: de sectorraden hebben een gebruikersgroep (po/vo) of regiegroep (mbo) ingericht die voor de sector die dient als 
klankbord voor de ontwikkeling van in de IBP en -hulpmiddelen voor de sector.
6. In het po/vo is de Aanpak IBP compleet en aangevuld, voor het mbo is het framework IBP en Aanpak mbo compleet.
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29 Architectuur, 
informatiebeveiliging en 
management 

Verbeteren informatiebeveiliging & privacy in de keten

29 Beschrijving activiteit Scholen gebruiken steeds meer ict en digitale leermiddelen waardoor het gebruik van gegevens toeneemt. Dit leidt tot zorgen over de privacy van de betrokken, terwijl 
het gebruik van deze persoonsgegevens in te toekomst verder zal toenemen. Alle ketenpartijen (zowel scholen als leveranciers) hebben behoefte aan eenduidige 
afspraken over informatiebeveiliging en privacy. Dit zorgt voor onderling vertrouwen (assurance), transparantie van ieders werkwijze en beperking van onder andere 
auditdruk en auditkosten. Hiermee neemt het vertrouwen in de onderwijsketen toe als betrouwbare partner waar persoonsgegevens en privacy verantwoord en veilig 
worden gebruikt. 

Hierbij gelden drie uitgangspunten:
1. Scholen hebben en behouden de regie (stellen de kaders) over hoe hun leveranciers met de persoonlijke informatie van en over leerlingen omgaan.
2. Scholen en leveranciers kunnen ieder voor zich zelf bepalen hoe ze hier specifiek invulling aan geven (binnen de afgesproken kaders) en kunnen daarbij eisen 
stellen aan hun gebruikers/scholen omdat deze hierin ook een rol vervullen.
3. Accountability en assurance: alle ketenpartijen zijn in staat verantwoording af te leggen en - op begrijpelijke wijze - inzicht te geven in welke mate zij aan de 
gemaakte afspraken voldoen. Dit draagt bij aan het noodzakelijk vertrouwen dat leerlingen/studenten, hun ouders, en medewerkers van onderwijsinstellingen moeten 
kunnen hebben in alle ketenpartijen die hun persoonsgegevens verwerken. 

De twee belangrijkste afsprakenkaders zijn: 
- het privacyconvenant voorziet in ketenbrede afspraken op het gebied van privacy. 
- het certificeringsschema voorziet in afspraken op het gebied van informatiebeveiliging bij leveranciers. 

Binnnen de werkgroep IBP van Edustandaard wordt gewerkt aan kaders waarmee onderwijsinstellingen op uniforme wijze inzicht geven en verantwoording afleggen of 
en in welke mate zijn hun IBP op orde hebben. 

Kennisnet ondersteunt de dialoog over IBP in de keten en draagt bij aan de (verdere) ontwikkeling van ketenbrede afspraken. Zij biedt hiervoor kennis en expertise aan 
via de sectorraden en publiek-private samenwerkingen zoals Edu-K en Edustandaard. Daarnaast wordt actief gekeken naar sectorspecifieke ontwikkelingen die 
sectoroverstijgend kunnen worden toegepast, zoals het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om User-Managed-Access (UMA) te gebruiken als basis in de 
dienstverlening.

In overleg met de sectorraden zal worden verkend welke ondersteuning schoolbesturen nodig hebben op het moment dat er zich beveiligingsincidenten voor doen. En 
hoe schoolbestuurders hier beter op kunnen worden voorbereid, bijvoorbeeld door te oefenen met dergelijke incidenten 

29 Resultaten 2018 1. Uitrol en implementatie privacyconvenant 3.0 (compliant aan de AVG)
2. Opname mbo in het privacyconvenant 
3. Implementatie Certificeringsschema
4. Vaststellen generiek kader IBP voor onderwijsinstellingen
5. Passend onderwijs heeft een duidelijke plek in het convenant
6. Het privacyconvenant is de sectorale norm voor omgang met persoonsgegegevens in het po, vo en mbo
7. Het convenant kent een afspraken over toezicht en handhaving 

30 exp. slim ondersteuning van initiatieven op het gebied van onderwijslogistiek 
30 Beschrijving activiteit Ontwikkelingen op het gebied van flexibiliseren, personaliseren en het actualiseren van onderwijs zullen waarschijnlijk leiden tot nieuwe organisatievormen. 

