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Inleiding 

Ict laten werken voor het onderwijs!  
Dat is de missie van Kennisnet, de publieke ondersteuningsorganisatie voor het po, vo en mbo.  
 
Vanaf 2015 verandert er een aantal zaken voor Kennisnet. In de governance (meer van het onderwijs), in de omvang (minder middelen) en in de focus (inzet op 
collectieve behoeften). Dit is beschreven in het meerjarenplan 2015 – 2018. Het meerjarenplan gaat in op de (voor Kennisnet relevante) ambities van het 
onderwijs, op de onderwijs- en ict-doelen en wat dit betekent voor de inspanningen van Kennisnet. Dit jaarplan 2015 beschrijft de concrete activiteiten. Het 
eerste deel gaat in op de belangrijkste meerjarige behoeften en wensen van de sectoren po, vo en mbo en geeft daarbij de focus voor het jaar 2015 weer.  
 
Vervolgens is in het tweede deel per thema uit het meerjarenplan 2015 - 2018 (eigentijdse leermiddelen, slimme organisatie van het leren, meer rendement uit 
ict halen) uitgewerkt welke activiteiten Kennisnet, veelal in samenwerking met anderen, zal uitvoeren. Per activiteit wordt een beknopte algemene beschrijving 
gegeven en vervolgens ingegaan op de focus in 2015. Om een integraal beeld te geven, zijn ook activiteiten meegenomen die niet (geheel) vanuit de 
basissubsidie worden gefinancierd. Bovendien versterken de additioneel gefinancierde activiteiten de activiteiten die Kennisnet vanuit de basisfinanciering doet.  
Het jaarplan sluit af met een korte beschrijving van de organisatie van Kennisnet en de begroting 2015 op hoofdlijnen. 
 



Onderwijs en ict-behoeften 
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Onderwijs en ict-behoeften in 2015 

Het meerjarenplan 2015-2018 beschrijft de collectieve behoefte voor de komende jaren op basis van de sector- en bestuursakkoorden en input 
vanuit de sectorraden. Het jaarplan 2015 laat zien wat de accenten voor 2015 zijn. Op basis hiervan kunnen de activiteiten van Kennisnet worden 
ingevuld. 
Kennisnet voert activiteiten uit die vanuit de basissubsidie worden gefinancierd en participeert daarnaast in een aantal programma’s. Dit jaarplan 
beschrijft de activiteiten die plaatsvinden in het kader van deze programma’s. Het resultaat is een totaalbeeld van de inspanningen van Kennisnet 
en inzicht in de bijdrage aan de onderwijs (en ict-)doelen. 
Additioneel gefinancierde programma’s waar Kennisnet in 2015 aan deelneemt, zijn met name: 
 SION (Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs). In dit programma wordt onder regie van de sectorraden gewerkt aan het stroomlijnen 

van de informatievoorziening in de onderwijsketen. De activiteiten hebben met name betrekking op de slimme organisatie van het onderwijs. 
 Mediawijzer.net. Dit programma verwerkt en verbindt initiatieven rond mediawijsheid. Kennisnet is daarbij de onderwijspartner. De activiteiten 

zijn terug te vinden bij meer rendement uit ict. 
 Groen onderwijs. Kennisnet ondersteunt ook het groene onderwijs met reguliere en specifieke activiteiten. Zo participeert Kennisnet in 

Combikracht (samenwerkingsverband van ondersteuningsinstellingen voor groen onderwijs) en wordt er binnen GroenGelinkt en 
DuurzaamDoor informatie ontsloten ten behoeve van natuur- en duurzaamheidseducatie. 

 
Daarnaast zal het Doorbraakproject Onderwijs & ict in 2015 de uitvoeringsfase ingaan. Kennisnet draagt op diverse manieren bij aan dit 
programma. In december 2014 zal de stuurgroep van het Doorbraakproject (PO-Raad, VO-raad, ministerie van OCW en EZ) een besluit nemen 
over de wijze waarop activiteiten verder vorm krijgen. Kennisnet zal daarbij in ieder geval haar expertise inbrengen. Daar waar additionele 
activiteiten nodig zijn, wordt in overleg met het Doorbraakproject bezien hoe dit vorm krijgt. 
 
De pagina’s hierna beschrijven per sector wat de focus is in 2015. Het volgende deel gaat in op de concrete activiteiten. 
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Primair onderwijs 

• Inrichting ondersteuningsstructuur voor bestuurders zodat zij goed zicht krijgen op (hun) ambities en daarbij de juiste keuzes kunnen maken 
• 2015: De PO-raad neemt het initiatief om een sectorbrede ondersteuning voor po-bestuurders in te richten. Kennisnet brengt haar expertise in en ontwikkelt tools die 

aansluiten op de behoeften van de PO-raad. 
• Beschikbaar stellen van voorbeelden, concrete aanpakken, vergelijkingsinformatie en expert kennis 

• 2015: Kennisnet ondersteunt schoolbesturen in het po met generieke hulpmiddelen en kennisproducten. Daarbij gaat Kennisnet in op vragen die schoolbesturen 
hebben bij het opstellen van hun implementatie- en investeringsplannen. 

Ondersteuning bij opstellen implementatie- en investeringsplannen:  

• Het op niveau brengen en houden van de infrastructuur op instellingen (inclusief verwerving van laptops en tablets). 
• 2015: Kennisnet brengt kennis in over het kostenefficiënt verkrijgen van de juiste connectiviteit en draagt bij aan de inrichting (door de PO-raad) van voorzieningen 

om de inkoop van devices (en andere ict-voorzieningen) meer gezamenlijk op te pakken.  
• Het ondersteunen van sector en besturen bij aanbestedingen en het creëren van inkoopmacht. 

• 2015: Kennisnet ondersteunt de PO-raad bij het opzetten van een programma van eisen en de toepassingen hiervan in inkoop- en aanbestedingstrajecten van po-
besturen zodat het onderwijs regie kan voeren op het huidige en nog te ontwikkelen aanbod. 

Infrastructuur op scholen:  

• Reflectie op toekomstgerichtheid onderwijsaanbod: vaardigheden van morgen in relatie tot kerndoelen.  
• 2015: Kennisnet maakt inzichtelijk wat consequenties van digitalisering van maatschappij en arbeidsmarkt zijn op (doelen van) het onderwijs. 

• Inzet van digitale leermiddelen bij onderzoekend/ontdekkend leren, waardoor leerlingen (ook) leren hun creativiteit aan te wenden om problemen op te lossen. 
• 2015: Kennisnet verzamelt en duidt (wetenschappelijke) kennis en maakt duidelijk hoe ict (incl. sociale media en apps) bij kan dragen aan beter onderwijs 

Toekomstgericht onderwijsaanbod: 

• Het verbeteren van de vindbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van (digitale) leermiddelen door een fijmaziger metadatering. 
• 2015: Kennisnet zorgt ervoor dat mogelijkheden om materialen te metadateren en deze metadata te gebruiken bij het zoeken en vinden, worden uitgebreid. 

• Verbeteren van marktwerking rond leermiddelen en software die het differentiëren beter mogelijk maakt door de collectieve vraag van de schoolbesturen te versterken 
(o.a. gericht op ontwikkeling kernmethoden). 

• 2015: Kennisnet draagt er aan bij dat het bestaande programma van eisen in het po verder onder de aandacht wordt gebracht van (met name) bestuurders en 
ondersteunt de PO-raad, in samenhang met het doorbraakproject, bij het voeren van gesprekken met aanbieders. 

• Zorg voor voldoende aanbod voor speciaal en passend onderwijs. 
• 2015: Kennisnet draagt bij aan het opstellen van een programma van eisen voor leerlingvolgsystemen in het speciaal onderwijs en onderzoekt mogelijkheden om 

met ict de uitwisseling van gegevens binnen samenwerkingsverbanden te verbeteren.  

Leermiddelen:  

• Transparant maken van het presteren van instellingen (incl. duiding) via scholen op de kaart. 
• 2015: Kennisnet neemt het beheer van Vensters voor Verantwoording voor haar rekening. Over de verdere invulling hiervan worden nog afspraken gemaakt met de 

PO-raad, de VO-raad en SchoolInfo 
• Verbeteren van beschikbaarheid en gebruik van kwaliteitsinformatie voor kwaliteitsmanagement. 

• 2015: Kennisnet draagt er aan bij dat beschikbare informatie beter kan worden benut, versterkt de positie van informatiemanagement en verspreidt kennis over hoe 
(beschikbare) informatie kan worden benut als stuurinformatie, bij kwaliteitszorg en in het kader van opbrengstgericht werken. 

• Benutten van leer(ling)kenmerken bij het vormgeven van onderwijs op maat (leermanagement). 
• 2015: Kennisnet brengt experts samen om het inzicht over relevante leer(ling)kenmerken bij het personaliseren van onderwijs te vergroten. 

Verantwoording, sturing en kwaliteitszorg: 

• Eenvoudige en veilige digitale overdracht en terugkoppeling van gegevens via OSO en doorstroommonitor. 
• 2015: Kennisnet is verantwoordelijk voor het beheer en doorontwikkeling van OSO en ondersteunt instellingen bij implementatie. 
• 2015: Kennisnet werkt aan terugkoppeling vanuit de doorstroommonitor van de doorstroomgegevens naar schoolbesturen zelf. 

Doorgaande leerlijn po-vo: 
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Voortgezet onderwijs 

• Ondersteuning voor alle instellingen bij het vergroten van het rendement van (investeringen in) ict door kennisdeling en krachtenbundeling. 
• 2015: Kennisnet ondersteunt de 'learning labs‘ die worden ingericht in het kader van het doorbraakproject door het beschikbaar stellen van relevante inzichten. 

• Vergroten inzicht in kosten en baten van ict-investeringen en bieden van handvatten bij het maken van investeringsplannen. 
• 2015: Kennisnet vergroot het inzicht de in benodigde ict-toepassingen en infrastructuur en de (bijbehorende) ict-kosten. 

Ondersteuning bij implementatie:  

• Bundelen van kennis uit onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek en deze vertalen naar praktisch toepasbare inzichten en modellen om het leren (anders) te 
organiseren. 

• 2015: Kennisnet brengt een nieuwe Vier in balansmonitor uit en verspreidt deze. In overleg met de sector wordt bezien hoe de beschikbare kennis kan worden 
vertaal naar tools. 

• Technologische ontwikkelingen duiden voor de onderwijspraktijk. 
• 2015: Kennisnet brengt de technologische ontwikkelingen in kaart en duidt deze samen met het onderwijs. Dit resulteert onder andere in een nieuw trendrapport. 

Inzicht in rendement van ict: 

• Voldoende hoogwaardig en betaalbaar leermateriaal met mogelijkheden voor maatwerk (in het bijzonder bij passend onderwijs). 
• 2015: In overleg met de VO-raad, en mede in relatie tot het doorbraakproject, zorgt Kennisnet er voor dat bestuurders het programma van eisen kennen en 

benutten. Bovendien ondersteunt Kennisnet het gesprek tussen de sectorraden en aanbieders. 
• 2015: Kennisnet ondersteunt besturen en samenwerkingsverbanden bij het benutten van ict bij het leren en het organiseren hiervan in het kader van passend 

onderwijs. 
• Infrastructuur op orde (binnen en buiten instelling).  

• 2015: Kennisnet ondersteunt samen met de VO-raad en Schoolinfo bestuurders bij het op orde brengen van de infrastructuur (devices en connectiviteit), 
bijvoorbeeld door het organiseren van vraagmacht.  

Eigentijdse voorzieningen: 

• Transparant maken van het presteren van instellingen (incl. duiding) via Vensters voor verantwoording. 
• 2015: Kennisnet neemt het beheer van Vensters voor Verantwoording voor haar rekening. Over de verdere invulling hiervan worden nog afspraken gemaakt met 

de PO-raad, de VO-raad en Schoolinfo. 
• Verbeteren van de beschikbaarheid en het gebruik van informatie ten behoeve van de kwaliteitszorg (cyclus) van scholen en besturen (informatiemanagement). 

• 2015: Kennisnet draagt er, onder andere in het kader van SION, aan bij dat beschikbare informatie beter kan worden benut, versterkt de positie van 
informatiemanagement en verspreidt kennis over de wijze waarop ict-toepassingen bij kunnen dragen aan kwaliteitszorg. 

• Benutten van leer(ling)kenmerken bij vormgeven van onderwijs op maat (leermanagement). 
• 2015: Kennisnet verheldert, onder andere in relatie tot doorbraakproject, het inzicht in relevante leer(ling)kenemerken en zorgt ervoor dat systemen beter op elkaar 

aansluiten door standaardisatie. 

Verantwoording, sturing en kwaliteitszorg: 

• Aandacht voor democratische principes, maatschappelijke basiswaarden en niet-cognitieve vaardigheden als samenwerking, creativiteit en ondernemerschap. 
• 2015: Kennisnet is de onderwijspartner binnen in Mediawijzer.net. Relevante kennis wordt verspreid via kennisnet.nl en MKO (Mijn Kind Online). 

• Zorgvuldige, goede en veilige digitale overdracht van gegevens via OSO en doorstroommonitor. 
• 2015: Kennisnet is verantwoordelijk voor het beheer en de (technische) doorontwikkeling van OSO en doorstroommonitor. 

