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Even bijpraten…

• Enquête Ambassadeursnetwerk
• Strategische agenda: doorpakken op digitalisering
• Community of Practice 2020
• Bruggen Bouwen: planning masterclass en peergangmodules
• ICT Monitor mbo 2019

1. ICT-organisatie
2. ICT-kosten
3. Onderwijsinnovatie met ICT
4. Informatiebeveiliging & privacy
5. Cyberdreigingsbeeld 2019



Enquête Ambassadeursnetwerk

Aantal respondenten: 30

Wij organiseren 5x per jaar een bijeenkomst, wat vind je van die 
frequentie?



Enquête Ambassadeursnetwerk

In hoeverre is het Ambassadeursnetwerk interessant voor jou en sluit 
het aan bij wat jij doet, wilt weten, leren en uitwisselen?

Wij kiezen, in overleg met het gastcollege, vaak voor een specifiek 
thema voor een ambassadeursdag. In hoeverre vind je dat een goed 
idee?

7,8

8,3



Enquête Ambassadeursnetwerk

In hoeverre vind je het van belang om ook tussen de bijeenkomsten 
door contacten te onderhouden met het netwerk?

Wat vind je van het idee om (uitsluitend) onze MS Teams-omgeving te 
gebruiken voor aankondigen, verslagen en achtergrondinformatie?

7,7

8,7



Strategische agenda
• Programmaplan goedgekeurd door ALV MBO Raad
• Doorpakken op digitalisering



Strategische agenda

• Acht thema’s (in platen)
• Uitgangspunten
• Gericht op versnellen en

versterken
• Sleutelwoorden:

wendbaarheid en innovatie
• Richting en ruimte
• Teams aan zet, centrale

ondersteuning
• Doen doen doen; falen mag
• Periodieke herijking









Community of Practice

• Samen werken aan praktijkvragen op het vlak van gepersonaliseerd 
leren en ict
• Nieuwe cyclus CoP in 2020
• Startbijeenkomst op 6 maart, iXperium De Leijgraaf Oss
• Meer informatie en/of aanmelden:
• John Schobben (john.schobben@leijgraaf.nl)
• Marius van Zandwijk (m.vanzandwijk@kennisnet.nl)

Ø Zie ook www.coplerenenict.nl

http://leijgraaf.nl
http://kennisnet.nl
http://www.coplerenenict.nl/


Bruggen Bouwen

• Miniconferentie Bruggen Bouwen
• 5 februari, 14:00-20:00 uur, Utrecht

• Masterclass Bruggen Bouwen
• Serie van drie bijeenkomsten: 5 maart, 25 maart en 15 april

• Peergang
• Drie online workshops, modules:

• Technovator > ma 20 januari
• Adviesvaardigheden > di 10 maart
• Trainer/coach > di 17 maart
• Onderwijskunde > ma 20 april
• Veranderkunde > wo 20 mei



Ict-monitor mbo 2019

1. ICT-organisatie
Enquête ICT-managers, Kennisnet/saMBO-ICT

2. ICT-kosten
MBO Benchmark, MBO Raad

3. Onderwijs & ICT
Onderwijsinnovatie met moderne ICT,
ECBO/OCW

4. Informatiebeveiliging en privacy
Benchmark IBP/E, Kennisnet/saMBO-ICT

5. Cyberdreigingsbeeld
Enquête IBP-functionarissen, SURF



Ict-monitor mbo 2019 >> ICT-organisatie

• Visie steeds vaker beschreven
• Tevredenheid over ict: 7.1
• Verwijdering onderwijs-ict:

belang informatiemanagement
• Outsourcing loopt terug
• Datagebruik vooral voor BI;

data-ondersteund onderwijs nog zeer beperkt
• Veel zorgen over digitale vaardigheden

onderwijspersoneel



Ict-monitor mbo 2019 >> ICT-kosten

• Ict kosten nemen weer toe:
5.1% van het overall budget
• Grote instellingen doen meer zelf,

kleine besteden meer uit
• Grote instellingen maken meer

kosten voor ict dan kleine
Økn.nu/benchmarkmboraad2018

http://kn.nu/benchmarkmboraad2018


Ict-monitor mbo 2019 >> Onderwijs & ICT

• Vrijwel alle instellingen benutten een breed 
scala aan nieuwe technologieën
• Digitaal portfolio, digitale leeromgeving 

worden het meest gebruikt, edu-badges het 
minst
• Bestuurders en staf

hebben beter zicht
op gebruik van innovaties
dan docenten



Ict-monitor mbo 2019 >> Benchmark IBP/E

• Deelname door 56 van 59 mbo-instellingen: 95%
• Bescheiden groei: alle clusters naar niveau 2,5
• Cluster controle en logging blijft punt van aandacht
• Ambitieniveau voor 2020 is 3.0;

hernieuwde focus op IBP

Økn.nu/benchmarkibpembo2019

http://kn.nu/benchmarkibpembo2019


Ict-monitor mbo 2019 >> Cyberdreigingsbeeld

• Enquête door SURF: ervaren en 
verwachte dreigingen
• Bijvoorbeeld malware, ransomware, 

phishing en DDoS
• Deze editie ingevuld door 21 mbo’s
• Analyse gemaakt voor mbo-sector
• Presentatie gehele onderzoek op 

SURF Security & Privacy Conferentie 
(6 en 7 februari 2020)



edubadges

• Expertisecentrum 
Media, Informatie & 
Leertechnologie 
(MICT)

• Startpagina 
edubadges

https://www.surf.nl/edubadges-nationale-aanpak-voor-inzet-van-badges


In gesprek: platforms en publieke waarden



Inlezen en mening vormen

• Laat waarden zwaarder 
wegen bij digitalisering 
(Kennisnet)

• Samenscholen of 
verslonden worden?
(SURF)

21


