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Informatiemanagement 

Algemeen: (meerjaren)plannen saMBO-ICT en KN en 
even voorstellen: Marvin Leerdam, nieuwe 
sectormanager mbo bij Kennisnet 
 
Onderwijs:  focus op vakmanschap, leermiddelen 
Organisatie: Limbo, Cloudcomputing 
Sturen en verantwoorden: SION, sturingsinformatie  
ICT functie: Informatiemanagement, Green IT 
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Even bijpraten over saMBO-ICT en Kennisnet 
Onderwijs:  focus op vakmanschap, kwalificatiestructuur 
 

Actieplan Focus op Vakmanschap: 
- Verhogen kwaliteit 
- Vereenvoudiging stelsel 
- Bedrijfsvoering op orde 

 
Houtskoolschets 
- Informatielandschap 
 
Acties 
- Regiegroep 
- Overzicht acties 
- Kwalificatiestructuur 
 
 

 
 



Informatiemanagement 
Even bijpraten over saMBO-ICT en Kennisnet 
Onderwijs:  Scenario’s rapport 

Scenario’s 
- Wie van de vier? 
- Leermiddelenbeleid mbo 
- Publicatie: 

- Markt 
- Juridische kaders 

- Ledenraadpleging 7-2 
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Organisatie: Limbo 
 

Limbo is afgerond!! Leve 
ECK 2!! 
 
Pilots: 
- Standaarden 
- Einde programma 
- Vervolg in ECK II 
 
Nieuwe treintjes: 
- Nieuwe instellingen 
- Nieuwe (branche)uitgevers 

 
 

 



wat hebben we bereikt? 

 succesvolle pilots, want … 

– veel geleerd (LM-beleid, implementatie, …) 

– bewezen dat het werkt 

– in keten samengewerkt 

– initiatief van koplopers beloond 

 … en veel bereikt 

– aanmerkelijke verbetering bestellen t/m toegang 

–  gemak voor leerling en docent 

 eerste stap, … maar nog veel te winnen 



resultaten 

18-1-2013 



visiespoor 

18-1-2013 



hoe verder? 

 LiMBO gaat op in “Implementatie-ECK2” 

 

 Aanmelden kan 

– liefst ook al voor schooljaar 2014-2015 

 

 Meer weten? 

– Ronde 3, 13:35, zaal B010 

18-1-2013 
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Organisatie: Cloudcomputing 

Dossier cloudcomputing: 
Algemene informatie 
Casebeschrijvingen: 
- Bestanden opslaan 
- Archivering 

MBO Cloudproject 
Taskforce: 
- Samenwerking 
- Demo omgeving 
- Scenario’s 
- Businesscase 
- MBO Cloud 

 
 

  



Uitgangspunten 

- Onze strategie is: Cloud tenzij. 

 public, community, private. 

- Software en (digitale) leermiddelen moeten device-
onafhankelijk worden aangeboden. 

- We moeten ons voorbereiden op een veranderde rol 
(taken, verantwoordelijkheden) van ICT binnen 
instellingen. 

- Werken in een MBOcloud wordt efficiënter als MBO-
instellingen gezamenlijk afspraken weten te maken met 
leveranciers 

- Na Bring Your Own Device komt Bring Your Own 
Software. 

- Authorisatie wordt binnen de cloud-applicatie geregeld. 

 

 







Programma MBOcloud vervolgstappen 

- Toekomstvisie en draagvlak bestuurders: Demo, 
 Publicatie, bijeenkomst, CVI  

- Regievoering vendormanagement: 100 educatieve 
 applicaties naar de mbo-cloud, SLA, i.s.m Limbo 

- Samenwerking op korte termijn realiseren: 

 inkoop servers/storage uit de cloud 

 standaard virtuele desktop uit de cloud 

 document management systeem uit de cloud 

 ict-dienst van de toekomst 

 stekkers 4, service bus in de cloud 

 mbo cloud organisatie voor samenwerking 

 identity management uitwerken 

 



Informatiemanagement 
Even bijpraten over saMBO-ICT en Kennisnet 
Sturen en verantwoorden: SION 

Structuur: 
- Projectgroepen 
- Programmagroep 
- Stuurgroep 
- Informatiekamer 

 
 

 

Thema’s: 
- Identiteit student en instelling 
- Referentie architectuur 
- Inschrijven 
- Doorstroommonitor 
- MBO transparant 
- Juridisch (16/17 jarigen) 

 
 
 

 

Inschrijven: 
- MBO model uitrol 
- DUO 
- Leveranciers (Magister, Edictis, Peoplesoft) 
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Sturen en verantwoorden: sturingsinformatie voor teamleiders 

Sturingsinformatie voor teamleider: 
- Welke informatie 
- Beschrijving van indicatoren 
- Uittesten op pilotopleidingen 
- Lancering afsprakenset 
- Opnemen in mbo inf encyclopedie 

 

Pilot bij Leijgraaf loopt, andere ROC kijken 
mee en evalueren informatie set. 
Oplevering resultaat: zomer 2013, 
presentatie volgende saMBO conferentie 
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ICT functie: Informatiemanagement 

Publicaties 
- Hoe?Zo! Informatiemanagement 
- Businesscase, training bij 3 ROC’s! 
- Hoe?Zo! Sturen op ICT Projecten 
- Webomgeving thema informatie 

management op Kennisnet.nl 
 

Scholing 
- Masterclass Informatiemanagement, 

november  
 

Netwerken 
- Netwerk informatiemanagers.  

- Sessie 1 november:  
- Volgende sessie op 7 februari!! 
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ICT functie: Green IT 

- Datacentres 
- Cloudcomputing 
- Meten en benchmarken 
- Inkoopbeleid 
- Duurzame curricula 
- Duurzame software 
- Datamanagement, storage 
- Vergroening met inzet van ict 

(monitoren, regelen) 

POWERMANAGEMENT: 
- 30 november bijeenkomst! 
- ROI, case is rond! 
- Doelmatigheid is KEY! 

Vervolgstappen: 
- Samenwerking met SIG Groene ICT en 

Duurzaamheid 
- Uitwerken businesscase voor MBO 
- Support instellingen, tools, plannen, 

roadshow, conferentie 31 januari Surf 

http://4.bp.blogspot.com/_WxW9pwKSzJY/Sw2PIKvE8QI/AAAAAAAAAO8/l3zgqHU1e8s/s1600/GREEN+ITSmall1.JPG

