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Samen doorpakken

MBO

➔ In het programmaplan “Doorpakken op de strategische 
agenda Digitalisering” wordt beschreven hoe het MBO 
in de periode 2020-2023 haar ambities op het gebied 
van digitalisering gaat waarmaken.

➔ saMBO-ICT, Kennisnet en SURF ondersteunen MBO 
instellingen bij het professioneel gebruik van ict. 
Gerelateerd aan het programma en;
◆ met expertise om vraagstukken zoals IBP op te 

kunnen pakken 
◆ met diverse voorzieningen en ict-diensten zoals 

centraal aanmelden.



Samen doorpakken: activiteiten

MBO

➔ netwerken faciliteren (van Informatiemanagers tot 
Onderwijslogistiek, en van IBP tot…)

➔ krachtenbundeling en belangenbehartiging (in 
samenwerking met MBO Raad)
◆ inclusief publiek-private dialoog/samenwerking

➔ kennisontwikkeling en verspreiding (inclusief monitoring 
van ontwikkelingen en uitvoering leergangen)

➔ R&D en stimuleren van innovatie
➔ standaarden en architectuur
➔ realiseren en leveren van ict-diensten: van coöperatieve 

voorzieningen (zoals Centraal Aanmelden), tot 
ketenvoorzieningen (zoals de Entree Federatie) en een 
Netwerkinfrastructuur (SURF internet) 

➔ initiëren en uitvoeren van specifieke 
ict-projecten/programma’s

➔ collectieve inkoop

➔



ronde 4 
auditorium









ronde 3 F1.01       



TEKST DIA (100%)

edubadges

● Expertisecentrum Media, Informatie & 
Leertechnologie (MICT)

● Startpagina 
edubadges

https://www.surf.nl/edubadges-nationale-aanpak-voor-inzet-van-badges
https://www.surf.nl/edubadges-nationale-aanpak-voor-inzet-van-badges
https://www.ad.nl/rotterdam/albeda-student-kan-nu-cv-oppoetsen-met-edubadges~a0e5fcdc/
https://www.ad.nl/rotterdam/albeda-student-kan-nu-cv-oppoetsen-met-edubadges~a0e5fcdc/


TEKST DIA (100%)

In gesprek: platforms en publieke waarden



TEKST DIA (100%)

Publieke waarden & onderwijswaarden

● Privacy

● Veiligheid

● Betrouwbaarheid

● Transparantie

● Gelijkheid

● Democratische controle

● Kwaliteit

● Toegankelijkheid

● Keuzevrijheid

● ”Bildung”
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ALLEEN TITEL
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Uit de krant van woensdag



TEKST DIA (100%)

Verschillende vragen voor vervolg van gesprek

➔ Hoe kunnen we vanuit ‘onze’ waarden doorpakken op digitaliseren?

◆ Welke standaarden en voorwaarden kunnen ons daarbij helpen?

◆ Hoe gaan we om met de ‘macht’ van marktpartijen en houden we zelf 
regie?

◆ Wat betekent dit voor zaken als het vastleggen van de identiteit van 
studenten en zijn/haar dossier?

➔ Hoe zorgen we ervoor dat het gesprek binnen instellingen wordt gevoerd? En 
dat we ons hieraan houden?

◆ Wat is haalbaar?

➔ Wat is er op sectorniveau nog nodig?
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TEKST DIA (100%)

Inlezen en mening vormen
● Laat waarden zwaarder wegen bij 

digitalisering (Kennisnet)
● Samenscholen of verslonden 

worden? (SURF)
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publieke regie op leermiddelen 
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