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1. Inleiding 
 
Dit document is een samenvatting van de vraag die vanuit de MBO-sector in kaart is 
gebracht, met betrekking tot het beschikbaar stellen van (cloud)diensten en leermateriaal 
in het MBO. 

1.1.  Aanleiding en achtergrond 
De aanvankelijke aanleiding voor dit onderzoek is een discussie over het naast elkaar 
bestaan van de SURFfederatie en de Kennisnet-federatie. Beide zijn voorzieningen voor 
onderwijsinstellingen om met één identiteit toegang te krijgen tot verschillende 
cloudvoorzieningen, digitale leeromgevingen en leermateriaal. 
 
In plaats van een discussie over specifieke voorzieningen, zou het goed zijn om inzicht te 
krijgen in de behoefte vanuit instellingen in het MBO met betrekking tot het gebruiken van 
(cloud)diensten en leermateriaal in brede zin. In het verlengde daarvan kan dan de vraag 
gesteld worden, welke gemeenschappelijke voorzieningen daarvoor in de sector nodig zijn. 
Voor sommige sectorbrede voorzieningen zal misschien gelden dat er één voorziening 
moet zijn, voor andere voorzieningen is dat niet nodig of biedt keuzevrijheid zelfs 
voordelen. 
 

1.2.  Centrale vraag 
Op 21 februari 2013 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarin een aantal MBO-
instellingen samen met SURF, Kennisnet en saMBO-ICT heeft gekeken naar de volgende 
vragen: 
– Wat is de afbakening van het vraagstuk? 
– Welke functionele vraag stelt het MBO-veld aan SURF en Kennisnet ten aanzien van de 

onstluiting van (cloud)diensten en leermateriaal? 
– Hoe kunnen SURF en Kennisnet deze vraag gaan oppakken? 
 

1.3.  Dit document 
Dit document is een verslag van de genoemde bijeenkomst en daarmee het startpunt voor 
de verdere uitwerking van het vraagstuk door SURF en Kennisnet, samen met saMBO-ICT. 
 
In dit document wordt in hoofdstuk 2 het vraagstuk afgebakend in de vorm van een 
afbakening van de diensten waarop het betrekking heeft, de use cases met betrekking tot 
het gebruik van die diensten en de (in de sector gemeenschappelijke) voorzieningen die 
daarbij een rol spelen. 
In hoofdstuk 3 wordt vervolgens de vraag van de instellingen expliciet gemaakt, en 
vertaald naar een concept dat het ideaalbeeld duidelijk maakt. 
In hoofdstuk 4 wordt tenslotte geschetst hoe SURF en Kennisnet dit vraagstuk samen met 
saMBO-ICT en de instellingen zouden willen oppakken. Dit laatste hoofdstuk kan als 
opdrachtformulering vanuit het MBO-veld kunnen worden gezien. 
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2. Afbakening 
 
In dit hoofdstuk wordt het vraagstuk afgebakend langs de volgende drie vragen. 
– Over welke diensten hebben we het? 
– Wat zijn de betrokken processen, beschreven in de vorm van use cases? 
– Welke voorzieningen spelen daarbij een rol? 

2.1.  Diensten 
Met (cloud)diensten worden diensten in brede zin bedoeld, waaronder 
– Digitaal leermaterial 

Leermateriaal variërend van een digitaal document of filmpje tot een complete 
leeromgeving waarin materiaal is gecombineerd met mogelijkheden voor toetsing en 
het monitoren van de voortgang 

– Gebruikersdiensten 
Softwarediensten voor eindgebruikers in het primaire proces, variërend van 
electronische leeromgeving tot allerlei (web)applicaties 

– Bedrijfsvoeringsdiensten 
Softwarediensten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals een 
leerlingadminstratiepakket of een HRM-toepassing 

– Officediensten 
Diensten ter ondersteuning van generieke office-functies zoals mail, agenda, 
tekstverwerking etc. 

