
4 3 2 

	  	  
Wat	  betekent	  iFoV?	  
De	  a%or(ng	  IFoV	  staat	  voor	  gevolgen	  van	  Focus	  op	  
Vakmanschap	  op	  informa(e	  en	  systemen.	  Het	  programma	  
hee,	  als	  doel	  de	  consequen4es	  van	  het	  ac4eplan	  Focus	  op	  
Vakmanschap	  op	  het	  vlak	  van	  informa4e	  en	  systemen	  voor	  
MBO-‐instellingen	  inzichtelijk	  te	  maken	  en	  instellingen	  bij	  de	  
implementa4e	  van	  het	  ac4eplan	  te	  ondersteunen.	  iFoV	  is	  een	  
programma	  van	  saMBO-‐ICT	  en	  wordt	  gefinancierd	  door	  het	  
ministerie	  van	  OCW.	  
	  
Waarom	  een	  programma	  iFoV?	  
Het	  ac(eplan	  Focus	  op	  Vakmanschap	  hee<	  een	  hoge	  impact	  
op	  de	  informa(ehuishouding.	  	  Uit	  analyses	  is	  gebleken	  dat	  dit	  
zowel	  geldt	  voor	  de	  informa4ehuishouding	  binnen	  instellingen	  
als	  voor	  die	  tussen	  de	  instellingen	  en	  de	  overheid.	  Een	  aantal	  
vraagstukken,	  zoals	  de	  herziening	  van	  de	  kwalifica4estructuur,	  
kunnen	  door	  instellingen	  niet	  individueel	  worden	  opgelost.	  
Bovendien	  is	  het	  belangrijk	  dat	  informa4evraagstukken	  in	  
rela4e	  tot	  elkaar	  worden	  opgelost	  en	  niet	  geïsoleerd	  per	  
onderwerp.	  Het	  cascademodel	  hee,	  bijvoorbeeld	  
consequen4es	  voor	  zowel	  de	  bekos4ging	  als	  voor	  het	  
inschrijfproces.	  Ook	  wordt	  de	  vormgeving	  en	  uitvoering	  van	  het	  
onderwijs	  geraakt	  door	  zowel	  de	  nieuwe	  normen	  voor	  
onderwijs4jd	  als	  de	  herziene	  kwalifica4estructuur.	  
	  
Uitvoering	  programma?	  
Om	  de	  vraagstukken	  zoveel	  mogelijk	  in	  samenhang	  te	  
benaderen	  is	  voor	  een	  thema(sche	  indeling	  gekozen.	  De	  
uitvoering	  van	  de	  ac4viteiten	  vindt	  in	  2014	  plaats	  in	  projecten	  
per	  thema.	  	  
	  

	  	   	  
	  

1.	  Bedrijfsvoering	  
Leergang	  deelnemeradministra(e.	  Voor	  de	  medewerkers	  die	  
het	  belangrijkste	  bronbestand	  voor	  bekos4ging,	  verantwoording	  
en	  managemen4nforma4e	  beheren,	  bestaat	  geen	  opleiding.	  
Binnen	  het	  iFoV-‐programma	  wordt	  een	  leergang	  ontwikkeld	  die	  
ingaat	  op	  de	  achterliggende	  context	  van	  de	  deelnemersadmini-‐
stra4e,	  zoals	  wetgeving,	  privacy,	  processen	  aanmelden	  en	  
inschrijven,	  rol	  en	  bijdrage	  ten	  aanzien	  van	  het	  primaire	  
(onderwijs)proces,	  etc.	  Deze	  (pilot)leergang	  wordt	  in	  2014	  twee	  
maal	  aangeboden.	  
	  
2.	  Bekos<gingsinforma<e	  
Teruglevering	  bekos(gingsgegevens	  in	  het	  inschrijvingsproces.	  
Eind	  2013	  is	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  gewenste	  teruglevering	  
van	  bekos4gingsgegevens	  in	  het	  inschrijvingsproces.	  In	  2014	  
wordt	  opvolging	  aan	  het	  rapport	  en	  de	  daarin	  opgenomen	  
roadmap	  gegeven.	  Daarnaast	  zijn	  middelen	  gereserveerd	  om	  de	  
implementa4e	  bij	  de	  instellingen	  te	  ondersteunen.	  
	  
