
Programma iFoV
Gevolgen van Focus op 

Vakmanschap
voor informatie en systemen

Wat betekent iFoV?
De afkorting iFoV staat voor informatie en systemen Focus op 
Vakmanschap. Het actieplan Focus op Vakmanschap heeft voor 
MBO-instellingen gevolgen voor informatie en systemen. Het 
programma iFoV richt zich op het inzichtelijk maken van 
consequenties en helpt instellingen bij de implementatie. iFoV 
is een programma van saMBO-ICT en wordt gefinancierd door 
het ministerie van OCW.

Waarom een programma iFoV?
Het actieplan Focus op Vakmanschap heeft een hoge impact 
op de informatiehuishouding. Uit analyses is gebleken dat dit 
geldt binnen instellingen maar ook voor de 
gegevensuitwisseling tussen de instellingen en de overheid. 
Samenwerken binnen de sector is noodzakelijk, zoals de 
herziening van de kwalificatiestructuur. Bovendien is het 
belangrijk dat informatievraagstukken niet geïsoleerd per 
onderwerp maar in relatie tot elkaar worden opgelost. Het 
bekostigingsmodel heeft bijvoorbeeld ook consequenties voor 
het inschrijfproces. Ook worden de vormgeving en uitvoering 
van het onderwijs geraakt door zowel de nieuwe normen voor 
onderwijstijd als de herziene kwalificatiestructuur (hKS).

Uitvoering programma?
Om de vraagstukken zoveel mogelijk in samenhang te 
benaderen is voor een thematische indeling gekozen. De 
uitvoering van de activiteiten vindt plaats in projecten per 
thema. 
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1. Bedrijfsvoering
BPV ketenontwikkeling. Samen met SBB wordt aan de 
vernieuwing van de gegevensuitwisseling met BPV-partners in 
de keten gewerkt. Kern is dat de uitwisseling wordt 
gecentraliseerd. Vanuit het programma wordt vooral de 
vraagarticulatie vanuit de sector georganiseerd. 
BPV ketenondersteuning instellingen. Vernieuwing van de 
keten vraagt ook een andere werkwijze in de school. Het 
programma draagt zorg voor de voorlichting aan de scholen.
Digitale handtekening. Het digitaal ondertekenen van 
overeenkomsten maakt deel uit van de ketenvernieuwing. Het 
programma ondersteunt bij het aanpassen van processen en 
systemen.

2. Bekostigingsinformatie
Advies en implementatie instellingen. BRON gaat direct 
gegevens terug leveren wat gevolgen heeft voor processen en 
systemen. Vanuit het programma wordt het adequaat 
uitbrengen van releases, met het PvE als basis, begeleid.

3. Benchmark/MBO Transparant = afgerond

4. Examinering
Examenleveranciers. Er wordt met leveranciers gewerkt aan 
een harmonisering van systemen. Daarnaast wordt met 
examenleveranciers gewerkt aan een programma van eisen 
voor afnamesystemen. Ook wordt er bekeken of Facet 
(software voor de centrale examinering taal en rekenen) een rol 
kan spelen bij het afnemen van de beroepsgerichte examens. 
Ondersteuning uitwisseling gegevens. Zowel met Facet als met 
BRON wordt de uitwisseling op berichten gebaseerd wat een 
aanpassing van de systemen vergt. De implementatie van alle 
wijzigingen bij de instellingen wordt vanuit iFoV ondersteund. 

5. Herziening Kwalificatiestructuur (hKS)
Functionele aanpassingen aan systemen. In 2014 is een 
Programma van Eisen opgeleverd. De basis is daarmee duidelijk. 
In de loop van 2015 wordt ook de uitwerking van enkele punten 
verwerkt. 
Ondersteuning leveranciers. Betreft wederzijdse informatie-
uitwisseling opdat aanpassing van systemen soepel verloopt. 
Implementatie instellingen. Ondersteuning bij het aanpassen 
van de werkprocessen en de implementatie van de gewijzigde 
systemen.
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6. (Macro) Doelmatigheid
SBB heeft in 2014 een website geopend die de benodigde 
informatie beschikbaar stelt. Er zijn daarom vooralsnog geen 
iFoV-activiteiten voorzien. Dit zou kunnen veranderen als het 
wetgevingstraject in 2015 wordt afgerond.

