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Digitale Versnelling Nederland 2.0 

“A Secure & Inclusive Digital Society“

DVN is a strategic partnership with national leadership and BV NL to accelerate the national 
digitization agenda and create new value for the country, its businesses and its citizens.

Together with our partners we will invest in Knowledge, Trust and Cyber Resilience to accelerate 
digitization.

National Critical Infrastructure Education Cyber SecurityHealthcare



Classroom of
the future

School voor ICT



• 800 students
• Campus Tinwerf, Den Haag

- IT Systems and Devices niveau 3
- IT Systems and Devices niveau 4
- Software Development niveau 4

Studietijd 3 jaar, 10 maanden stage 

• Campus Brasserskade, Delft
- IT Systems and Devices niveau 3 & 4
- IT Support niveau 2 (2jr)

School voor ICT, 
Sebastiaan Bliemert & Martijn Rotteveel



NetAcad-gebruiker en naar volle tevredenheid. 
Voorziet in de behoefte van hedendaags onderwijs
passend bij het niveau van onze MBO-studenten.
SG Bonaire startte in ’20-’21 met nieuwe kwalificatie. 
Installatie, lesactiviteiten en opleiden van studenten en 
instructors is met de geboden apparatuur “Cisco 
Collaberation Lab” een onderwijsfeestje, een 
voorbeeld voor de “classroom of the future”. 
Er is nog veel te ontdekken en te leren. Online 
didaktiek en internationalisering kunnen het verschil 
maken. Het samen optrekken met onze partners 
geeft ons vertrouwen en energie.

School voor ICT, Surfdagen



Mission – Educational Vision



• Service Management
• MS Windows 10 & Server, Cloud computing
• Linux
• Cisco Networking Academy Courses
• Cisco Certified Network Associate
• Cyberoperations Associate
• Python Essentials
• DevNet Associate

IT Systems & Devices

Internationaliseringsproces

Internationalisering voor iedereen,
formele plek in curriculum

- Voorbereiden op functioneren in de
geglobaliseerde maatschappij

- Internationale competenties
- Practoraat als maatje in het proces

Model Internationale competenties (Nuffic)
- Highlighten voor het beroep van de ICT-er
- Houding, kennis en vaardigheden
- Communicatiestijlen oefenen



• Onderwijs
- Inrichting lokalen
- Opzet serverruimte
- Advies en begeleiding curriculum
- Personele continuiteit

• Afstandlessen
Cisco-courses , NetAcad (2020-2021)
Linux (2020-2021)

IT Systems & Devices op Bonaire

Begeleiding & activiteiten

• Opleiden collega om instructor te 
worden via de Nederlandse NetAcad

• Stagiair MBO als lesassistent
• Docentenpanel
• Collegiale consultatie
• Leerlijnen uitwisseling
• Hulp op de “werkvloer”
• Ontwikkeling onderwijs richting examinering
• Praktijk vormgeven

• Introductieweek 21-22
• Voorlichting “online” open dag



Classroom of the future

• Onderwijs over “vele”  grenzen heen
Reisafstand, communicatie en financieel

- Cisco DNA, onderdeel van curriculum
- Iedere student de kans om voorbereid te 
zijn op een digitale toekomst

- Samen leren, vergroten skills ICT-ers

- Community verder uitbreiden
- Projectgroepen online bij elkaar in de klas
- “meekijken over de schouder” 
- Uitwisselen van ICT-omgevingen



Toekomst Bonaire

• Stagiaires uitwisseling voor stage NL-Bonaire-NL
• Kansen benutten met lage kosten voor studenten

“ Erasmus+-beurs niet mogelijk voor uitwisseling” 

• Uitwerken samenwerking om “braindrain” voorkomen
• Continuering “leren-op-afstand”
• Visie op praktijkonderwijs ITSD
• Internationalisering operationaliseren

via virtuele samenwerking


