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Meerjarenplan 2013/15 

Jan Bartling 

Gericht op: 
•  Focus op vakmanschap 
•  Meer voor minder 
•  De belofte van ICT 

 
Activiteiten, oa.: 

•  Digitaal aanmelden en inschrijven 
•  Trendrapportage technologie en 

onderwijs 
•  De juridische kant van ICT 
•  Leermiddelen 

Maar ook reguliere activiteiten: 
•  Gebruikersgroepen 
•  Afstemming DUO 
•  Kennisdeling 
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Focus op vakmanschap 

Jan Bartling 



7 

Focus op vakmanschap 

Jan Bartling 
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Focus op vakmanschap 

Jan Bartling 

16 i-FoV 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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Aanmelden/inschrijven 

Jan Bartling 
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Omgeving DUO Omgeving instelling 

DAF binnen  
Webframe school 

SIS 

Deelnemer 

Leveren	  
gegevens	  
middels	  
webservices	  

Logt	  in	  op	  	  
Website	  	  instelling	  

ander 

DUO 
BRON 
GBA 

DUO pop up 
Standaard 
formulier 

met accordering 
deelnemer 

Link naar DUO 

OOK	  	  
ter	  ondertekening	  

Aanmelden/inschrijven DAF 
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Zelf 

Zelf 
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Sara	  

Dongen	  

van	  

Sara.Jansen@gmail.com	  

050-‐54545463	  

06-‐54321234	  

Sara.Jansen@gmail.com	  

Û 

Û - Bron GBA 

Û - Bron Duo 

Zelf - Bron Deelnemer 
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Û 

Zelf 

Zelf? 

Zelf? 

Zelf? 

Û 

Zelf 

Zelf 

Zelf 
Zelf Sara.Jansen@gmail.com	  

Û - Bron GBA 

Û - Bron Duo 

Zelf - Bron Deelnemer 

Û 
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Sara	  

Dongen	  

van	  

Sara.Jansen@gmail.com	  

050-‐54545463	  

06-‐54321234	  

Û Welkom	  Sara,	  	  
Hieronder	  vind	  je	  je	  gegevens	  zoals	  bekend	  bij	  DUO	  en	  de	  Gemeentelijke	  Basis	  
Administra=e	  (GBA).	  Klik	  welke	  gegevens	  je	  wil	  meenemen	  	  Druk	  op	  OK	  als	  je	  de	  gegevens	  
wil	  importeren	  in	  je	  aanmeldingsformulier.	  Mocht	  je	  gegevens	  willen	  aanpassen	  dan	  kan	  
dat	  in	  het	  aanmeldingsformulier	  van	  je	  instelling.	  

1986 82 028 

ⱱ	  

ⱱ	  
ⱱ	  
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1986 82 028 

Zelf 

Zelf 

Zelf 

Zelf 

Zelf 

Zelf 
Zelf 

Welkom	  Sara,	  Vul	  svp	  je	  persoonsgegevens	  in.	  
De	  vooringevulde	  gegevens	  zijn	  geïmporteerd	  uit	  het	  GBA.	  Je	  kunt	  de	  vooringevulde	  
gegevens	  waar	  nodig	  aanpassen.	  Velden	  met	  een	  *	  zijn	  verplicht.	  

Sara	  

Dongen	  

van	  

Sara.Jansen@gmail.com	  

050-‐54545463	  

06-‐54321234	  

Sara.Jansen@gmail.com	  

Jansen 

- 

Sara Catharina 

Vrouw 

24-11-1995 

Groningen 

Ø Vul hieronder de gewenste aanpassingen in: 

Ø Klik hier als postadres anders is dan woonadres 

Naam student Jacobs   
Wijzigi

ng 

Wijzigi
ng 

Eigen 
invoer 
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Aanmelden/inschrijven 

Jan Bartling 

Stand van zaken: 
•  Services DUO gereed 
•  Implementatie in systemen 

•  Educus 
•  Magister 
•  Edictis 
•  Peoplesoft 

Vervolg: 
•  Ondertekening Onderwijsovereenkomst 
•  BPV 
•  Uitiwsseling begeleidingsgegevens 
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LiMBO 

Jan Bartling 
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LiMBO markt 

Jan Bartling 

De omvang van de markt ruim € 180 miljoen per jaar.  
 
