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VOORWOORD
Om in deze complexe logistieke keten efficiënt

komen binnen handbereik. Dankzij transparantie

geven op het thema. Wij denken dat een abstract

samen te werken, is de juiste informatie van

is het afleggen van rekenschap eenvoudiger. Door

onderwerp als interoperabiliteit hiermee voor een

doorslaggevende betekenis. Waar komt de vracht

samenwerking op de ondersteunende processen

ieder van ons tot leven komt. We sluiten de publica-

vandaan? Wie is de afzender? Waar moet de lading

kan van externe schaalvoordelen gebruik worden

tie ter inspiratie af met een “succesverhaal” uit een

naartoe? Wie is er verantwoordelijk voor het trans-

gemaakt.

andere sector: het Bureau Keteninformatisering
Werk en Inkomen (BKWI) in de keten van werk en

port? Hoe moeten de goederen worden vervoerd?
Interoperabiliteit is echter niet iets dat vanzelf tot

inkomen.

Die informatie moet worden uitgewisseld tussen

stand komt, noch een gegeven dat topdown aan

systemen van veel betrokken partijen. Als CIO van

betrokkenen kan worden opgelegd. Werkende

Van het feit dat interoperabiliteit voor het onder-

het Havenbedrijf stimuleer ik daarom dat binnen

afspraken over standaarden kunnen immers alleen

wijs, net als voor het havenbedrijf, van toegevoegde

de keten gebruik wordt gemaakt van standaar-

worden gerealiseerd als bij het opstellen ervan

waarde is, ben ik in ieder geval overtuigd. Is onder-

den voor het berichtenverkeer. We spreken af hóe

rekening wordt gehouden met de eisen, wensen en

wijs niet juist de sector waar alles om het overdra-

we informatie uitwisselen, zodat alle betrokken

eigenaardigheden van álle betrokkenen. Interope-

gen van kennis en informatie draait?

organisaties op hun eigen manier de data kunnen

rabiliteit heeft dus alleen kans van slagen als een

opslaan en verwerken. Hierdoor kunnen ze vanuit

keten of sector als geheel zijn schouders er onder

hun zelfstandigheid toch samenwerken.

zet.

Dergelijke interoperabiliteit is ook in het onderwijs

Dat een sector zijn eigen verantwoordelijkheid

Voorzitter Forum Standaardisatie

van doorslaggevend belang. Net als in de haven

heeft, wil echter niet zeggen dat zij er alleen

CIO Rotterdams Havenbedrijf

wordt immers ook in de onderwijsketen intensief

voor staat. Het College en het Forum Standaardi

samengewerkt. De lerende is gedurende zijn leer-

satie zijn door het kabinet in het leven geroepen

In de Rotterdamse haven meren dage-

loopbaan verbonden aan veel verschillende instel-

om het gebruik van standaarden te bevorderen

lijks schepen aan uit alle hoeken van

lingen, of het nu de basisschool, een universiteit of

en interoperabiliteit te bewerkstellingen. Daar

een ROC is.

hebben zowel de overheid als het bedrijfsleven als

Veel leesplezier,
Nico Westpalm van Hoorn

Beste lezer,

de wereld. Ze brengen onder meer olie

de burger baat bij. Daarom staan wij partijen met

uit het Midden-Oosten, gekoeld fruit
uit Zuid-Amerika, kleding uit China en

Het delen van de juiste informatie verbetert dan

raad en daad terzijde en zorgen ervoor dat niet elke

elektrische apparaten uit Zuid-Korea.

ook de kwaliteit van het primaire onderwijsproces.

sector het wiel zelf opnieuw uitvindt.