 
Zoals al uit de toelichting van deze typen diensten blijkt is het onderscheid tussen deze 
diensten niet erg scherp. Het hoeft zelfs niet te worden beperkt tot digitaal materiaal en 
software alleen. Ook infrastructuurdiensten, zoals opslag- of servercapaciteit kan in 
principes als dienst worden gezien. 
 

2.2.  Use cases 
Het vertrekpunt voor het in kaart brengen van de functionaliteit zijn de use cases, waarin 
vanuit het perspectief van de gebruiker de processtappen in kaart worden gebracht. Bij elk 
van deze use cases kan vervolgens in kaart worden gebracht welke functionaliteit gewenst 
is en welke (al dan niet gemeenschappelijke) voorzieningen relevant zijn. 
 
In elke use case is een aantal actoren relevant. In de beschrijving van de use cases is dat 
beperkt tot 4 actoren. 
– Instelling 
– Student 
– Medewerker 
– Leverancier / Aanbieder 
 
Voor de volledigheid kan er nog onderscheid worden gemaakt tussen medewerkers in het 
onderwijs (docenten) en niet-onderwijzende medewerkers. Ook zijn er nog andere actoren 
denkbaar, zoals IT-professionals, stagebegeleiders en externen. 
 
In onderstaand schema wordt uitgegaan van drie hoofdprocessen (Beschikbaar maken, 
aanschaffen en gebruiken van diensten), met daarbinnen de belangrijkste use cases. 
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In de hierna volgende paragrafen wordt elk van deze use cases nader uitgewerkt. 

2.2.1 Afspraken maken 

Use case: Afspraken maken 
Actoren Gezamenlijke instellingen, Leverancier / Aanbieder 
Aanleiding Potentiële nieuwe dienst 
Resultaat Afspraken met de aanbieder van de dienst 
Beschrijving Met de aanbieder van een potentiële nieuwe dienst worden afspraken 

gemaakt over de aansluiting op de gemeenschappelijke voorzieningen, 
de gebruiksvoorwaarden en kosten/prijzen 

 

2.2.2 Aansluiten 

Use case: Aansluiten 
Actoren Gezamenlijke instellingen, Leverancier / Aanbieder 
Aanleiding Nieuwe dienst 
Resultaat Technische aansluiting op de gemeenschappelijke voorzieningen 
Beschrijving De potentiële nieuwe dienst wordt technisch aangesloten op de 

gemeenschappelijke voorzieningen zoals de federatieve toegang en het 
distributiekanaal 

 

2.2.3 Bestellen 

Use case: Bestellen 
Actoren Instelling, Student, Medewerker, Leverancier / Aanbieder 
Aanleiding Behoefte van instelling, student of medewerker om een dienst te gaan 

gebruiken 
Resultaat De dienst komt onder voorbehoud van betaling beschikbaar voor de 

instelling, student of medewerker 
Beschrijving De beheerder bij een instelling, een student of een medewerker kan uit 

een (gepersonaliseerde) lijst van beschikbare diensten, diensten 
bestellen die vervolgens onder voorbehoud van betaling beschikbaar 
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worden gesteld 
 

2.2.4 Betalen 

Use case: Betalen 
Actoren Instelling, Student, Medewerker, Leverancier / Aanbieder 
Aanleiding Bestelde dienst 
Resultaat Betaalde dienst 
Beschrijving De kosten worden (conform de gemaakte afspraken) betaald door de 

instelling, student of medewerker 
 

2.2.5 Gebruiken 

Use case: Gebruiken 
Actoren Student, Medewerker, Leverancier / Aanbieder 
Aanleiding Bestelde en betaalde dienst 
Resultaat Gebruik van de dienst 
Beschrijving De dienst wordt gebruikt, gebruik makend van de gemeenschappelijke 

voorzieningen. Dit omvat ook het eventueel uitwisselen van gegevens 
tussen de instelling en de leverancier van de dienst 