• De gemiddelde kosten voor leermaterialen bedragen 
ruim €330 per leerling per leerjaar. Er bestaan 
verschillen (tot een factor 2•) tussen dezelfde opleiding 
bij verschillende instellingen.  
 
• Bij alle onderzochte opleidingen vallen de meeste 
kosten (50% tot 80%) bij de aanvang van het eerste 
studiejaar.  
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LiMBO markt 

Jan Bartling 

 
Aanbevelingen: 
 
1. Provisieregeling: Maak helder hoe de provisieopbrengst 
wordt aangewend. Zie bij voorkeur af van provisie, en beding 
een korting.  
 
2. Vrijheid van bestellen leermateriaal: Maak als instelling 
duidelijk aan de leerling dat deze vrij is om materiaal elders te 
bestellen.  
 
3. Juridische aspecten: Maak sectorbreed bekend wat de 
juridische randvoorwaarden zijn m.b.t. de verwerving van 
leermiddelen. 
 
4. Gezamenlijk inkopen: Onderzoek wat de mogelijke baten en 
risico’s zijn van een gezamenlijke verwerving. 
 
5. Transparantie: Maak een analyse van de overeenkomsten 
die instellingen met marktpartijen hebben (diensten, 
voorwaarden).  
 
6. Leermiddelenbeleid: Overweeg het ontwikkelen van een 
format/checklist voor leermiddelenbeleid in het mbo. (Maak 
daarbij gebruik van de ervaringen en resultaten uit het vo.)  
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LiMBO juridisch 

Jan Bartling 

Boekenprijs 
  
De vaste boekenprijs geldt niet voor schoolboeken die zijn 
voorgeschreven op de leermiddelenlijst.  
  
BTW 
  
Boeken die worden geleverd in een pakket (combinatie), samen met 
andere (digitale) materialen, vallen onder voorwaarden onder het 6% 
tarief.  
  
Op digitale schoolboeken (e-boeken) is het normale BTW tarief van 21% 
van toepassing.  
  
CD-roms en DVD‟s waarop enkel educatieve content staat die uitsluitend 
bruikbaar is ten behoeve van het onderwijs, vallen onder voorwaarden 
onder het lage 6% btw tarief  
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LiMBO juridisch (2) 

Jan Bartling 

Schoolkosten 
 
Er dient een basisuitrusting aanwezig te zijn die de onderwijsinstelling zelf 
dient te financieren. Deze kosten van de basisuitrusting mogen niet aan 
de leerling mogen worden doorberekend.  
  
Van de leerling mag worden verwacht dat deze zelf de persoonlijke 
onderwijsbenodigdheden koopt die nodig zijn voor of ter voorbereiding op 
de lessen.  
  
Indien computers voor het onderwijs of het examen noodzakelijk zijn, 
dient de school voor aanschaf te zorgen. Een onderwijsinstelling mag wel 
verwachten dat de leerling (buiten school) beschikt over een computer.  
  
De school dient voor eigen rekening zorg te dragen voor licenties voor 
digitaal toets- en testmateriaal.  
  
Inkoop 
  
Het inschakelen van een leverancier/distributeur waar leerlingen zelf hun 
leermiddelen kunnen bestellen, maakt een onderwijsinstelling niet 
aanbestedingsplichtig. Voorwaarde is dat leerlingen zelf bestellen en 
betalen, zonder enige verplichting van de zijde van de onderwijsinstelling.  
  
Het is raadzaam om de leermiddelenlijst zelf aan de leerlingen te 
verstrekken, en niet exclusief via één leverancier beschikbaar te stellen.  
  