Brede vorming en aansluiting tussen sectoren: 
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Middelbaar beroepsonderwijs 

• Logistieke consequenties: activiteiten iFoV (Focus op Vakmanschap), herziening kwalificatiestructuur  
• 2015: Kennisnet brengt in beeld welke toepassingen er nu zijn om logistieke processen te stroomlijnen (curriculumbouw, roostering, etc.)? Welke opties 
heeft een instelling en hoe werken systemen met elkaar samen? 

• (e-)didactiek: matchen onderwijsinhoud, vorm en (ict-)middelen (weten wat werkt) 
• 2015: Kennisnet monitort de ontwikkeling van ict-bekwaamheid en agendeert samen met saMBO-ICT het thema e-didactiek bij mbo-bestuurders en hrm-
managers. Kennisnet verbindt bestaande initiatieven en draagt er zo aan bij dat de discussie over e-didactiek naar een hoger niveau wordt gebracht. 

• 2015: Kennisnet stelt kennisproducten en tools beschikbaar die ingaan op het anders organiseren van onderwijs, bijvoorbeeld Online leren in balans 
• Aansluiting leerlijnen 

• 2015: Kennisnet ontwikkelt in het kader van SION voorzieningen zoals een doorstroommonitor om de uitwisseling van leer(ling)gegevens te verbeteren. 

Modernisering onderwijs:  

• Efficiënte landelijke informatiehuishouding (onder andere doorontwikkeling BRON, ROSA) 
• 2015: Kennisnet adviseert saMBO-ICT en de MBO Raad over ontwikkelingen in de administratieve keten. Zo kan de sector meer regie nemen op de 
ontwikkelingen.  

• Beroepspraktijkvorming (BPV): verbeteren communicatie/begeleiding en registratie erkende leerwerkplekken. 
• 2015: Kennisnet voert overleg met SBB over de vereenvoudiging van de registratie van leerwerkplekken en stelt expertise beschikbaar over de inzet van 
ict bij de begeleiding van studenten. 

• Beïnvloeding van doorwerking van maatregelen via de i-agenda  
• 2015: Op verzoek van saMBO-ICT brengt Kennisnet expertise in over de wijze waarop maatregelen kunnen worden geïmplementeerd. 

Administratieve lasten verminderen:  

• Verbeteren/handhaven marktwerking: er is voldoende kwalitatief hoogwaardig leermateriaal beschikbaar dat aansluit bij de behoeften van het onderwijs. 
• 2015: Samen met saMBO-ICT stelt Kennisnet een programma van eisen op en wordt gewerkt aan draagvlak. 
• 2015: Kennisnet realiseert, samen met andere organisaties zoals SURF, standaarden en voorzieningen ten behoeve van de keten (iECK, MBOcloud). 

• Inrichting/organisatie van digitale examens en toetsen: wat betekent dit centraal en decentraal? 
• 2015: Kennisnet bouwt samen met het onderwijs expertise op over de mogelijkheden van digitale toetsing en examinering en verspreidt deze onder 
bestuurders. Daarbij gaat het over baten en de lasten (investeringen, inspanningen). 

Leermiddelen:  

• Vergroten keuzevrijheid en flexibiliteit (en terugbrengen kosten) via MBO-cloud 
• 2015: In opdracht van saMBO-ICT realiseert Kennisnet samen met SURF(net) de MBO-cloud. Deze wordt gefaseerd opgeleverd om de ontwikkeling 
maximaal te laten aansluiten op de behoeften. 

• Terugbrengen administratieve lasten door automatisering van processen, bijvoorbeeld digitale ondertekening 
• 2015: Kennisnet realiseert in het kader van SION een voorziening die digitale ondertekening mogelijk maakt.  

• Verbeteren van de transparantie voor sturen en verantwoording via MBO-transparant  
• 2015: Kennisnet beheert MBO-transparant en draagt zorg voor (door) ontwikkeling op basis van de wensen van de sector. De MBO Raad stuurt dit aan. 

Gezamenlijke voorzieningen : 

• Veilig en verantwoord beheer en overdracht van gegevens. 
• 2015: Kennisnet ondersteunt met expertise het programma informatiebeveiliging. Er wordt een mbo-toetsingskader geformuleerd met een bijbehorende 
benchmark. De beschikbare kennis wordt actief verspreid. 

Informatiebeveiliging:  
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Activiteiten Kennisnet 



    
    

 

    
    
    

   

Ict laten werken voor het onderwijs 
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n • Onderwijs heeft meer regie over de 
leermiddelenketen. 

• Vraag en aanbod zijn beter met elkaar 
verbonden in een open markt. 

• Ontwikkelingen gericht op 
gepersonaliseerd leren (maatwerk, 
differentiatie) worden versneld. 

Sl
im

m
e 

or
ga

ni
sa

tie
 v

an
 h

et
 

le
re

n • Minder administratieve lasten. 
• Aansluiting en verbetering doorlopende 

leerlijnen. 
• Meer transparantie (intern en extern) 

over presteren van leerlingen en 
instelling. 

• Het onderwijs heeft meer regie op de 
informatiehuishouding. 

• Informatiebeveiliging en privacy op orde. 

M
ee

r r
en

de
m

en
t u

it 
ic

t 

• Onderwijs maakt meer en beter gebruik 
van (wetenschappelijk) bewijs. 

• Het onderwijs is meer toekomstgericht 
(georganiseerd) 

• Nieuwe technologieën worden sneller en 
beter beoordeeld op potentiële relevantie 

Kennisnet ondersteunt het onderwijs vanuit drie functies die aansluiten bij de collectieve ict-behoeften. De verschillende functies versterken 
elkaar en worden veelal in samenhang ingezet. 

Functie 
Publieke landelijke ict-infrastructuur 

 (generieke voorzieningen, platformdiensten, standaarden & 
architectuur) 

Strategisch 
(sector)advies Kennis- en expertisefunctie 

Doel van de 
functie 

Laten werken van ict-ketens: 
- beschikbaarheid van digitale leermiddelen verbeteren 
- informatiehuishouding stroomlijnen  
- administratieve lasten verminderen 
 

Versterken positie 
van het onderwijs 

Verbeteren inzet van ict door 
onderwijs(instellingen) 
 

Kennisnet draagt bij aan onderstaande doelen. Bij eigentijdse leermiddelen ligt de focus op de ontwikkeling en het beheer van de benodigde 
infrastructuur en het maken van afspraken met partijen in de keten. Een slimme organisatie van het leren vraagt vooral sectorbrede en sector-
overstijgende afspraken en bijbehorende voorzieningen. Bij meer rendement uit ict gaat het onder andere om kennisdisseminatie en 
strategisch advies.  
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Eigentijdse leermiddelen 
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Het onderwijs en de 
markt maken afspraken 
over de doorontwikkeling 
van de 
leermiddelenketen en 
werken samen aan 
verbetering van kwaliteit. 

Kennisnet adviseert 
sectorraden bij het 
maken van afspraken 
met (private) partijen in 
de leermiddelenketen. 

Regie op leermiddelen 

Er zijn publiek-private 
afspraken over het 
gebruik van standaarden 
en voorzieningen in de 
keten om 
uitwisselbaarheid 
beschikbaarheid en 
toegankelijkheid te 
bevorderen. 
 

Kennisnet organiseert 
het beheer en begeleidt 
de implementatie van 
afspraken, standaarden 
en architectuur in de 
leermiddelenketen.  

Edustandaard 

Onderwijsbegrippen-
kader (OBK) 

Er is een betrouwbare 
basisinfrastructuur die 
ervoor zorgt dat 
leermiddelen 
uitwisselbaar, 
beschikbaar en 
toegankelijk zijn. 

Kennisnet draagt zorg 
voor betrouwbare 
publieke voorzieningen 
die nodig zijn voor een 
optimale landelijke basis-
infrastructuur.  

Edurep 

Bron Metadata Editor en 
Metaplus 

Kennisnet Federatie 
Eduroam 

Onderwijscommunity-
cloud en videoplatform 
 

Het open en ‘gesloten’ 
domein vullen elkaar 
aan. Het onderwijs kan 
open leermiddelen 
uitwisselen en 
combineren. Om een 
objectief keuzeproces 
mogelijk te maken zijn 
productbeschrijvingen 
(metadata) als (open) 
data beschikbaar. 

Kennisnet levert de 
onafhankelijke platforms 
om (open en/of publieke) 
content beschikbaar te 
stellen en te kunnen 
uitwisselen. 

Wikiwijs-
Leermiddelenplein 

Teleblik 
 

Distributie en toegang 
zijn beter georganiseerd. 
Daarbij zijn school, 
docent, leerling, 
leermiddel en toets uniek 
identificeerbaar om de 
keten goed te laten 
functioneren. 

Kennisnet faciliteert het 
identificatieproces en 
realiseert de benodigde 
publieke infrastructuur. 

Distributie en toegang 
(iECK) 

Nummervoorziening 

MBOcloud 

 

 

Leer(ling)kenmerken 
kunnen eenvoudig(er) en 
verantwoord worden 
benut om onderwijs te 
personaliseren. 

Kennisnet beheert, 
faciliteert en 
implementeert afspraken 
over de uitwisseling van 
leer(ling)kenmerken en 
houdt hierbij rekening 
met de privacy van 
leerlingen en leraren. 
 

Effectievere inrichting 
van leermanagement en 
logistiek 

Vraag en aanbod zijn beter 
verbonden in een open 

markt 

Ontwikkelingen gericht op 
gepersonaliseerd leren 
(maatwerk, differentiatie) 

worden versneld 
  

Onderwijs heeft meer regie 
over de leermiddelenketen  
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Het onderwijs en de markt maken afspraken over de doorontwikkeling van de leermiddelenketen en werken samen aan de verbetering van kwaliteit. 
Kennisnet adviseert sectorraden bij het maken van afspraken met (private) partijen in de leermiddelenketen. 

Beschrijving 2015 

Regie op leermiddelen 

De markt van vraag en aanbod op het gebied van (digitale) leermiddelen is volop in beweging. Daarbij 
is het van belang dat het aanbod beter aansluit op de behoefte van het onderwijs, nu en in de 
toekomst. Dat vraagt om een sterkere regiefunctie van het onderwijs.  
Kennisnet adviseert over de ontwikkelingen in de leermiddelenketen en verzamelt kennis over de 
technologische, organisatorische en onderwijskundige aspecten. Sectorraden krijgen ondersteuning 
bij het voeren van (meer) regie op de leermiddelenketen.  
 
 

De sectorraden en Kennisnet werken gezamenlijk aan de verdere (door-) 
ontwikkeling en toepassing van het programma van eisen voor leermiddelen. 
Zo krijgt het onderwijs meer regie op de gewenste ontwikkelingen. In het po 
en vo ligt de focus daarbij op de effectuering. Zo voeren de sectorraden, 
ondersteund door Kennisnet, gesprekken met de verschillende marktpartijen. 
Bovendien wordt er meer gecommuniceerd over wat het programma van 
eisen is, waarom het belangrijk is en hoe (individuele) bestuurders en 
schoolleiders het kunnen benutten.  
 
In het mbo moet het programma van eisen nog verder worden uitgewerkt en 
vastgesteld. Dit wordt in nauwe samenwerking met saMBO-ICT verder 
ingevuld. 

Om de juiste kennis (door) te ontwikkelen ,wordt gebruik gemaakt van praktijkervaringen van 
(innovatieve) onderwijsinstellingen. Een succesvolle innovatie van de leermiddelenketen vraagt om 
samenwerking tussen onderwijsinstellingen, publieke organisaties en private partijen.  

Kennisnet ondersteunt een aantal kansrijke initiatieven om met ict het 
onderwijs (verder) te personaliseren, zoals de ‘learning labs’ uit het 
Doorbraakproject. Kennisnet brengt hierbij haar kennis en expertise in.  
Ervaringen van deze initiatieven worden breed beschikbaar gesteld om de 
ontwikkelingen in de leermiddelenketen verder te kunnen richten. 
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Er zijn publiek-private afspraken over het gebruik van standaarden en voorzieningen in de keten om uitwisselbaarheid, beschikbaarheid en 
toegankelijkheid te bevorderen. 
Kennisnet organiseert het beheer en begeleidt de implementatie van afspraken, standaarden en architectuur in de leermiddelenketen. 
 
Beschrijving 2015 

Edustandaard 

Voor het onderwijs- en onderzoeksveld komen er steeds meer digitale diensten en voorzieningen, 
zoals leeromgevingen, zoekportals, digitaal lesmateriaal en administratiesystemen. Om uitwisselingen 
tussen deze voorzieningen en diensten mogelijk te maken zijn afspraken nodig. Voor de borging van 
die afspraken is Edustandaard opgericht. Binnen Edustandaard werken publieke en private partijen 
samen, zij vormen hét loket voor standaarden en afspraken in onderwijs en onderzoek.  
Werkgroepen nemen de afspraken of standaarden in beheer, borgen de doorontwikkeling en relateren 
standaarden aan elkaar middels architectuur. Kennisnet vervult in deze werkgroepen een expertrol.  
 
Kennisnet en SURF vormen het bureau van Edustandaard en zorgen ervoor dat alle 
belanghebbenden op transparante wijze kunnen meepraten en hun verantwoordelijkheid kunnen 
nemen in het toepassen van de gemeenschappelijke architectuur en de standaarden. 
Bureau Edustandaard geeft uitvoering aan het beheer en de implementatie van standaarden en 
referentiearchitecturen voor onderwijs en onderzoek in Nederland en onderhoudt contact met andere 
(internationale) standaardenorganisaties.  

