
Welkom 

René Bosman 

Manager Informatie & Automatisering 

Lentiz onderwijsgroep 



Wie zijn wij? 

Lentiz 
onderwijsgroep 

 

7021 
leerlingen 

11  
scholen 

841 
medewerkers 
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Lentiz 
onderwijsgroep 

 

VMBO Cursus 

VMBO 

HAVO 

VWO 

MBO 

MAVO 

Welk onderwijs verzorgen wij? 

v 2.1 | jan.13  

VO 

BVE 

Legenda 

Ministerie OCW 

Ministerie LNV 



Waar zijn wij gevestigd? 

Schiedam 

Vlaardingen 

Maasland 
Naaldwijk 

Maassluis 

Lentiz onderwijsgroep 
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Onderwijsaanbod in de regio 
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Lentiz | Floracollege 
Lentiz | Dalton MAVO 
Lentiz | MBO Greenport 

Lentiz | Maaslandcollege 
Lentiz | MBO Outdoor 
Lentiz | MBO Animal 

Lentiz | Reviuslyceum 
Lentiz | Kastanjecollege 
Lentiz | MAVO Maassluis 

Lentiz | VMBO LIFE College 
Lentiz | MBO LIFE College 
Lentiz | MBO Greenport 

Lentiz | Groen van Prinstererlyceum 
Lentiz | Geuzencollege 



Organogram 
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Onderwerpen 

• Aanleiding 

• Aanpak 

• Huidige en gewenste ICT-situatie 

• Sourcingstrategie 

• Veranderroute 

• Programmaorganisatie 

• Werkstromen 

• Regievoering 
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Aanleiding 

1. Benodigde vernieuwing ICT-infrastructuur  

2. Rol ICT in onderwijs 

3. Ontwikkelingen in: 

– Visie en strategie  

– Onderwijs 

– Markt 

– Maatschappij 
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Onderwijs 

Informatiebehoefte 

Applicatielandschap  

Enterprisearchitectuur   

  

Missie, visie en strategie 

Markt- 
ontwikkelingen 

Maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Onderwijs- 
ontwikkelingen 
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Aanpak 

Sourcingstrategie  
Make & Buy 

Verschil huidig / gewenst  
en benodigde stappen 

Huidige  
situatie Visie en doelstellingen 

Benodigde functionaliteit 

Lentiz 2015 
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Inhuren externe deskundigheid 



Stappen 

Voorbereiding 
Inventarisatie 
huidige 
situatie 

Inventarisatie 
gewenste 
situatie 

Gap-analyse 
Vaststellen 
toekomstige 
organisatie 

Externe 
deskundigheid 

Beleidsnotitie 

Plan van Aanpak 

Beschrijving  
huidige situatie 

Beschrijving  
gewenste situatie 

Organigram 
Functie- 
beschrijvingen 

Besturingsmodel 
Processen (globaal) 

Gap- 
analyse 

ICT-strategieplan 

Sourcingstrategie 

Businesscase 
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Huidige situatie 

 

 

 

 

 

Algemeen • Behoefte aan beter afstemming ICT en onderwijs 

Functioneel • Behoefte aan meer nieuwe functionaliteit 
• Behoefte aan gedifferentieerde beveiliging 

ICT-dienstverlening 
 

• Dienstverlening niet formeel vastgelegd  
onvoldoende duidelijkheid 

ICT-organisatie • Kennisniveau en expertise wisselend 
• Communicatie I&A, onderwijs en bedrijfsvoering kan 

beter 

Techniek • ICT-infrastructuur decentraal ingericht,  centraal 
gekoppeld  
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Gewenste situatie 

 

 

 

 

 

Algemeen • Elke school eigen wijze en tempo ICT-innovatie 

Functioneel • Toegang altijd, overal, met elk apparaat 
• Informatiedelen en samenwerken 
• Eenvoudige toegang alle functionaliteiten 