Voor de meeste van deze producten is

Als instellingen bijvoorbeeld de voorgeschiedenis

Rotterdam slechts een tussenstation.

van hun leerling of student tot in detail kennen,

Met deze publicatie willen wij u als onderwijs-

Bijna alle vracht wordt overgeladen op

kunnen zij hun onderwijsaanbod beter op hem

manager of –bestuurder handvatten bieden om

afstemmen. Ook maakt het delen van informatie

met interoperabiliteit aan de slag te gaan. In deze

het mogelijk dat een lerende aan verschillende

publicatie leest u wat interoperabiliteit is, wat

instellingen onderdelen van zijn opleiding volgt. Zo

de voordelen ervan zijn en hoe het tot stand kan

krijgt hij maatwerk.

komen. Wij illustreren deze uiteenzetting eerst met

goederentreinen, binnenvaartschepen en
vrachtwagens. Zo bedienen we de rest
van Nederland en ons Duitse achterland.

twee praktijkvoorbeelden rondom interoperabiliteit
Bovendien drukken afspraken over het uitwisselen

in het onderwijs. Daarnaast laten wij een zestal

van informatie de administratieve lasten. Een

onderwijsbestuurders én de DG die sinds kort over

malige gegevensvastlegging en -uitwisseling

het Informatiseringsbeleid van OCW gaat hun visie
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Interview Wouter de Haan

1 ‘Een kwestie van lange adem’
Dankzij Studielink verloopt de inschrijving van studenten in het hoger onderwijs sneller en beter.
Wouter de Haan van SURFfoundation vertelt hoe het project van de grond is gekomen. ‘We heb
ben hen over de streep getrokken door te wijzen op voorbeelden van dit soort samenwerking in
andere, soms zeer competitieve sectoren.’
Vroeger moest een student om zich in te

komen tot een virtueel “Clearinghouse”, een

schrijven voor zijn studie, kopieën van zijn diplo-

digitale informatiemakelaar die alle bestaande

ma’s en cijferlijsten meenemen. Zo controleerde

systemen met elkaar verbindt. Hierdoor kunnen

de universiteit of hogeschool of deze persoon

de systemen van de verschillende instellingen

voldeed aan de wettelijke toelatingseisen. Die

met elkaar gegevens uitwisselen, zonder dat de

kopieën werden gearchiveerd om vervolgens

systemen zelf drastisch op de schop moeten. Dit

steekproefsgewijs door de accountant te worden

plan kon wel op draagvlak van de instellingen

gecontroleerd. Tegenwoordig werkt het met

en de overheid rekenen, alhoewel het technisch

zogenoemd bindingsbesluit. De hogescholen,

verwacht De Haan dat Studielink op de lange

Studielink veel minder omslachtig. De gegevens

en operationeel minstens zo complex is als één

die het initiatief in grote meerderheid steunden,

duur rendabel wordt. ‘De kosten gaan dan wel

die de aanstaand student aanlevert, worden via

nieuw systeem bouwen.’

legden het elkaar als verplichting op. De VSNU,

uiteindelijk meer dan drie keer zo hoog uit

de vereniging van universiteiten, beschikt niet

gevallen als in de oorspronkelijk businesscase,

Studielink geautomatiseerd gecontroleerd bij de
IB Groep. Dat resulteert in een forse verlichting

Met z’n allen of niet

over dat instrument. Toch besloten ook alle

de baten lijken uiteindelijk wel acht keer zo

van de administratieve lasten voor alle betrok-

Toch was er niet meteen bij iedereen draag-

universiteiten om mee te doen.

hoog te kunnen worden! Het is dan ook goed

kenen. Omdat, waar mogelijk, wordt gewerkt

vlak voor samenwerking op het terrein van de

met één keer gegevens opvragen en overal in de

studentenadministratie. Een aantal instellingen

Bouwkosten voor overheid

project zijn gaan staan. Studielink kan nu nog

keten gebruiken, neemt de kans op fouten, met

vroeg zich af waarom zij studentgegevens ter

Het aanvankelijke enthousiasme over Studie-

steeds aantonen dat het een kwaliteitsimpuls

alle bijbehorende ergernissen voor studenten

beschikking zouden stellen aan concurrenten.

link kwam echter onder druk te staan door

voor de ICT-voorziening in het hoger onderwijs

van dien, sterk af.