'Onderwijslogistiek' is het in samenhang plannen en organiseren van mensen (docenten en groepen leerlingen), locaties en andere faciliteiten. Ict-toepassingen en het 
goed inrichten van de informatiehuishouding zijn hierbij belangrijke voorwaarden. In 2017 heeft Kennisnet recente ontwikkelingen op dit gebied geïnventariseerd, zowel 
in de onderwijspraktijk als in het aanbod van leveranciers van software voor roosteren en plannen. 
In het mbo bestaat er al enkele jaren aandacht voor onderwijslogistiek. saMBO-ICT heeft, met ondersteuning van Kennisnet, in 2017 een verkennend programma 
“Onderwijslogistiek en de flexibilisering van het mbo onderwijsaanbod” gestart dat tot in 2018 zal doorlopen. Kennisnet zal saMBO-ICT in 2018 met kennis 
ondersteunen bij de uitvoering van het programma. 
In het po en vo zijn er nog maar weinig initiatieven die tot grote wijzigingen (en nieuwe wensen) op het gebied van onderwijslogistiek leiden. In deze sectoren volgt 
Kennisnet nauwgezet de ontwikkelingen in het onderwijs en de markt (ook internationaal), en werkt aan een verdere uitbouw van de kennisbasis op het gebied van 
onderwijslogistiek.
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30 Resultaten 2018 1. Ondersteuning van het programma “Onderwijslogistiek en de flexibilisering van het mbo onderwijsaanbod” van saMBO-ICT

31 exp. slim Handreiking Onderwijsleer- en werkomgeving
31 Beschrijving activiteit Naarmate scholen meer gebruik maken van ict ontstaat in de school een steeds diverser en dynamischer 'applicatielandschap'. Onderdelen daarvan zijn onder meer 

de electronische leeromgeving en/of een onderwijsportaal, het leerlingadministratiesysteem, 'kantoortoepassingen' en faciliteiten voor communicatie en samenwerken. 
Deze componenten moeten onderling kunnen samenwerken, maar ook met de omgevingen van b.v. de uitgevers van digitale leermaterialen. 
De softwareleveranciers die hier producten en diensten voor leveren breiden hun aanbod steeds verder uit. En ook internationale technologiespelers zoals Google, 
Microsoft en Apple richten hun digitale 'ecosystemen' steeds meer op het onderwijs. Het maken van toekomstvaste keuzes in dit applicatielandschap wordt daarom 
steeds belangrijker, maar ook moeilijker. Dit vraagt kennis die niet altijd beschikbaar is.
De Triple-A encyclopedie van saMBO-ICT is een gereedschap dat mbo-instellingen kan helpen bij keuzes in het applicatielandschap. En SURF heeft daar voor 
het hoger onderwijs instrumenten voor ontwikkeld. Omdat de situatie in het po en vo wezenlijk anders is (andere, standaard functionaliteiten en producten, kleinere 
organisatiegrootte, beperkte ict-management- en ondersteuningsfunctie) wil Kennisnet besturen en scholen in po en vo schoolbesturen ondersteunen bij 
besluitvorming over het applicatielandschap. De hiertoe ontwikkelde kennisproducten kunnen ook nuttig zijn voor het ondersteunen van de vraagsturing van 
(verenigingen van) schoolbesturen richting softwareleveranciers.

31 Resultaten 2018 1. Inventariseren en (architectureel) beschrijven van de gebruikelijke componenten (en hun samenhang) in het applicatielandschap voor po en vo in een handreiking 
over de onderwijsleer- en werkomgeving.
2. Onderzoeken hoe besturen en scholen kunnen worden ondersteund bij keuzes in het applicatielandschap en daarmee de informatiemanagement functie binnen de 
school concrete invulling helpen geven.