Voor 2015 zijn binnen Edustandaard de speerpunten binnen de 
leermiddelenketen:  
 het in beheer nemen van de geharmoniseerde afspraak ECK-II-toegang 

en distributie en DTDL (digitale toegang tot digitale leermiddelen). Zie 
ook iECK. 

 de doorontwikkeling UWLR (uitwisseling leerresultaten). Zie ook iECK. 
 de totstandkoming van een unieke identiteit, die in de leermiddelenketen 

kan worden gebruikt. Zie ook nummervoorziening. 
 versnellen van gedetailleerde metadatering (zie 

Onderwijsbegrippenkader) 
 
Daarnaast ondersteunt Kennisnet programma’s of projecten zoals iECK en 
MBOcloud door haar expertise over standaarden in te brengen.  
 
De standaarden die vooral betrekking hebben op de organisatie van het 
leren worden later in dit jaarplan nader beschreven. 

Onderwijsbegrippenkader (inhoud en tooling)   

Onderwijssectoren hebben hun eigen processen en wetgeving. Doordat ze andere begrippen 
hanteren voor dezelfde informatie, is uitwisseling tussen sectoren vaak moeilijk. Daarnaast werkt het 
onderwijs steeds meer in ketens, waarbij ook informatie wordt uitgewisseld met en tussen 
marktpartijen (uitgevers, distributeurs, leveranciers van software), bijvoorbeeld over de inhoud van 
leermiddelen. Ook hier is er behoefte aan heldere definities van relevante begrippen. 
Door de gebruikte begrippen binnen het onderwijs vast te leggen in het Onderwijsbegrippenkader 
(OBK) en ze te voorzien van een definitie, maken we het jargon eenduidig en weten we wanneer we 
over hetzelfde spreken. 
Het Onderwijsbegrippenkader is een gemeenschappelijke online database waarin alle voor het 
onderwijs relevante begrippen en hun onderlinge relaties worden opgeslagen en beheerd. Kennisnet 
verzorgt de dienstverlening rond het begrippenkader. 

Voor de inhoud van het OBK ligt de prioriteit bij het verder ontwikkelen, 
verbeteren en borgen van de kernprogramma’s (SLO), evenals het 
toevoegen van de Kwalificatiedossiers (SBB) en deze (technisch) toevoegen 
aan het OBK (Kennisnet). Prioriteit gaat naar het gebruik van de 
mogelijkheden van het OBK en de kernprogramma’s in praktische 
toepassingen voor het onderwijs (zoals getoond in de pilot Linked Data). 
 
De API, application programming interface, (beta) wordt doorontwikkeld tot 
een standaarddienst. Partijen (zoals uitgevers, distributeurs en elo-
leveranciers) kunnen hun dienstverlening hierop baseren en hun applicaties 
kunnen real time de OBK-database bevragen. 
 
Om de standaardisatie voor het fijnmazig metadateren te versnellen, wordt 
een aparte expertgroep opgericht binnen Edustandaard. 
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Er is een betrouwbare basisinfrastructuur die ervoor zorgt dat leermiddelen uitwisselbaar, beschikbaar en toegankelijk zijn. 
Kennisnet draagt zorg voor betrouwbare publieke voorzieningen die nodig zijn voor een optimale landelijke basis-infrastructuur (i). 

Beschrijving 2015 

Edurep 

Edurep verzamelt de metadata over leermiddelen zodat leraren en lerenden makkelijker en sneller het 
juiste leermateriaal kunnen vinden en gebruiken. Metadata geven inzicht in de beschikbare 
leermiddelen (digitaal en folio). Zowel inhoudelijk (hoe past het leermateriaal in de 
kernprogramma’s?), didactisch (welke werkvormen worden ondersteund, hoe zijn ze in te zetten?) als 
technisch (welk formaat heeft het, hoe is het toegankelijk?).  
 
Edurep biedt een centraal toegankelijk overzicht van voldoende beschikbare én bruikbare 
leermaterialen. Dit overzicht kan ook door andere partijen worden benut in hun diensten. De 
leermaterialen in Edurep zijn (zeer) goed gemetadateerd om een zorgvuldige keuze mogelijk te 
maken. 

Het succes van Edurep is mede afhankelijk van het aantal aanbieders en 
dienstenleveranciers dat gebruik maakt van de mogelijkheden. De 
(door)ontwikkeling van Edurep wordt in belangrijke mate gestuurd door 
wensen van de partijen in de keten. Deze wensen worden verrijkt en getoetst 
op basis van de behoeften van het onderwijs.  
 
In 2015 verbetert Edurep de kwaliteit van de metadata door processen te 
automatiseren en verbeteringen aan te brengen (zoals aanvullingen, 
combinaties en relaties) op de bestaande data. De Edurepdata worden 
hiermee rijker en breed toepasbaar. Bovendien zal Edurep aanbieders 
ondersteunen door het vereenvoudigen van hun aanlevering. Daarnaast 
wordt gewerkt aan het vergroten van het aantal aanbieders van leermateriaal 
(+20) en het aantal afnemers (+35) van de metadata. 
 
Voor de MBOcloud zal Edurep de catalogusfunctie gaan vervullen. 

Bron Metadata Editor en Metaplus 

De Bron Metadata Editor (BME) is een gebruiksvriendelijke tool waarmee collectie-eigenaren het 
lesmateriaal makkelijker kunnen metadateren. Het doel van BME is om de kwaliteit en kwantiteit van 
bronmetadata te vergroten.  

BME wordt nu ingezet in het Wikwijsleermiddelenplein. In 2015 wordt 
onderzocht of andere partijen de dienst ook willen benutten of dat BME 
gezien moet worden als een intern bouwblok voor Wikiwijs.  

MetaPlus is een website waarmee ingelogde bezoekers metadata van leerobjecten in Edurep kunnen 
verrijken. Het doel van MetaPlus is de vindbaarheid van leermateriaal te verbeteren door partijen de 
mogelijkheid te bieden om bronmetadata verder te verrijken.  

Doel van Metaplus is dat de dienst in 2015 door meer partijen wordt gebruikt 
om zo te zorgen voor meer metadata. Daarnaast voegen 
leermiddelspecialisten minimaal 1800 nieuwe records toe. 
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Er is een betrouwbare basisinfrastructuur die ervoor zorgt dat leermiddelen uitwisselbaar, beschikbaar en toegankelijk zijn. 
Kennisnet draagt zorg voor de standaarden en publieke voorzieningen die nodig zijn voor een optimale landelijke basis-infrastructuur (ii). 

Beschrijving 2015 

Kennisnet Federatie   

De Kennisnet Federatie maakt het mogelijk voor leraren, leerlingen en managers om via verschillende 
omgevingen toegang te krijgen tot collecties en diensten (single sign-on). Via de Kennisnet Federatie 
kunnen scholen met één login de leermiddelen van de aangesloten leveranciers (zoals educatieve 
uitgeverijen) bereiken. De dienstleveranciers behouden de controle over de toegang tot hun product.  
 
Het is van belang dat de gegevens betrouwbaar zijn. Verschillende aangesloten partijen (met name 
educatieve uitgeverijen) geven aan dat zij niet voldoende vertrouwen op de gegevens die vanuit 
aangesloten schoolsystemen (leerlingvolgsystemen en elo’s) via de Kennisnet Federatie worden 
doorgegeven. Scholen zullen serieuzer moeten omgaan met identity management, zij leveren immers 
de gegevens. 

In de afgelopen jaren heeft de Kennisnet Federatie een forse groei 
doorgemaakt. Om de performance en betrouwbaarheid minimaal op 
hetzelfde niveau te houden, moet de Federatie in 2015 aan het fundament 
werken. De architectuur zal worden herzien en componenten worden 
aangepast of herbouwd.  
 
Bij de (door)ontwikkeling houdt Kennisnet rekening met (nieuwe) 
ontwikkelingen en behoeften binnen het IAA-stelsel in het onderwijs. Zo zijn 
er inmiddels uitgangspunten geformuleerd over de gewenste 
betrouwbaarheid, veiligheid en privacy in verschillende processen. In 2015 
vindt dan ook onderzoek plaats naar de processen en procedures die nodig 
zijn om vanuit een schooldomein betrouwbare gegevens te ontsluiten via de 
Kennisnet Federatie, mede in relatie tot de ontwikkeling van de 
nummervoorziening.  
 
De doelstelling is dat in 2015 18 miljoen federatieve transacties 
plaatsvinden. In 2014 waren dit er nog ruim 10 miljoen.  
Daarnaast zijn er nog de authenticaties met Entree-accounts. Dit waren er in 
2014 5 miljoen, de verwachting is dat dit in 2015 min of meer gelijk blijft. 

Eduroam 

Eduroam is een gratis internationale dienst voor onderwijsinstellingen die een wifi-netwerk aanbieden. 
Eduroam is de standaard voor draadloze netwerken in het onderwijs en biedt scholen een veilig en 
betrouwbaar toegangsnetwerk. Bovendien krijgen leerlingen en medewerkers van deelnemende 
instellingen gratis internettoegang bij alle instellingen die meedoen met eduroam, waaronder 
bibliotheken, musea, BSO’s en gemeenten. Met Eduroam kiezen instellingen voor maximale veiligheid 
en dragen ze bij aan een dekkend draadloos netwerk voor het gehele onderwijs in Nederland.  
 
Op verzoek van onderwijsinstellingen koppelt Kennisnet het instellingsnetwerk met de centrale 
Eduroamvoorzieningen van SURFnet.  

Kennisnet zet de aansluiting op en ondersteuning van eduroam voort. In 
2015 wordt eduroam verder onder de aandacht gebracht van 
netwerkleveranciers en de onderwijsinstellingen.  
In drie steden zijn Eduroamprojecten gaande, daarnaast vindt op 40 scholen 
een implementatie plaats. 
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Er is een betrouwbare basisinfrastructuur die ervoor zorgt dat leermiddelen uitwisselbaar, beschikbaar en toegankelijk zijn. 
Kennisnet draagt zorg voor de standaarden en publieke voorzieningen die nodig zijn voor een optimale landelijke basis-infrastructuur (iii). 

Beschrijving 2015 

Onderwijscommunitycloud en videoplatform 

De onderwijscommunitycloud is de door Kennisnet ingerichte cloudoplossing. Deze wordt benut voor 
publieke initiatieven gericht op de hele onderwijssector en is daarnaast ook de basis onder de ict-
infrastructuur die Kennisnet het onderwijs aanbiedt. De onderwijscommunitycloud maakt het mogelijk 
het beheer en de inrichting van de publieke ict-infrastructuur voor het onderwijs efficiënt in te richten. 

De onderwijscommunitycloud van Kennisnet moet voldoen aan hoge normen 
als het gaat over de beschikbaarheid. In 2015 zal worden gewerkt aan het 
optimaliseren van de beheerorganisatie en het beschrijven van operationele 
processen, zodat ISO27001 certificering eenvoudig mogelijk is. 
 
Op deze manier blijft de onderwijscommunitycloud een betrouwbaar 
bouwblok van de landelijke ict-infrastructuur. Daardoor is het mogelijk om 
collectieve platforms en generieke diensten voor de onderwijspraktijk snel en 
tegen beperkte kosten te realiseren.  

Het Kennisnet videoplatform is een bouwblok dat gebruikt wordt door applicaties en websites met 
beeld- en geluidsmateriaal. Het videoplatform ondersteunt de opslag en het (via internet) uitspelen 
van mediabestanden (audio en video), al dan niet afgeschermd, inclusief beschrijvende informatie 
(metadata).  

Het videoplatform vormt de basis onder Leraar24 en Teleblik. Belangrijkste 
doelstelling voor 2015 is dat het videoplatform stabiel blijft en de prestaties 
worden geleverd conform de afgesproken SLA (Service Level Agreement). 
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Het open en ‘gesloten’ domein vullen elkaar aan. Het onderwijs kan open leermiddelen uitwisselen en combineren. Om een objectief keuzeproces 
mogelijk te maken, zijn productbeschrijvingen (metadata) als (open) data beschikbaar. 
Kennisnet levert de onafhankelijke platforms om (open en/of publieke) content beschikbaar te stellen en te kunnen uitwisselen. 

Beschrijving 2015 

Wikiwijsleermiddelenplein 

Wikiwijsleermiddelenplein is een onderwijsplatform waar leraren (open) leermiddelen zoeken, 
vergelijken, maken en delen. De ambitie van het Wikiwijsleermiddelenplein is uit te groeien tot hét 
platform voor het open domein in het po, vo en mbo. 
 
Kennisnet is verantwoordelijk voor de onderdelen lesmateriaal zoeken, maken en delen. SLO neemt 
het zoeken van methodes voor haar rekening. De portal (voorkant) is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
 
Wikiwijs Maken is een contenthub binnen de educatieve contentketen. Materiaal kan worden 
geïmporteerd en geëxporteerd op basis van open standaarden. Door verfijnde metadata (OBK-
niveau) toe te voegen aan alle separate onderdelen van het arrangement, zijn deze los van elkaar 
herbruikbaar. Dat is gewenst/vereist binnen de diverse platforms die adaptief leren ondersteunen. 
Samen met bureau Edustandaard worden zo nieuwe ontwikkelingen op het gebied van metadata 
getoetst aan de praktijk. 

