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• Wat verstaan we onder het begrip “cloud”? 

 

• Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? 

 

• Wat zijn de aandachtspunten en risico’s? 

 

• Welke cloud past bij mij en hoe krijg ik grip? 

 

• Conclusies voor nu 

 



Wat verstaan we onder het begrip Cloud 

TASKFORCE  (concept discussienota MBO Cloud) 

 

Cloud computing is een ICT-ontwikkeling die voor een fundamentele verandering 

in het gebruik van ICT zorgt, ook voor het onderwijs.  

 

Met cloud computing kan alle functionaliteit en de gegevens die een 

leerling/student, docent, onderwijsmanager of zelfs de onderwijsinstelling als geheel 

gebruikt, beschikbaar worden gemaakt via de internetbrowser.  

 

Cloud computing (kan) ontzorgen, doordat u de techniek niet meer in huis hoeft te 

hebben. Daardoor krijgt u meer ruimte (tijd en geld) voor het primaire proces. 

 

BRON: Cloud Computing in het Onderwijs 

 

 



Met redenen! Wat te bereiken? 

Online 
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projectgebonden 
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kosten 

Schaalbaar 

 

Toevoegen van functionaliteit, (kan)ontzorgen en meer gelden voor primair proces 

 

 



Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? 

Public cloud 



Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? 

Private cloud 



Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? 

Community cloud 



Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? 

Clouddiensten 

Werkplekken 

Bedrijfsvoerings- 

applicaties 

Data / opslag 

Onderwijs 

applicaties 

Netwerk 

Platform 



Wat zijn de aandachtpunten en risico’s? 

Cloud 

Beveiliging 

Digitale 

indentiteiten 

Integratie 

Compliance 

Leverancier  

lock-in en contract 

Besturing 



Wat zijn de aandachtpunten en risico’s? 

Private Community Public 

Complexiteit 

Beveiliging 
Digitale 

indentiteiten 
Integratie Besturing Compliance 

Leverancier  

lock-in 



Risico’s 

Network Computing – IDC Survey: Risk In The Cloud  

 
While growing numbers of businesses understand the advantages of 

embracing cloud computing, they are more concerned about the 

risks involved, as a survey released at a cloud conference in Silicon 

Valley shows. Respondents showed greater concern about the risks 

associated with cloud computing surrounding security, availability 

and performance than support for the pluses of flexibility, scalability 

and lower cost, according to a survey conducted by the research firm 

IDC and presented at the Cloud Leadership Forum IDC hosted 

earlier this week in Santa Clara, Calif.  

 

“However, respondents gave more weight to their worries about 

cloud computing: 87 percent cited security concerns, 83.5 percent 

availability, 83 percent performance and 80 percent cited a lack of 

interoperability standards.”  



Wat zijn de aandachtpunten en risico’s? 

Beveiliging 

• Beschikbaarheid- en continuiteitseisen 

• Eisen en normen m.b.t. vertrouwelijkheid en integriteit van de data 

• Beveiligingsbeleid en beveiligingsbaselines 

 

Compliance 

• Locatie van de data (wet bescherming persoonsgegevens) 

• Bewaren, reproduceren en vernietigen van informatie (archiefwet) 

• Certificeringen (recht van audit en zo ja waarop dan?) 

 

Leverancier lock-in en contract 

• Leverancier bepaald het wat en hoe 

• Moet ik alles bij de leverancier afnemen 

• Welke exit-voorwaarden zijn er als je weg wilt bij leverancier 

 



Wat zijn de aandachtpunten en risico’s? 

Besturing 

• Past de leverancier bij mij, spreekt de leverancier mijn ‘taal’ 

• Niveau van leveranciers aansturing 

• Aanpasbaarheid van niveau van dienstverlening 

• Bonus / malus 

Integratie 

• Gegevensuitwisseling 

• Data-integratie 

• Schade door onjuiste, onvolledige, niet actuele data 

• Informatie architectuur 

Digitale indentiteiten 

• Wederzijds vertrouwen, toegang tot elkaars omgevingen 

• Manier van registratie van machtigingen /autorisaties 

• Meer met zelfde type toegangsdiensten 

• Aantal schakels in de keten  

• Kennisnet; Surfnet; Eigen identiteit 

 



Wat zijn de aandachtpunten en risico’s? 

