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Wat valt er te vertellen… 

• Wat is FoV en stand van zaken 

• Eerste verkenning 

• Nadere analyse 

• Waar staan we nu 

• … 
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Stand van zaken 

• Maandag debat kamer 

• Voor zomer het uWEB 

   (Uitvoeringsbesluit WEB) 

 

• Maar er is veel in gang… 
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Eerste verkenning 

• De 27.6 groep (ca 25 deelnemers): 

• 6 ROC’s 

• Kennisnet 

• MinOCW 

• DUO 

• Inspectie 

• MBO Raad 

• Resultaat een opzet voor een programmaplan: 
“Vertaling naar informatie en systemen” 
gepresenteerd op gebruikersdag 26.11 (site) 
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De 16 gevonden onderwerpen 

Onderwijsinhoud: 

 

 
1. Onderwijstijd en ICT 

2. Early warning 

onderwijstijd 

3. Kwalificatiedossiers 

4. Doelmatigheid 

5. Examinering 

Inform.uitwisseling 

instellingen-overheid: 
 

6. Opleidingsdomeinen 

7. Aanmelden/inschrijven 

8. VAVO 

9. Bekostigingsmethodiek 

10. Passend onderwijs 

11. VSV 

12. Uitwisseling 

examengegevens 

Inform.uitwisseling 

sectoren: 

 
13. Studievoortgang 

14. Terugkoppeling HO en 

arbeidsmarkt 

15. Keten VMBO-MBO-

HBO 

16. Verbeteren benchmark 
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Overzicht projectenlandschap 
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Waar staan we nu 

• Er is een regiegroep met OCW, DUO, MBO 
raad en saMBO-ICT 

• Actie 1 (kt): Eigen ronde OCW op de genoemde 
onderwerpen / thema’s 

• Actie 2 (lt): Zoeken naar manieren eerdere 
betrokkenheid veld 
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Waar staan we nu 

• Begin februari analyses saMBO-ICT (Cap) en 
OCW uitwerken in acties: 

• Hoe de implementatie versoepelen (projecten in 
afronding mn CvE; SBB) 

• Welke beleidsvorming /  

    projectdefinitie te beïnvloeden 

• Welke projecten /  

    activiteiten zijn nog nodig 

• Vervolg 27-6 
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Wat valt er te vertellen… 

• Wat is FoV en stand van zaken 

• Eerste verkenning 

• Nadere analyse 

• Waar staan we nu 

• Zoeken naar … 
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… Balans 

Instellingen: 

 
Absorptievermogen 

Vragen 

Onduidelijkheden 

Organisaties 

leveren op: 

 
Hoedanigheden 

Tempo 
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Vragen – Zorgen – Opmerkingen – Adviezen – … ? 
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Paul.van.uffelen@sambo-ict.nl 

06 4180 1816 

Paul van Uffelen 
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