3.	  Benchmark	  /	  MBO	  Transparant	  
Ondersteuning	  MBO	  Raad	  bij	  communica(e	  met	  instellingen	  
en	  ondersteuning	  instellingen	  met	  aanleveren	  van	  content.	  Dit	  
thema	  rond	  met	  name	  horizontaal	  verantwoorden	  is	  inhoudelijk	  
al	  in	  2013	  afgerond.	  De	  ac4es	  die	  voor	  2014	  zijn	  gepland,	  
worden	  uitgevoerd	  door	  de	  MBO	  Raad.	  Het	  programma	  iFoV	  
ondersteunt	  hier	  nog	  een	  beperkte	  periode	  bij.	  
	  
4.	  Examinering	  
Verbeteren	  examenproces.	  Vanuit	  instellingen	  en	  
examenontwikkelaars	  is	  de	  wens	  naar	  voren	  gekomen	  om	  de	  
processen	  rondom	  het	  ontwikkelen,	  plannen	  en	  afnemen	  van	  
(digitale)	  examens	  te	  verbeteren	  en	  middels	  (een)	  ICT-‐	  
voorziening(en)	  te	  ondersteunen.	  In	  deze	  eerste	  fase	  wordt	  het	  
proces	  geanalyseerd	  en	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  analogie	  van	  
Facet.	  Daarnaast	  wordt	  de	  stap	  gemaakt	  naar	  een	  programma	  
van	  eisen	  op	  hoofdlijnen.	  	  
	  
5.	  Herziening	  Kwalifica<estructuur	  (hKS)	  
Func(onele	  vereisten	  systemen.	  Eind	  2013	  is	  duidelijkheid	  
gekomen	  over	  de	  hKS.	  Ondertussen	  is	  met	  een	  vernieuwde	  
impactanalyse	  en	  met	  het	  opstellen	  van	  een	  aangepaste	  
planning	  op	  hoofdlijnen	  gestart	  .	  Deze	  planning	  loopt	  van	  begin	  
2014	  tot	  de	  start	  van	  het	  proeZaar	  op	  1	  augustus	  2015.	  Met	  de	  
resultaten	  van	  de	  impactanalyse	  wordt	  i.s.m.	  de	  
regieorganisa4e	  van	  OCW	  gestart	  met	  een	  project	  dat	  de	  
func4onele	  vereisten	  voor	  de	  systemen	  zal	  opleveren.	  
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6.	  (Macro)	  Doelma<gheid	  
Samenstellen	  en	  beheren	  van	  het	  opleidingenporJolio	  met	  
behulp	  van	  een	  Kubus	  met	  externe	  (arbeidsmarkt-‐)informa(e?	  
In	  2013	  is	  een	  onderzoek	  uitgevoerd	  naar	  de	  wenselijkheid	  en	  
de	  haalbaarheid	  van	  een	  dergelijke	  Kubus.	  In	  2014	  wordt	  op	  dat	  
rapport	  voortgeborduurd:	  
1.  Uitwerken	  en	  nader	  definiëren	  van	  deze	  gegevens.	  	  
2.  Organiseren	  van	  een	  ronde	  tafel	  met	  bestaande	  

leveranciers	  van	  dergelijke	  informa4e	  zoals	  SBB,	  MBO	  
Raad,	  DUO	  en	  par4jen	  zoals	  Kennisnet/SION	  die	  het	  
leveren	  van	  dergelijke	  informa4e	  beogen.	  

3.  Realiseren	  van	  een	  ontwerp	  van	  de	  Kubus.	  Indien	  door	  de	  
uitkomst	  van	  punt	  2	  gerechtvaardigd,	  wordt	  met	  een	  
ontwerp	  van	  de	  bedoelde	  voorziening	  gestart.	  

	  	  
7.	  Onderwijs<jd	  
Instellingen	  ‘in	  control’.	  Hoe	  zien	  de	  processen	  en	  
systeemvereisten	  eruit	  die	  een	  instelling	  in	  staat	  stellen	  om	  ‘in	  
control’	  te	  zijn	  met	  betrekking	  tot	  het	  plannen	  en	  uitvoeren	  van	  
het	  onderwijs?	  In	  2013	  is	  een	  ac4viteit	  gestart	  om	  deze	  vraag	  te	  
beantwoorden.	  Vanzelfsprekend	  met	  inachtneming	  van	  de	  
nieuwe	  normen	  voor	  onderwijs4jd.	  	  
	  
