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Even kennismaken

Martijn Timmer

Presentator
Presentatienotities
Wat wist je al van het mbo?In het kader van leven lang ontwikkelen: Welke mbo-opleiding – of een deel hiervan lijkt jou interessant?Wat heeft je verrast in deze eerste maand? Zowel positief als bijzonder/raar. Wat wil jij in 2020 bereiken?Wat verwacht je van de mensen die hier vandaag aanwezig zijn?… Met welke verwachting heb je gesolliciteerd op de functie directeur saMBO-ICT?Had je al relaties met het mbo? Wat weet je al over mbo?Welke ervaring heb je al als het om samenwerken, onderwijsinnovatie en ict gaat?Hoe is de overdracht gegaan tussen Jan en jou?Heeft Jan nog bijstand nodig met zijn afscheid? ;-)Wat is je opgevallen in deze eerste maand? Zowel positief als bijzonder/raar.Welke ideeën heb je over de toekomst van saMBO-ICT?En hoe kijk je tegen Kennisnet en SURF aan vanuit hun rol voor het mbo?Hoeveel mbo-instellingen moet je nog bezoeken? Ga je ze allemaal langs?Hoe kunnen de sambo-ict contactpersonen jou helpen bij deze nieuwe taak?Heb je nog vragen of opmerkingen voor de aanwezigen, een oproep?



Onze agenda en plannen



Overzicht 
activiteiten 2020

Een doordachte inzet van ict Passende (digitale) leermiddelen 
en leeromgevingen

Verbeteren van 
informatiemanagement en gebruik 
van data

Een robuuste ict-infrastructuur: 
betrouwbaar, veilig en 
toekomstgericht

Gids

- Digitaal burgerschap
- Technologiekompas

- Regie op leermiddelen

↕ Informatiebeveiliging en privacy (IBP) ↕

Bouwer van het 
ict-fundament

- Koppelpunt 
catalogusinformatie
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Uit SURF tweejarenplan 2019-2020 (invalshoek MBO)

Onderwijsinnovatie met ICT
(doelgroep HO)

Diverser leermateriaal Toegankelijk maken van open en gesloten content: MBO-Leermiddelen 
Analyse Tool (LAT) en estudybooks.

Flexibeler onderwijs Instellingsoverstijgende identificatievoorzieningen voor studenten: 
eduID.

Microcredentialing met digitale certificering: edubadges

Benutten van studiedata Inzicht in wat kan én mag, wat dat oplevert voor onderwijskwaliteit, 
efficiëntie en studieresultaten, en hoe dat het beste kan worden 
ingericht

On Campus Visie op de toekomst van de 
campus

Visie-ontwikkeling alsmede innovatieve vormen van dienstverlening

Pilots Inclusief het opstellen van business cases en implementatie- en 
uitroldraaiboeken.

Ervaringen opdoen Verkenningen (eduMij) en proofs of concept met nieuwe technologieën 
(bijv. Firewall-as-a-Service).