 

2.2.6 Beëindigen gebruik 

Use case: Beëindigen gebruik 
Actoren Instelling, Student, Medewerker, Leverancier / Aanbieder 
Aanleiding Wens om het gebruik van een dienst te beëindigen 
Resultaat De dienst is niet meer voor de gebruiker beschikbaar 
Beschrijving Het gebruik van de dienst wordt beëindigd voor een bepaalde instelling, 

student of medewerker. De beëindiging kan betekenen dat bepaalde 
gegevens worden uitgewisseld of ook na beëindiging beschikbaar blijven 

 

2.3.  Voorzieningen 
De belangrijkste vraag is welke, voor de sector gemeenschappelijke voorzieningen zijn 
nodig of gewenst ter ondersteuning van de hiervoor beschreven use cases. Op hoofdlijnen 
gaat het om de volgende voorzieningen. 

– Infrastructurele diensten, zoals 
o Connectiviteit 
o Federatieve toegang 

– Overkoepelende diensten die de selectie en het gebruik van de diensten 
ondersteunen, zoals 

o Bestel- en betaalomgeving 
o Gebruiksomgeving 

 
Er kunnen meerdere gemeenschappelijke voorzieningen met hetzelfde doel zijn. Je kunt 
daarbij kiezen voor in principe één gezamenlijke voorziening, of voor verschillende 
voorzieningen naast elkaar zodat instellingen keuzevrijheid hebben.  
 
Naast de gemeenschappelijke voorzieningen zijn er uiteraard de (cloud)diensten zelf, zoals 
in paragraaf 2.1. beschreven. Deze diensten kunnen door allerlei partijen zijn ontwikkeld, 
bijvoorbeeld. 
– Markt 
– Gemeenschappelijk in de sector 
– Individuele instelling 
Welke partij het meest wenselijk is hangt van allerlei criteria af, zoals kosten, beheer, 
eigendom, innovatie etc. 
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3. De vraag vanuit de MBO-sector 
 
Tegen de achtergrond van de use cases die in het vorige hoofdstuk zijn geschetst, wordt in 
dit hoofdstuk in kaart gebracht wat de vraag of behoefte vanuit de MBO-sector is met 
betrekking tot de benodigde (gemeenschappelijke) voorzieningen die deze use cases 
ondersteunen. 

3.1.  Eisen en wensen vanuit de instellingen 
Om te beginnen is er een aantal algemene eisen geformuleerd, waaraan de invulling van 
de genoemde processen en bijbehorende (gemeenschappelijke) voorzieningen moeten 
voldoen: 
 
– Omgeving die de beroepspraktijk simuleert 

De diensten en gemeenschappelijke voorzieningen die worden aangeboden aan 
studenten en medewerkers bieden de mogelijkheid om voor te lopen op de 
ontwikkelingen in de markt door veel variëteit te bieden en nieuwe innovatieve 
diensten makkelijk en snel beschikbaar te kunnen maken 
 

– Leerprocessen meer individueel 
Het moet mogelijk zijn om het leerproces van studenten te kunnen volgen. De student 
(en docent) moet in staat zijn daarop te reageren door de best passende diensten / 
leermateriaal te kiezen 
 

– Inkoopmacht door gezamenlijkheid 
De instellingen moeten in staat worden gesteld om indien gewenst gezamenlijke 
inkoopmacht te organiseren en op die manier goede afspraken en standaarden af te 
dwingen, een lagere prijs en betere functionaliteit te realiseren en vendor lock-in te 
voorkomen 
 

– Kennisdeling tussen instellingen en met bedrijven  
Gezamenlijk gebruik van diensten moet kennisdeling tussen instellingen en met 
bedrijven mogelijk maken 
 

