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Waar	  staan	  we?	  
•  Bijna	  30	  scholen	  betrokken	  
•  RealisaAeproject	  gestart:	  
demonstraAesoEware	  gereed.	  

•  Samenwerking	  Kennisnet	  &	  
SURF	  

•  Eerste	  pilots	  voorjaar	  2015	  



Ieder	  voor	  zich	   Samen	  



Hier S.V.P. 

ALLES 
aanschaffen 

GOED-
KOPER! 

SNELLER 
in huis! 

In 
DELEN 
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Gedwongen	  

winkelnering	   Keuzevrijheid	  

Leermiddelen-‐
lijsten	  in	  publiek	  
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Uitgangspunten	  
•  Gebruik	  maken	  van	  wat	  er	  
al	  is.	  

•  Standaarden!	  



Niet-‐cloud	  
apps	  	  

MBOcloud	  Hub	  

Markt!	  



	  Schoolportaal	  
	  	  	  

MBOcloud-‐Hub	  
	  
	  
	  

Selecteren	  
Vergelijken	  

(Bestellen/Betalen)	  
Toegang	  

Catalogus	  
-‐(Cloud)diensten	  

-‐(digitale)	  leermiddelen	  en	  
leermaterialen	  

(Leer)middelenlijst	  
-‐(Cloud)diensten	  

-‐(digitale)	  leermiddelen	  en	  
leermaterialen	  Aangeboden	  door	  

marktparAjen,	  Kennisnet,	  
SURFmarket,	  etc.	  

clouddienst	  

Gevirtualiseerde	  
applicaAe	  

Folio,	  reader,	  
leermateriaal	  

	  digitaal	  
leermiddel	  

Docent	  
Docent	  

Student	  
Student	  

Student	  
Student	  

Docent	  Medewerker	  
(bv	  docent)	  

instelling	  instelling	  

instelling	  instelling	  

SURF-‐
conext	  

Kennisnet	  
FederaAe	  

iECK	  
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Succes	  MBOcloud	  



realisaAe	  
•  Demonstrator	  gereed	  
•  Pilot	  start	  in	  mei	  
•  Scenario’s	  
doorontwikkeling	  worden	  
voorgelegd	  aan	  de	  
Taskforce	  en	  Stuurgroep	  



scholen	  
•  Bijna	  30	  scholen	  betrokken	  

– Taskforce	  
–  Jongeriusoverleg	  

•  Pilotscholen	  	  
–  Nova	  College	  
–  Albeda	  College	  
–  Drenthe	  College	  
–  DelAon	  College	  



markt	  
•  Distributeurs	  
•  Uitgevers	  
•  Cloudleveranciers	  
•  Leveranciers	  
gevirtualiseerde	  niet-‐
cloudapps	  	  

Lise`e	  Wertergroep	  
Ke`enis	  

Van	  Dijk	  EducaAe	  
SURFmarket/SURFspot	  

Iddink	  
WebEdu	  
BOL.com	   GEU-‐uitgevers	  

EduacAef	  
SAchAng	  

PrakAjkleren	  

Schoolkassa	  
MicrosoE	  
(Azure)	  

	  
Vancis	  

AdvanAve	  
IT-‐Workz	  
Lexima	  

(Kurzweil)	  



randvoorwaarden	  
•  Beheer,	  Regie,	  Governance	  
•  Aansluitvoorwaarden	  



Project Release 1 & Demonstrator 
SaMBO-ict Conferentie 30 januari 2015 

Hedwig van Vuuren 



Planning	  –	  project	  Release	  1	  

Ontwikkelen	  Demonstrator	   	   	  oktober	  2014	  -‐	  1	  februari	  2015	  
	  
Ontwikkelen	  Pilotomgeving	   	   	  februari	  -‐	  1	  mei	  2015 	  	  
(implementeren	  clouddiensten	  en	  leermiddelenleveranciers)	  

	  	  
Uitvoeren	  pilots	  op	  scholen	   	   	  1	  mei	  –	  half	  september	  2015	  
	  
Resultaten	  pilots	  ophalen	  	   	   	  september	  2015	  	  
	  
Vergezicht	  Architectuur 	  	  1.0	  versie 	  september	  2014	  –	  mei/juni	  2015	  



Doelen	  demonstrator	  

•  Is	  deze	  service	  op	  grote	  schaal	  haalbaar	  (kriAsche	  succes	  factoren)?	  

•  Enthousiasmeren/werven	  van	  leveranciers	  en	  instellingen	  	  

•  IdenAficeren	  van	  aandachtspunten	  en	  gewenste	  uitbreidingen	  	  

•  Zo	  snel	  mogelijk	  feedback	  krijgen	  van	  gebruikers	  voor	  

verbeteringen	  



Na	  oplevering	  demonstrator	  

•  Pilotomgeving	  (huidige	  project)	  

•  Haalbaarheidsonderzoek	  en	  inventarisaAe	  wensen	  

doorontwikkeling	  producAe-‐omgeving	  

•  Haalbaarheidsonderzoek	  en	  inventarisaAe	  wensen	  

doorontwikkeling	  naar	  volgend	  plateau	  



Demonstrator	  

h`p://mbocloud-‐
demo.kennisnet.nl/ 



Reac<es	  en	  zelf	  proberen?	  