Het Wikiwijsleermiddelenplein richt zich op leraren die op zoek zijn naar los 
leermateriaal of die een geïnformeerde keuze willen maken voor een 
methode. De afgelopen jaren is een duidelijke toename in het gebruik van 
het Wikiwijsleermiddelenplein zichtbaar. Daarbij is er sprake van een 
verschuiving van traditioneel digitaal leermateriaal (zoals word-documenten 
en powerpoint-presentaties) naar online interactief leermateriaal.  
 
Kennisnet besteedt in 2015 extra aandacht besteed aan een betere 
organisatie van het open domein, zodat open content effectief kan worden 
hergebruikt. Kennisnet werkt samen met een aantal grote elo-leveranciers 
om de mogelijkheden van het Wikiwijsleermiddelenplein bij het vormgeven 
van adaptief leren te verbeteren.  
In overleg met partners zoals VO-content en verscheidene 
samenwerkingsverbanden zal de positionering als contenthub worden 
versterkt door de koppeling te maken met (minimaal) drie leeromgevingen. 
 
In 2015 is de doelstelling dat er 2 miljoen arrangementen worden 
gedownload en 4.600 arrangementen worden gepubliceerd, beide een 
verdubbeling ten opzichte van 2014.  

Teleblik 

Teleblik biedt het onderwijs toegang tot relevant AV-materiaal van Beeld en Geluid, en daarmee van 
de publieke omroep. Vanaf 2014 zijn Kennisnet en Beeld en Geluid gezamenlijk verantwoordelijk voor 
Teleblik. Daarvoor was ook de NTR een partner. 
De inzet van Kennisnet is erop gericht om dit goed toepasbare materiaal ook in de toekomst voor het 
onderwijs beschikbaar te houden en de bruikbaarheid verder te verbeteren. 

Het voortbestaan van Teleblik op de langere termijn is niet zeker. Kennisnet 
is daarbij afhankelijk van de keuzes die Beeld en Geluid maakt ten aanzien 
van de participatie in Teleblik. Beeld en Geluid is verantwoordelijk voor het 
beschikbaar stellen van het materiaal. 
Indien Teleblik blijft bestaan, zal samen met Beeld en Geluid en het 
onderwijs zelf worden bezien hoe de dienst verder kan worden ontwikkeld. 
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Distributie en toegang zijn beter georganiseerd. Daarbij zijn school, docent, leerling, leermiddel en toets uniek identificeerbaar om de keten goed te 
laten functioneren. 
Kennisnet faciliteert het identificatieproces en realiseert de benodigde publieke infrastructuur (i). 

Beschrijving 2015 

Distributie en Toegang (iECK) 

Om de standaarden die door betrokken partijen zijn afgesproken in de educatieve contentketen te 
implementeren, participeren publieke en private partijen in het iECK-traject. iECK staat voor 
‘implementatie educatieve contentketen’. Het doel van het iECK-programma is om digitaal 
leermateriaal toegankelijker en bruikbaarder te maken voor het po, vo en mbo. Vertegenwoordigers 
van het onderwijsveld, uitgevers, distributeurs, softwareleveranciers en Kennisnet werken samen aan 
de distributie en toegang van digitaal leermateriaal en aan de uitwisseling van leer- en toetsresultaten. 
Binnen iECK worden afspraken gemaakt over implementaties en worden tijdspaden en afspraken 
(door)ontwikkeld. Door in publiek-private samenwerking afspraken te maken over deze implementaties 
ontstaat commitment en een direct effect voor de gebruiker in het onderwijs. 
 
Het iECK-programma ondersteunt sectorale ontwikkelingen op strategisch en technisch niveau en 
biedt scholen ondersteuning bij implementatie. Daarbij wordt ook aangesloten bij de activiteiten van 
het Doorbraakproject. 

Kennisnet is in het iECK-programma verantwoordelijk voor het 
programmamanagement, brengt haar expertise in en legt de relatie met (het 
bureau) Edustandaard en andere initiatieven.  
De publiek-private besturing van het iECK-programma wordt verder versterkt 
door een goede bestuurlijke verankering binnen de sectorraden en de 
brancheverenigingen van marktpartijen. 
 
In 2015 worden publiek-private implementatieafspraken gemaakt over het 
gebruik van de ECK-standaard Distributie en Toegang en worden de daarbij 
gebruikte standaarden op elkaar afgestemd. In schooljaar 2015/16 bestellen 
leerlingen en studenten van 40 mbo-instellingen en alle aangesloten vo-
scholen volgens deze ECK-systematiek. Met ingang van 2015 zal ook het po 
participeren in invoeren van deze systematiek. 
 
Daarnaast wordt gewerkt aan de publiek-private implementatieafspraken 
over het gebruik van de ECK-standaard Uitwisseling Leerresultaten. De 
eerste implementaties van deze standaard vinden plaats in het po en zijn in 
het eerste kwartaal van 2015 beschikbaar. Tevens worden er implementatie 
afspraken gemaakt om dit verder op te schalen naar het vo en mbo. 

Nummervoorziening (onderdeel van een centrale vertrouwensfunctie) 

De nummervoorziening moet ervoor zorgen dat leerling en leraar uniek identificeerbaar zijn. Dit is 
nodig om de leermiddelenketen goed te laten functioneren, maar is ook van belang bij andere 
processen. De nummervoorziening maakt het mogelijk om eenmalig een onderwijsidentiteit te 
verstrekken. Deze kan worden benut bij het uitwisselen van gegevens.  
De nummervoorziening maakt onderdeel uit van een centrale vertrouwensfunctie waar eisen aan 
worden gesteld ten aanzien van beveiliging, beschikbaarheid, privacy, etc.  
 
De nummervoorziening sluit aan bij de beleidsvisie en architectuur voor een IAA-stelsel (identificeren, 
authentiseren en autoriseren van personen), zoals in 2014 ontwikkeld binnen SION en bij de 
behoeften van het onderwijs zoals geformuleerd in het kader van het doorbraakproject. 

Kennisnet ontwikkelt een ontwerp van een nummervoorziening als onderdeel 
van de centrale vertrouwensfunctie. Het ontwerp, de realisatie en de 
implementatie wordt opgepakt in samenhang met diverse initiatieven zoals 
SION, iECK, het doorbraakproject en MBO-cloud.  
 
Zo worden de eerste stappen gezet naar de inrichting van een IAA-stelsel 
voor het hele onderwijs en kunnen de gerealiseerde voorzieningen zowel 
binnen de administratieve als leermiddelenketen generiek gebruikt worden.  
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Distributie en toegang zijn beter georganiseerd. Daarbij zijn school, docent, leerling, leermiddel en toets uniek identificeerbaar om de keten goed te 
laten functioneren. 
Kennisnet faciliteert het identificatieproces en realiseert de benodigde publieke infrastructuur (ii). 

Beschrijving 2015 

MBOcloud 

MBOcloud is een collectieve voorziening voor het mbo. Deze wordt in opdracht van saMBO-ICT 
door Kennisnet en SURF gerealiseerd. Door een collectieve aanpak wordt de efficiency verbeterd en 
kan de effectiviteit worden vergroot. Doelstellingen van de MBOcloud zijn het creëren van meer 
transparantie in de leermiddelenmarkt en meer flexibiliteit voor het onderwijs door eenvoudige en 
snelle toegang tot leermiddelen en diensten. 

De MBOcloud wordt in samenspraak met het onderwijs in fasen (plateaus) 
gerealiseerd. Zo kan continu worden getoetst of de MBOcloud daadwerkelijk 
een oplossing biedt voor de problemen die het mbo ervaart.  
In 2015 wordt het eerste plateau afgerond dat de basis legt van de 
collectieve voorziening. Kennisnet is verantwoordelijk voor het 
projectmanagement, brengt expertise in en realiseert samen met SURF de 
benodigde infrastructuur. Edurep vervult hierbij de catalogusfunctie. Verder 
ontwikkelt Kennisnet in plateau 1 de bestellijstmodule en de bestel- en 
werkmodule voor de leerlingen. Op basis van een pilot wordt in overleg met 
saMBO-ICT bepaald wat de volgende stappen zijn.  
Daarnaast wordt in 2015 een perspectief uitgewerkt voor de langere termijn.  
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Leer(ling)kenmerken kunnen eenvoudig(er) en verantwoord worden benut om onderwijs te personaliseren. 
Kennisnet beheert, faciliteert en implementeert afspraken over de uitwisseling van leer(ling)kenmerken en houdt hierbij rekening met de 
privacy van leerlingen en leraren.  

  2015 

Effectievere inrichting van leermanagement en leerlogistiek 

Het gepersonaliseerd leren stelt nieuwe en andere eisen aan klassieke leerlingvolgsystemen en 
elektronische leeromgevingen. Er is behoefte aan nieuwe oplossingen die het leermanagement 
ondersteunen. Hierin worden functies gecombineerd om de individuele leerling in zijn of haar leren te 
ondersteunen.  
 

Kennisnet geeft inzicht in het huidige aanbod en geeft aan op welke 
onderdelen het niet aansluit op de wens van scholen om meer 
gepersonaliseerd leren door te voeren. Zo kan het onderwijs meer regie 
voeren over de ontwikkelingen in de markt. 
 
Schoolbesturen kunnen op basis van beschikbare kennis kiezen voor 
investeringen in software die hen de komende jaren helpt bij de begeleiding 
van het leren van individuele leerlingen. 
 
Er is daarbij extra aandacht voor passend onderwijs. Juist hier is er behoefte 
aan meer inzicht in de leerkenmerken. Kennisnet ondersteunt besturen en 
samenwerkingsverbanden door aan te geven op welke manier ict kan 
ondersteunen bij het leren, het leermanagement en de 
gegevensuitwisseling. Daarbij maakt Kennisnet duidelijk welke datastromen 
er (nodig) zijn tussen scholen en samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs. 

Een belangrijk vraagstuk bij de verdere ontwikkeling (en benutting) van ict bij het (organiseren van 
het) personaliseren van onderwijs is welke kenmerken van leerlingen relevant zijn. En wat de 
indicatoren van leergedrag zijn die leraar en leerling het benodigde inzicht bieden om de individuele 
leeropbrengsten te kunnen vergroten. 

Kennisnet maakt samen met onderwijskundigen, educatieve technologen en 
leraren duidelijk welke variabelen relevant zijn voor het effectief 
differentiëren en personaliseren. Op basis hiervan kan worden bepaald 
welke data dashboards moeten tonen en hoe die de (al dan niet 
geautomatiseerde) feedback aan leerlingen kunnen verbeteren. 

Met name het mbo maakt voor het inrichten van de onderwijslogistiek steeds meer gebruik van 
nieuwe toepassingen om het curriculum efficiënt en effectief te plannen en zo de beschikbare 
middelen maximaal te benutten.  

Kennisnet geeft inzicht in het aanbod van (nieuwe) toepassingen om een 
nieuw curriculum te ontwerpen, het onderwijs te plannen en te roosteren. 
Daarbij geeft Kennisnet aan of en hoe de verschillende softwarepakketten in 
samenhang kunnen werken.  
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Overige dienstverlening van Kennisnet. 

Beschrijving 2015 

School aan Zet 

School aan Zet ondersteunt schoolleiders bij het waarmaken van hun ambities op verschillende 
gebieden. Kennisnet is verantwoordelijk voor de techniek van de website en zoekt intensief de 
samenwerking met School aan Zet om bestaande instrumenten en kennis ook via dit programma aan 
te bieden aan het onderwijs. 

Kennisnet is partner van School aan Zet in het beheren en ontwikkelen van 
de website en werkomgeving. Daarnaast adviseert Kennisnet over het 
borgen van de informatie na het aflopen van het programma.  
 
Voor het beheer en de ontwikkeling van website en werkomgeving ontvangt 
Kennisnet een aparte subsidie via Platform Bèta Techniek/School aan Zet. 

Acadin 

Acadin is een uitdagende omgeving voor excellente leerlingen. In deze omgeving hebben 
leerkrachten de mogelijkheid om leerlingen zelfstandig te laten werken.  
Het ministerie van OCW heeft marktpartijen de mogelijkheid gegeven de dienst over te nemen met 
ingang van schooljaar 2015/16. 

Kennisnet en SLO dragen in schooljaar 2014/15 gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid voor Acadin. Kennisnet is daarbij verantwoordelijk voor 
beheer en technisch onderhoud. 
Daarnaast draagt Kennisnet bij aan de mogelijke overdracht aan een andere 
organisatie. 

Afbouw Kids 

Binnen het Kids-portfolio konden leerlingen in het basisonderwijs veilig ontdekken wat het internet te 
bieden heeft en zo spelenderwijs mediawijzer worden. Onderdelen van dit label zijn Davindi (een 
zoekmachine voor kinderen die aan een werkstuk of spreekbeurt werken), Wat Nou? (digitale 
lesideeën voor actuele thema’s), de Kenny app voor jonge kinderen en het digitale Diploma Veilig 
Internet.  
De meeste activiteiten worden afgebouwd, omdat er inmiddels alternatieven in de markt beschikbaar 
zijn. 

De diensten in het Kids-domein worden door leraren in de klas gebruikt. 
Kennisnet zorgt ervoor dat deze diensten gedurende dit schooljaar nog 
toegankelijk blijven. Er wordt geen nieuwe inhoud meer aangeboden. Met 
ingang van schooljaar 2015/16 worden de diensten niet meer beschikbaar 
gesteld door Kennisnet. 
 