– Kosteneffectiviteit in het gebruik 
Door een betere monitoring op het gebruik van diensten moet mogelijk worden 
gemaakt dat alleen wordt betaald voor het daadwerkelijke gebruik, of tenminste 
inzicht in het gebruik worden geboden zodat de toegevoegde waarde van diensten kan 
worden beoordeeld 
 

– Keuzevrijheid 
Door te standaardiseren en gebruik te maken van open koppelvlakken wordt een zo 
groot mogelijke keuzevrijheid gelaten voor de keuze uit (in de markt beschikbare) 
diensten 
 

– Focus op primaire processen 
Instellingen worden ontzorgd ten aanzien van het beheer, door de gemeenschappelijke 
voorzieningen. Hierdoor hoeven instellingen minder energie te steken in 
softwarebeheer en distributie. Een specifiek voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de 
specifieke provisioning van identiteiteten naar verschillende diensten; dit zou een 
aanzienlijke beheerlast besparen als dat op een generieke manier zou kunnen 
plaatsvinden. 
 

– Gebruiksgemak 
Er is single sign-on voor alle diensten, op basis van één account voor alle diensten 
 

– Klaar voor nieuwe ontwikkelingen 
Nieuwe ontwikkelingen zoals betalen naar gebruik, en de ontwikkeling van specifieke 
software naar webdiensten worden ondersteund 
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– Informatieveiligheid 

Er zijn voldoende waarborgen ingebouwd ten aanzien van de informatieveiligheid 
 

3.2.  Uitwerking concept 
Op basis van deze eisen en wensen is gezocht naar een concept dat duidelijk maakt welke 
voorzieningen de instellingen voor ogen hebben. Hieronder worden een eerste aanzet 
gegeven tot dit concept. 
 
Het totaal aan functionaliteiten bestaat uit vier op elkaar aansluitende functionaliteiten, 
zoals weergegeven in onderstaand schema. Dit schema vooronderstelt een 
gemeenschappelijke infrastructuur en voorzieningen, waarbinnen deze functionaliteiten 
worden ondersteund.  
 

 
 
Van links naar rechts wordt in dit schema weergegeven, dat er een enorme diversiteit aan 
(cloud)diensten in de markt beschikbaar is. De gemeenschappelijke instellingen maken uit 
dat diverse aanbod een keuze voor de diensten die binnen de gemeenschappelijkheid 
worden aangesloten. Vervolgens kan elke instelling uit dat gemeenschappelijke aanbod 
een keuze maken, voor de diensten die binnen de eigen instelling beschikbaar komen. 
Vervolgens wordt er, vaak per opleiding, een keuze gemaakt welke diensten aan welke 
studenten beschikbaar worden gesteld. Vaak wordt dat gedaan op basis van een 
leermiddelenlijst, waarop per onderwijsproduct gedefinieerd is welke 
diensten/leermateriaal van toepassing is. Zo ontstaat voor elke student een persoonlijke 
leermiddelenlijst. Uit die lijst kan de student vervolgens een keuze maken, door de 
diensten die hij daadwerkelijk wil gebruiken te bestellen en te betalen. Tenslotte komen 
die diensten daadwerkelijk in een gebruiksomgeving beschikbaar. 
 
Deze functionaliteit wordt hieronder nader beschreven. 
 
– Beschikbare diensten 

Dit is het beheer op het totale aanbod aan (cloud)diensten dat via de 
gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar wordt gesteld aan aangesloten 
instellingen. Met elke van de leveranciers/aanbieders van deze (cloud)diensten zijn 
afspraken gemaakt, onder andere over prijs en gebruiksvoorwaarden. Vervolgens zijn 
deze diensten technisch aangesloten op de gemeenschappelijke voorzieningen. 

 
– Beschikbare diensten binnen de instelling 

Dit is het beheer waarbij de instellingen uit het totale aanbod aan (cloud)diensten een 
selectie maakt van diensten die daadwerkelijk binnen de school gebruikt kunnen 
worden. 
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Het kan zijn dat er aan de keuze van een instelling voor een bepaalde (cloud)dienst 
kosten of afspraken van toepassing zijn. 
 