Thema Meer rendement uit ict
32 exp. rendement Kennis duiden en verspreiden
32 Beschrijving activiteit Kennisnet biedt het onderwijs inzicht in de bewezen kracht van de inzet van ict. Kennisnet verzamelt kennis over ict en combineert deze met de inzichten uit 

(internationaal) onderzoek. Kennisnet vertaalt deze resultaten in begrijpelijke informatie die aansluit op de onderwijspraktijk van leraren, managers en bestuurders. 

Deze kennis wordt beschikbaar gesteld via diverse (online) publicaties, verspreid via diverse netwerken en naar buiten gebracht tijdens een aantal evenementen. 
Daarnaast leveren experts van Kennisnet bijdragen aan landelijke conferenties, studiedagen en masterclasses van partners en andere organisaties.
Om de impact te vergroten zal de communicatie meer thematisch worden ingestoken en zal nog nadrukkelijker worden ingezet op het verspreiden van informatie via 
de kanalen van andere organisaties, zoals de sectorraden en saMBO-ICT.

32 Resultaten 2018 1. Aansluitend bij vragen vanuit de onderwijspraktijk wordt de content op kennisnet.nl verder ontwikkeld. Daarbij wordt gekozen voor een thematische insteek.
2. Door samen te werken met andere partijen, zoals de PO-Raad, de VO-raad, saMBO-ICT en het ministerie van OCW, wordt het bereik vergroot. 
3. Met evenementen zoals het nieuwe onderwijsevenement (januari, samen met PO-Raad en VO-raad) en de Onderzoeksconferentie wordt een groeiend aantal 
onderwijsprofessionals bereikt. De evenementen worden zo ingevuld dat bezoekers concrete meerwaarde ervaren.
4. Edubloggers en invloedrijke onderwijsprofessionals op sociale media zijn van belang om te weten wat er speelt, kennis te delen en te verrijken. Er wordt ingezet op 
het vergroten van hun betrokkenheid.
5. Vakmedia en landelijke media worden ingezet om kennis te verspreiden. Daarbij wordt ingegaan op de mogelijkheden die ict het onderwijs biedt, maar ook op het 
belang van informatiebeveiliging en privacy voor het onderwijs en de wijze waarop aandacht wordt besteed aan digitale geletterdheid. 

33 Leermiddelen & Metadata Exploitatie en beheer website en kern ict-dossiers Leraar24
33 Beschrijving activiteit Leraar24 is een platform voor de professionele ontwikkeling van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar 

beroepsonderwijs. Het biedt informatie over diverse thema’s die leraren in staat stelt hun vak op een goede manier uit te voeren. De video’s en artikelen op Leraar24 
zijn gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. 
Leraar24 sluit aan bij de herijkte bekwaamheidseisen zoals opgesteld door de beroepsgroep van leraren. Het gaat dan om pedagogische, didactische en 
vakinhoudelijke bekwaamheid.
Partners bij Leraar24 zijn de Onderwijscoöperatie en het NRO. Kennisnet is verantwoordelijk voor het technisch beheer en de doorontwikkeling van de Leraar24 
website, en voor de verspreiding van relevante kennis over ict in het onderwijs, middels Kern ict-dossiers. 

33 Resultaten 2018 1. Het (door)ontwikkelen van de website, op basis van gebruikerswensen en wensen vanuit de partners.
2. Toevoegen, verbeteren en actueel houden van de kern ict-dossiers op Leraar24.

34 exp. rendement Vier in Balans als hulpmiddel voor effectieve keuzes
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34 Beschrijving activiteit Keuzes van scholen rondom inzet van ict ondersteunen met een instrument voor systematische dataverzameling over de actuele stand van zaken en 
(bestuurlijke) wensen voor de toekomst. Dit instrument is in het afgelopen jaar ontwikkeld en beproefd in het kader van de Vier in Balans-monitor. Op het gebied van 
schoolontwikkeling en ict is dikwijls ruimschoots aandacht voor een visie op de toekomst. Een zwakke schakel bij beleidsplannen voor ict in het onderwijs is inzicht in 
de afstand tussen de gewenste en actuele situatie, en in het bijzonder de variatie tussen leraren binnen scholen. Deze activiteit is er op gericht om leraren, 
schoolleiders en bestuurders dit inzicht te bieden zodat huidige en toekomstige keuzes geplaatst kunnen worden in het licht van wat uit onderzoek bekend is over 
effectiviteit van ict.