‘We hebben hen over de streep getrokken door

oplopende kosten en de lange duur van het

betekent.’

te wijzen op voorbeelden van dit soort samen-

project. ‘We hadden er bovendien last van dat

Clearinghouse

werkingen in andere, soms zeer competitieve

kosten en baten verschillend over de instellin-

Maar voordat het zover is, moeten er nog wel

Misschien lijkt het voor een buitenstaander

sectoren. Alle grote vliegtuigmaatschappijen

gen zijn verdeeld, onder andere als gevolg van

wat stappen worden gezet. De helft van de

een simpel proces. Toch zit er acht jaar tussen

werken bijvoorbeeld al zestig jaar samen bij de

hun verschillende vertreksituaties. Dat maakt

instellingen moet nog worden aangesloten op

het eerste idee van meer samenwerking in dit

ticketverkoop en de klantenadministratie, onder

dit soort projecten kwetsbaar. Het zou goed zijn

Studielink. Bovendien moeten er nog diverse

domein en de huidige situatie waarin Studie-

andere om uitwisseling van passagiersgegevens

als de overheid daarom bij dit soort infrastruc-

belangrijke functies worden ingebouwd zoals

link gedeeltelijk operationeel is. ‘De eerste

voor overstappen mogelijk te maken.’

turele aangelegenheden de ontwikkelingskosten

het digitaal kunnen betalen van collegegeld

gedachte was dat het bouwen van een geheel

Dat overtuigen was nodig omdat Studielink dan

op zich neemt. Dat is nu maar mondjesmaat

en meer ondersteuning voor de complexe

nieuw administratief systeem de oplossing was’,

wel een zaak van de instellingen en dus niet

gebeurd. Dan kunnen de instellingen, net als

inschrijvingen van buitenlandse studenten.

vertelt Wouter de Haan, Platformmanager ICT

verplicht is, maar de baten vooral groot zijn als

nu het geval is, de exploitatiekosten voor hun

Ook is verdergaande samenwerking met de

en Organisatie bij SURFfoundation. ‘Maar dat

alle instellingen meedoen. ‘Sommige zaken zijn

rekening nemen.’

IB-Groep nodig als het gaat om de uitwisseling

idee kreeg geen draagvlak, niet bij de instel-

nu eenmaal in het algemeen belang en kunnen

lingen en ook niet bij de overheid. Dus heb-

alleen met medewerking van eenieder tot stand

Nog niet klaar

invoering van het Onderwijsnummer. ‘We zijn

ben wij in 2002 het initiatief genomen om te

komen .’ Om die reden nam de HBO-raad een

Ondanks de lange duur en de hoge kosten

nog lang niet klaar.’

dat bestuurders met een lange adem achter dit

van inschrijfgegevens met de instellingen en de
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Interview Maurits Huigsloot

2 ‘Leg verantwoordelijkheden voortaan bij een
onpartijdige derde’
Na veertien jaar van vallen en opstaan hoopt het primair onderwijs in 2009 het persoonsgebonden
onderwijsnummer in gebruik te nemen. Maurits Huigsloot vertelt over de lessen van het traject.
‘Evenwichtige inrichting, uitvoering en beheer vraagt om evenwichtige regie.’
Eind 2009 moet het gebruik van het persoons-

de organisaties voor bestuur en management

gebonden nummer (PGN) ook in het primair

ontbrak. ‘Het heeft het VO de nodige inspanning

onderwijs een feit zijn. Aan die ingebruikname

gekost om die verbinding alsnog tot stand te

is een lange aanloopperiode voorafgegaan. Al

brengen en een meer gecoördineerde inbreng

in 1995 vond het eerste officiële overleg over de

van de veldorganisaties te realiseren bij de

introductie van het nummer plaats. Toenmalig

inrichting en uitvoering van het ketenproces.’

