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Algemene ontwikkeling saMBO-ICT
De mbo sector heeft behoefte aan betere samenwerking om op goede en
slimme manier invulling te geven aan digitalisering;
Er is door de besturen van saMBO-ICT en MBO Raad een voorgenomen besluit genomen
om dit beter in te gaan richten
Het voorgenomen besluit:
• Er komt een afdeling digitale transformatie binnen de MBO Raad;
• Deze afdeling krijgt als voornaamste taak om op het gebied van strategie en sturing
de digitale transformatie te ondersteunen en draagvlak in de mbo-sector te creëren;
• saMBO-ICT gaat geïntegreerd worden als platform binnen de MBO Raad, geen losse
stichting meer;
• Het platform blijft vooral inzetten op kennisdeling en netwerken;
• Het platform vertaalt de vraag vanuit de scholen naar een duidelijke behoefte aan
diensten en activiteiten
• Het platform en de afdeling blijven, net als saMBO-ICT nu, klein en blijven gebruik
maken van kennis en kunde binnen de scholen.
• De komende maanden zal het verder uitgewerkt worden.
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Personele ontwikkelingen

In dienst:
Anne Alles gestart 1/10/2020
Rob Vos gaat starten 1/1/2021
Martijn Bijleveld komt in dienst
Frans van Neerbos komt in dienst

Pensioen:
Tiny Verbeek met pensioen per 1/7/2020
Rob Smit met pensioen per 1/1/2021
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Doorpakken op digitalisering
•
•
•
•
•

Staat hoog op verschillende agenda’s
Overheid is bereid om extra te investeren
We moeten het samen doen
Bestuurs2daagse
https://www.sambo-ict.nl/programmas/programma-doorpakken-opdigitalisering/
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Vroegtijdig en centraal aanmelden

•

Vroegtijdig aanmelden 1 september 2020 live

•

Centraal aanmelden loopt volgens planning en 1 december 2020 klaar

•

14 september online sessie gehad met alle scholen. Aantal kleine functionele
aanpassingen gedaan waardoor alle scholen aan kunnen sluiten

•

Voor de aansluiting van centraal aanmelden op een SIS van de school zijn
kosten aan verbonden. Afspraken hierover gaan direct via de school en SIS
leverancier

•

Mbo scholen zijn gezamenlijk eigenaar van de voorzieningen en hebben dit
ondergebracht bij de coöperatie MBO voorzieningen
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