ICT-dienstverlening 
 

• Helderheid bereik en niveau ICT-dienstverlening  
• Persoonlijk contact bij dagelijks beheer  
• Inzicht in planning, status en geleverde diensten 

ICT-organisatie • I&A sparringpartner voor integratie ICT in onderwijs 
• ICT-bekwaamheid gebruikers 

Techniek • Performance, betrouwbaarheid en flexibiliteit 
infrastructuur t.b.v. innovatie 

• Minder investeringen in eigen faciliteiten 
• Betalen voor feitelijk gebruik 
• Uitbreiding draadloos netwerk en bandbreedte 

internetverbinding 
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Van huidig naar gewenst 
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Algemeen • Meer flexibiliteit ICT-voorzieningen 
• Vrijheid binnen duidelijke kaders 

Functioneel • Van ICT-gebruik binnen Lentiz naar altijd, overal en 
met elk apparaat 

• Eenvoudig bereikbare centrale voorziening voor 
informatiedelen en samenwerken 

ICT-dienstverlening 
 

• Van aanbod- naar vraaggestuurde ICT 
• Van inspanningsverplichting naar gegarandeerde 

kwaliteit (SLA) 

ICT-organisatie • Van ICT-leverancier naar sparringpartner onderwijs 
en bedrijfsvoering 

• Van ICT-leverancier naar regieorganisatie 

Techniek • Van decentrale naar centrale ICT-infrastructuur en 
applicaties 



Sourcingstrategie 
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Kavels  
ICT-dienstverlening 
gewenste situatie 1. Intranet/portaal (technisch) 

2. Werkplek 

3. Applicaties (technisch) 

4. Server & Data 

5. Netwerk 

6. Datacenter 

7. Telefonie 

8
. 
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9. Regievoering 

Informatiebeveiliging 
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r 1. Intranet/portaal (technisch) 

3. Applicaties (technisch) 

4. Server & Data 

5. Netwerk 

6. Datacenter 
Kavels die afdeling I&A zelf blijft uitvoeren 

Kavels  onder te brengen bij externe partij 

 
NB 1:   WAN, internetverbindingen en apparatuur van kavel netwerk  
 blijven onder verantwoordelijkheid van Lentiz.  

NB 2:   Eigenaarschap van apparatuur is onderdeel van het kavel Werkplek.
  
 



Regieorganisatie 
 

 

Organisatie en sourcing 
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Vraagzijde Aanbodzijde 
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Veranderroute: fasen 

Plateau 3 ‘Alles gekoppeld’ 
(eind 2013) 

Plateau 2 ‘Basis ontsloten’ 
(medio 2013) 

Plateau 1 ‘Basis op orde’ 
(eind 2012) 

Te behalen doelen: 
• Onderwijs en I&A zijn in gesprek 

over ICT-innovaties in het 
onderwijs 

• De basis van het intranet 
(portaal) is gerealiseerd 

• Lentizbrede kaders omtrent  
ICT-dienstverlening zijn gesteld 

• De aanbesteding heeft 
plaatsgevonden. 

• De infrastructuur is vernieuwd 
• I&A werkt met processen en is in 

staat leveranciers aan te sturen 

Te behalen doelen: 
• Alle scholen werken op de nieuwe 

infrastructuur 
• I&A ondersteunt onderwijs bij  

ICT-innovaties 
• De tweede fase van het intranet 

(portaal) is geïmplementeerd 
• Dienstverlening wordt geleverd via 

PDC en SLA 
• Leverancier beheert de nieuwe 

infrastructuur 
 
 
 

Te behalen doelen: 
• Onderwijs heeft een 

sparringpartner in I&A 
• Er is een jaarlijkse  

ICT-onderwijsinformatieplanning 
• Alle noodzakelijke functionaliteit  

is beschikbaar in het intranet 
(portaal) 

• Er wordt projectmatig gewerkt 
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Veranderroute: werkstromen 

We onderscheiden 4 werkstromen: 

