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CastelloServe 
“Een bastion van dienstverlening met passie voor ICT-Beleid” 

 

ICT-Beleid op school 

Hoofdstuk 1: Welkom 
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OpenLeerCastellum 
 

Het OLC is de binnenplaats van CastelloServe waar wij onze  

kennis en ervaring met u delen door met laagdrempelige  

presentaties actuele thema’s aan de orde te stellen. 

 

Het OLC is actueel 

 is pragmatisch van aard 

 is theorie, praktijk en ervaring 

 is gratis 

 is er voor u 
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Agenda 

Workshop ICT-Beleid 

1 Welkom 

2 Ontwikkelingen 

3 Theoretisch kader en toch pragmatisch 

4 Fundament: Visie op visie, missie en doelstellingen 

5 Beleidsonderdelen en oefenen 

6 Key succes factoren 
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Waarom deze workshop? (1) 

Zo maar wat getallen uit 4-in-balans monitor: 

 
2010 2011 

Voorspelde groei computer gebruik door leraren 2-3% 2-3% 

Gebruik computers door leraren 75% 75% 

Computer gebruik per week door leraren op school 8 uur 8 uur 

Computer gebruik per week door leraren op school 

over 3 jaar 

11 uur 11 uur 

Computer gebruik per week door leraren thuis voor 

school doeleinden 

5 uur 7 uur 
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Waarom deze workshop? (2) 

In de managementsamenvatting van de 4-in-balans  monitor 

geven management en leerkrachten aan een ander beeld te 

hebben van de huidige situatie: 

Management denkt dat visie op en 

gebruik van ICT is vastgelegd. 

Leraren zijn van mening dat 

gebruik van ICT wordt overgelaten 

aan persoonlijke voorkeur. 

Leraren hebben behoefte aan 

actueel en breed gedragen visie. 

Management denkt dat ICT-

middelen een steeds grotere rol 

zullen spelen in het 

onderwijsproces. 

Leraren denken dat ze 

voornamelijk zonder ICT zullen 

blijven lesgeven. Kennisoverdracht 

is nog steeds het belangrijkste in 

het primaire onderwijsproces 

Key succesfactor: 

Afstemming 
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CastelloServe 
 

ICT-Beleid op school 

Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen 
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Onderwijs en ICT 
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De tijden veranderen (1) 
 

ICT maakt onderwijs (TNO)… 

 

 Efficiënter 
 De leraar neemt lesstof vooraf op en de leerlingen nemen lesstof via de laptop 

tot zich. Iets niet duidelijk? Dan bekijkt de leerling dat deel van de lesstof 

nogmaals. Leerlingen kunnen lessen thuis voorbereiden. 

 

 Aantrekkelijker 
 Het digitale, actuele en vaak interactieve lesmateriaal sluit goed aan bij het 

dagelijkse leven van de leerling. Balans feitenkennis vs actualiteit. 

 

 Effectiever 
 Wanneer de leerlingen het leuker vinden om te leren en te oefenen , zullen de 

resultaten daarop aansluiten. Een gevarieerd aanbod van les- en oefenmateriaal 

biedt mogelijkheden voor maatwerk. 

 

Het klassikale (frontale) onderwijs zal worden verrijkt met een  

deel projectmatig onderwijs waarbij de docent zijn rol met  

coaching kan aanvullen en meer samenwerkt met de leerlingen 
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De tijden veranderen (2) 
 

Jongeren communiceren via meerdere devices  
 Smartphone, laptop, tablet 

 Apparatuur van thuis (BYOD) 

 

Jongeren communiceren vooral via sociale media 
 Hyves, Facebook, Twitter, Google+, Flickr, … 

 Deel van het dagelijks leven van hedendaagse jongeren, moeten we ze dit op 

school onthouden? 

 

Asynchrone communicatie (email) wordt/is ingehaald door 

synchrone communicatie (sociale media, presence) 
 

Beeldschermcultuur heeft de luistercultuur veranderd (beleving) 
 

Informatie is actueel en herkenbaar 
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Ontwikkelingen op school (1) 
 

Werken met computers 
 Eigen apparatuur leerlingen en medewerkers (BYOD) 

 De tablet haalt de laptop in door gebruiksgemak  

 en hoge beschikbaarheid 

 De Smartphone biedt interessante mogelijkheden 

 De eReader? 