– Beschikbare diensten voor de student 
Dit is het beheer, waarbij bepaald wordt welke (cloud)diensten aan welke studenten 
(of medewerkers) daadwerkelijk worden aangeboden. Dit kan gezien worden als een 
gepersonaliseerde leermiddelenlijst (waarop diensten in de breedste zin, inclusief 
leermateriaal staan) voor studenten en medewerkers, afhankelijk van hun opleiding / 
persoonlijk arrangement. Dit is doorgaans een beslissing van de opleiding die de 
leermiddelenlijst opstelt. 

 
Het kan zijn dat aan de keuze om een bepaalde (cloud)dienst aan studenten of 
medewerkers beschikbaar te stellen, kosten of afspraken van toepassing zijn. 

 
– Gebruik van diensten door de student 

Iedere student of medewerker heeft een gepersonaliseerde leermiddelenlijst, waarop 
alle (cloud)diensten staan die voor hem/haar beschikbaar c.q. van toepassing zijn. Een 
student of medewerker kan daaruit een individuele keuze maken. Dit doet de student 
of medewerker door een bestelling te plaatsen en dit (indien van toepassing) te 
betalen. 

 
Hiermee geeft een student of medewerker aan een bepaalde (cloud)dienst 
daadwerkelijk te willen gebruiken. 

 
In veel gevallen zijn aan de keuze van de student of medewerker kosten verbonden. 
Het kan ook zijn dat in een eerdere fase al voor de instelling als geheel is betaald. In 
dat geval geeft de student of medewerker door te bestellen aan de (cloud)dienst te 
willen gebruiken. 
 
De (cloud)diensten die door een student of medewerker zijn besteld en betaald, komen 
beschikbaar voor gebruik. Ook daar heeft de student of medewerker weer overzicht 
over het totaal aan beschikbare (cloud)diensten. 

 
Het is denkbaar dat er een generieke gebruiksomgeving is, waarin een student of 
medewerker toegang heeft tot alle (cloud)diensten die zijn besteld en betaald. Het kan 
ook zijn dat de instelling een elektronische leeromgeving of portal heeft waarbinnen 
deze diensten in een bepaalde ordening of structuur beschikbaar worden gesteld. 
Beide situaties zijn denkbaar en bestaan naast elkaar. 
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3.3.  Relatie met de use cases 
Hieronder worden de vier functionaliteiten afgebeeld op de beschreven use cases. 
 

 
 
De use cases voor het maken van afspraken met aanbieders van diensten, en het 
technisch aansluiten van diensten leidt ertoe dat er een verzameling beschikbare diensten 
in de gemeenschappelijke voorzieningen ontstaat. 
Vervolgens is er twee keer sprake van een proces van bestellen en betalen. Eén keer door 
de instellingen. Het kan zijn dat bepaalde diensten daarmee al voor iedereen binnen de 
instelling beschikbaar komen. De tweede keer is er sprake van bestellen en betalen door 
de student. 
De use cases voor het gebruiken en beëindigen van het gebruik worden ondersteund door 
de functionaliteit voor het gebruik van de diensten. 
 

3.4.  Benodigde voorzieningen 
De laatste stap gaat over de vraag, welke gemeenschappelijk voorziening in de sector 
nodig zijn om dit te ondersteunen. Deze voorzieningen zijn in onderstaand schema onder 
de use cases geplaatst waarin ze benodigd zijn. 
 

