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1.  Minimaal	  15	  van	  de	  nu	  bij	  SURFnet	  aangesloten	  MBO-‐instellingen	  moeten	  
na	  2016	  internet	  gaan	  aanbesteden	  vanwege	  de	  hoogte	  van	  de	  kosten.	  	  
Aanbesteden	  betekent	  dan	  sowieso	  afscheid	  nemen	  van	  SURFnet.	  SURFnet	  
mag	  nl.	  niet	  intekenen	  op	  aanbestedingen.	  SURFnet	  opereert	  aan	  de	  
vraagzijde,	  niet	  aan	  de	  aanbodzijde.	  
Deze	  15	  MBO-‐instellingen	  willen	  echter	  bij	  SURFnet	  blijven.	  Maar	  hoe	  dan	  ?	  

2.  Aanschaf	  van	  soKware	  moet	  ook	  worden	  aanbesteed	  indien	  de	  kosten	  
boven	  de	  drempelwaarde	  van	  de	  aanbestedingsplicht	  komen(207.000	  euro	  
excl.	  btw	  over	  vier	  jaren).	  Met	  de	  huidige	  licenPeleverancier	  is	  hier	  geen	  
oplossing	  voor.	  Hoe	  dan	  verder	  ?	  
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Dus	  via	  inbesteden	  	  
	  
-‐  HoeK	  een	  mbo-‐instelling	  internet	  niet	  meer	  aan	  te	  besteden;	  
-‐  Kunnen	  de	  grote	  soKwarelicenPecontracten	  worden	  afgenomen	  volgens	  de	  

juridische	  regels,	  ook	  in	  de	  toekomst;	  
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Iedere	  afdeling	  vertegenwoordigt	  een	  sector.	  	  
Voor	  de	  afdeling	  mbo	  zullen	  drie	  CvB	  leden	  ziYng	  nemen	  in	  de	  Ledenraad.	  
Ledenraad	  stelt	  Meerjarenplan	  vast	  en	  ook	  de	  jaarplannen.	  	  
Men	  heeK	  invloed	  op	  strategisch	  niveau	  en	  controleert	  SURF	  en	  haar	  
werkmaatschappijen.	  
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In	  februari	  zal	  SURF	  naar	  het	  CvB	  van	  iedere	  MBO-‐instelling	  brief	  sturen	  met	  
uitnodiging	  lid	  te	  worden	  van	  de	  coöperaPe	  SURF.	  
	  
VerwachPng:	  al	  wel	  aangesloten	  mbo-‐instellingen	  zullen	  eerder	  posiPef	  besluiten.	  
	  
Als	  je	  eenmaal	  lid	  bent,	  dan:	  
	  
-‐  Na	  inbesteden	  kan	  een	  instelling	  licenPes	  afnemen	  van	  SURFmarket.	  
-‐  Is	  afname	  van	  innovaPeve	  diensten	  bij	  SURFnet	  als	  eduroam	  en	  SURFconext	  

mogelijk;	  
-‐  Toegang	  tot	  kennis	  en	  experPse	  van	  SURF	  in	  vorm	  van	  bijeenkomsten	  en	  

workshops.	  
-‐  Uitwisseling	  van	  best	  pracPces	  met	  ICT	  tussen	  instellingen	  	  

Bijvoorbeeld	  SIGN-‐overleg	  =	  “techneutenleut	  voor	  mbo	  en	  hbo”:	  omgaan	  met	  
technische	  ontwikkelingen	  als	  cloud	  (idenPty	  management),	  BYOD	  (wifi	  en	  
inloggen),	  security	  (firewalls,	  e.d.),	  enz.	  
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Graag	  handen	  opsteken:	  wie	  is	  al	  wel	  aangesloten	  ?	  (zie	  volgende	  slide)	  
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Wie is wel aangesloten ? Hoe staat u tegenover lidmaatschap ?	

	

Wie is niet aangesloten ? Hoe denkt u over lid worden ?	


SURFnet.	  We	  makke	  innovaPon	  work	  



Voor	  mbo	  zullen	  vooral	  de	  diensten	  van	  SURFnet	  en	  SURFmarket	  van	  belang	  zijn.	  
Voorbeelden	  zijn	  SURFconext	  en	  SURFspot	  (de	  webwinkel	  van	  SURFmarket,	  
vergelijkbaar	  met	  SLIM)	  welke	  in	  het	  programma	  MBOcloud	  een	  belangrijke	  rol	  zal	  
gaan	  spelen.	  
	  