7. Onderwijstijd
Onderzoek Onderwijstijd en hKS. De introductie van 
keuzedelen zorgt voor een uitdaging op het gebied van 
onderwijstijd; met name in relatie tot planning, roostering en 
verantwoording. Een onderzoek moet oplossingen opleveren 
om het planningsproces beter vorm te geven en te zorgen dat 
de planning van keuzedelen en het realiseren van onderwijstijd 
in control blijven. Het eerder binnen iFoV ontwikkelde 
Procesmodel Onderwijstijd vormt hiervoor de basis. 
Kenniskring Logistiek. Scholen willen een rijke mix aan 
keuzedelen aanbieden. Dat vergt een nieuwe manier van 
denken en werken. Kennisdeling moet daarbij helpen; mede 
gevoed door hiervoor bedoeld onderzoek.

8. Professionalisering
Vervolg project Ondersteuning Bekwaamheidsontwikkeling.
Als het gaat om professionalisering zien we over de breedte van 
de sector mbo een beweging van ‘P&O’ (Personeel en 
Organisatie), via ‘HRM’ (Human Resources Management) naar 
‘HRD’ (Human Resources Development). Oftewel van beheer, 
via management naar ontwikkeling. Deze ontwikkeling stelt ook 
eisen aan de ICT-ondersteuning van deze processen. Samen met 
de instellingen wordt een PvE geformuleerd dat helpt bij de 
gesprekken met de HR-systeemleveranciers. Deze activiteit 
startte in 2014.
eDidactiek ondersteunen. Met eDidactiek gaat het om het 
verrijken van het assortiment werkvormen en de vulling van de 
gereedschapskist van docenten met digitale middelen. Basis is 
echter dat docenten in staat zijn de juiste keuzes te maken. In 
dit onderdeel worden instellingen en met name teams en 
docenten ondersteund bij hun keuzes met simpele, makkelijk 
inzetbare digitale middelen. 

9. Studieloopbaaninformatie
Het onderwerp is door SION (samenwerking met andere 
onderwijssectoren) opgepakt. iFoV richt zich op de 
implementatie van de resultaten van SION in de sector.

Aansturing & 

Afstemming

Hoe wordt het programma aangestuurd?
Alle stakeholders worden betrokken. Zowel de MBO-scholen
als (leveranciers-) organisaties en overige instituties die in het 
MBO-veld werken worden zo concreet mogelijk bij het 
programma betrokken. Het programma wordt bij de uitvoering 
inhoudelijk begeleid door gerenommeerde marktpartijen.
De aansturing van het programma wordt verzorgd door saMBO-
ICT en wordt vanuit saMBO-ICT geleid door een programma-
manager. Het programma krijgt ondersteuning van een 
regiegroep en heeft 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:
• Conferenties - Op de beide saMBO-ICT conferenties 

(september en januari) en op de CvI-conferentie (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 
regelmatig bezocht. Het Programma iFoV komt dan ook aan 
de orde. 

En afstemming met derden?
OCW, DUO, MBO Raad, SBB - Medewerkers van OCW (o.a. 
voorzitter), DUO, MBO Raad, SBB 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 initiatief over mogelijke (gezamenlijke) acties, benodigd 
om de doelstelling van het programma iFoV te borgen en te 
faciliteren. 

Leveranciers - Zodra projectresultaten daar aanleiding voor 
geven worden deze met de leveranciers van systemen gedeeld. 

Wat is de meerwaarde van samenwerking in het  programma?
Door de geïntegreerde aanpak vanuit het iFoV-programma 
worden instellingen bij de implementatie van Focus op 
Vakmanschap ondersteund, met als doel: 

• een doelmatige besteding van gelden. Instellingen hoeven 
niet allemaal zelf het wiel uit te vinden;

• de integrale aanpak van vraagstukken. Hiermee wordt 
implementatie van inadequate deeloplossingen voorkomen;

• het aanhaken van ondersteunende partijen als SBB, DUO 
etc. zodat zij goed bij de wensen van de instellingen aan 
kunnen sluiten;

• het aansluiten van acties en regelgeving bij processen en 
systemen binnen de instellingen;

• het tijdig betrekken van systeemleveranciers zodat de 
ondersteunende applicaties juist en tijdig worden 
aangepast; 

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

Kortom: Samen slim & Slim samen.

Verder lezen en nadere informatie
Op de website van saMBO-ICT is meer informatie beschikbaar 
over het programma. Per thema staat beschreven welke 
activiteiten in 2015 worden uitgevoerd, welke ontwikkelingen in 
onze context plaatsvinden, bijvoorbeeld wetgevingstrajecten en 
welke voortgang binnen de thema’s wordt geboekt.
Ook kunnen per thema vragen worden gesteld en/of 
opmerkingen worden achtergelaten.

contactgegevens
saMBO-ICT
Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
Telefoon +31 (0) 348-753500
Email: info@sambo-ict.nl
www.sambo-ict.nl

Samen slim & 
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...daar wil ik 

meer van weten!
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