minister Ritzen zag hierin een mogelijkheid om
20 miljoen te besparen: gestandaardiseerde

Betere regievoering in PO

leerling-administratie maakt dubbele inschrij-

De organisaties voor bestuur en management

ving, en dus dubbele bekostiging, verleden tijd.

zagen de bui voor het PO al hangen. ‘We hebben
daarom een meer betrokken rol gezocht. Ener-

Afstemming ontbrak

zijds bij het beoordelen van de inrichting van

‘De heersende gedachte was vanaf het eerste

het uitvoeringsproces om de administratieve

moment dat het een simpele ingreep betrof.

lasten voor de scholen te beperken. Anderzijds

Even een nummertje toevoegen’, herinnert

in de ondersteuning van de scholen tijdens het

Spin-off verzilveren

Die belangen van het veld liggen onder an-

Maurits Huigsloot, voorzitter van de Stichting

invoeringsproces. Daartoe hebben we afspraken

Daarmee zal de rol van het veld echter niet zijn

dere bij de uitwisseling van gegevens met de

PGNO. ‘Het beleidsdepartement realiseerde

gemaakt met het beleidsdepartement. Voor de

uitgespeeld. ‘Het belang van geautomatiseerde

gemeente. ‘Alhoewel de eerste ontwikkelingen

zich onvoldoende dat het PGN om een geheel

ondersteuning van de scholen hebben wij de

informatievoorziening neemt alleen maar toe.

gaande zijn, is hier nog onvoldoende in voorzien.

nieuwe wijze van gegevensuitwisseling vraagt,

Stichting PGNO opgericht. De regievoering voor

Enerzijds is het de tendens om steeds meer

Het onderwijsveld zelf is aan zet. Al zullen de

een ketenproces met een geheel eigen proble-

de invoering is bij OCW komen te liggen.’

detailgegevens over deelnemers, personeel

randvoorwaarden hiervoor, zoals regels omtrent

matiek.’

Na intensief overleg werd uiteindelijk najaar

en andere zaken landelijk te verzamelen, te

wie het PGN mag gebruiken, wel door de rijks-

De afstandelijkheid van het beleidsdepartement

2006 een Plan van Eisen vastgesteld waarin

beheren en te koppelen met andere gegevens.

overheid in de wet moeten worden geregeld.’

was ook bij de daadwerkelijke invoering groot.

zowel de IB-Groep als de veldorganisaties zich

Anderzijds bestaat de behoefte bij de onder-

En wat Huigsloot van dit alles heeft geleerd?

De opzet en invoering in het VO werd belegd bij

konden vinden. Met de softwareleveranciers zijn

wijsinstellingen zelf om ook de uitwisseling van

‘Het inrichten van gegevensuitwisselingsketens

de IB-Groep. Deze instelling – zelf een van de

tevens afspraken gemaakt over de benodigde

gegevens onderling en met andere partijen te

met grote wederzijdse afhankelijkheden heeft

uiteindelijke gebruikers van het PGN – werd

aanpassingen van de leerlingenadministratiesy-

verbeteren. Het is van belang dat het onder-

gevolgen voor alle bij de uitwisseling betrokken

daardoor voor een belangrijk deel de “maat

stemen. Een traject om de bestaande leerlin-

wijsveld hierbij het voortouw neemt. Door met

partijen. Evenwichtige inrichting, uitvoering en

der dingen”. Bovendien gebruikte de IB-Groep

gengegevens te controleren, loopt inmiddels. De

één stem namens het PO te spreken kunnen de

beheer vraagt om evenwichtige regie waarbij de

voor afstemming met het “veld” het bestaande

uiteindelijke ingebruikname van het PGN in het

belangen van het veld bij de uitvoering van dit

belangen van alle betrokken partijen een plaats

overleg met softwareleveranciers. Contact met

PO moet eind 2009 zijn afgerond.