Het Diploma Veilig Internet krijgt samen met andere partijen een vervolg in 
het kader van mediawijsheid (zie ‘Meer rendement uit ict’, mediawijs 
onderwijs). 
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Het onderwijs ontwikkelt en beheert zijn wensen en eisen ten aanzien van de (landelijke) informatiehuishouding en stuurt op basis hiervan. 
Kennisnet adviseert sectorraden bij het maken van afspraken met (private) partijen in de administratieve keten. 

Beschrijving 2015 

Regie op de administratieve keten 

Kennisnet adviseert over de ontwikkelingen in de administratieve keten. Daarbij wordt kennis 
verzameld over technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de informatiehuishouding. 
Kennisnet ondersteunt de sectorraden bij het formuleren van beleid en het voeren van (meer) regie 
over de administratieve keten.  

Kennisnet maakt samen met de sectorraden, DUO en andere partijen in de 
administratieve keten een (gezamenlijke) ontwikkelagenda voor de komende 
drie jaar. Wat zijn de consequenties van beleidsmaatregelen op de 
informatiehuishouding en ict-inrichting binnen het onderwijs? Welke mogelijk 
te ontwikkelen voorzieningen en standaarden zijn daarbij noodzakelijk? 
 
Deze ontwikkelagenda wordt afgestemd in SION en geeft richting aan onder 
meer programma’s als doorontwikkeling BRON. De iAgenda voor het mbo is 
hierbij een belangrijke bouwsteen. 

In het kader van SION (Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs) wordt onder regie van de 
sectorraden gewerkt aan stroomlijning van de informatievoorziening in de onderwijsketen. Dit leidt tot 
afspraken die gelden binnen de administratieve keten. Het onderwijs kan de informatie optimaal 
gebruiken voor het ontzorgen van instellingen en het borgen van de doorgaande leerlijn van leerlingen 
en studenten over de sectoren heen. 

De sectorraden en Kennisnet werken binnen SION gezamenlijk aan de 
(door)ontwikkeling en toepassing van de beleidsvisie, uitgangspunten en 
principes, zoals vastgelegd in de gezamenlijke Referentie Onderwijs 
Architectuur (ROSA).  
 
Kennisnet is hierbij verantwoordelijk voor het programmabureau SION en 
brengt specifieke expertise over ict, informatiemanagement en onderwijs in.  
 
Financiering van deze activiteit vindt grotendeels plaats in het kader van 
SION. 
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Instellingen hebben de informatiemanagementfunctie adequaat ingericht. 
Kennisnet adviseert bestuurders/instellingen bij de inrichting van informatiemanagement. 

Beschrijving 2015 

Inrichting van informatiemanagement 

Informatiemanagement gaat over wat er nodig is om iedereen op het juiste moment van de juiste 
informatie te voorzien en kan de ict-dienstverlening binnen instellingen optimaliseren. 
Informatiemanagement legt de verbinding tussen ict en bestuur, beheerder en gebruiker, tussen 
mensen, om te komen tot de meest effectieve en efficiënte inzet van ict in alle onderwijsprocessen.  
 
Kennisnet laat zien hoe informatiemanagement in het po, vo en mbo effectief en efficiënt kan worden 
ingericht. Bestaande netwerken van informatiemanagers (in brede zin) krijgen inhoudelijke 
ondersteuning. 

Kennisnet maakt duidelijk wat informatiemanagement in het onderwijs is en 
waarom dit voor instellingen van belang is. Daarbij adviseert Kennisnet 
bestuurders over een effectieve inrichting van informatiemanagement. Hierbij 
wordt voortgebouwd op de ervaringen in het mbo.  
Kennisnet verrijkt beschikbare kennis en zorgt ervoor dat deze breed kan 
worden benut in het po, vo en mbo. De kennis is via (online) publicaties 
beschikbaar en wordt via (bestaande) netwerken verspreid. De wijze waarop 
varieert per sector: 
 Het netwerk van bovenschoolse ict-coördinatoren in het primair onderwijs 

wordt samen met de PO-Raad ondersteund.  
 In het voortgezet onderwijs zal in overleg met de VO-raad worden 

onderzocht op welke wijze de functie van informatiemanagement 
invulling en ondersteuning behoeft.  

 Samen met saMBO-ICT wordt het netwerk van informatiemanagers in 
het mbo georganiseerd en begeleid. 
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In het onderwijs worden administratieve handelingen waar mogelijk geautomatiseerd. 
Kennisnet ontwikkelt en beheert diensten die gericht zijn op het verlichten van administratieve lasten door processen te automatiseren. 
 
 
Beschrijving 2015 

Realisatie digitale ondertekenservice 

Een digitale ondertekenservice kan processen automatiseren waarin handtekeningen nodig zijn van 
leerlingen, ouders en/of stagebedrijven. Handtekeningen kunnen digitaal gezet worden. Deze 
voorziening voorkomt een lange doorlooptijd van het ondertekenproces, het najagen van 
handtekeningen en het handmatig verwerken van papieren formulieren. Het geeft 
onderwijsinstellingen zicht op de status van te ondertekenen formulieren en voorkomt dat zonder 
ondertekend formulier toch activiteiten plaatsvinden. 
 
Het SION-programma pakt de ontwikkeling hiervan op.  

In 2015 begint Kennisnet met de realisatie van de voorziening voor digitaal 
ondertekenen. Er wordt voortgebouwd op de in 2014 ontwikkelde 
proefopstelling. Het mbo is launching customer; wel houdt het ontwerp 
rekening met de aansluiting van andere sectoren in de toekomst.  
 
De voorziening is in eerste instantie alleen beschikbaar voor meerderjarige 
studenten (in het mbo en ho). Voor het po en vo dienen 
ouders/verzorgenden op een betrouwbare wijze geïdentificeerd te kunnen 
worden. Hiervoor is het gebruik van het burgerservicenummer noodzakelijk. 
Dit vereist een wetswijziging door OCW. 
 
Deze activiteit zal gefinancierd worden vanuit het SION-programma. 

Digitale (centrale) services 

In afstemming met DUO en SURF werkt Kennisnet, in het kader van SION, aan een basisset van 
generieke services. Dat maakt een veilige en eenvoudige gegevensuitwisseling en geautomatiseerde 
handeilngen mogelijk. Het gaat hier onder meer over diensten ten behoeve van het identificeren, 
authentiseren en autoriseren (IAA) van personen. Generieke services vormen de gemeenschappelijke 
basisinfrastructuur binnen de administratieve keten van het onderwijsdomein, zoals de Edukoppeling 
transactiestandaard. 

Om ervoor te zorgen dat partijen elkaar kunnen vinden, en weten welke services inzetbaar zijn, wordt 
een landelijk serviceregister ingericht.  

In 2015 wordt samen met DUO en SURF een register ingericht met reeds 
bekende en nieuwe digitale services. Kennsnet heeft een aantal nieuwe 
services toegevoegd die een bijdrage leveren aan het doorontwikkelen van 
het IAA-stelsel in het onderwijs. 

Hiermee geeft Kennisnet invulling aan haar centrale vertrouwensfunctie. De 
gezamenlijke activiteiten en afstemming vindt plaats binnen SION. 

Deze activiteit zal deels gefinancierd worden vanuit het SION-programma. 

Vereenvoudiging van registratie  leerwerkplaatsen (BPV) 

In samenwerking met SBB en saMBO-ICT werkt Kennisnet aan het verminderen van de 
administratieve lasten voor mbo-instellingen met betrekking tot de beroepspraktijkvorming.  

Kennisnet analyseert de huidige informatieketen rond de BPV en geeft 
aanbevelingen over verbetering van de informatieketen op landelijk niveau. In 
het bijzonder wordt daarbij gekeken naar de centrale registratie van 
leerbedrijven en de totstandkoming van de stageovereenkomst.  
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Het onderwijs kan beter gebruik maken van gegevens die reeds zijn aangeleverd (geen overbodige levering van gegevens). 
Kennisnet ondersteunt de sectorraden met expertise over de uitwisseling van gegevens en de (door)ontwikkeling van diensten. 

Beschrijving 2015 

Strategisch advies informatiehuishouding – doorontwikkeling BRON  

Kennisnet adviseert en ondersteunt de sectorraden met expertise over mogelijke doorontwikkelingen 
in BRON. Zo kunnen zij, in samenwerking met OCW en DUO, de uitwisseling met BRON en het 
hergebruik van deze gegevens verbeteren. Op sectoroverstijgende vraagstukken gebeurt dit 
gecoördineerd vanuit SION. Voor sectorspecifieke ontwikkelingen werkt Kennisnet direct samen met 
de betreffende sectorraad. 

Kennisnet participeert onder andere in het kader van SION in het 
programma ‘Doorontwikkeling BRON’ en helpt de sectorraden om daar 
samen met OCW en DUO vorm aan te geven. Door de wensen en 
verwachtingen van het onderwijs goed te formuleren, kunnen bestuurlijke 
vraagstukken worden vertaald naar technologische oplossingen. 
Voor het mbo geeft de iAgenda inzicht in de impact van diverse 
beleidsmaatregelen op de inrichting van informatiemanagement en ict.  
 
De financiering van sectoroverstijgende activiteiten vindt grotendeels plaats 
via SION. 

Eenduidige instellingsidentiteit voor toezicht en verantwoording  

In het kader van SION is een raamwerk tot stand gebracht om de identiteit van instellingen, voor 
verschillende doeleinden, te kunnen vastleggen. Kennisnet ondersteunt de sectorraden bij het maken 
van afspraken met onder andere de Inspectie voor het Onderwijs over het technisch definiëren van de 
instellingsidentiteit aan de hand van de juiste kenmerken. Afspraken kunnen vervolgens vastgelegd 
worden in de door DUO te ontwikkelen (basis)registratie onderwijsaanbod. 

Kennisnet ondersteunt de PO-raad en de MBO Raad bij het maken van 
afspraken over een eenduidige instellingsidentiteit voor toezicht en 
verantwoording. 
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Er zijn een gemeenschappelijke taal (semantische standaarden) en technische standaarden/architectuur voor interne en externe uitwisseling van 
gegevens. 
Kennisnet faciliteert het (open en publiek-private) beheerproces van afspraken, standaarden en architectuur in de gegevensketen. 

Beschrijving 2015 

Edustandaard 

Bureau Edustandaard geeft uitvoering aan het beheer en de implementatieondersteuning van 
standaarden en referentiearchitecturen voor onderwijs en onderzoek in Nederland en onderhoudt 
contact met andere (internationale) standaardenorganisaties.  
 
Zie verder beschrijving bij Eigentijdse leermiddelen. 

Voor 2015 zijn binnen Edustandaard de speerpunten voor de administratieve 
keten:  
 in beheer nemen van Edukoppeling, ontwikkeld binnen SION om veilig 

gegevens uit te wisselen tussen partijen in de administratieve keten.  
 de doorontwikkeling OSO gegevensset (uitwisseling leerlinggegevens in 

het kader van de overstap naar een andere school) inclusief het in 
beheer nemen gegevensset vo-mbo.  

 het in beheer nemen van nieuwe afspraken doorstroommonitoren die 
gemaakt worden in het kader van SION.  

 verkennen van de mogelijkheden om de XBRL-standaard voor 
vastlegging van bedrijfsgegevens en uitwisseling van informatiesystemen 
op te nemen.  

 
Daarnaast ondersteunt Kennisnet programma’s zoals SION door haar 
expertise over standaarden en architectuur in te brengen. De hiermee 
samenhangende inzet wordt doorbelast. 

Doorontwikkeling ROSA en KOI 

De Referentie Onderwijs Architectuur (ROSA) is afgeleid van de Nederlandse Overheid Referentie 
Architectuur (NORA) en is een instrument bij informatiegerichte ketensamenwerking in het onderwijs. 
Hierbinnen komen afspraken tot stand over gegevens die digitaal worden uitgewisseld. Zo ontstaat 
een gemeenschappelijke informatiehuishouding, gedragen door de onderwijsinstellingen, OCW, DUO 
en andere partijen (zoals leveranciers) in het onderwijsveld.  
 
De gemeenschappelijke Referentie Onderwijs Architectuur (ROSA) en het Kernmodel Onderwijs 
Informatie (KOI) zijn opgesteld binnen SION. De architectuur geeft richting aan de ontwikkeling van 
een ict-basisinfrastructuur in het onderwijs en zorgt voor een beter werkende keten. Het kernmodel is 
een onderdeel van de ROSA en legt begrippen inhoudelijk vast, zodat alle ketenpartijen vanuit een 
gemeenschappelijke taal kunnen communiceren.  

Het programma SION wordt in 2015 afgerond. Over de overdracht van het 
eigenaarschap, de doorontwikkeling en het beheer van de ROSA-
architectuur zijn afspraken in de maak. Mogelijk kan het beheer worden 
overgedragen aan Edustandaard. 
 
ROSA krijgt in 2015 een aantal aanvullingen die het eigenaarschap van data 
en bronsystemen beschrijven. Daarnaast wordt gewerkt aan het draagvlak 
en het toegankelijk maken van ROSA voor gebruik in ketenprojecten, zodat 
partijen in de administratieve keten meer gebruik gaan maken van de 
architectuur. 
Het Onderwijsbegrippenkader maakt het KOI toegankelijker, zodat partijen 
eenvoudig gebruik kunnen maken van de gemeenschappelijke taal. 
Kennisnet zal deze tooling ontwikkelen.  
 