Stuur	  je	  reacAe	  naar	  h.vanvuuren@kennisnet.nl	  
	  
Zelf	  proberen:	  stuur	  een	  mail	  naar	  h.vanvuuren@kennisnet.nl	  	  
Je	  krijgt	  de	  inloggegevens	  toegestuurd.	  
En	  we	  horen	  dan	  graag	  je	  reacAe.	  
	  
Bedankt	  voor	  je	  aandacht!	  



Regie op Leermiddelen door Btg MEI 
saMBO-ICT conferentie, 30 januari 2015 

Willem-Jan van Elk 



Zorg ervoor dat de 
titel uit 1 regel 

bestaat. 

Zorg ervoor dat het 
tekstvak niet over de 
witruimte en het logo 

geplaatst wordt.  

Vraagsturing leermiddelen:  geschiedenis 
n  2012 Q4  MBO  à  PvE, vanuit technisch vraagstuk 

n  2014 Q1  MBO  à  dialoog MBO-markt i.v.m. herziening KD’s 

n  2014 Q2  PO/VO  à  PvE, vanuit bestuurlijke vragen 

n  2014 Q3  MBO  à  discussie bestuurders over leermiddelen 

n  2014 Q4  MBO  à  uitwerken vraagsturing Btg MEI 



Zorg ervoor dat de 
titel uit 1 regel 

bestaat. 

Zorg ervoor dat het 
tekstvak niet over de 
witruimte en het logo 

geplaatst wordt.  

MBO-Bestuurders:  sturing op keten 
n  sturing op vraag 

n  deels specifiek, samen met bedrijfsleven door Btg 

n  sturing op ketencondities 
n  breed organiseren, vanuit MBO Raad/SaMBO-ICT 

n  sturing op aanbod 
n  wanneer markt faalt vanuit echt ‘eigen’ construct à Btg 
n  open materiaal vraagt vorm van organiseren à MBO-breed 

n  basis: vraagarticulatie en marktwerking 



Zorg ervoor dat de 
titel uit 1 regel 

bestaat. 

Zorg ervoor dat het 
tekstvak niet over de 
witruimte en het logo 

geplaatst wordt.  

Btg MEI: van knelpunt naar regie (1) 
n  Gemeenschappelijke aanpak nodig, omdat 

n  markt is beperkt à onvoldoende vernieuwing aanbod 
n  LM onvoldoende actueel, flexibel, aantrekkelijk 
n  herziening KD maakt vernieuwing/doorontwikkeling nodig 
n  in branches bestaat veel LM, maar niet beschikbaar voor MBO 

n  Doelen 
n  LM zijn actueel, betaalbaar, ondersteunen aantrekkelijk 

beroepsonderwijs (Q) 
n  dekkend aanbod (hKD), ‘voor (in elk geval) alle relevante 

opleidingen 
n  redelijke prijs c.q. lagere kosten voor deelnemer 
n  faciliteren docent in hun werk 
n  meer mogelijkheden voor maatwerk/flexibilisering (modulaire 

opbouw) 

 



Zorg ervoor dat de 
titel uit 1 regel 

bestaat. 

Zorg ervoor dat het 
tekstvak niet over de 
witruimte en het logo 

geplaatst wordt.  

Btg MEI: van knelpunt naar regie (2) 
n  Uitgangspunten 

n  actuele beroepspraktijk als vertrekpunt voor state-of-the-art LM 
n  LM betreffen beroepsinhoud à kennis, vaardigheden, gedrag 
n  LM opgebouwd uit kleine eenheden 
n  LM inzetbaar voor verschillende opleidingen, bieden differentiatie 

en verdieping 
n  LM multi-inzetbaar: BOL & BBL, deel kwalificaties, bij-/nascholing 
n  LM zijn digitaal beschikbaar 

n  Organisatie en Regie 
n  gemeenschappelijke regie door onderwijs en branches  
n  open markt, ruimte voor nieuwe spelers, geen verplichte 

winkelnering,  
n  kleine organisatie voor vraagsturing, kwaliteit, communicatie, … 

 



Zorg ervoor dat de 
titel uit 1 regel 

bestaat. 

Zorg ervoor dat het 
tekstvak niet over de 
witruimte en het logo 

geplaatst wordt.  

planning en resultaten 
n  Voorbeelduitwerking KD naar 
Leerlijn 

n  Globale inventarisatie 
aanbod leermiddelen 

n  Formuleren PvE voor 
leermateriaal en infrastructuur 

n  Businessconcept 



Nog	  vragen?	  

??	  



Willem-Jan van Elk 
Strategisch adviseur  
w.vanelk@kennisnet.nl 
06-22514745 
 

Bedankt	  voor	  	  
uw	  aandacht!	  

Hedwig van Vuuren 
Projectmanager MBOcloud 
H.vanvuuren@kennisnet.nl 
06-13702933 

Maaike Stam 
Programma-manager 
MBOcloud 
maaike.stam@sambo-ict.nl 
06-55330909 