alles beter worden geborgd.’

krijgen.’
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Begrippenkader

3 Interoperabiliteit: een definitie

aansluiten en afspraken zijn gemaakt over financiering, kan een gezamenlijk doel daadwerkelijk
worden gerealiseerd. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de rond het Persoongsgebonden Num-

Deze publicatie geeft informatie over interoperabiliteit in het onderwijs. Het onderstaande kader

mer geldende procesafspraak dat instellingen leerling-informatie in oktober aan de IB Groep aan-

verduidelijkt de technische en organisatorische begrippen rond interoperabiliteit.

leveren. Dergelijke rollen en verantwoordelijkheden dienen duidelijk te zijn en het eigenaarschap
van technische voorzieningen belegd. De sturing in de keten op deze organisatorische randvoor-

Interoperabiliteit is het vermogen van ICT-systemen en de bedrijfsprocessen die zij ondersteunen

waarden wordt veelal ketengovernance genoemd. In de praktijk is financiering één van de lastigste

om gegevens uit te wisselen. Afspraken over de bedrijfsprocessen, de ICT-systemen én de ge-

aspecten van ketengovernance; bij samenwerking in ketens of netwerken zijn de (initiële) kosten en

gevensuitwisseling maakt samenwerking binnen ketens en netwerken van zelfstandige partijen

baten vaak niet gelijk verdeeld onder de betrokkenen. In het meest extreme geval liggen alle kosten

mogelijk. Dit leidt tot effectievere publieke dienstverlening doordat doelen binnen bereik komen die

bij instelling A en alle baten bij instelling B.

partijen op zichzelf niet kunnen realiseren. Daarnaast wordt de publieke dienstverlening efficiënter
doordat kosten dalen door het (her)gebruik van eenduidige bedrijfsprocessen, informatie en IT-

Naast een onderscheid naar de niveaus waarop interoperabiliteit van toepassing is, kan een

systemen.

onderscheid worden gemaakt naar de middelen waarmee interoperabiliteit kan worden bereikt:
standaarden en voorzieningen. Het onderscheid hiertussen kan worden uitgelegd aan de hand van

Interoperabiliteit in het onderwijs is van meerwaarde in zowel het primaire proces van leren en

het voorbeeld van de autoverzekering. Bij het aanvragen van informatie of een verzekeringsvoorstel

begeleiden als het ondersteunende proces van de administratie en bedrijfsvoering. Bij leren en

op de website van een verzekeraar volstaat het om je kenteken in te voeren: de website vult dan

begeleiden gaat het bijvoorbeeld om de totstandkoming van beter en gestandaardiseerd digitaal

vervolgens al je andere autogegevens in. Dit is mogelijk door standaarden en voorzieningen. De

leermateriaal in de Educatieve contentketen, of de betere beschikbaarheid van leerling informatie

standaarden zijn hierbij de afspraken die de verzekeraars hebben gemaakt over de vorm en de be-

die het Elektronisch Leerling Dossier mogelijk maakt. Bij administratie en bedrijfsvoering gaat het

tekenis van autogegevens, en de keuze van het kenteken als de ‘sleutel’. De RDW levert de voorzie-

bijvoorbeeld om het op de vorige pagina’s beschreven Studielink.

ning waarmee de gegevens die bij het desbetreffende kenteken horen door verzekeraars (maar ook
particulieren) kunnen worden uitgelezen.

Interoperabiliteit vereist standaardisatie op drie niveaus. Op het niveau van de techniek gaat het om
technische afspraken die het mogelijk maken dat ICT-systemen die volgens dezelfde standaarden

Dat interoperabiliteit in de praktijk van het onderwijs relevant is, blijkt uit de vele initiatieven op dit

en protocollen werken, gegevens kunnen uitwisselen en dus met elkaar kunnen communiceren.

gebied. Daarbij gaat het om zowel centrale als decentrale initiatieven, veelal sectoroverstijgend.

