
 
 
Met SURF in de wolken 
 
 
 
  
   
                                en de voeten op de grond 

 
 Wouter de Haan, SURF-taskforce Cloud 
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Studiereis maart 2011 

• De vraag is niet of we de Cloud in gaan, maar 
wanneer en hoe. 

• Samen optrekken in SURF verband is belangrijk, 
voor instellingen en sector 

 

• Oprichting SURF-taskforce Cloud 
 

• Position paper Cloud services 
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Position paper SURF 

• ‘Cloud first’ – strategie 
 

• 1e keus Public cloud 

• 2e keus Community cloud 
 

• Samen optrekken t.b.v. prijs, kwaliteit, 
beveiliging, privacy, etc. 
 

• Zoveel mogelijk keuzevrijheid voor de gebruiker 
 

• ‘Cloud’ is vooral ook metafoor voor  
‘ophouden met eigen specifieke oplossingen’ 
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SURFconext 

Filmpje 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=UF8lYgOYkKA 
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Cloud services beschikbaar via SURF 
highlights, ‘the big 5’ 

 

• SURF bestuursseminar Cloud, 14 november 2012 

Streamwork 

Connections 

Implementatie met hulp van Google specialisten 
bij 11 hoger onderwijs instellingen (240.000 gebruikers) 
Via SURF ook beschikbaar voor onderzoeksinstellingen 
(normaliter enkel voor onderwijsorganisaties) 

Basisversie gratis  
voor studenten én medewerkers 
Implementatie met hulp van  
Microsoft specialisten 



 
via SURF 

 
1. EDUgroepen (online collaboration based on Microsoft Sharepoint) 

2. Google Apps & Google Drive (online collaboration) 

3. Liferay (portal software) 

4. Cisco WebEx (video conferencing / webconferencing) 

5. Evernote (personal note taking) 

6. SAP Streamwork (online collaboration) 

7. IBM Connections (online collaboration) 

8. Sharespace Sakai (online collaboration & learning) 

9. Microsoft Office 365 (online collaboration) 

10. Microsoft IT Academy (online training for Microsoft products) 

11. Viadesk (online collaboration) 

12. Topdesk (e-HRM and facility management) 

13. Omnicard (RFID services and ID cards) 

14. PedIT (social learning) 

15. Sunday Afternoon (online learning) 

16. Teachers channel (online knowledge platform for teachers) 

17. ItsLearning (online learning) 

18. GreenQloud (infrastructure as a service: rekenkracht, virtuele servers in de cloud) 

19. Sara Life Science Grid portal (research service) 

 

 

Cloud services via SURF,  beschikbaar gemaakt in 2012 
 



KLIK HIER OM EEN TITEL TE MAKEN 

Naam 
Functie 



Waarom Cloud? 

• Kwaliteit! Voldoen aan eisen van studenten, 
docenten, onderzoekers, medewerkers. 
 

• Meegroeien met de snel ontwikkelende eisen. 
 

• Betaalbaar en beheersbaar omgaan met ‘any 
device, any place, any time’. 
 

• Flexibiliteit en reductie/beheersing van kosten. 
 

• Reductie energieconsumptie en bijdrage aan 
duurzaamheid 
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Activiteiten SURF en 

instellingen 

• Public cloud en SURFconext 
 

• Beveiliging en privacy  
- ontwikkeling ‘10 geboden’ 
- IVR onderzoek naar Patriot act 
 

• Iedere instelling maakt sourcing-strategie 
(met behulp van template) 
 

• Ontwikkeling gezamenlijke I-strategie en 
referentie-architectuur 
Project Regie in de Cloud 
 

• Pilots met cloud (SIG Cloudimplementaties) 
 

• Ontwikkeling community cloud bij 
onderzoekdata, toetsinfrastructuur, …… 
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CBP zienswijze in de media



 



Rapport IViR in de media
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www.surf.nl/cloud 

dehaan@surf.nl 
06 – 2151 8258 
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