8.	  Professionalisering	  
Bevordering	  professionalisering	  docenten.	  Binnen	  dit	  thema	  
worden	  drie	  ac4viteiten	  uitgevoerd.	  	  
1.   Onderzoek:	  welke	  (digitale)	  ondersteuning	  hebben	  

instellingen	  nodig	  om	  de	  bekwaamheidsontwikkeling	  van	  
docenten	  onder	  controle	  te	  krijgen?	  Om	  dit	  te	  
onderzoeken	  worden	  de	  onderliggende	  processen	  in	  kaart	  
gebracht	  en	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  rela4e	  met	  het	  
Lerarenregister	  en	  de	  recent	  door	  de	  MBO	  Raad	  geopende	  
Kennisbank.	  

2.   Onderzoek:	  wat	  is	  het	  actuele	  gehalte	  aan	  eDidac(ek	  in	  
het	  onderwijs	  aan	  aankomende	  docenten?	  Onder	  
eDidac4ek	  wordt	  het	  didac4sch	  juist	  en	  effec4ef	  inzeden	  
van	  digitale	  ondersteuning	  in	  het	  onderwijs	  verstaan.	  Dit	  
onderzoek	  wordt	  uitgevoerd	  met	  als	  referen4e	  het	  in	  2013	  
door	  Kennisnet	  en	  SURF	  ontwikkelde	  bekwaamheidskader.	  

3.   Ontwikkelen	  referen(e-‐leergang	  eDidac(ek	  voor	  
docenten.	  Deze	  leergang	  is	  gebaseerd	  op	  het	  eerder	  
genoemde	  ‘bekwaamheidskader’	  en	  wordt	  samen	  met	  
Kennisnet	  ontwikkeld.	  	  

9.	  Studieloopbaaninforma<e	  	  
Implementa(e	  en	  gebruik	  SION-‐resultaten.	  Bekos4gd	  vanuit	  de	  
SION	  (Samenwerkingsplaeorm	  Informa4e	  Onderwijs)	  begro4ng	  
ondersteunt	  het	  programma	  iFoV	  bij	  de	  implementa4e	  van	  de	  
sector	  overs4jgende	  SION	  resultaten.	  Het	  doel	  is	  dat	  die	  
resultaten	  binnen	  de	  bve	  sector	  daadwerkelijk	  gaan	  worden	  
gebruikt.	  
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Wat	  is	  de	  meerwaarde	  van	  samenwerking	  in	  het	  	  programma?	  
Door	  de	  geïntegreerde	  aanpak	  vanuit	  het	  iFoV-‐programma	  
wordt	  voorkomen	  dat	  alle	  instellingen	  voor	  zich	  moeten	  
nadenken	  over	  de	  implementa4e	  van	  Focus	  op	  Vakmanschap,	  
met	  als	  doel:	  	  
	  
•  een	  doelma<ge	  besteding	  van	  gelden.	  Instellingen	  hoeven	  

niet	  allemaal	  zelf	  het	  wiel	  uit	  te	  vinden;	  
•  de	  integrale	  aanpak	  van	  vraagstukken.	  Hiermee	  wordt	  

implementa4e	  van	  inadequate	  deeloplossingen	  voorkomen.	  
•  het	  aanhaken	  van	  ondersteunende	  par<jen	  als	  SBB,	  DUO	  

etc.	  zodat	  zij	  goed	  bij	  de	  wensen	  van	  de	  instellingen	  aan	  
kunnen	  sluiten;	  

•  het	  aansluiten	  van	  ac<es	  en	  regelgeving	  bij	  processen	  en	  
systemen	  binnen	  de	  instellingen;	  

•  het	  4jdig	  betrekken	  van	  systeemleveranciers	  zodat	  de	  
ondersteunende	  applica4es	  juist	  en	  4jdig	  worden	  
aangepast;	  	  

•  de	  realiseerbaarheid	  van	  de	  maatregelen	  uit	  het	  ac4eplan	  
FoV.	  Want	  daar	  gaat	  het	  uiteindelijk	  om:	  de	  succesvolle	  
implementa4e	  van	  het	  ac4eplan	  Focus	  op	  Vakmanschap	  bij	  
elke	  MBO-‐school!	  

Kortom:	  Samen	  slim	  &	  Slim	  samen.	  
	  