Private Community Public 

Complexiteit 

• Schaalgrootte samenwerking 

• Belang dat elke partij heeft in het samenwerkingsverband 

• Soorten partijen (binnen school, tussen scholen, leveranciers, overheid, ketenpartijen 

• Mate van consensus is over de af te nemen Clouddienst; Een Cafetariamodel 

• Samen inkopen via een nieuwe functie: de Cloud-makelaar 

• Wie maakt welke afspraken? Wie bewaakt? (duidelijke rollen en functiebeschrijvingen) 



Welke cloud past bij mij en hoe krijg ik grip? 

Cloud Cloud 

Complexiteit 

Zelf en samen grip krijgen is mogelijk! 

Benut de voordelen en beheers de risico’s met  

MBO-Cloud AnalyseModel 



Welke cloud past bij mij en hoe krijg ik grip? 

MBO-Cloud AnalyseModel geeft  voor de eigen organisatie inzicht in: 

• Eisen en wensen ten aanzien van de ICT dienstverlening 

• Te behalen voordelen (kwalitatief en financieel) 

• Volwassenheid ten aanzien dan de besturing van de cloud 

• Welk type cloud het beste past 

• Te beheersen risico’s 

• Te ondernemen stappen 

 

Daarnaast geeft het AnalyseModel aan: 

• Inzicht in de eisen en wensen van de overige deelnemende organisaties 

• Waar samenwerking mogelijk en wenselijk is, in welke fase 

• Welke voordelen dit oplevert 

• Welk type cloud het beste past 

• Te maken afspraken tussen de organisaties 

• Te beheersen risico’s 

• Te ondernemen stappen 

 

 

 

 

 

 

 



Welke cloud past bij mij en hoe krijg ik grip? 

Inzicht in: 
• Welke dienstverlening en welke niveau 

kunnen we gezamenlijk afnemen 

• Welke cloud past daarbij 

• Welke afspraken moet we samen 

maken (contractueel, financieel,  

personeel) 

• Welke risico’s moeten wij beheersen 

• Welke stappen moeten wij nemen 

Stap 2: AnalyseModel gezamenlijk 
• Welke dienstverlening en niveau is 

overeenkomstig? 

• In hoeverre kunnen we gezamenlijk een 

leverancier aansturen? 

• Welke voordelen willen en kunnen de andere 

organisaties behalen? 

Inzicht in: 
• Welke voordelen wil en kan ik behalen 

• Welke cloud past bij mij 

• Welke risico’s moet ik beheersen 

• Welke stappen moet ik nemen 

Stap 1: AnalyseModel instelling 
• Welke dienstverlening en welk niveau wil ik? 

• Hoe ziet het huidige landschap eruit? 

• Welke financiën zijn gemoeid met ICT 

• In hoeverre kan ik een leverancier aansturen? 

• Wat zijn mijn specifieke risico’s? 

Werkwijze scan 

 

 

 



Conclusies voor nu 
• Oude wijn in nieuwe zakken?? 

 

• Start met een gedegen analyse van de fase waarin uw organisatie nu zit 

 

• Gebruik AnalyseModel als hulp om tot praktische inzichten te komen. 

 

• Bepaal welke zaken uw organisatie moet regelen 

 

• Onderzoek waar samenwerking mogelijk en wenselijk is en welke Cloud het beste past 

 Start samenwerking bij iets dat we allemaal al doen: zoals virtualisatie en paketten 

streamen 

 

• Stel vast hoe we samen werken.  

 Welke besturingsmodel kiezen we, waarmee we als scholen voldoende sturing houden! 

 Welke nieuwe functies brengt dit met zich mee, denk o.a. aan Cloud-makelaar 

 

• Welke tijdspad moet bewandeld worden. Het komt sneller op ons af dan we denken. 

 

• Welke aandachtspunten en risico’s kunnen we nu al gezamenlijk oppakken 
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