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iFoV 
Van 
• Actieplan Focus op Vakmanschap 2011 – 2012 

• 40 maatregelen 
Naar 
• Consequenties voor processen en systemen 

• 9 thema’s 
 

• Zie ook de website van iFoV 
Wordt in februari bijgewerkt naar 2014 

http://www.sambo-ict.nl/programmas/programma-ifov/
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Bekostiging 
• Wetswijziging: 

• Doelmatige Leerwegen en Modernisering Bekostiging 
• Cascade oa: 

• Niet elke deelnemer dezelfde waarde 
• Consequenties voor beschikbare budgetten 
• Forecasting (meerjarig) gewenst? 

• 25.9 analyse (DUO, Gebr.Gr., MBO Raad en dBVE) 
• Welke processen op dit vlak ondersteunen 
• Met welke door DUO te leveren informatie 
• Realisatie hiervan loopt mee met vernieuwing BRON 
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Benchmark / MBO Transparant 

• SION project Horizontaal verantwoorden 
• Wordt afgerond in 2014 
• Thans pilots bij 2 instellingen 
• Streven in gebruik medio  

dit jaar 
 

• iFoV in 2014 
• Communicatie ondersteuning 
• (Wijze van) aanleveren eigen content 
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Studieloopbaaninformatie 

• Ondersteuning SION projecten 
• Bijdragen met name aan concretisering voor 

bve sector 
• Bv project referentiearchitectuur met digitaal 

ondertekenen (eID) 
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Examinering 

• Doel verbeteren examenprocessen 
• Wens tekent zich af voor  

• Centrale, uniforme examenvoorziening voor 
verschillende leveranciers 

• Analysetools afgenomen examens. 
 

• iFoV: Onderzoek in 2014 
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Macro Doelmatigheid 
• Wetsvoorstel dit voorjaar 

• Goed geïnformeerde aankomende  
studenten (bijsluiters/arb.marktpersp.) 

• Doelmatig opleidingen aanbod 
overleg voeren met bedrijfsleven en 
andere scholen obv gelegitimeerde data 

• Doelmatige opleidingen 
overleg voeren/afstemmen met andere scholen 

• iFoV in 2014: voortborduren op rapport Kubus 
• Uitwerken en verder definiëren gegevensset 
• Ronde tafel met “Bronnen” 
• Uitwerken/bijdragen voorziening 
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Herziening KS 

• Model is eind november vastgesteld 
• Impactanalyse is in december bijgesteld 
• Grove planning op weg 8-2015 opgesteld 
• Regie organisatie OCW ingericht 

 
• Nu iFoV actie om PvE te maken, 

samen met: 
• Leveranciers 
• Gebruikersgroepen 

 
 



9 

Onderwijstijd 

• Wetswijziging 
• Onderwijstijd is element van Onderwijskwaliteit 

• Meer ruimte onder Begeleide Onderwijs Tijd 
• Inzet IT (Zie Adviespunt Onderwijstijd op site Kennisnet) 
• Inzet ‘ander’ personeel 
• Meer vrijheid en flexibiliteit (meerjarig plannen en bijsturen) 

• Aantoonbaar In Control zijn vereist 
• Processen: Ontwerp, organiseren, bijsturen, verantwoorden 
• IFoV deelproject nadert afronding 

http://www.kennisnet.nl/themas/adviespunt-onderwijstijd/
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Professionalisering 
• Belangrijk in Actieplan 
• Behoeft veel verbetering blijkt uit rapportage 

MBO15 
• Overigens ook voor OOP (zie leergang DA) 

 
1. Processen en IT-ondersteuning bekwaamheids-

ontwikkeling in control? 
2. SvZ eDidactiek in opleidingen  

docenten (vraagontwikkeling)? 
3. Referentieleergang eDidactiek 
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Bedrijfsvoering 

• Goed beheerde DA fundament voor processen 
• Professionalisering Ondersteuning onderbelicht 
• Driedaagse voor senior – leidinggevend 

• Pilot maart-april 
• Vervolg november-december 2x 

• Andere relevante doelgroepen  
• Medewerkers DA,  
• F en P&C,  
• Onderwijs 
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Leergang DA 1 
• ProgCie 6 mbo-scholen 
• Onderwerpen / duur / opzet & werkvormen 
• Doel:  

bewust worden van omgeving en context, zowel intern als 
extern, waarbinnen de deelnemersadministratie een 
essentiële rol speelt 

• Opzet, aandacht voor 3 zaken: 
 Leren van docent/spreker/deskundige 
 Leren van elkaar 
 Naslagwerk 
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Leergang DA 2 
• Onderwerpen (allemaal in relatie tot DA) 

Wat is DA?, wet&regelgeving, spelers, ontwikkelingen, 
jaarcyclus, onderwijsontwikkeling, inschrijven, BPV, 
examineren/diplomeren, uitschrijven, VSV, BRON, 
verantwoording, intern/extern rapporteren, kwaliteits-
/procesmanagement, interne/externe communicatie&privacy 

• Stand van zaken 
• Programma 3 daagse ongeveer rond 
• Docenten/sprekers invullen 
• 15 deelnemers zoeken voor pilot 

• Pilot: 20 mrt, 26 mrt en 1 apr 
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Vragen 
• … 
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Paul.van.uffelen@sambo-ict.nl 
06 4180 1816 

Paul van Uffelen, Programmamanager iFoV 
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