	  

Verder	  lezen	  en	  nadere	  informa<e	  
Op	  de	  website	  van	  saMBO-‐ICT	  is	  meer	  informa4e	  beschikbaar	  
over	  het	  programma.	  Per	  thema	  staat	  beschreven	  welke	  
ac4viteiten	  in	  2014	  worden	  uitgevoerd,	  welke	  ontwikkelingen	  in	  
onze	  context	  plaatsvinden,	  bijvoorbeeld	  wetgevingstrajecten	  en	  
welke	  voortgang	  binnen	  de	  thema’s	  wordt	  geboekt.	  
Per	  thema	  kunnen	  vragen	  worden	  gesteld	  en/of	  opmerkingen	  
worden	  achtergelaten.	  
	  
contactgegevens	  
saMBO-‐ICT	  
Houduinlaan	  6	  
3447	  GM	  Woerden	  
Telefoon	  +31	  (0)	  348-‐753500	  
Email:	  info@sambo-‐ict.nl	  

Programma	  iFoV	  
Gevolgen	  van	  Focus	  op	  Vakmanschap	  

voor	  informa4e	  en	  systemen	  

2014	  

Aansturing & 
Afstemming 

Samen slim &  
Slim samen 

Hoe	  wordt	  het	  programma	  aangestuurd?	  
Alle	  stakeholders	  worden	  betrokken.	  Zowel	  de	  MBO-‐	  
instellingen	  als	  andere	  instellingen	  en	  (leveranciers-‐)	  
organisa4es	  die	  werken	  in	  het	  MBO-‐veld	  worden	  zo	  concreet	  
mogelijk	  bij	  het	  programma	  betrokken.	  Het	  programma	  wordt	  
bij	  de	  uitvoering	  inhoudelijk	  begeleid	  door	  gerenommeerde	  
marktpar4jen.	  
De	  aansturing	  van	  het	  programma	  wordt	  verzorgd	  door	  saMBO-‐
ICT.	  Het	  wordt	  vanuit	  saMBO-‐ICT	  geleid	  door	  een	  
programmamanager.	  Het	  programma	  krijgt	  ondersteuning	  van	  
een	  regiegroep	  en	  hee,	  diverse	  vormen	  van	  afstemming	  met	  de	  
instellingen	  ingericht.	  
	  
	  
Hoe	  is	  die	  afstemming	  met	  de	  ‘achterban’	  georganiseerd?	  
Om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  scholen	  geïnformeerd	  en	  
betrokken	  blijven	  wordt	  afgestemd	  middels:	  
•  Conferen(es	  -‐	  Op	  de	  beide	  saMBO-‐ICT	  conferen4es	  

(september	  en	  januari)	  en	  op	  de	  CvI	  conferen4e	  (april).	  
•  saMBO-‐ICT.nl	  -‐	  Op	  de	  pagina	  van	  het	  programma	  worden	  

per	  thema	  de	  relevante	  ontwikkelingen	  in	  de	  context	  van	  
het	  programma	  gemeld	  en	  over	  de	  voortgang	  
gerapporteerd.	  	  

•  Open	  klankbordgroep	  -‐	  De	  klankbordgroep	  staat	  open	  voor	  
alle	  instellingen	  en	  zal	  gedurende	  het	  programma	  een	  aantal	  
keren	  bijeen	  worden	  gebracht	  of	  worden	  geraadpleegd.	  	  

•  Gebruikersgroepen	  -‐	  De	  gebruikersgroepen	  worden	  
expliciet	  betrokken	  bij	  de	  impactanalyses	  op	  de	  
verschillende	  systemen	  die	  worden	  uitgevoerd	  onder	  de	  
verschillende	  thema’s.	  

•  Veldbezoeken	  -‐	  Vanuit	  saMBO-‐ICT	  worden	  de	  instellingen	  
regelma4g	  bezocht.	  Het	  Programma	  iFoV	  komt	  dan	  ook	  aan	  
de	  orde.	  	  

	  
	  
En	  afstemming	  met	  derden?	  
OCW,	  DUO,	  MBO	  Raad	  -‐	  Medewerkers	  van	  OCW	  (o.a.	  
voorzider),	  DUO,	  MBO	  Raad	  en	  saMBO-‐ICT	  (o.a.	  secretaris)	  
vormen	  samen	  de	  regiegroep	  van	  het	  programma	  iFoV.	  
De	  regiegroep	  richt	  zich	  op	  de	  voortgang	  van	  de	  thema’s	  en	  
neemt	  ini4a4ef	  over	  mogelijke	  (gezamenlijke)	  ac4es,	  benodigd	  
om	  de	  doelstelling	  van	  het	  programma	  iFoV	  te	  borgen	  en	  te	  
faciliteren.	  	  
	  
Leveranciers	  -‐	  Zodra	  projectresultaten	  daar	  aanleiding	  voor	  
geven	  worden	  deze	  gedeeld	  met	  de	  leveranciers	  van	  systemen.	  	  

...daar wil ik 
meer van weten! 

...daar wil ik 
meer van weten! 


