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MBO colleges, VOVA, VAVO en Educatie

• met het Internet 

• collega’s met elkaar voor betere samenwerking

• met de huidige en toekomstige ICT ontwikkelingen

saMBO-ICT Conferentie
Rotterdam, 9 februari 2018

Jeroen de Visser
en

René van den Berg



Urban Sports
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ROC van Amsterdam & Flevoland en VOvA

• > 33.000 MBO studenten

• In 12 MBO colleges verspreid over MRA

• Per college 5-12 opleidingsteams

• > 100 opleidingsteams 

• > 3.000 medewerkers

• > 300 verschillende opleidingen

• > 3.200 VO leerlingen

• In 9 VO scholen verspreid over MRA

4



Waar staat de Dienst ICT nu
Facts & figures

5



• Dienst ICT organisatie ontwikkeling en verdere professionalisering
• Transitie van beheer naar regie
• Inrichten informatiebeleid, -architectuur en werken onder architectuur
• Denken vanuit en leveren van ICT diensten i.p.v. producten
• Persoonlijke ontwikkeling medewerkers i.c.m. cultuurtraject

• Vanuit onze ICT expertise mede richting geven aan het domein ICT

• Data Center & Netwerk Strategie en Transitie t.b.v. basis op orde houden

Speerpunten 2018-2020
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Domein ICT 

ICT

Ontwikkeling
Dienst ICT 

Onderwijs-ICT
• Stimuleren en faciliteren Onderwijs-ICT innovatie d.m.v. aandragen nieuwe 

mogelijkheden en ondersteunen bij implementaties



Datacenter en Netwerk 
Strategie 



In je eentje ga je sneller, samen kom je verder!
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SURFcumulus Managed

Microsoft Premium Support contract

Referentie Architectuur

Andere instellingen Landstede / ROC Midden Nederland



Framework infrastructuur ROCvA|F
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Referentie 

Architectuur



Cloud visie
ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland

Beleids- en architectuuruitgangspunten



Een lagere TCO is het 
uitgangspunt

Cloud uitgangspunt Een lagere TCO tenzij…

Omschrijving Bij het inzetten van een Cloud dienst binnen de informatievoorziening van het 

RoCvA / RoCF is het uitgangspunt dat hiermee een lagere TCO wordt bereikt. Van 

dit principe kan worden afgeweken als het inzetten van de desbetreffende Cloud 

dienst nodig is voor innovatie of verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Rationale Gezien de bedrijfsdoelstellingen van het RoCvA / RoCF dient het inzetten van 

Cloud diensten bij te dragen aan de verlaging van operationele ICT kosten. Bij het 

beoordelen van de prijs van een Cloud dienst dient wel de vergelijking worden 

gemaakt ten opzichte van de daadwerkelijke TCO, dus inclusief personele kosten, 

afschrijvingen etc.

Hierbij is het noodzakelijk dat voor een 
goede kostenvergelijking gekeken wordt naar 
de totale kosten (Total Cost of Ownership of 
TCO) van een toepassing. De TCO omvat 
meer dan alleen de afschrijving van 
investeringen in hard- en software en 
projectkosten. Ook zaken als hostingkosten, 
gebruik van beheersystemen, kosten van 
functioneel en technisch beheer, backup en 
restore, uitwijkvoorzieningen enzovoorts 
maken deel uit van de TCO. 

Providers van Cloud diensten hebben met al 
deze kosten rekening gehouden in hun 
prijzen en hanteren natuurlijk ook nog een 
commerciële marge. Vanwege de 
schaalgrootte die zij kunnen bereiken blijven 
deze prijzen echter marktconform

Wat betekent dat voor onze ambitie en faseer tempo ?

N.B. Een TCO berekening moet worden uitgevoerd voor een periode van 5 jaar en moet naast 
afschrijving op investeringen tenminste ook rekening houden met projectkosten, eventuele 
vervroegde afschrijvingen, financieringskosten, opleidingskosten, exploitatiekosten, periodieke 
vervangingen, beheerkosten en een jaarlijks budget voor aanpassingen.
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Cloud Strategie:

Cloud tenzij

Saas tenzij

Campus netwerk:

Roadmap tot 2025

ITSM:

Van beheer 

naar regie

Sourcing

strategie:

Capex

Opex

As-a-

service

SURF

Project:

Plan

Business

Case

Bemensing

Identity, Integratie, 

Security:

IB&P

BIV
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Vragen?