Simpel gezegd komt technische standaardisatie erop neer dat computers werken met een alfabet

Bekende voorbeelden zijn: de Educatieve Contentketen, EduRep, LOREnet, DAREnet, Verwijsindex

met dezelfde letters, een gelijk numeriek systeem, dezelfde kalender en dezelfde munteenheid.

Risicojongeren, Elektronisch Kinddossier, VSV-portaal, E-porfolio, Studielink, Europass.

Om ervoor te zorgen dat niet alleen systemen met elkaar kunnen praten, maar ook hun gebruikers
elkaar kunnen begrijpen is standaardisatie op het niveau van de semantiek noodzakelijk. Op dit
niveau gaat het om de betekenis van informatie. Actoren kunnen immers pas samenwerken als zij
aan gelijke begrippen een gelijke betekenis geven. Anders kan miscommunicatie ontstaan omdat
partners verschillende betekenis geven aan bijvoorbeeld het begrip “competentie”. De ene onderwijsinstelling verstaat hieronder “houding, vaardigheden en kennis”, terwijl een andere instelling
de definitie beperkt tot alleen “vaardigheden”. Hierdoor zijn gegevens over de competenties van een
lerende niet altijd automatisch tussen instellingen uitwisselbaar. De ervaring leert dat juist op dit
niveau van de semantiek standaardisatie het meest weerbarstig is.
Tot slot is standaardisatie gewenst op het niveau van de organisatie. Pas als samenwerking binnen
dezelfde juridische en organisatorische kaders plaats vindt, bedrijfsprocessen waar nodig op elkaar
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Interoperabiliteit in het onderwijs

4 ‘Begin bij jezelf’

maakt specialisatie mogelijk. Onderwijsinstellingen kunnen zich toeleggen op hun primaire proces
en dienstverleners en toezichthouders als het CFI, de IB Groep en de Onderwijsinspectie voeren hun

Hoe kan de onderwijssector werken aan interoperabiliteit? Door kleine stappen te nemen, vanuit

taken effectief en efficiënt uit.

concrete behoeftes, zowel individueel als gezamenlijk. De afstemming ligt bij koepels en regis
seurs.
Als zijn ouders de drukte van Rotterdam Ommoord verruilen voor de rust van het Drentse Havelte,
verandert Pieter van school. Hij grijpt deze verhuizing aan om een nieuwe start te maken: de havo
die hem zwaar viel, ruilt hij in voor het vmbo.
Het Elektronisch Leerdossier (ELD) dat Pieter gedurende zijn gehele schoolcarrière heeft opgebouwd, verhuist met hem mee naar het noordoosten van het land. Het ELD is een landelijke
afspraak tussen onderwijsinstellingen in de gehele onderwijsketen over onder meer een eenduidige
digitale vastlegging van leergegevens, studieresultaten, begeleidingsgegevens, competenties, stages. Doordat het bestuur en de leraren van Pieters nieuwe school via zijn onderwijsnummer beveiligde toegang krijgen tot zijn ELD, beschikken zij over accurate en betrouwbare gegevens. Hierdoor
zijn zij in staat hun onderwijsaanbod op de wensen en mogelijkheden van Pieter af te stemmen.
Voor de onderwijsinstellingen zijn er nog andere voordelen: fraude met cijfers en diploma’s wordt
uitgesloten en de administratieve lasten dalen door de introductie van het ELD. En mocht het zo
zijn dat Pieters verhuizing precies valt in de periode dat door de vakantiespreiding de scholen in de
regio Noord al weer zijn begonnen terwijl het zuiden van het land nog enkele weken op vakantie is?
Geen probleem; het schakelpunt waarmee de leerdossiers worden uitgewisseld is immers 24 uur
per dag 7 dagen per week en 12 maanden per jaar bereikbaar.