Vooralsnog is niet gebleken dat vergoedingen betaald aan 
onderwijsinstellingen door distributeurs/leveranciers, vallen onder enige 
letterlijke wettelijke beperking. Toch lijken de vergoedingen onder 
omstandigheden niet in lijn te zijn met de bedoeling van de wetgever en 
Minister van OCW.  
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LiMBO PvE 

Jan Bartling 

1 Eisen gerelateerd aan de processen  
(contracteren , schoolomgeving, publiceren 
bestellijst, bestellen, betalen, het leveren van 
leermateriaal, gebruiken leermateriaal) 
  
2 Eisen aan de ICT-ondersteuning  
(ict-voorzieningen, eck-2, ict-ondersteuning, 
contentcatalogus en leermiddelenlijst, identity 
management en profielen, bestel- en 
betaalomgeving , leeromgeving) 
  
3 Eisen aan de instellingen 
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LiMBO Scenario’s 

Jan Bartling 

 
1. De student aan zet De verantwoordelijkheid voor de 
aanschaf van het leermateriaal ligt volledig bij de 
student. Hij zorgt als kritische consument zelf dat hij de 
(digitale en niet-digitale) leermaterialen bij de start van 
de opleiding tot zijn beschikking heeft.  
 
2. De instelling regelt alles Het inschrijven bij een 
opleiding en het betalen van zijn inschrijfgeld is voor de 
student voldoende. Het ROC/AOC zorgt ervoor dat de 
aan student alle (digitale en niet-digitale) leermaterialen 
bij de start van de opleiding aan hem zijn geleverd.  
 
3. Alle leermateriaal is digitaal De student en docent 
kan altijd en overal bij zijn digitale leermateriaal via een 
eigen apparaat (tablet, laptop, smartphone en/of PC).  
 
4. Onbeperkt digitaal leermateriaal De student en de 
docent neemt een totaalabonnement op het MBO-
leermateriaal. Alle betaalde leermaterialen vallen onder 
dit ene abonnement.  
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LiMBO Vragen 

Jan Bartling 

 
1. Hoe ver gaat onze dienstverlening aan studenten en moeten we 
deze uitbreiden met het verzorgen van alle leermaterialen voor de 
student of leggen we de verantwoordelijkheid bij de student en wat 
is dan onze rol?  
 
2. Zetten we in op een volledige overgang van folio-leermateriaal 
naar digitaal leermateriaal dat altijd en overal voor de student 
toegankelijk moet zijn?  
 
3. Willen we als MBO-instellingen (individueel of gezamenlijk) 
komen tot een totaalabonnement op alle leermateriaal met de 
aanbieders/uitgevers?  
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MBOcloud 

Ba
si

sd
oc

um
en

t 

Draagvlak 

Oriëntatie marktpartijen 

Showcase 

Inkoop Infra 

100 applicaties 

Jan Bartling 
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MBOcloud 

Jan Bartling 
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MBOcloud 

Jan Bartling 

Maar ook: 
 
Rekenblokken 
Taalblokken 
Learning4U 
OnStage 
Rostar Eduflex 
Presentations2Go 
BPMOne 
Aura 
Muiswerk 
WinToets 
Leftclick 
Multisim 
Ultiboard 
SPL 
Studiemeter 
ViaStarttaal 

# instellingen -> 

In
te

ns
ie

f g
eb

ru
ik

->
 Office 365 

Sharepoint 
N@tschool 
 

 
SPL 
Deviant 
Wintoets 
AutoCAD 
 

 
Multisim 
BPM 
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MBOcloud 

Jan Bartling 
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MBOcloud 

Jan Bartling 
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MBOcloud 

Jan Bartling 
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MBOcloud 

Jan Bartling 

Federatie 
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MBOcloud: vragen 

Jan Bartling 

 
1. Kunnen we schaalvoordelen benutten en gezamenlijk inkopen 
van licenties en diensten? - vendormanagement  
 
2. Zijn we ons bewust van juridische risico’s? - kernregistratie  
 
3. De verandering van rol van de IT afdeling? 
 
4. Wat is de businesscase in € en flexibiliteit? 
 
 
Deelnemen aan 8 trajecten MBOcloud 
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Surf 