 
 

Beschikbare
diensten

Beschikbare
diensten
binnen

instelling

Beschikbare
diensten
voor de
student
(LML)

Gebruik
van de

diensten
door de
student

Markt
van

(cloud)
diensten

Gemeen-
schappelijk Instelling Opleiding Student

Beschikbaar
maken

Bestellen en betalen Gebruiken

Afspraken
maken

Aansluiten

Bestellen

Betalen

Bestellen

Betalen

Gebruiken

Gebruik
beëindigen

GebruikenBestellen en betalenBeschikbaar
maken

Beschikbare
diensten

Beschikbare
diensten
binnen

instelling

Beschikbare
diensten
voor de
student
(LML)

Gebruik
van de

diensten
door de
student

Markt
van

(cloud)
diensten

Gemeen-
schappelijk Instelling Opleiding Student

Connectiviteit

(Federatieve) authenticatie

GebruiksomgevingBestel- en betaalomgevingAansluiten van diensten

Monitoring

M
og

el
ijk

 
ge

m
ee

ns
ch

ap
pe

lijk
e 

vo
or

zi
en

in
ge

n



  11 

– Connectiviteit 
Hier gaat het puur om de technische voorziening die ervoor zorgt dat een instelling en 
alle studenten via netwerkvoorzieningen toegang hebben tot de gemeenschappelijke 
voorzieningen en de daarbinnen te ontsluiten diensten. 

 
– (Federatieve) authenticatie 

Hier gaat het om een gemeenschappelijke voorziening voor het authenticeren van 
gebruikers, op basis waarvan ook kan worden vastgesteld binnen welke instelling(en) 
de gebruiker een rol heeft. Dit is bij voorkeur een federatieve voorziening, zodat één 
identiteit toegang geeft tot alle diensten en gemeenschappelijke voorzieningen. De 
Kennisnet-federatie en de SURFfederatie zijn voorbeelden van een dergelijke 
voorziening. 

 
– Aansluitvoorziening diensten 

Dit is een voorziening waarbinnen alle aangesloten diensten beschikbaar zijn, en 
waaruit instellingen een keuze kunnen maken om diensten binnen de eigen instelling 
te gaan gebruiken. De cloud-distributiedienst van SURF is een voorbeeld van zo’n 
voorziening. 

 
– Bestel- en betaalomgeving 

Dit is een voorziening die individuele studenten en medewerkers in staat stelt diensten 
te bestellen en te betalen, waarna ze in de gebruiksomgeving beschikbaar komen. Dit 
type voorzieningen is het best te vergelijken met de bestel- en betaalomgeving van 
distributeurs van leermateriaal. 

 
– Gebruiksomgeving 

Dit is een omgeving waarbinnen een individuele student of medewerker toegang heeft 
tot alle diensten die zijn besteld en betaald door hem persoonlijk, of door de instelling. 
Dit zou een voorziening kunnen zijn zoals de gebruiksomgeving van SURFconext. Deze 
voorziening is gemeenschappelijk en moet kunnen integreren met de eigen 
leeromgeving van de instelling (of als alternatief daarnaast kunnen bestaan). 

 
– Monitoring 

Dit is een voorziening die een geïntegreerd inzicht geeft in de keuzes en het gebruik 
van (cloud)diensten over de hele keten heen. 
 

3.5.  Principes 
Voor de inrichting van de hiervoor genoemde processen en gemeenschappelijke 
voorzieningen gelden de volgende principes. 
 
– Er kunnen verschillende gemeenschappelijke voorzieningen naast elkaar bestaan. Voor 

elke voorziening kan een keuze worden gemaakt 
o Er is één voorziening, waarvan alle deelnemers gebruik maken 
o Er kunnen meerdere voorzieningen zijn, waarbij er keuzevrijheid is voor de 

deelnemende instellingen 
– Clouddiensten kunnen door verschillende partijen zijn ontwikkeld en worden 

aangeboden; door de markt, een gezamenlijk initiatief of organisaties zoals SURF en 
Kennisnet, of door een individuele instelling 

– Er is keuzevrijheid voor de instellingen met als uitgangspunt 
o Geen gemeenschappelijke inkoop 
o Wel gemeenschappelijke aansluiting 