34 Resultaten 2018 1. Instrument doorontwikkelen en data verzamelen 2. Publicatie resultaten landelijk en schoolniveau (benchmark) 3. Verbinden aan onderzoeksconferentie en 
ondersteuning van scholen bij maken van effectieve keuzes over wat werkt met ict

35 strategisch advies Benutten van kennis uit onderzoek over opbrengsten van ict
35 Beschrijving activiteit Programmatische samenwerking tussen Kennisnet en NRO ter bevordering van verspreiding, duiding en benutting van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek op 

het gebied van onderwijs in het algemeen en ict in het bijzonder. Voor dit doel draagt Kennisnet op basis van expertise over innovatieve werkwijzen voor benutting en 
ontwikkeling van kennis bij aan de doorontwikkeling en implementatie van het concept Kennisrotonde. De Kennisrotonde is gehuisvest bij NRO en in 2015 gestart als 
een initiatief van OCW, Onderwijscoöperatie en de sectorraden po, vo en mbo. Door met strategisch advies bij te dragen aan de realisatie van deze voorziening binnen 
de kennisinfrastructuur voor het onderwijs, bereikt Kennisnet dat inzichten over opbrengsten van ict meer geïntegreerd raken in bredere vraagstukken over 
opbrengsten van onderwijs. In 2018 ligt de nadruk binnen de strategische adviesbijdrage op bundeling van inzichten over effectieve onderwijsinterventies (waaronder 
ict) en beproeven van een aanpak voor snel onderzoek dat voorziet in een manifeste kennisbehoefte van scholen. Verder is de samenwerking gericht op duurzame 
integratie van ict in de agendasetting en uitvoering van onderwijsonderzoek. 

35 Resultaten 2018 1. Integratie van inzichten over opbrengsten van ict in het bredere domein van onderwijseffectiviteit en opbrengsten van onderwijs 2.Beschikbaarheid van 
een werkwijze die voorziet in een kortere doorlooptijd voor het initiëren van nieuw onderzoek, waaronder onderzoek naar opbrengsten van ict.
3. Inzichten uit de Kennisrotonde die specifiek gaan over opbrengsten van ict benutten en vertalen naar de onderwijspraktijk.

36 exp. rendement Ondersteuning van onderwijsinnovatie in de praktijk
36 Beschrijving activiteit Kennisnet kent en ondersteunt relevante innovatieve projecten. De opbrengsten van deze projecten kunnen bijdragen aan het versterken van het innovatief vermogen 

van de sector. Kennisnet draagt bij aan het succes van de projecten door het beschikbaar stellen van relevante expertise en kennisproducten. Bovendien gaat 
Kennisnet in gesprek gaan met bestuurders over hun innovatievragen op het gebied van ict (bij het laatste is er een link met het programma Slimmer leren met ICT). In 
bijeenkomsten voor bestuurders, maar ook voor andere relevante partijen die scholen ondersteunen op het gebied van innovatie worden relevante inzichten gedeeld 
en verrijkt. Via de website van Kennisnet, maar ook via andere kanalen zoals Leraar24 en de sectorraden worden relevante publicaties en diensten onder de aandacht 
gebracht.
Het project Bruggenbouwen in het mbo draagt bij aan het overbruggen van de gevoelde kloof tussen ict en onderwijs.

36 Resultaten 2018 Bestuurders worden ondersteund bij hun streven naar ict-innovatie in de scholen en participeren in kennisnetwerken en de sectorale samenwerkingsverbanden. 
Bezoeken van geselecteerde besturen in po en vo met als doel het bespreken van hun innovatie-activiteiten en eventuele ondersteuningsbehoefte. 
Adviesdiensten en onderwijsondersteuners kennen de publieke producten van Kennisnet en gebruiken die bij hun advieswerk bij besturen.

37 strategisch advies Advies bij strategische innovatievraagstukken
37 Beschrijving activiteit Door nieuwe ontwikkelingen (in binnen- en buitenland) te signaleren en deze ter verrijken met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek ontstaat meer inzicht in de 

succesvoorwaarden voor innovatie en wat dit vraagt op het gebied van visie. Dit wordt benut bij de ondersteuning van innoverende besturen langs de volgende lijnen: 
- verbinding voorhoede – peloton; 
- opkrabbelen na mislukking innovatie; 
- visievorming van idee naar praktijk; 
- leren van nieuwe ontwikkelingen in binnen- en buitenland. 

