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Bruggen bouwen

De totale aanpak bestaat daarmee uit vier stappen die onderling samenhangen: 

1. In kaart brengen en testen aanpak e/i-coaches: 
selecteren een aantal instellingen die met e/i-coaches werken en brengen met hun de 
leerervaringen in kaart. Een gedeelde aanpak voor het werken met e/i-coaches. 

2. Testen aanpak e/i-coaches:
Op basis van de ervaringen uit stap één werken we met een drietal instellingen die met 
e/i-coaches willen werken als pilot

3. Bruggen Bouwen community:
we verspreiden en vertalen de leerervaringen uit de verkenning en de pilots naar het 
veld.

4. Verbinding en gezamenlijk leren organiseren:
daar waar het veld of een groot aantal instellingen gezamenlijk op kan trekken in het 
dichten van de kloof zorgen we voor verbinding en gezamenlijke actie zodat 
leerervaringen effectief en efficiënt toegepast worden in de praktijk.
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Project CAS: Central Application Services

Doelstellingen:

• Komen tot een gezamenlijk dienst “Application 
Delivery as a Service” onder de vlag van SURF

• Gezamenlijk gebruik van platform en packaging-
capaciteit

• Gezamenlijk gebruik van applicaties en packages

• Waar mogelijk ook gezamenlijk gebruik van 
applicatielicenties (?)

• Ontzorging van de instellingen t.a.v. application 
delivery

• Ontzorging van de instellingen t.a.v. aanbestedingen

Workshop 20, 15:15 uur, lokaal 1.53

door Cees Plug, directeur ICT, Hogeschool InHolland
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Leermiddelen

• Juridisch kader

• Kennisnet – saMBO-ICT

• Work in progress

• Gereedschap

• Problemen met digitaal materiaal

• Enquête

• Vervolgstappen

• Nummervoorziening
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Onderwijslogistiek
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SURFcumulus: uw datacenter rechtmatig, veilig en 
gemakkelijk naar de cloud

Workshop 12 

“Arcus college gaat via SURF naar de cloud”

11:30 uur, lokaal 1.67

Interview met Joep Lemmens, beleidsadviseur ICT, Arcus

College
Besluitvorming:
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Centraal aanmelden

• Bestuurlijke verkenning (-> 
‘16)

• VVA

• Scenario’s (-> ‘17)

• Draagvlak verkenning

• Businesscase

• Analyse draagvlak

• Tussentijds 16 instellingen

• Pve en governance uitwerken

• Website

• Brief 

• Reactie 4 oktober
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Digitaal ondertekenen

• Ervaringen 4 instellingen

• Pilots variatie in systemen

• Variaties in gebruik

• Wat moet ik doen als instelling?
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