– De gemeenschappelijke voorzieningen zijn open naar de markt, zodat in principe elke 
dienst kan worden aangesloten mits deze aan de voorwaarden voldoet 

– Wanneer een dienst beschikbaar is voor één instelling, is deze in principe ook 
beschikbaar voor de andere instellingen 

– Clouddiensten zijn onafhankelijk van elkaar af te nemen en te gebruiken 
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– Gebruikers hebben toegang tot de gemeenschappelijke voorzieningen en de 
(cloud)diensten via één eigen identiteit, of als alternatief de identiteit die is verstrekt 
door de instelling (Bring Your Own Identity) 

– (Cloud)diensten zijn device-onafhankelijk (Bring You Own Device) 
– De instelling is verantwoordelijk voor de selectie op kwaliteit en betaalbaarheid van 

clouddiensten 
– Daarbinnen hebben studenten en medewerkers maximale keuzevrijheid 
– Wat je betaald hebt, is van jou 
– Je koopt en betaalt alleen wat je nodig hebt 
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4. Hoe nu verder? 
 
Deze verkenning van het vraagstuk en de uitwerking van de vraag vanuit de instellingen is 
het vertrekpunt voor de verdere uitwerking. Het voorgaande moet dan ook gezien worden 
als de formulering van de vraag vanuit de instellingen aan SURF en Kennisnet. 
 

4.1.  Wat staat ons te doen 
In de aanpak voor het vervolg staat centraal dat de instellingen streven naar een 
stapsgewijze aanpak waarin de gewenste functionaliteit verder wordt uitgewerkt en in 
stappen leidt tot werkende oplossingen. 
 
Het uiteindelijke doel is om een transparante en competitieve mark voor (cloud)diensten te 
creëren waarbinnen oplossingen uit de markt voor instellingen beschikbaar komen die 
voldoen aan de eisen. 
 
Belangrijk aandachtspunt in dit geheel is het ontwikkelen van een visie op het vraagstuk, 
en het inzichtelijk maken en aantonen van de noodzaak en urgentie. Belangrijke thema’s 
daarbij zijn het verhogen van de kostenefficiëntie en opbrengstgericht werken. 
 
De aanpak die ons concreet voor ogen staat is de volgende. 
 

1. Bepalen van de aanpak: hoe gaan SURF, Kennisnet en saMBO-ICT dit samen 
oppakken? 

2. Ontwikkelen van een visie, in samenhang met het MBO-Cloud programma, met 
daarin onder andere  

- Het concretiseren en uitwerken van de visie / het concept 
- Het opstellen van een globale business case 
- Het expliciet maken van de noodzaak / rechtvaardiging van de investering 

3. Afbeelden van deze visie op de bestaande diensten 
4. Uitwerken van een stappenplan, hoe we in overzichtelijke, haalbare stappen verder 

kunnen komen (een roadmap) 
5. Stapsgewijs verder uitwerken en concretiseren van de visie, lerend van de 

ervaringen 

4.2.  Samenwerking SURF, Kennisnet en saMBO-ICT 
SURF, Kennisnet en saMBO-ICT hebben na de eerste verkenning geconcludeerd dat een 
goede samenwerking noodzakelijk is om de hiervoor geschetste ambitie waar te maken. 
Ten aanzien van de samenwerking is het volgende afgesproken. 
 
– Kennisnet neemt het initiatief om de eerste stap te zetten. Concreet betekent dit de 

uitvoering van de eerste stap: het bepalen van de aanpak. 
– Dit traject wordt in nauwe samenwerking met het veld uitgevoerd, waarbij het veld 

wordt vertegenwoordigd c.q. georganiseerd door saMBO-ICT  
– Het is een traject van alle drie de partijen (SURF, Kennisnet en saMBO-ICT). Deelname 

door alle drie de partijen is randvoorwaardelijk  
 