Dit gebeurt door publicaties en bijeenkomsten. We betrekken bestuurders en verkennen mogelijkheden om in netwerkverband tot een steviger innovatiefundament te 
komen. 

37 Resultaten 2018 Bestuurders met vergaande innovatie-ambities kunnen gebruik maken van eerder opgedane ervaringen en inzichten. Zij kunnen participeren in netwerken en gebruik 
maken van de publicaties over innovatie.

38 strategisch advies Strategisch advies over digitale geletterdheid in het onderwijs
38 Beschrijving activiteit Strategisch advies over digitale geletterdheid in het onderwijs
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38 Resultaten 2018 Monitor Jeugd en Media 2018
Diverse publicaties over Digitale geletterdheid in het vmbo en in andere landen
Ondersteuning van (op het gebied van Digitale geletterdheid) startende en ervaren besturen, onder andere via de kringen Digitale geletterdheid in het po en vo.
Verspreiding van relevante inzichten naar organisaties die actief zijn op dit thema, zoals onderwijsadviseurs. 

39 strategisch advies Verankeren van ict-bekwaamheid
39 Beschrijving activiteit In 2017 heeft Kennisnet de handreiking ict-bekwaamheid van de leraar uitgebracht. Vanuit deze handreiking zullen meerdere kennisproducten worden ontwikkeld 

waarmee bestuurders en schoolleiders ict-bekwaamheid kunnen meenemen in hun HR-beleid en professionaliseringsactiviteiten. Bovendien wordt gewerkt aan de 
verankering van het thema ict-bekwaamheid bij bestuurders, sectorraden, lerarenopleidingen, onderwijsbegeleidingsdiensten etc. 

39 Resultaten 2018 Verzamelen en duiden van kennis over ict-bekwaamheid in vervolg op de handreiking ict-bekwaamheid. Zodat bestuurders en onderwijsondersteunende instellingen 
en bedrijven, de handreiking als raamwerk kunnen gebruiken als raamwerk voor hun beleid en activiteiten op het gebied van ict-bekwaamheid van leraren.

40 strategisch advies Strategisch advies over de inzet van innovatieve technologie binnen het onderwijs 
40 Beschrijving activiteit Schoolbesturen staan voor een flinke uitdaging bij de doorvertaling van hun onderwijsvisie en doelen naar een meerjarige ict-strategie die deze doelen helpt realiseren. 

Kennisnet biedt inzicht in toepassingsmogelijkheden van innovatieve ict-ontwikkelingen, hun onderlinge afhankelijkheden, het risicoprofiel en daaruitvolgende timing bij 
adoptie. Kennisnet adviseert besturen op strategisch niveau bij technologiekeuzes en het voeren van regie op de inzet van technologie. Hulpmiddel in dat 
adviesproces is het Kennisnet trendapport waarin Kennisnet 2-jaarlijks recente ict-ontwikkelingen met impact op onderwijs schetst. De focus verschuift daarbij van 
informeren over nieuwe ontwikkelingen naar het aanrijken van contextrijke analyses van toepassingsmogelijkheden van technologie in de onderwijspraktijk. Doel is om 
schoolbesturen te ondersteunen bij het vaststellen en uitvoeren van een doorwrochte, breed bij de scholen gedragen meerjarige ict-strategie die zichtbaar bijdraagt 
aan de ambities in het onderwijs.

40 Resultaten 2018 1. Publicatie van het 2-jaarlijkse trendrapport. Deze 2018/2019 editie legt minder nadruk op uitleg over technologie en concentreert zich meer op analyse/duiding van 
technologie. Deze analyse/duiding wordt geplaatst in het perspectief van actuele ontwikkelingen in de onderwijspraktijk zoals b.v. maatwerk voor leerlingen (adaptieve 
leermiddelen op devices) of aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen (opkomst robotica en kunstmatige intelligentie).
2. Advies en workshops op sectorniveau en aan besturen t.b.v. bepalen meerjarige ict-strategie.

