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IBP in het mbo - Leo

Framework ibp in het mbo nu vastgesteld

Masterclasses Peer Review: 16 mbo instellingen 

gaan bij elkaar op bezoek

Benchmark ibp 2016 op 6 oktober van start, 

Ibp netwerkbijeenkomst op 13 oktober

MBO Alert!   Ibp game voor het mbo



Wat willen we bereiken?
Een unieke pseudo identiteit voor elke student en docent 

als instrument om; 

1. met recht te voldoen aan de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 

(doelbinding & dataminimalisatie)

2. veilige & betrouwbare uitwisseling van gegevens te realiseren.
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Nummervoorziening

Waar staan we in het proces?

1. De nummervoorziening is beschikbaar voor LAS/SIS systemen

2. Publiek Privaat implementatieprogramma Edu-K is van start.

3. OCW realiseert wettelijke basis

Start pilots in 2017

1. Maakt u gebruik van de Entree federatie en de ECK

standaarden om leermiddelen te bestellen en gebruiken?

1. Doe dan mee aan de pilot Nummervoorziening

2. Aanmelden pilot via Eriklinke@vka.nl
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Online leren - Leo

Nieuwe case Citaverde:

- Opleiding pluimveehouderij, bpv op afstand, behoud van kwaliteit met 

minder tijdsinvestering

- Citaverde Concept voor online leren 

Opschaling Deltion College:

- 700 studenten 1 dag per week, electro, zorg, tandartsassistemte

- training afstandsleren

- blended coaches

Netwerk online leren, zie

www.onlinelereninbalans.nl

http://www.onlinelereninbalans.nl/
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Ouderparticipatie - Leo

 aanleiding: digitaal ondertekenen

 Onderzoekje, interviews, wat, wie, waar, waarom?

 Ouderparticipatie in mbo zeer beperkt!

 Er is wel een belang of een insteek: ouderparticipatie verhoogt 

studieresultaten, vermindert uitval!

 Toch een issue? En hoe kunnen we ict daarbij benutten?

 Praktijkvoorbeelden:

o Leiden: 

o St Lucas

 Het gaat niet vanzelf! Suggesties? Aanbevelingen? Mooie voorbeelden?

 App WijWijs…..
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RIO - Willem

Er is al veel geschreven over het beschrijven van de structuur van instellingen. 

Daarbij worden vier elementen beschreven: 

wie (organisatie), wat (kwalificaties), 

hoe (opleidingen) en waar (de locaties). 

De term ‘onderwijsaanbod’ gaf verwarring.

Vandaar de behoefte aan een nieuwe naam: 

RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). 

Deze vorm van registratie moet er onder andere voor zorgen dat 

samenwerkingsinstellingen op een goede manier worden geregistreerd, 

maar ook dat op teamniveau betere informatie beschikbaar komt. 

De registratie kan bijvoorbeeld  gebruikt worden voor processen zoals 

verantwoording en toezicht, maar ook bij examinering en leermiddelen. 
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Datagebruik in het onderwijs - Willem

Het gebruik van data in het onderwijs zelf is een 

onderwerp met veel facetten. Soms worden termen 

gebruikt als ‘big data’ of ‘learning analytics’. 

Op de website van saMBO-ICT is een serie artikelen

en verwijzingen verzameld over het onderwerp. 

Het is een mooie verzameling die de nodige achtergrondinformatie geeft over 

dit onderwerp. zijn actief op dit terrein. Samen met Kennisnet en SURF 

organiseren we een bijeenkomst voor instellingen op 6 oktober in Utrecht. 

In deze bijeenkomst staan twee vragen centraal: 

‘Wat doen we momenteel op het vlak van datasturing in het MBO (experts en 

instellingen)?’ en ‘Welke ondersteuning hebben instellingen nodig?’.

https://www.sambo-ict.nl/2016/07/datagedreven-onderwijs/
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Dé Onderwijsdagen
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Duurzame school en GroenGelinkt – Harm Geert

Vanuit het programma DuurzaamDoor van RVO zijn in 
samenwerking met Kennisnet duurzameschool en 
GroenGelinkt ontwikkeld.

Duurzameschool.nl

Uitvoering

 Maandelijkse nieuwsbrief 

 Duurzameschool-MBO

Doel

 Overzicht van organisaties, 

initiatieven, agenda, collecties 

leermiddelen

 Voor alle onderwijssectoren

 Verwijzen naar initiatieven

 Inspireren

https://duurzameschool.nl/
http://www.duurzameschool.nl/
http://www.duurzameschool.nl/
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GroenGelinkt
informatie- en zoeksysteem

Doel

Een informatie- en zoeksysteem, waarop 

alle organisaties hun educatief aanbod 

toegankelijk kunnen maken.

Binnenkort ook voor MBO

• Collecties lesmaterialen

• Good Practices

www.GroenGelinkt.nl

Uitvoering

Zoeken en filteren  

Type informatie:

• lesmateriaal,

• activiteiten,

• locaties

http://www.groengelinkt.nl/
http://www.groengelinkt.nl/
http://www.groengelinkt.nl/
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Kennisdelingsbijeenkomst Office 365

Vrijdag 9 december 2016 bij ROC de Graafschap in Doetinchem
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Aandacht voor leergangen:

• Deelnemersadministratie – Zie deze flyer

• Onderwijslogistiek - Zie deze flyer

https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2016/08/FlyerDA2016-2017v3.pdf
https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2016/09/flyer-onderwijslogistiek-saMBO-ICT.pdf
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l.bakker@kennisnet.nl