Samenwerking vanuit verantwoordelijkheden

‘IT-projecten hebben de neiging snel te verzanden. Dit komt omdat we als organisatie soms
onvoldoende voor ogen hebben waarvoor we het
project doen. Je moet verandering alleen tot stand
willen brengen als daarvoor op het niveau van de
individuele instelling concrete drivers aanwezig
zijn, bijvoorbeeld het belang van de student. De
andere reden dat IT-veranderingen vaak uit de
hand lopen, is dat we geneigd zijn om in termen
van het bouwen van nieuwe, alomvattende systemen te spreken. Het is de kunst op zoek te gaan
naar een gemeenschappelijke deler en niet méér
dan dat te willen doen. Je moet weten waar je
aan begint en wat de eventuele beperkingen zijn.
Interoperabiliteit zoekt die gemeenschappelijke
deler door te werken aan gemeenschappelijke
standaarden voor communicatie. Dan kan iedere
instelling met zijn eigen systemen toe en tegelijkertijd met andere organisaties samenwerken.
Dat komt zowel ons onderwijs als onze bedrijfsvoering ten goede. Doordat instellingen worden
verleid over de rand van hun soepbord te kijken,
komt het belang van de student en de keten en

níet dat van de eigen instelling voorop te staan.
Om interoperabiliteit te bewerkstelligen, moeten
we overigens niet een nieuwe bestuurlijke
infrastructuur creëren. Bestaande koepel- en
belangen-organisaties moeten hun verant
woordelijkheid nemen. Zij vertegenwoordigen de
gebruikers; dat kun je niet alleen aan uitvoeringsorganisaties overlaten.’
Lein Labruyère, Vice-voorzitter College van Bestuur Hogeschool INHOLLAND

Het ELD is een goed voorbeeld van de meerwaarde van samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Samenwerking tussen instellingen is cruciaal omdat de lerende gedurende zijn onderwijscarrière aan veel instellingen verbonden is. Van peuterspeelzaal, via basisschool en voortgezet

ICT

onderwijs naar beroeps- of wetenschappelijk onderwijs, om de relatie met andere sectoren (zorg,

Voor samenwerking is het delen van ondubbelzinnige informatie één van de belangrijkste voor-

arbeidsmarkt, justitie) nog maar buiten beschouwing te laten. Afstemming en samenwerking zor-

waarden. Samenwerking wordt eenvoudiger als betrokkenen dezelfde aannames delen, volgens

gen ervoor dat de lerende een doorlopende leerlijn kan volgen. Het onderwijs van de verschillende

gelijke procedures werken en met elkaar kunnen communiceren. Automatisering heeft ertoe geleid

instellingen is beter op elkaar aangesloten waardoor de mogelijkheid ontstaat elkaar te versterken,

dat informatie-uitwisseling steeds minder een beperkende factor op samenwerking is. ICT is een

terwijl het minder waarschijnlijk wordt dat essentiële onderdelen in het proces ontbreken en er tus-

enabler, zolang je het niet te ingewikkeld maakt.

sen de verschillende onderdelen nauwelijks overlap bestaat.

Bij ICT-projecten wordt te vaak gedacht in termen van grote, overkoepelende, alles opslokkende

Naast deze afstemming binnen het onderwijs is samenwerking met partijen buiten het onderwijs

systemen. Het bouwen van dergelijke oplossingen blijkt in de praktijk vaak op vele obstakels te

vereist. De lerende en de instellingen die hij gedurende zijn onderwijscarrière bezoekt, worden

stuiten. Doordat het systeem met de bijzonderheden van alle gebruikers rekening moet h
 ouden,

bijgestaan door organisaties als de onderwijsbegeleidingsdiensten, de Inspectie, het ministerie

wordt het traject onhanteerbaar complex. Doordat de individuele gebruikers al hun andere