Jan Bartling 
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Surf 

Jan Bartling 
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Surf in/aanbesteding 

Jan Bartling 

inbesteden A
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N
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Surf in/aanbesteding 
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Surf in/aanbesteding 

Jan Bartling 
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3 hoofdredenen 

Jan Bartling 

1.  Aanbestedingsverplichting aantal instellingen* mbt 
internettoegang. 

2.  De activiteiten van Surf moeten voor minimaal 90% ten 
behoeve van de aangesloten instellingen plaatsvinden. 

3.  Wens van instellingen om “vendor management” te plaatsen 
bij MBO sector. 
a.  Uit principiële overwegingen 
b.  Omdat aanbesteed moet worden* 

 
*) Niet bij elke instelling! 
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Surf oplossing 

Jan Bartling 

•  Instellingen sluiten zich aan bij Surf 
•  Drie zetels in Raad van Afgevaardigden 
•  Verlichting afname basispakket 
•  Combinatie van Surfnet en –market 

•  Kostenneutraal voor instellingen 
•  De instelling sluit aan, incl. VO 
•  Gefaseerd afscheid nemen SLBdiensten 

•  Voor Surfnet instellingen noodzaak 
•  Voor anderen een keuze 
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Keuze voor instelling 

Jan Bartling 

Wat is mijn situatie als instelling

Ik heb een Surfnet aansluiting

Ik heb geen Surfnet aansluiting

Ik wil een aansluiting

Ik neem geen Surfnet aansluiting

Ik wil deelnemen aan Surf
Dan ook verplichting om deel te nemen aan 
Surfmarket, dus beide kernpakketten

Ik wil niet deelnemen aan Surf Helaas niet mogelijk, alleen op te lossen door 
Surfnetaansluiting op te heffen

Zelfde situatie als "Ik heb een aansluiting"

Meer dan 70% studenten sluit aan bij Surf

Minder dan 70% studenten sluit aan bij Surf

Dan mogelijk om Surfnet en Surfmarket diensten 
af te nemen zonder aan te sluiten bij Surf

Geen mogelijkheden om diensten bij Surfnet of 
Surfmarket af te nemen.
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Surf Q&A 

Jan Bartling 

Q: Moet ik aansluiten wanneer ik een Surfnet aansluiting heb? 
A: Ja, dat wordt een voorwaarde voor de instellingen. Surfnet is immers een soort inkoopcombinatie voor de Surfleden. 
 
Q: Kan ik gebruik blijven maken van SLBdiensten? 
A: Ja, maar dat kan niet wanneer men zich aansluit bij Surf. Men moet dus kiezen. 
 
Q: Verkoopt Surfmarket ook CD’s en DVD’s aan studenten? 
A: Zeker, deze dienst heet Surfspot. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van downloads of clouddiensten. 
 
Q: Gaan we ook gebruikmaken van de platformactiviteiten van stichting Surf? 
A: Nee, dat zijn gezamenlijke activiteiten van de instellingen. Wij doen dat via saMBO-ICT en Kennisnet. 
 
Q: Welke educatieve diensten en applicaties gaat Surf regelen? 
A: Voor het eerste jaar gaat Surfmarket aan de slag met 20 educatieve toepassingen, zoals Deviant 
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Surf Vragen 

Jan Bartling 

 
1. Hoe wordt aangekeken tegen deze ontwikkeling? 
 
2. Nemen we als sector de stap naar Surf? 
 
3. Zijn we bereid afscheid te nemen van SLBdiensten? 
 
4. Benoemen we via de MBO Raad, drie leden in de raad van 
afgevaardigden van Surf? 
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Informatiemanagement 

Jan Bartling 

Sociale media MBO 

Triple A 
Sturen op projecten 
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