 

Digitale schoolborden 
 Interactieve schoolborden met beameropstelling, touchscreens en interactieve 

LED beamers 

 

De ELO begint langzaam terrein te winnen 
 Eenvoud is troef, complexe traditionele ELO’s verliezen terrein 

 

Flexibele leer- en ontspanningsomgeving 
 Klassikaal en projectonderwijs 

 Op meerdere plekken kunnen werken en ontspannen 
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Ontwikkelingen op school (2) 
 

Applicaties verschuiven van binnen naar buiten de school 
 APP’s, cloudcomputing, SaaS 

 

Zo ook delen van de IT-infrastructuur 
 Serverpark (IaaS), telefooncentrale (CaaS), … 

 

Meer en meer draadloos 
 Belang flexibiliteit gebouw neemt toe 

 Capaciteit leslokalen belangrijker dan dekking 

 

Rol systeembeheer 
 ICT-infrastructuur anno 2012 op orde. Leraren verdienen  

 vanaf nú de volle aandacht! Belang sociale vaardigheden ICT-team neemt toe  

 Nieuwe stand balans systeem vs. applicatiebeheer 

 

Media wijsheid 
 Samenwerken met leerlingen 
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Ontwikkelingen op school (3) 
 

Integratie facilitair en ICT 
 Telefonie, gebouwbeheersystemen, camerabewaking, toegangsverlening, … 

 Bundel niet alleen de techniek, maar ook het beleid 

 

Virtualisatie 
 Servers, applicaties, desktops 
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Feiten anno 2013 
 

Optimaal onderwijsklimaat 
 ICT wordt in toenemende mate een succesfactor  

 Het maken van keuzes wordt cruciaal  

 Mediawijsheid  

 Pilots en projecten 

 Contractmanagement 

 

Multidisciplinair 
 “Onderwijs en ICT” staat inmiddels op de agenda  

 “Integratie van ICT en andere disciplines” verdienen ook integraal op agenda te 

worden geplaatst 

 

ICT-beleid is voorwaarde voor succes! 
 Succes met het vervolg van de workshop! 
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CastelloServe 
 

ICT-Beleid op school 

Hoofdstuk 3: Theoretisch kader en toch pragmatisch 
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4 in balans 

Projectmatig werken 

ICT-Beleid ICT-Beleidsplan- 

scan 

Bijstellen 

Hands-on workshop ICT-Beleid 
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Waarom? 

Beleid opent deuren naar verandering 

 

Beleid geeft antwoord op fundamentele 

vragen  

 

Een goed beleidsplan heeft focus 
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Wetenswaardigheden over ons model (1) 

 Een model is een schematische voorstelling 
van de werkelijkheid 
 

 Een model helpt complexe 
situaties/systemen te begrijpen 
 

Ons model gaat uit van een top-down 
benadering 
 

Ons model is gebaseerd op ervaringen uit de 
praktijk 
 

De 1e keer is nooit perfect. Gebruik de 80-
20 regel en probeer elk jaar te verbeteren 
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Wetenswaardigheden over ons model (2) 

 Het is een top-down benadering 

 

 Organisatie en techniek worden beschreven in 
logische modules en zijn de basis voor de gewenste 
veranderingen 

 

 Beleid uitgangspunten vormen de kaders 

 

 Gewenste veranderingen worden helder beschreven 
en geprioriteerd 

 

 Directie/Management aan het roer 

 

 Veranderactiviteiten worden projectmatig 
aangepakt 
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De ICT-Beleidsplanscan 

Je kunt op voorhand de sterke en zwakke punten 

van je plan inzichtelijk maken en een afgewogen 

beslissing nemen om daar mee om te gaan. 
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Projectmatig werken 

Waarom koppelen wij ICT-Beleid 

en Projectmatig werken? 
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ICT-Beleid       &       Projectmatig werken 

 Onderwijsbudgetten staan 

onder druk 

 

 

 Veel belanghebbenden en 

gebruikers van ICT 

 Het primaire onderwijsproces 

vraagt onderbouwde behoefte 

van middelen 

 Er worden successen gezocht 

 Beheersing van tijd, geld en 

kwaliteit 

 Unieke opgaves met beperkte 

middelen 

 Multidisciplinaire afstemming 

 

 Het biedt structuur en 

transparante manier  van 

werken 

 

 Het vergroot slagvaardigheid 

 Het is leuk voor betrokkenen 

Beiden doe je goed, als je het transparant doet! 
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CastelloServe 
 

ICT-Beleid op school 

Hoofdstuk 4: Fundament, Visie op visie, 

missie en doelstellingen 
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Wat verstaat U onder visie? 