Additionele activiteiten 2018
a1 Keten Keten: ondersteuning van praktijksituaties (Versnellingsvragen en leerlabs)

Beschrijving activiteit Directe ondersteuning van versnellingsvragen en leerlabs, door middel van ketenadvies, koppeling aan ict-expertise, en begeleiding van praktijksituaties van scholen 
met leveranciers.

a2 Keten Keten: doorontwikkeling van centrale (keten) voorzieningen
Beschrijving activiteit Opschaling van de ketenvraagstukken naar een landelijke uitwerking. Hierbij werken we met de vragen vanuit het onderwijsveld (zoals de versnellingsvragen en 

leerlabs) en relateren deze aan Edu-K activiteiten en activiteiten uit de Kennisnet basissubsidie, waarbij we ervoor zorgen dat de vragen met extra snelheid en directe 
toetsing in het veld kunnen worden opgepakt. Denk hierbij aan ketenvraagstukken zoals de uitwerking van een catalogus, onderwijskundige metadatering, de 
implementatie van UWLR en het formuleren van een toekomstvisie op het volgen van de voortgang van de leerling.

a3 Keten Keten: implementatie Nummervoorziening
Beschrijving activiteit Het programma Implementatie Nummervoorziening heeft tot doel dat de processen: Bepalen, Bestellen, Leveren, Toegang, Gebruik en Uitwisseling van leer- en 

toetsresultaten in de digitale leermiddelenketen vanaf begin schooljaar 2018 kunnen werken met het ECK ID als enige, unieke identifier en volgens de afspraken uit het 
attributenbeleid. Het ECK ID wordt ingevoerd in het po, vo en mbo.
Vanuit de (door)ontwikkeling van de Nummervoorziening worden alle voorbereidingen op de daadwerkelijke implementatie getroffen. Usecases zijn inmiddels definitief, 
in het attributenbeleid lopen nog discussies en testplannen worden gemaakt. Bovendien is er een implementatie checklist opgesteld voor elke rol in de keten. In het 
programma Implementatie Nummervoorziening zal de implementatie van de Nummervoorziening door de scholen en leveranciers worden gecoördineerd.
Onder regie van Edu-K worden de publiek private implementatieafspraken gerealiseerd. Scholen en leveranciers in het po, vo en mbo zullen deelnemen aan de uitrol 
van het ECK iD, afkomstig van de Nummervoorziening. Wanneer de wettelijke basis is gerealiseerd om het PGN te kunnen gebruiken om pseudoniemen uit af te 
leiden, zal de uitrol gestart worden.

a4 (ict-) cooperatie Ondersteuning ict-coöperatie (po, vo)
Beschrijving activiteit In het verlengde van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT hebben bestuurders in het po en vo het intitiatief genomen om een ict-(inkoop)coöperatie op te richten. 

Hierdoor ontstaat meer vraagmacht en wordt het onderwijs ondersteund bij het realiseren van een veilige en toekomstvaste ict-infrastructuur.
Er worden nog afspraken gemaakt over de ondersteuning die vanuit Kennisnet aan dit initiatief wordt gegeven.
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a5 Slimmer leren met ict Slimmer leren met ICT - kennis (en advies) (po)
Beschrijving activiteit In het kader van het programma Slimmer leren met ICT worden bestuurders in het po ondersteund bij het effectief en efficiënt benutten van ict. Daarbij wordt de 

samenhang gezocht met lopende initiatieven en met de ict-coöperatie. 
Activiteiten worden nader ingevuld in op basis van programmaplan Slimmer leren met ICT 2018.

a6 Slimmer leren met ict Slimmer leren met ICT - innovatie
Beschrijving activiteit In het kader van Slimmer leren met ict worden innovatieve projecten ondersteund die een bijdrage kunnen leveren aan de sectorontwikkeling. Dit krijgt onder andere 

vorm via de Versnellingsvragen, maar ook door het gericht onderzoeken van het toepassen van ict in de praktijk. 
Activiteiten worden nader ingevuld in op basis van programmaplan Slimmer leren met ICT 2018.