De inspanningen van Kennisnet zullen ten laste worden gebracht van SION. 
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Het onderwijs kent en gebruikt kennis over (leer)kenmerken van leerlingen en het succes in vervolgonderwijs. 
Kennisnet ontwikkelt diensten gericht op het uitwisselen van leerlinggegevens en de terugkoppeling van doorstroomgegevens over 
studiesucces naar scholen. 

Beschrijving 2015 

Overstap Service Onderwijs (OSO) 

Via de Overstapservice Onderwijs (OSO) kunnen instellingen hun leerlingdossiers veilig en 
betrouwbaar overdragen. OSO draagt zo bij aan het verbeteren van de doorlopende leerlijn door  
relevante informatie over leerlingen digitaal uit te wisselen. OSO is het geheel van afspraken, 
standaarden en voorzieningen dat een transparante en beveiligde digitale uitwisseling mogelijk maakt 
van de benodigde studie- en begeleidingsgegevens (het overstapdossier) van een leerling bij de 
overstap tussen scholen.  
 
Schoolinfo heeft het project OSO in 2014 afgerond. Vanaf 2015 is OSO een reguliere voorziening 
voor het onderwijs, die wordt beheerd en doorontwikkeld door Kennisnet in opdracht van de PO- en 
VO-raad.  
 
Naast het technisch beheer en doorontwikkeling, de technische ondersteuning van 
softwareleveranciers en het beheer van de OSO-standaard krijgt het takenpakket van Kennisnet 
uitbreiding met de technische en organisatorische ondersteuning van de instellingen, de kwalificatie 
van scholen (die nog niet door Schoolinfo werden gekwalificeerd) en ondersteuning van de 
sectorraden bij de ketenregie.  

Vanaf januari 2015 is Kennisnet opdrachtnemer van de PO-Raad en de VO-
raad voor de uitvoering van OSO. Afspraken over de wijze waarop dit in 
2015 vorm krijgt, zijn vastgelegd in een beheerplan. 
De raden hebben de belangrijke regisseursrol om samen met Kennisnet de 
betrokkenheid van de achterban te organiseren. 
In 2015 concentreert Kennisnet zich met name op: 
 stabiliteit van de keten (robuuste infrastructuur) met als aandachtspunten 

veiligheid en betrouwbaarheid OSO 
 ondersteuning van de raden bij het vertalen van functionele vragen uit 

het veld naar technische oplossingen  
 stimuleren van het daadwerkelijk gebruik van OSO door ondersteuning 

van onderwijsinstellingen bij de implementatie en het verbeteren van de 
gebruiksvriendelijkheid van de systemen. 
 

Doorstroommonitor 

Doorstroommonitoren geven instellingen inzicht in het presteren van oud-leerlingen. Kennisnet 
ontwikkelt, samen met de sectorraden, DUO en CBS, doorstroommonitoren die het succes van oud-
leerlingen in vervolgopleidingen en de uitstroom naar de arbeidsmarkt laten zien.  
Deze activiteiten vinden plaats in het programma SION. 

In 2015 is een doorstroommonitor gereed die beter zicht geeft op het succes 
van oud-leerlingen op de arbeidsmarkt.  
Kennisnet stelt op basis van de vragen van het onderwijs de nadere 
(technische) specificaties op en draagt zorgt voor de ontwikkeling. 
 
Daarnaast beschikken Vensters PO en VO over een heldere indicator die het 
verschil laat zien tussen het advies van het po en de feitelijke plaatsing van 
leerlingen in het derde studiejaar van het vo. 
 
In 2015 is besloten of een wetswijziging in gang gezet gaat worden die 
terugkoppeling op persoonsniveau naar scholen mogelijk maakt. 
 
De activiteiten worden gefinancierd vanuit SION 
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Het onderwijs maakt gebruik van beschikbare data in de sturing, bij het vormgeven van kwaliteitszorg en verantwoording en duidt deze waar nodig. 
Kennisnet ontwikkelt en beheert diensten en voorzieningen gericht op het benutten van data voor sturing, kwaliteitszorg en verantwoording. 

Beschrijving 2015 

Vensters voor Verantwoording - Scholen op de kaart 

Via Vensters voor Verantwoording (scholenopdekaart.nl) wordt in beeld gebracht hoe scholen 
presteren op belangrijke indicatoren. Zo krijgen scholen inzicht in de eigen resultaten en wordt 
verantwoording afgelegd aan leerlingen en ouders. De cijfermatige informatie wordt in samenwerking 
met scholen verzameld.  
Vensters voor Verantwoording is ontwikkeld door Schoolinfo. Kennisnet levert de infrastructuur, is 
verantwoordelijk voor het technisch beheer en adviseert over de verdere technische ontwikkeling.  

Voor Vensters voor Verantwoording is het speerpunt om tot een efficiënte en 
betrouwbare exploitatie te komen. Hierover worden nadere afspraken 
gemaakt met de sectorraden en Schoolinfo.  

MBO Transparant 

Via MBO Transparant kunnen mbo-instellingen de cijfers over hun instelling (vanuit DUO en Job) 
inzichtelijk maken en toelichten. De dienst is in eerste instantie bedoeld voor (beleidsmedewerkers 
van) mbo-instellingen en andere professionals uit het veld. 

MBO Transparant zal in 2015 op basis van wensen van de mbo-sector 
worden doorontwikkeld. De MBO Raad is hiervoor verantwoordelijk. 
Kennisnet is verantwoordelijk voor het beheer en technische ontwikkeling en 
adviseert over het productmanagement. 

Kwaliteitszorg 

De toename van digitale data geeft de sector en schoolbesturen meer mogelijkheden om te sturen op 
kwaliteit aan de hand van deze data. Kennisnet laat schoolbesturen en de sector zien welke 
technologische mogelijkheden er zijn door bijvoorbeeld het gebruik van big data. Daarbij geeft 
Kennisnet op sectorniveau advies over de verbetering van kwaliteitszorg met behulp van digitale data. 

Kennisnet geeft inzicht in de beschikbare (big) data in relatie tot 
kwaliteitszorg. Dit kunnen data zijn die binnen de instelling beschikbaar zijn, 
maar ook data die afkomstig zijn uit sociale media of data die DUO heeft 
verzameld. 
Daarbij geeft Kennisnet op sector- en op bestuursniveau aan op welke wijze 
het gebruik van deze data bij kan dragen aan het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit. 
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Instellingen en marktpartijen voldoen aan privacy en beveiligingseisen die worden gesteld in wetgeving en aansluiten bij onderwijsarchitectuur. 
Kennisnet adviseert over privacy en de organisatie van gegevensbeveiliging in het primaire en secundaire domein. 

Beschrijving 2015 

Privacy en informatiebeveiliging in de keten 

De toename van data maakt dat er meer aandacht nodig is voor privacy en informatiebeveiliging. 
Kennisnet ondersteunt en faciliteert gesprekken tussen onderwijs en marktpartijen over het borgen 
van privacy van leerlingen en leraren en de beveiliging van gegevens. Er zijn oplossingen nodig die 
recht doen aan de privacy van (oud-)leerlingen en leraren, maar ook een antwoord geven op de 
informatievragen binnen het onderwijs. 
Dit wordt opgepakt in samenhang met het Doorbraakproject. 
 

Kennisnet levert de benodigde expertise op het gebied van privacy en 
beveiliging die nodig is om goede afspraken te maken tussen het onderwijs 
en marktpartijen. Eind 2015 hebben de brancheorganisaties van 
marktpartijen en sectorraden een privacy-convenant afgesloten via het 
Doorbraakproject.  
Binnen ROSA is het katern Privacy en Beveiliging verder uitgewerkt en als 
voorbeeld beschikbaar. 

De wijze waarop onderwijsinstellingen persoonsgegevens veilig kunnen uitwisselen met andere 
onderwijsinstellingen en DUO wordt vereenvoudigd. Dit wordt opgepakt binnen SION. 

Kennisnet richt een betrouwbaar certificeringsproces in voor 
softwareleveranciers in het onderwijs om het zorgvuldig uitwisselen van 
persoonsgegevens te verbeteren. Dit vervangt het kwalificeren en per 
onderwijsinstelling installeren van certificaten. Daardoor vermindert de 
administratieve last van de onderwijsinstellingen zonder dat het proces aan 
veiligheid inboet.  
 
Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit het SION-programma. 

Vanzelfsprekend voldoen de platforms en diensten die Kennisnet zelf 
ontwikkelt en beheert aan de eisen rond privacy en beveiliging. 

Privacy en beveiliging in het onderwijs 

Het zorgvuldig omgaan met gegevens is (wettelijk) de verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf. 
Door het toegenomen gebruik van ict in het onderwijs, en gevoed door een aantal incidenten, komt 
het informatiebeveiligingsbeleid steeds vaker ter sprake. Kennisnet ondersteunt besturen in het po, vo 
en mbo bij het verbeteren van de informatiebeveiliging en het bewaken van de privacy van hun 
leerlingen door het bieden van goede (achtergrond)informatie, hulpmiddelen en 
voorbeeldovereenkomsten. 

Kennisnet breidt het bestaande aanbod van direct toepasbare hulpmiddelen 
voor scholen uit met een model bewerkersovereenkomst en een model 
privacyreglement. Daarbij wordt expertise uit het hoger onderwijs op het 
gebied van informatiebeveiliging vertaald naar begrijpelijke en toepasbare 
informatie voor het po, vo en mbo. 
In het mbo is het programma rond informatiebeveiliging naar tevredenheid 
ondersteund en uitgevoerd. Onderdelen daarvan zijn het formuleren van een 
(mbo-)toetsingskader (met risico’s en beheersmaatregelen), het opstellen 
van een bijbehorende benchmark en het delen van de beschikbare kennis. 
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Beschikbare kennis 
over onderwijs en ict 
is eenvoudig 
toegankelijk en wordt 
benut in de 
ontwikkeling van 
tools. 

Kennisnet bundelt  
en duidt 
(wetenschappelijke) 
kennis en stelt deze 
via diverse kanalen 
beschikbaar. 

Weten wat werkt (en 
waarom) 

Leraar24 

Kennisduiding op 
specifieke thema’s 

De ict-ontwikkelingen 
in het onderwijs 
worden gemonitord 
om het inzicht in wat 
werkt (en wat niet) te 
verbeteren en hierop 
te kunnen 
voortbouwen. 

Kennisnet brengt de 
stand van zaken in 
beeld en stelt deze 
breed beschikbaar 
via publicaties die 
aansluiten bij de 
onderwijspraktijk. 

Vier in Balansmonitor 

Sturing (vanuit 
onderwijspraktijk) op 
onderzoeksprogram-
mering 
 

Innovatieve trajecten 
in het onderwijs 
begeleiden, 
verbinden en 
ondersteunen met 
beschikbare kennis 
en tools. 

Kennisnet kent de 
relevante innovatieve 
projecten en 
ondersteunt die, mits 
(potentiële) op-
brengsten aansluiten 
bij ambities van de 
sector (en nieuwe 
kennis opleveren). 

Ondersteuning 
sectorbepalende 
innovaties 

Inzicht in 
internationale 
innovaties met ict 

Innovatie in en 
vernieuwing van het 
onderwijs wordt 
gevoed door 
praktijkervaringen en 
inzichten uit 
wetenschappelijk 
onderzoek. 

Kennisnet draagt bij 
aan het oplossen van 
collectieve vraag-
stukken door de 
ervaringen van 
voorlopers te 
verrijken en naar 
direct toepasbare 
kennis(producten) te 
vertalen. 

Strategisch advies 
voor collectieve 
innovatie-
vraagstukken 

Stimuleren van 
ontwikkeling e-
didactiek en ict-
bekwaamheid 

Onderwijsinstellingen 
weten welke 
vaardigheden 
leerlingen nodig 
hebben om te kunnen 
leren, werken en 
leven in de 21e eeuw 
en spelen hierop in. 

Kennisnet stelt kennis 
beschikbaar over de 
consequenties van de 
toenemende 
digitalisering voor de 
vaardigheden die 
leerlingen nodig 
hebben en biedt het 
onderwijs concrete 
handvatten. 

Advisering over 
toekomstbestendig 
onderwijs 

Ondersteuning 
mediawijs onderwijs 

Nieuwe 
technologieën 
worden tijdig herkend 
en geduid op 
relevantie voor het 
onderwijs, met 
aandacht voor 
kansen en risico’s. 

Kennisnet verzamelt 
kennis over nieuwe 
technologieën en 
zorgt samen met 
andere partijen dat 
voor bestuurders 
inzichtelijk is waar ze 
in de toekomst 
rekening mee moeten 
houden. 

Strategisch advies 
over de inzet van 
technologie binnen 
het onderwijs 
(trendrapport) 

De ict-infrastructuur is 
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Beschikbare kennis over onderwijs en ict is eenvoudig beschikbaar en toegankelijk en wordt benut in de ontwikkeling van tools. 
Kennisnet bundelt en duidt (wetenschappelijke) kennis en stelt deze via diverse kanalen beschikbaar. 

Beschrijving 2015 

Weten wat werkt (en waarom) 

Kennisnet biedt het onderwijs inzicht in de bewezen kracht van de inzet van ict. Kennisnet verspreidt 
de beschikbare kennis uit onderzoek en de praktijk over de inzet van ict in het onderwijs door het 
duiden van resultaten van succeservaringen en (internationaal) onderzoek. Kennisnet vertaalt deze 
resultaten in begrijpelijke informatie die aansluit op bij de onderwijspraktijk van leraren, managers en 
bestuurders.  