(25) Januari 2013 

Visie volgens woordenboeken en 

encyclopedieën  

 De wijze waarop men zaken beoordeelt. 

 De manier waarop je ergens naar kijkt en er over oordeelt. 

 De kijk op iets, de psychische interpretatie van iets wat is 
waargenomen 

 Een inspirerend toekomstbeeld voor de organisatie / afdeling 
/ producten / diensten ontwikkelen en uitdragen, afstand 
nemend van de dagelijkse praktijk. 

 Het vermogen om afstand te nemen van de dagelijkse 
praktijk; zich te concentreren op de hoofdlijnen en het 
langetermijnbeleid en dit te vertalen naar korte 
termijnbeleid. 

 Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen en 
ziet mogelijkheden om daarop in te spelen. 

 De term `visie` verwijst naar het gewenste 
langetermijnperspectief van een organisatie. Er is slechts één 
visie per organisatie. 
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Visie is een containerbegrip 

Waarom is visie dan toch 

belangrijk? 
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Een Visie is een inspirerende en 

consistente blik op de toekomst 

. Het is als het ware een foto 

van de situatie die de 

organisatie nastreeft.  
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Een Missie is een ideaal beeld 

van hoe de organisatie de foto 

van de toekomst wil bereiken 
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Doelstellingen zijn SMART-

formuleringen op weg naar de 

toekomst 

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden 
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Visie Voorbeeld 

Gemeente zonder gemeentehuis 

De bouw van een nieuw gemeentehuis is vaak een heikel punt 

voor fusiegemeenten. De nieuwe gemeente Molenwaard, die 

per 1 januari 2013 is ontstaan, doet het anders: er komt geen 

nieuw gemeentehuis. 

 

.."De bedoeling is dat straks na de fusie het tijdelijk gebouwde 

noodkantoor in Bleskensgraaf wordt gesloten. Het college gaat 

naar believen op een plek ergens in de nieuwe gemeente 

vergaderen. Ambtenaren werken flexibel en mobiel met het 

oude gemeentehuis in Liesveld als terugvaloptie. Molenwaard 

wordt een gemeente zonder traditionele ambtelijke loketten. 

‘Het grootste deel van het werk gaat dus digitaal. Uiteindelijk 

betekent het dat we alleen een forse eenmalige ICT-

investering moeten doen, maar dat is goedkoper dan de bouw 

van een nieuw gemeentehuis’, aldus Van Ginkel.'' 
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CastelloServe 
 

ICT-Beleid op school 

Hoofdstuk 5: Beleidsonderdelen en oefenen 
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De “OpenLeerCastellum ICT-Beleid op school” is door de kasteelheren 

afgeleid van de mindmap van de “Hands-on Workshop ICT-Beleid op school” 
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Onderdelen ICT-Beleid () 

In onze ‘life’ workshop gaan we aan de 
slag met de kernpunten van onze 
modelaanpak: 

Visie 

Missie 

Doelstellingen 

Kadering 

Delta huidige – gewenste situatie 

Plannen 

Communicatie 
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CastelloServe 
 

ICT-Beleid op school 

Hoofdstuk 6: Key succesfactoren 
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Key succes factoren (1) 

Verbind veranderingen aan visie 

 

Transparantie 

 

Multi disciplinaire afstemming 

 

 Blijf realistisch 

 

Creëer betrokkenheid 

 

Vier (kleine) successen 
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Bedankt voor uw aandacht 

En hebben wij de deur geopend naar 

……. 
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Il Castello Signori 
Uw kasteelheren 

 

Rob Venema 
 Afgestudeerd Informatietechnologie en Telecommunicatie 

 Deerns Raadgevende Ingenieurs: Adviseur, software ontwikkelaar 

 Lacis Telematics & Networks: Sales consultant 

 KPN: Corporate accounts Onderwijs, branchmanager Onderwijs 

product en dienstontwikkeling 

 Sinds 2002 ondernemer !!! 

 

 

 

Rob Claassens 
 Afgestudeerd Regeltechniek 

 Stork Paltran: Teamleider Control Engineering 

 AT&T: Salesmanager Nederland, Manager Operations Saoedi Arabië 

 Enertel: Manager Customer Operations 

 Dunea: Projectmanager 

 M & P: Sr. Consultant Security / CPTED 

 Sinds 2008 ondernemer !!! 
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Pastoor Bastiaansensingel 4a 

4711 EC Sint Willebrord 

 

T +31(0)10 7500 810 
 

W www.castelloserve.nl 

E info@castelloserve.nl 

F +31(0)847 402885 

 

 

 

 


