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1. Demonstrator gebouwd & labtesten door Kennisnet 

2. Stuurgroepbesluit voor vervolg in 2016 

3. Subsidie OCW voor het bouwen 

4. Opdracht aan Surf:  
• Realiseren voorziening (gebruik makend van ECK-standaarden)  

• Voorstellen doen betreffende Exploitatie en Marktmeesterschap  

• Focus leermiddelenketen 

 

Actueel: 

• Gezamenlijk uitwerken markmeesterschap 

• Marktconsultatie voor de voorziening 

• Exploitatiemodel 

 

 

MBOcloud stand van zaken september 2016 
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Ibp in het mbo 

  Het framework ibp in het mbo 

  

  Lancering van het framework vandaag 

 

  Box met publicatie voor bestuurlijk mbo 

  MBO Alert! ibp game voor het mbo 

 

  Game in de maand van de privacy 

 

  Awareness voor alle medewerkers 
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SURFcumulus (voorheen project KUBUS) 



Licenties voor Microsoft en Adobe in het onderwijs 

Behoefte Raamovereenkoms

t 

Licentie-overeenkomst Raamovereenkomst met : 

- Adobe tot 1 juni 2017 

- Microsoft tot 1 januari 2018. 



MBO-instellingen gaan kiezen 

Keuze maken: 

- Welke informatie nodig ? 

- Aanpak 

? 

Indien mbo-instelling lid is van SURF, is de 

rechtmatigheid geregeld via inbesteden met SURF. 

Nieuwe raamovereenkomst met : 

- Adobe vanaf 1 juni 2017 

- Microsoft vanaf 1 januari 2018. 
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Dat kan bij ons niet? 

8 portretten van MBO-opleidingen die hun 

onderwijs om student heen bouwen.  

kn.nu/datkanbijonsniet  

 

Waar en hoe kan het wel?  

Hoe kunnen we de beschikbare ict ook 

echt laten werken voor het onderwijs? 
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Ouderparticipatie met ict? 

 ouderbetrokkenheid 

vanzelfsprekend en niet vrijblijvend 

 positieve betrokkenheid 

 kennismaken in ‘vredestijd’ 

 rechtstreeks informeren 

 niet alleen ouders, maar omgeving 

van de student 
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ouder 

student 

instelling 

 studiesucces 
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Onderwijsdagen 2016: 7, 8 en 9 november  
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Onderwijslogistiek 
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RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) 

Onderwijsaanbieder 

Onderwijslocatie 

Aangeboden opleiding 

 

Onderwijsteam (?) 