Het	  gaat	  hierbij	  om	  het	  aanbod	  van	  web/cloudapplicaPes	  die	  via	  SURFconext	  
ontsloten	  zullen	  worden	  voor	  single	  sign	  on	  en	  via	  SURFspot	  webwinkel	  voor	  de	  
gebruiker	  beschikbaar	  komt.	  
Voor	  de	  lijst	  met	  op	  SURFconext	  aangesloten	  webdiensten,	  zie	  link	  “Andere	  
aanbieders”:	  
hjps://www.surf.nl/diensten-‐en-‐producten/surfconext/op-‐surfconext-‐aangesloten-‐
diensten/index.html	  
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AcquisiPe,	  beheer	  en	  distribuPe	  van	  een	  breed	  assorPment	  aan	  kwaliteitsproducten	  
en	  –diensten:	  soKware,	  content,	  ICT-‐diensten	  en	  hardware	  
Voordelig	  en	  efficiënt	  licenPeplaoorm	  door	  inkopen	  op	  grote	  schaal	  en	  het	  
gedigitaliseerde	  inkoopproces	  
Ondersteuning	  van	  instellingen	  bij	  aankopen	  boven	  de	  Europese	  
aanbestedingsgrens	  	  
	  
Surfspot.nl	  
Surfmarket.nl	  
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Voorbeelden	  van	  licenPes	  die	  via	  SURFmarket	  voor	  MBO	  beschikbaar	  zijn:	  
-‐  Snagit	  (beeldschermopnames	  maken)	  
-‐  Corel,	  	  
-‐  Secunia	  (security	  patch	  management)	  
-‐  Datacube	  (hardware),	  	  
-‐  IBM	  SPSS,	  	  
-‐  iWelcome	  (IdenPty-‐as-‐a-‐service)	  
-‐  Oracle,	  	  
-‐  Outpost24	  (vulnerability	  scanning	  /	  security)	  
-‐  Vmware	  door	  SLTN	  
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Vanaf	  maart	  komt	  de	  nieuwe	  generaPe	  SURFspot	  in	  de	  lucht	  die	  eruit	  zal	  zien	  als	  
een	  moderne	  webshop.	  
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Contracten	  die	  in	  het	  kernpakket	  zijen	  en	  verlengd	  worden	  dit	  jaar	  zijn	  Symantec	  
en	  IBM	  SPSS.	  
	  
Aanvullend	  op	  het	  kernpakket	  van	  soKware	  kunnen	  instellingen	  meedoen	  aan	  
opPonele	  aanbestedingstrajecten,	  bijvoorbeeld	  voor	  hardware	  of	  ICT-‐diensten.	  Ook	  
hierin	  faciliteert	  SURFmarket.	  Voorbeelden:	  
LaPAN:	  Landelijk	  Project	  Aanbesteding	  Netwerkcomponenten).	  Doel	  was	  het	  sluiten	  
van	  een	  raamovereenkomst	  voor	  zes	  universiteiten,	  op	  basis	  waarvan	  zij	  
netwerkcomponenten	  kunnen	  aanschaffen	  voor	  zowel	  vaste	  als	  draadloze	  
omgevingen.	  	  
LaPAS:	  aanbesteden	  van	  servers.	  
	  
Voorbeelden	  van	  overeenkomsten	  met	  cloudaanbieders	  voor	  MBO:	  Netschool	  
(ELO),	  YouForce	  (Raet)	  en	  Procuro	  (inkoop).	  	  
BetreK	  voorlopig	  alleen	  nog	  overeenkomst	  voor	  koppelen	  via	  SURFconext.	  
SuggesPes	  voor	  gezamenlijke	  inkoop	  ?	  
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Voor	  nog-‐niet-‐op-‐SURFnet	  aangesloten	  instellingen:	  later	  lid	  worden	  kan	  ook.	  
Past	  het	  kernpakket	  echt	  niet	  bij	  uw	  instelling	  ?	  Lid	  worden	  kan	  met	  uitzondering	  
mits	  juridisch	  voldoende	  beargumenteerd.	  
	  
Vragen/opmerkingen	  welkom	  bij	  saMBO-‐ICT	  en	  …zie	  laatste	  slide	  
Er	  komt	  in	  februari	  ook	  een	  bijeenkomst	  over	  dit	  onderwerp:	  mer	  nieuws	  volgt	  via	  
saMBO-‐ICT	  
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Voor	  vragen	  over	  licenPes	  van	  SURFmarket	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Maaike	  
Hazewinkel.	  
Voor	  vragen	  over	  SURF	  en	  SURFnet	  met	  Remco	  Rujen.	  
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