• Portaal 

• Aanbesteding 

• Techniek 

• Organisatieontwikkeling 
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Veranderroute: planning 
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        Werkstroom ‘Portaal’                        Werkstroom ‘Aanbesteding’                           Werkstroom ‘Techniek’                           Werkstroom ‘Organisatieontwikkeling’    

Uitbreiding Wlan, Wan en internetverbindingen 

Plateau 1 ‘Basis in orde’ 
 2012 

1 mrt 1 sept 1 jan 

Ontwerp en bouw 
nieuwe infrastructuur 

Ontwerp 
portaal 

Implementatie basis portaal 

1 jun 

Organisatieontwikkeling  
fase 1 

Voorbereiding en migratie naar 
nieuwe infrastructuur 

Plateau 2 ‘Basis ontsloten’ 
Medio 2013 

Plateau 3 ‘Alles gekoppeld’ 
Eind 2013 

Organisatieontwikkeling  
fase 3 

Organisatieontwikkeling  
fase 2 

Uitvoering en nazorg 
aanbesteding 

Voorbereiding 
aanbesteding 

31 dec 

Implementatie overige  
functionaliteiten portaal 

1 jan 

Ontwikkeling koppelingen 

Gebruik basis portaal en definiëren vervolgfunctionaliteit 



Programmaorganisatie 
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Stuurgroep 

Programma-
manager 

Portaal Aanbesteding Techniek 
Organisatie-
ontwikkeling 

PR & 
Communicatie 



Portaal 
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Voorbereidings-
fase 

Portaal 

bouwen 

Portaal 
implementeren 

Governance en 
opleiding 

Portaal 
verder 
ontwikkelen 

Plan van eisen 

Aanbesteding  
Contract 

Solution 
architectuur 

Opzetten 
functionele 
structuur 

Vullen sites 

Beleggen  
functies 

Selectie 
leveranciers 

Besturingsplan 
Opleidingsplan 

Plan van aanpak 

Training en 
opleiding 

Communicatie Communicatie Communicatie 

Evaluatie 
Plan van aanpak 

Migreren naar 
nieuwe omgeving 



Portaal MijnLentiz.nl 
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Europese aanbesteding 
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Voorbereidings-
fase 

Selectie- 
fase 

Offerte- 
fase 

Contracterings-
fase 

Transitie- 
en nazorg- 
fase 

Selectieleidraad 
en -criteria 

Aankondiging 

Inkoop-
voorwaarden 

Beschrijving  
huidige situatie 

Functioneel 
ontwerp 

Beoordelen en 
selecteren 

Contract-
documenten 
SLA en PDC 

Schouwing 

Selectie 
leveranciers 

Contract 

Gunning 



Techniek 
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Uitbreiding 
verbindingen 
en draadloos 
netwerk 

Afstemmen en 
beschikbaar 
stellen 
applicaties 

Invoeren 
identity-
management 

Ontwikkelen 
koppelingen 

Migreren en 
ontmantelen 

Inventarisatie 

Contract 

Inventarisatie 
applicaties 

Opzetten IAM-
infrastructuur 

Selectie 
leveranciers 

Overzetten 
bronnen naar 
nieuwe omgeving 

Opstellen rollen 
Migreren naar 
nieuwe omgeving 

Uitfaseren en 
ontmantelen oude 
ICT-infrastructuur 

Specificatie 
koppelingen 

Ontwikkelen 
koppelingen 



Organisatieontwikkeling 
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Opstellen  
regie- 
organisatie 

Vaststellen 
dienst- 
verlening 

Invoeren  
regie- 
organisatie 

Transitie- 
fase 

Evaluatie- 
fase 

Bemensing en 
functie-
beschrijvingen 

Besturingsmodel 

Beleids-
documenten 

Producten en 
diensten 

Training en 
opleiding 

Communicatie 

Inrichten 
ondersteuning 

Processen 
beschrijven 

Dossier afspraken 
en procedures 

Communicatie 



Producten en diensten 
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Taken ICT-regieorganisatie 
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Al wat nodig is om de ICT-dienstverlening te ontwikkelen 
en te leveren en de beschikbaarheid te garanderen, ter 
ondersteuning van de onderwijsprocessen en de 
bedrijfsvoeringsprocessen.  