Presentator
Presentatienotities
Het SURF tweejarenplan 2019-2020 is een concretisering van de SURF Meerjarenagenda 2019-2022. Deze meerjarenagenda is in samenspraak met de 5 sectoren van de SURFcooperatie opgesteld en vastgesteld.Ook al is het mbo als sector geen deelnemer aan de onderwijsinnovatie-activiteiten van SURF vanwege subsidie-afspraken, noem ik de activiteiten hier wel. Want als je naar de 3 belangrijkste thema’s kijkt in dit 2-jarenplan en dat vergelijkt met de 8 thema’s uit de strategische agenda digitalisering van het mbo zie je op hoofdlijnen overeenkomsten.Dat biedt kansen op samenwerking tussen het mbo en het ho via SURF.Dat zal in de komende periode onderwerp van gesprek worden.In ieder geval delen deze 3 onderwijssectoren hun kennis en ervaringen op SURF Onderwijsdagen die binnenkort plaats zal vinden in Den Bosch op dinsdag 5 en woensdag 6 november. Op de woensdag staan de mbo-sessies geprogrammeerd. En er is vroegboekkorting geldig tot 1 oktober!Enkele begrippen uitgelicht:MBO-LAT is een leermiddelen analyse tool waarmee je als mbo-instelling inzicht kunt krijgen hoe je leermiddelenlijsten zijn opgesteld en wat de kosten zijn ten opzichte van andere mbo-in stellingen. Deze tool is voor een relatief laag bedrag beschikbaar in de Mijn SURFmarket portal.In het eStudybooks-project onderzoeken we, samen met de instellingen, de potentie van een toekomstige dienst voor het aanbieden van digitale studieboeken aan studenten en docenten. De wensen van instellingen en studenten zijn hierbij leidend. Na een succesvolle proof of concept en pilot, start in september 2019 een tweede pilot.Studenten blijken vaak niet over het juiste studiemateriaal te kunnen beschikken: studieboeken zijn te duur en/of er zijn te weinig exemplaren beschikbaar in de bibliotheek van de instelling. Dat kan gevolgen hebben voor studieresultaten, studieplezier en studiesucces. Doel van het eStudybooks-project: studieboeken digitaal aanbieden tegen een redelijk tarief, zodat studenten er altijd en overal, online én offline, over kunnen beschikken via directe, veilige toegang.eduID: 1 identiteit voor studentenStudenten volgen steeds meer vakken bij andere instellingen. SURF onderzoekt samen met anderen hoe met 1 identiteit, het project eduID, deze wensen eenvoudiger te realiseren zijn. Een eduID kan door iedereen gebruikt worden die direct en indirect met het onderwijs te maken heeft. Op dit moment richt SURF zich op de doelgroepen MBOs en hoger onderwijs. In de toekomst zou het concept eudID breder dan deze doelgroep gebruikt kunnen worden.eduID-concept ondersteunt een leven lang ontwikkelen en samenwerkenHet eduID kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de uitwisseling van informatie over de student of behaalde resultaten tussen de onderwijsinstellingen, maar ook voor authenticatie en autorisatie van de student tot het applicatielandschap bij meerdere instellingen. Het eduID kan direct voorafgaand aan de inschrijving, tijdens de studie maar ook na het afstuderen gebruikt worden. Kortom: eduID ondersteunt een leven lang ontwikkelen, en daarbij samenwerken.De visie op de toekomst van de campus gaan we met de input van iedere sector binnen SURF opstellen en uitwerken.Er is in oktober al een eerste aftrap met een delegatie uit de het overleg met Coordinerende SURF Contactpersonen van het MBO.De pilots volgen op een eerste uitwerking van de visie, in de loop van 2020.Tegelijk zijn er ook verkenningen zoals eduMij.EduMij is “een mechanisme of voorziening die het mogelijk maakt voor een lerende en zich ontwikkelende persoon om levenslang regie te voeren over eigen leer- en ontwikkelgegevens”. In het EduMij-initiatief werken het hoger onderwijs, het mbo en DUO samen, in opdracht van de Informatiekamer. EduMij moet ervoor zorgen dat een persoon zelf de regie heeft over z’n eigen gegevens. Met eduMij willen de samenwerkende partijen Personal Datamanagement (PDM) implementeren in de educatieve sector. Dankzij eduMij heeft een burgeroverzicht over leer- en onderwijsgegevens, kan hij of zij toestemming geven voor gebruik door anderen, en weet hij of zij de gegevens te benutten voor zijn of haar eigen ontwikkeling.Firewall-as-a-Service is een verkenning in de trend om het beheer van ict uit te besteden om zo meer focus en tijd te krijgen voor de ondersteuning van onderwijsinnovatie. SURF heeft daarvoor de techniek al in huis en werkt nu met een aantal mbo-instellingen via een proof of concept de behoefte van het onderwijs uit wat volgend jaar moet leiden tot een dienst voor de leden van SURF.



Ethiek en digitalisering in het mbo?



Ethiek en digitalisering in het mbo?



Verschillende perspectieven

Mens en Machine: de waarde van aandacht en 
menselijke relaties

Invloed van Big Tech: de waarde van de school als 
vrije/publieke ruimte

Data en algoritmes (AI): de waarde van autonomie 
en het recht fouten te mogen maken

...



vrij

menselijk

rechtvaardig

veilig

De waarden?
Het onderwijs als 
publieke ruimte

Vrijheid van (continue) 
monitoring

Vrijheid om te oefenen 
en te falen

Transparantie over 
gebruikte gegevens

Een veilig pedagogisch 
klimaat 

Een onbevooroordeelde 
(open) blik

Betekenisvol contact

Zelfbeschikking van de 
student

Professionele autonomie van 
de docent

Gelijke kansen 

Inclusiviteit

Samen leren

Presentator
Presentatienotities
Je zou hier kunnen zeggen dat deze waarden onder druk staan. Je kunt ook positiever formuleren: deze onderwijswaarden verdienen het om extra te worden gekoesterd. (remco)



Adaptieve leermiddelen?

Maatwerk, data en 
individualisering

In hoeverre leidt de inzet 
van adaptieve 
leermiddelen tot verdere 
individualisering in het 
onderwijs en de 
maatschappij? 

Wat betekent dit voor de 
bredere opdracht van het 
onderwijs, waaronder ook 
socialisatie en sociale 
samenhang vallen?

In een leersituatie meet je eigenlijk 
altijd wel, maar door technologische 
ontwikkelingen zijn we dat nog meer 
gaan doen. Wanneer is het nog 
proportioneel? 

Hoe waken we ervoor dat learning 
analytics een stempel op kinderen 
drukken waar ze moeilijk vanaf kunnen 
komen?

Hoe zorgen we ervoor dat duidelijk is 
wie waarvoor bij welke data mag? Is de 
data van de student, van de school, 
van de leverancier?



Een school in Hangzhou houdt zelfs de gemoedstoestand van leerlingen bij met camera’s in het klaslokaal. 
Elke dertig seconden wordt bepaald of een leerling blij, boos, angstig, verward of verdrietig is.
Niet alleen in klaslokalen hangen camera’s. Bij een universiteit zijn deze ook te vinden in de gangen bij de 
slaapvertrekken.
➔ Zou je als school gebruik willen maken van gezichtsherkenning? en ook de uitdrukkingen 

automatisch willen lezen? Waarom? Als je hiervoor kiest, onder welke randvoorwaarden?



Heeft u nog een casus?

Neem dan contact op met Remco Pijpers 
(r.pijpers@kennisnet.nl)

zo komen we tot een ethiek-kompas
dat ook richting geeft in het mbo

mailto:r.pijpers@kennisnet.nl
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