In 2015 wordt de verspreiding van kennis verder gestroomlijnd. Voor leraren 
wordt ingezet op ict-dossiers op Leraar24, Kennisnet.nl, eigen publicaties 
zoals 4W en de Indruk, vakbladen en publicaties van andere partners. 
Daarnaast organiseert Kennisnet de Onderzoeksconferentie en wordt er een 
bijdrage geleverd aan landelijke conferenties van andere organisaties en 
beurzen zoals de NOT. 
 
Schoolbesturen kunnen zich informeren via zakelijke dossiers op 
Kennisnet.nl, in vakbladen, via de informatiekanalen van sectorraden en op 
De Onderwijsdagen die plaatsvinden in samenwerking met SURF. 

Leraar24 

Leraar24 is het online platform dat leraren ondersteunt bij de uitoefening van hun beroep. De kern van 
Leraar24 bestaat uit dossiers (wetenschappelijk gefundeerd en uit de praktijk) en videomateriaal. 
Partners bij Leraar24 zijn de Onderwijscoöperatie en (sinds eind 2014) het NRO. De ambities van 
Leraar24 hebben onder andere betrekking op de kwaliteit en hoeveelheid van wetenschappelijk 
gefundeerde dossiers, inclusief concrete handreikingen, het uitbreiden van het aantal organisaties dat 
inhoudelijk bijdraagt en het vergroten van het bereik.  
Kennisnet is niet alleen verantwoordelijk voor het technisch beheer en de doorontwikkeling, maar 
verspreidt via Leraar24 ook relevante kennis over ict in het onderwijs.  

Kennisnet is verantwoordelijk voor een stabiel Leraar24-platform en 
realiseert in overleg met gebruikers, partners en andere stakeholders de 
benodigde verbeteringen. Bovendien zorgt Kennisnet ervoor dat de ict-
dossiers en het videomateriaal op Leraar24 up-to-date blijven. 

Kennisduiding op specifieke thema’s 

In het onderwijs kan ict op veel verschillende thema’s worden ingezet. Het is niet mogelijk om over de 
volle breedte alle kennis te verzamelen, te verrijken en te duiden.  
Op verzoek van de sectorraden en in overleg met het onderwijs verdiept Kennisnet zich in een aantal 
specifieke thema’s.  

Voor 2015 zijn op dit moment vraagstukken naar voren gebracht op het 
gebied van het verbeteren van de communicatie tussen instelling en 
leerlingen in BPV-trajecten (mbo) en het inzetten van ict bij leren en 
gegevensuitwisseling in het passend onderwijs (po en vo). 
Kennisnet zal samen met experts en het onderwijs zelf deze thema’s verder 
uitwerken.  
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De ict-ontwikkelingen in het onderwijs worden gemonitord om het inzicht in wat werkt (en niet) te verbeteren en hierop te kunnen voortbouwen. 
Kennisnet brengt de stand van zaken in beeld en stelt deze breed beschikbaar via publicaties die aansluiten bij de onderwijspraktijk. 

Beschrijving 2015 

Vier in balansmonitor 

Onderwijsprofessionals hebben behoefte aan kennis over wat werkt, en wat niet. Kennisnet verzamelt 
en bundelt relevant onderzoek over het rendement van ict in het onderwijs. Daarnaast onderzoekt 
Kennisnet in samenwerking met SLO de feitelijke situatie. Deze inzichten worden gecombineerd en 
verrijkt en tweejaarlijks in de Vier in Balansmonitor naar buiten gebracht.  
Relevante inzichten zijn ook tussentijds van toepassing bij het richting geven aan de ict-
ontwikkelingen in het onderwijs. 

De Vier in Balansmonitor biedt schoolbesturen, sectorraden en andere 
professionals niet alleen inzicht in het huidige gebruik van ict in het onderwijs 
en de uitkomsten van recente onderzoeken naar het nut van ict in het 
onderwijs, maar vertaalt deze ook naar beleids- en 
implementatieoverwegingen. 
 
Begin 2015 wordt de dataverzameling voor Vier in Balans uitgevoerd. De 
publicatie wordt na de zomer uitgebracht.  

Onderzoeksprogrammering gestuurd vanuit de onderwijspraktijk 

De programmering van wetenschappelijk onderzoek sluit nog onvoldoende aan bij de vragen die in de 
onderwijspraktijk spelen. De doorlooptijd is soms (te) lang, de vraagstelling zou beter moeten worden 
geënt op de vragen van het onderwijs en de onderzoeksresultaten zijn niet altijd goed toegankelijk 
voor de onderwijsprofessional. Het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) heeft de 
opdracht om deze kloof tussen onderwijs en onderzoek te dichten.  
Juist op het gebied van ict, onderwijsvernieuwing en de vaardigheden van de 21e eeuw is er een grote 
behoefte aan kennis. Vanuit het onderwijs moet hier dan ook sturing aan worden gegeven. Kennisnet 
kan de sector(raden) hierbij ondersteunen vanuit haar expertise over welke (wetenschappelijke) 
kennis er al is en hoe witte vlekken in te vullen. 

Kennisnet ondersteunt het onderwijs bij het formuleren van de 
onderzoeksvraag en faciliteert de dialoog tussen sectorraden en onderzoek. 
Daarbij werkt Kennisnet intensief samen met het NRO. 
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Innovatieve trajecten in het onderwijs begeleiden, verbinden en ondersteunen met beschikbare kennis en tools. 
Kennisnet kent de relevante innovatieve projecten en ondersteunt hen, mits (potentiële) opbrengsten aansluiten bij ambities van sector (en 
nieuwe kennis opleveren). 

Beschrijving 2015 

Ondersteuning van sectorbepalende innovaties  

Kennisnet laat zien hoe sectorbrede vernieuwing en innovatie binnen het onderwijs bewerkstelligd 
kunnen worden. Deze kennis komt voort uit de nauwe samenwerking met schoolbesturen en 
onderwijsinstellingen, die als pioniers vernieuwing proberen te realiseren. Kennisnet helpt deze 
pioniers met onafhankelijke expertise verder om complexe barrières te overwinnen.  

In 2015 biedt Kennisnet een aantal sectorbepalende, innovatieve initiatieven 
in het onderwijs hulp in het doorbreken van taaie vraagstukken. Volgens de 
besturen in deze initiatieven voegt Kennisnet waarde toe met unieke, 
onafhankelijke expertise. Die bestaat uit een mix van inzicht in 
technologische ontwikkelingen, onderwijskundige veranderingen, 
wetenschappelijk onderzoeken en de benodigde randvoorwaarden om 
innovatie te laten slagen. 
Ondersteunde initiatieven zijn onder andere O4NT, Zo.Leer.Ik en de 
bestuurders die fungeren als ‘verkenners’ van de sector, onder meer binnen 
het Doorbraakproject.  

Inzicht in internationale onderwijsinnovatie met ict 

Met internationale inzichten wordt in Nederland meer rendement uit investeringen gehaald. Door 
ontwikkelingen in het buitenland te inventariseren, laat Kennisnet zien hoe andere landen hun 
onderwijs verbeteren met de inzet van ict. Welke maatregelen zijn daarbij genomen?  

Kennisnet brengt in beeld wat men in internationaal opzicht verstaat onder 
personaliseren, welke technologieën daarbij worden ingezet en wat we 
kunnen leren van succesvolle implementaties. De resultaten van de 
inventarisatie worden in 2015 actief verspreid. In overleg met het 
onderwijsveld wordt bepaald welke thema’s interessant zijn om in 
internationaal perspectief te beschouwen. 
 
De informatie sluit aan bij de onderwijspraktijk en krijgt hoge waardering van 
(innovatieve) onderwijsbestuurders en anderen. 
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Innovatie in en vernieuwing van het onderwijs wordt gevoed door praktijkervaringen en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.  
Kennisnet draagt bij aan het oplossen van collectieve vraagstukken door de ervaringen van voorlopers te verrijken en naar direct toepasbare 
kennis(producten) te vertalen. 

Beschrijving 2015 

Strategisch advies voor collectieve innovatievraagstukken 

Door haar bijdrage aan sectorbepalende, innovatieve initiatieven en haar zicht op de verschillende 
innovatie- en verandertrajecten in het onderwijs, kan Kennisnet toepasbare kennisproducten 
ontwikkelen. Elk schoolbestuur of onderwijsinstelling kan deze inzetten om de eigen ict-innovatie vorm 
te geven. Door de ervaringen van de pioniers te analyseren, geeft Kennisnet richting aan 
vernieuwingen in de ict-basisinfrastructuur.  
Daarnaast vertaalt Kennisnet vraagstukken van het peloton in innovatieprojecten die door pioniers 
worden uitgevoerd. 
 
Bestuurders, schoolleiders en (team)managers kunnen de kennisproducten in de vorm van publicaties 
en instrumenten gebruiken om hun eigen overgang naar effectiever en efficiënter onderwijs door de 
inzet van ict te realiseren. 

Kennisnet analyseert de ervaringen van de pioniers en ontwikkelt op basis 
hiervan kennisproducten die elk schoolbestuur vervolgens kan inzetten om 
de eigen innovatie in de eigen context vorm te geven. Kennisnet analyseert 
de kennisbehoeften van het peloton en neemt deze mee bij de ontwikkeling 
van de producten en bij het vormgeven van nieuwe innovatieve projecten. 
In 2015 bestaat het pakket aan kennisproducten in ieder geval uit: 
• een aanpak om de innovatiekracht van de eigen instelling duurzaam te 

vergroten 
• een set aan eenvoudige scenario’s en veranderinstrumenten gebaseerd 

op Vier in Balans, die schoolbesturen in het po kunnen gebruiken om 
meer digitaal leermateriaal in te zetten en beter in te spelen op de 
verschillen tussen leerlingen  

• het beantwoorden van vragen die po-schoolbesturen hebben bij het 
opstellen van hun implementatie- en investeringsplannen 

• een aanpak voor (te kleine) opleidingen in het mbo: Online leren in 
balans. 
 

Deze producten worden onder andere ingezet in de sectorbrede 
implementatieondersteuning door de PO-raad en binnen het 
Doorbraakproject. 

Stimuleren van ontwikkeling van e-didactiek en ict-bekwaamheid 

De inzet van ict heeft gevolgen voor de leraren. Om ict te laten renderen is het van belang dat leraren 
beschikken over de benodigde ict-vaardigheden, en dat ze weten welke toepassingen ze in bepaalde 
situaties kunnen inzetten. De professionalisering van leraren is de verantwoordelijkheid van 
bestuurders en (hrm-)managers. Daarbij kunnen zij gebruik maken van het beschikbare 
professionaliseringsaanbod. 
Een aandachtspunt is de wijze waarop lerarenopleidingen de toekomstige leraren voorbereiden op het 
gebruik van ict in de klas. Steeds vaker maken besturen hierover afspraken met pabo’s en lero’s in 
hun directe omgeving. 
Kennisnet monitort de ontwikkeling van de vaardigheden van leraren, verbindt initiatieven en faciliteert 
de discussie over e-didactiek en ict-bekwaamheid. 

Er zijn verschillende opvattingen over wat er nu van leraren mag en moet 
worden verwacht als het gaat om e-didactiek. Het kader voor ict-
bekwaamheid biedt daarbij handvatten, maar laat ook ruimte voor nadere 
invulling door het onderwijs en de markt.  
 
Op verzoek ondersteunt Kennisnet de sectorraden en saMBO-ICT bij het 
agenderen van ict-bekwaamheid en e-didactiek bij schoolbestuurders en 
HRM-managers. 

37 



    
    

 

    
    
    

   

Onderwijsinstellingen weten welke vaardigheden leerlingen nodig hebben om te kunnen leren, werken en leven in de 21e eeuw en spelen hierop in. 
Kennisnet stelt kennis beschikbaar over de consequenties van de toenemende digitalisering voor de vaardigheden die leerlingen nodig 
hebben en biedt het onderwijs concrete handvatten om hiermee om te gaan. 

Beschrijving 2015 

Advisering over toekomstbestendig onderwijs    

Kennisnet ondersteunt de onderwijssectoren bij het inspelen op de impact van digitalisering op 
samenleving en arbeidsmarkt. Daarbij gaat het met name om 21e eeuwse vaardigheden die 
rechtstreeks te relateren zijn aan ict en meer aandacht zouden moeten krijgen in het huidige 
curriculum. 
 

Kennisnet brengt haar expertise in bij de ontwikkeling van het curriculum 
voor de toekomst. Kennisnet draag onder andere bij aan de uitbreiding van 
het conceptueel kader 21e eeuwse vaardigheden, in samenwerking met SLO 
en de raden  
 
Kennisnet laat de onderwijssectoren zien wat de toekomstige maatschappij 
vraagt van leerlingen op het gebied van ‘computational thinking’ en ‘maker 
movement’. Kennisnet biedt de onderwijsinstellingen concrete voorbeelden 
om aan de slag te gaan met het aanleren van nieuwe vaardigheden als 
programmeren, bijvoorbeeld door het organiseren van Codeweek. 

Ondersteuning mediawijs onderwijs  

Kennisnet ondersteunt het onderwijs bij vraagstukken die betrekking hebben op de impact van 
(sociale) media op het onderwijs zelf. Kennisnet bundelt kennis en stelt deze beschikbaar op een 
manier die aansluit bij de onderwijspraktijk. Daarbij wordt ook gekeken naar internationale 
ontwikkelingen en intensief samengewerkt met andere organisaties. 
Er is extra aandacht voor het veilig gebruik van internet en de wijze waarop leerlingen hun privacy 
kunnen beschermen. 