 

Randvoorwaarden:  

-  breed gedragen bedrijfsstrategie;  

-  een hiervan afgeleide en duidelijke ICT-strategie. 
 



Onderdelen van regievoering 
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• Vertalen van onderwijs- en bedrijfsvoerings-vraagstukken 
naar ICT-oplossingen en (nieuwe) ICT-diensten 

• Monitoren en sturen op afgesproken service levels 

• Aansturen van marktpartijen 

• Voeren van functioneel beheer over centrale applicaties 

• Het op gewenst niveau brengen en houden van de 
informatiebeveiliging 

 



ICT-leveranciers 
 

Besturingsmodel 
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Regieorganisatie Scholen 

Vraagzijde Aanbodzijde 

Strategisch 

Tactisch 

Operationeel 

Strategisch 

Tactisch 

Operationeel 

Strategisch 

Tactisch 

Operationeel 



ICT-leveranciers 
 

Processen en activiteiten 
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Regieorganisatie Scholen 

Vraagzijde Aanbodzijde 

• Aandragen van 
onderwijsontwikkelingen 

• Definiëren van 
ICT-onderwijsbehoeften 
(innovatie) 

• Evalueren van  
ICT-dienstverlening 

• Afnemen en gebruiken  
ICT-producten en  
ICT-diensten 

• Volgen onderwijs- en markt ontwikkelingen 
• Opstellen en bewaken van: 

-  ICT- en sourcingstrategie 
-  Informatiebeleid  
-  ICT-architectuur  
-  ICT-portfolio 

• Bundelen, vertalen en adviseren over ICT-
onderwijsbehoeften (innovatie)  

• Opstellen onderwijsinformatieplan 
• Uitvoeren servicelevelmanagement  
• Uitvoeren leveranciersmanagement 
• Uitvoeren financieel management 

• Ondersteunen gebruikers 
• Monitoren en bewaken ICT-diensten  
• Beheren meldingen (incidenten, verzoeken en 

wijzigingen) 
• Uitvoeren functioneel beheer  
• Beheren Lentiz ICT-middelen 

• Bijdrage leveren aan  
ICT-strategie en  
ICT-architectuur 

• Aandragen 
marktontwikkelingen 

• Aandragen van  
ICT-oplossingen voor  
ICT-onderwijsbehoeften 

• Levering ICT-diensten 
• Leveranciersmanagement 

• Leveren ICT-producten en 
-diensten 

• Aannemen en afhandelen 
meldingen 

• Beheren ICT-middelen  
• Beheren van kennis o

p
er

at
io

n
ee

l 
ta

ct
is

ch
 

st
ra

te
gi

sc
h

 



ICT-leveranciers 
 

Functies en rollen 
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Regieorganisatie Scholen 

Vraagzijde Aanbodzijde 

• Raad van Bestuur 
• Schooldirecteur 
• Stafmanager 

• Schooldirecteur 
• Teamleider 
• Stafmanager 
• Docent 

• Schooldirecteur 
• Teamleider 
• Stafmanager 
• Docent 

• Stafmanager  I&A (functie) 

• Servicemanager I&A (functie) 
• Sr. medewerker advies & projecten (functie) 
• Regisseur Lentizbrede applicaties (rol) 

• Servicedesk- en supportmedewerker (functie) 
• Sr. servicedeskmedewerker (functie) 
• (Sr.) Functioneel beheerder voor Lentizbrede 

applicaties (functie) 

• Directeur ICT-leverancier 
• Accountmanager van 

ICT-leverancier 

• Service delivery 
manager  

• Servicedesk (2e/3e lijns) 
• Servicesupport  

(2e/3e lijns) 
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Regievoeren… 
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Scholen ICT-regieorganisatie ICT-leveranciers 

Afspraken PDC SLA 



Vragen? 
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