Via Mijn Kind Online en Kennisnet.nl maakt Kennisnet inzichtelijk op welke 
manier leerlingen omgaan met en beïnvloed worden door digitale media. 
Kennisnet brengt in 2015, in samenwerking met Mediawijzer.net, een 
toonaangevende monitor uit die inzicht geeft hoe kinderen omgaan met 
digitale media en online leren.  
 
Kennisnet breidt daarbij de beschikbare informatie en tools uit tot een helder 
ondersteuningspakket voor leraren en scholen, inzetbaar in afstemming met 
de ouders. Een onderdeel hiervan is het Diploma (Veilig) Internet dat in 
samenwerking met andere organisaties wordt (door)ontwikkeld.  
Kennisnet adviseert de onderwijssectoren hoe zij kunnen inspelen op 
incidenten rondom sociale media en internet en hoe die te voorkomen.  
 
Kennisnet participeert in het netwerk Mediawijzer.net dat zich richt op het 
verbinden en versterken van initiatieven gericht op mediawijsheid. Kennisnet 
is hierbij de onderwijspartner. 
 
Financiering van de monitor zal deels ten laste van Mediawijzer.net komen. 
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Nieuwe technologieën worden tijdig herkend en geduid op relevantie voor het onderwijs, met aandacht voor kansen en risico’s. 
Kennisnet verzamelt kennis over nieuwe technologieën en zorgt samen met andere partijen dat voor bestuurders inzichtelijk is waar ze in de 
toekomst rekening mee moeten houden. 

Beschrijving 2015 

Strategisch advies over de inzet van technologie binnen het onderwijs 

Technologische ontwikkelingen lijken bepalend te zijn voor het beter kunnen inspelen op de 
individuele behoeften en leerroutes van leerlingen zonder hierbij de werkdruk van leerkrachten te 
vergroten. De technologie is jong en sterk in ontwikkeling, waarbij succesvolle inzet alleen bereikt kan 
worden als onderwijskundigen, technologen en leraren zelf met elkaar gaan verkennen hoe dit moet 
gaan werken.  

Kennisnet geeft inzicht in de ontwikkeling van technologische oplossingen 
gericht op het ondersteunen van differentiatie en personalisatie. Kennisnet 
inventariseert het huidige marktaanbod en maakt vergelijking op basis van 
objectieve criteria mogelijk.  
Zo draagt Kennisnet bij aan de publiek-private samenwerking die nodig is 
om te ontdekken op welke wijze technologie daadwerkelijk bijdraagt aan 
beter onderwijs. 
 
Hierbij wordt aangesloten bij de ontwikkelingen in het doorbraakproject. 

Bestuurders (en anderen) hebben behoefte aan handvatten bij het kiezen van de juiste technologie op 
het juiste moment ter ondersteuning van onderwijsambities. 
Door ontwikkelingen nauwlettend te volgen heeft Kennisnet inzicht in de toepasbaarheid van actuele 
innovatieve technologie. Dit wordt beschreven in een trendrapport dat breed wordt verspreid.  

Het trendrapport helpt bestuurders om concreet te maken hoe zij technologie 
willen inzetten om hun onderwijsvisie vorm te geven in hun eigen instellingen 
en welke afwegingen ze daarbij kunnen maken. Zo geeft Kennisnet 
bestuurders onafhankelijke informatie zodat zij de juiste 
investeringsbeslissingen kunnen nemen.  
 
Om het trendrapport relevant te houden is het, gelet op de snelheid van 
technologische ontwikkelingen, noodzakelijk om deze tweejaarlijks te 
actualiseren. Kennisnet zal dit in 2015 in overleg met het onderwijs 
uitvoeren. 
Het trendrapport 2016 geeft inzicht in relevante innovatieve technologie en 
verheldert kansen en bedreigingen bij toepassing in het onderwijs. Het 
rapport is eind 2015 digitaal beschikbaar en wordt goed gevonden en 
gewaardeerd door bestuurders en anderen. 
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De ict-infrastructuur is robuust en professioneel ingericht met aandacht voor vraagstukken zoals privacy en veiligheid. 
Kennisnet adviseert onderwijs (bestuurders) over de inrichting van de ict-infrastructuur, ook in relatie tot invoering (digitale) toetsen en 
examens. 

Beschrijving 2015 

Strategisch advies bij de keuze voor een passende ict-infrastructuur 

Een eigentijdse, stevige ict-infrastructuur is voor het onderwijs een belangrijke randvoorwaarde om 
gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die ict biedt. Kennisnet stelt in dialoog met 
schoolbesturen en marktpartijen een programma van eisen op voor de ict-infrastructuur van de 
instelling. Daarbij komen onder andere aan de orde: een betrouwbare netwerkinfrastructuur, 
passende devices en veilige, kwalitatief hoogwaardige cloud-toepassingen. Het programma van eisen 
wordt ontwikkeld door een aantal representatieve besturen te adviseren tijdens hun selectie- en 
keuzeproces van de benodigde ict-infrastructuur.  

Kennisnet geeft in 2015 concreet advies aan schoolbesturen. Waaraan moet 
hun ict-infrastructuur voldoen? Wat moeten zij zelf organiseren om deze 
infrastructuur te laten werken? Keuzemogelijkheden en 
besluitvormingscriteria voor bestuurders worden nadrukkelijk uitgewerkt en 
beschreven. De inzichten zijn te vinden in (online) publicaties en te 
gebruiken bij de ondersteuning van de PO-Raad en de VO-raad aan hun 
bestuurders. 

Inkoop en aanbestedingsondersteuning voor ict-infrastructuur 

De ict-bestedingen in het onderwijs nemen een steeds forser deel van het budget in beslag. De vraag 
is hoe instellingen de ict-infrastructuur zo kostenefficiënt mogelijk kunnen inrichten. Kennisnet 
inventariseert welke knelpunten de sector ervaart bij aanschaf, inrichting en beheer van de ict-
infrastructuur. Op basis van deze knelpunten adviseert Kennisnet welke mogelijkheden de 
sectorraden hebben om collectief inspanningen te verrichten om de ict-infrastructuur in de sector op 
orde te brengen. 

Kennisnet laat zien waar door meer samenwerking in de sector voordelen te 
behalen zijn via gezamenlijke inkoop en het richten van het marktaanbod op 
de vraag van de sector. 
 
Dit krijgt in eerste instantie vorm in het kader van de brede 
implementatieondersteuning door de PO-Raad en sluit aan bij de activiteiten 
van het Doorbraakproject. 

Ondersteuning bij de invoering van digitale toetsen en examinering 

In het onderwijs wordt veel verwacht van de invoering van digitale toetsen en examinering. Het is ook 
duidelijk dat dit veel vraagt van het onderwijs en de markt. Kennisnet brengt succesvolle internationale 
voorbeelden in kaart en geeft schoolbesturen concrete adviezen over hoe zij meer digitaal 
(diagnostisch) kunnen toetsen en wat hiervan de verwachte (onderwijs)opbrengsten zijn. 
 
Daarbij laat Kennisnet zien welke investeringen scholen moeten doen om probleemloos digitale 
toetsen af te nemen. 

Kennisnet bouwt, samen met het onderwijs en andere partners, expertise op 
over de mogelijkheden van digitale diagnostische toetsing, summatieve 
toetsing en landelijke toetsing en examinering. Deze wordt verspreid onder 
schoolbesturen om ze meer zicht te geven op de inspanningen en 
investeringen die nodig zijn om probleemloos digitale toetsen af te nemen. 
 
Kennisnet ondersteunt sectorraden bij het duidelijk maken van de behoefte 
van het onderwijs aan DUO bij de verdere ontwikkeling van Facet. Zo 
kunnen zij regie voeren over de aanschaf van toetssoftware en digitale 
toetsen.  
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Organisatie 

Kennisnet 
Per 1 januari 2015 is Kennisnet gereorganiseerd. Hierbij is sprake van een forse reductie ten 
opzichte van voorgaande jaren. De organisatie kent twee inhoudelijke units: voorzieningen en 
expertise. Bovendien is er een pool van strategisch adviseurs. Daarnaast zijn er twee 
stafafdelingen: strategie & externe betrekkingen en bedrijfsvoering & control.  
Een managementteam zet de strategische lijnen uit en schept randvoorwaarden. De bestuurder 
draagt de eindverantwoordelijkheid en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de 
externe financier, het ministerie van OCW.  
 
Samenwerking 
Kennisnet maakt deel uit van de ondersteuningsstructuur voor het onderwijs. Daarbij is het van 
belang dat het onderwijs zelf sturing geeft aan de ontwikkelingen en richting geeft aan het realiseren 
van de benodigde collectieve randvoorwaarden.  
Om het onderwijs maximaal te ondersteunen is samenwerking een voorwaarde. Kennisnet levert 
een bijdrage in een aantal grootschalige initiatieven, zoals het SION-programma, het 
Doorbraakproject Onderwijs & ict en Mediawijzer.net, en werkt zowel op structurele als incidentele 
basis samen met uiteenlopende organisaties. Activiteiten worden afgestemd met Schoolinfo om de 
dienstverlening aan het onderwijs te optimaliseren en dubbelingen te voorkomen. 
 
Governance 
De Raad van Toezicht bestaat uit drie door het onderwijs benoemde leden en twee onafhankelijke 
leden. Op 1 januari 2015 bestaat de raad uit: Hans Kelderman (po), Arend Runia (vo), Ben Geerdink 
(mbo), Geri Bonhof en Han Dieperink. Henk Hagoort is onafhankelijk voorzitter van de raad. 
Het ministerie van OCW subsidieert Kennisnet. Jaarlijks wordt, op basis van het jaarplan, een 
subsidieaanvraag ingediend. Deze wordt door OCW beoordeeld. 

raad van toezicht 

bestuurder/directie 

1,5 fte 

voorzieningen 

35 fte 

expertise 

20 fte 

strategisch adviseurs 

6 fte 

strategie & externe 
betrekkingen 

4 fte 

bedrijfsvoering & 
control 

9 fte 

organogram (fte per 1 januari 2015) 
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Verantwoording 

In de verantwoording van Kennisnet staat de toegevoegde waarde voor het onderwijs centraal. Heeft Kennisnet ict laten werken voor het 
onderwijs? Hebben de inspanningen van Kennisnet bijgedragen aan de geformuleerde onderwijs- (en ict- )doelen? 
Daarbij is het slechts ten dele mogelijk om harde (kwantitatieve) resultaten te benoemen. Het in beeld brengen van de effectiviteit van 
Kennisnet zal dan ook samen met het onderwijs zelf vorm krijgen. Namelijk door te onderzoeken hoe gebruikers de ict-infrastructuur 
beoordelen en binnen het onderwijs transparant te maken wat de impact is geweest van de beschikbaar gestelde kennisproducten en het 
sectorale advies. De uitkomsten van deze evaluatie worden niet alleen gebruikt voor de verantwoording, maar ook bij het formuleren van 
activiteiten van Kennisnet voor het daaropvolgende jaarplan.  

plannen 

onderwijsdoelen 

onderwijs- en ict doelen 

Kennisnet inspanningen 

activiteiten (jaarplan) 

monitoren, evalueren 

evaluatie met sectorraden 

dialoog onderwijspraktijk, 
stakeholdersonderzoek, 

gebruikersonderzoek 

monitoring van voortgang 
 (waaronder gebruikersstatistieken) 

verantwoorden (en bijstellen) 

in welke mate zijn doelen gerealiseerd 
volgens sectorraden, en wat is hierbij 
de bijdrage van Kennisnet geweest? 

in hoeverre zijn onderwijs- en ict 
doelen gerealiseerd, wat is hierbij de 

bijdrage van Kennisnet? 

levert Kennisnet volgens stakeholders 
toegevoegde waarde? 

zijn kwantitatieve en kwalitatieve 
resultaten gehaald? 
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Begroting 2015 

 (x €1.000)   programma personeel  doorbelastingen totaal 

      

Voorzieningen Generieke platforms - beheer  1.075   965   -   2.040  

  Generieke platforms - doorontwikkeling  885   730   5   1.610  

  Collectieve diensten - beheer  150   150   -   300  

  Collectieve diensten - doorontwikkeling  720   430   15   1.135  

  Architectuur en standaarden  330   455   80  705 

  Totaal  3.160   2.730   100   5.790  

      

Strategisch advies Strategisch (sectoraal) advies  300   1.115  50   1.365  

      

Expertise Collectieve expertiseopbouw  580   1.165   150   1.595  

  Kennisdisseminatie  370   620  -   990  

  Totaal  950   1.785   150   2.585  

      

Organisatiekosten  1.145   1.115   -   2.260  

      

Totaal    5.555   6.745  300   12.000  

Voor 2015 vraagt Kennisnet €12 miljoen subsidie aan voor de basisactiviteiten. Daarnaast is er een aantal aanvullend gefinancierde 
activiteiten, zoals het SION-programma en activiteiten voor groen onderwijs. Deze vallen buiten de onderstaande begroting. Daar waar deze 
programma’s additionele inspanningen van Kennisnet vragen, worden personele kosten doorbelast. Zo is het mogelijk voldoende personeel in 
dienst te hebben voor de uitvoering van basisactiviteiten.  
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