van OCW en de IB Groep. Samenwerking en afstemming tussen al deze spelers is een belangrijke

systemen moeten aanpassen om met de nieuwe oplossing te kunnen werken, wordt de operatie

manier om de kwaliteit, efficiëntie en transparantie van het onderwijs te vergroten. Samenwerking

duur en onrendabel.
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‘In het onderwijs denken we van oudsher hiërarchisch en lineair. Samenwerken in het onderwijs
betekent dan al snel doorlopende leerlijnen en
andere ketens. Ook bij gezamenlijke ICT-projecten
is dit denken hardnekkig. Voor elk initiatief zijn
we geneigd een nieuw, allesomvattend systeem te
bouwen. We verliezen ons vervolgens in de details
en de bijzonderheden, waardoor het initiatief
strandt. In plaats van de grote gave van technologie te benutten om ingewikkelde zaken simpel te
maken, slagen we erin technologie te gebruiken
om juist meer complexiteit te creëren. Interoperabiliteit biedt daar een oplossing voor. Door afspraken te maken over de communicatie, ontstaat een
netwerk van met elkaar verbonden systemen dat
gebruik maakt van uitwisselbare data. Dan creëert
standaardisatie flexibiliteit. Hoe we ervoor kunnen
zorgen dat deze aanpak door het onderwijsveld
wordt opgepikt? Door de boodschap van interoperabiliteit te blijven uitdragen en met concrete
successen te laten zien dat de aanpak werkt. Dat
is niet alleen een verantwoordelijkheid van ieder
van ons in onze eigen onderwijsinstellingen; ook

zou het goed zijn als een club mensen met kennis en invloed deze bal oppakt. Maak politici en
koepelorganisaties duidelijk wat de aanpak is die
het veld voor ogen heeft. Alleen dan kunnen we de
gewenste verandering teweeg brengen.’
Coen Free, voorzitter College van Bestuur van het
Koning Willem I College, ‘s Hertogenbosch

‘Het Hoger Onderwijs besteedt veel aandacht aan
interoperabiliteit en standaardisatie, binnen SURF
en binnen kleinere samenwerkingsverbanden.
Voorbeeld van het laatste is SANS: de universiteiten van Amsterdam, Nijmegen, Tilburg en Leiden
en de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelen en
implementeren samen een nieuw studentinformatiesysteem. Daarnaast zetten zij gezamenlijk
een expertisecentrum op voor het beheer van dit
systeem. Binnen SURF werken we aan zogenoemde repositories om de resultaten van onderzoek
voor iedereen toegankelijk te maken, nationaal en
natuurlijk ook internationaal. Het internationale
aspect is ook belangrijk voor de verzorging van
onderwijs in opleidingen die in Nederland uniek
zijn. Leiden werkt hiervoor bijvoorbeeld samen in
de European League of Research Universities. Het
motief voor interoperabiliteit is wat mij betreft dus
in de eerste plaats strategisch en niet bedrijfseconomisch. Coördineren is vaak duurder dan dubbel
doen. Het is dus maar zeer de vraag of je de
investering in interoperabiliteit in financiële zin terugverdient. Standaardisatie grijpt namelijk in op
bedrijfsprocessen; die zijn vele malen moeilijker
op elkaar af te stemmen dan technologie. Ik word

dan ook niet enthousiast van plannen voor een
referentiearchitectuur voor het gehele onderwijsveld. Laten we eerst maar eens praktische zaken
als role based access realiseren. Mijn advies is
dan ook om te werken aan interoperabiliteit vanuit
concrete noodzaak en strategie. Dan heeft wat we
doen daadwerkelijk toegevoegde waarde.’
Willem te Beest, vice-voorzitter College van
Bestuur Universiteit Leiden

Interoperabiliteit als oplossing
Interoperabiliteit is een aanpak om te komen tot samenwerking door ICT die het gevaar van complexe trajecten omzeilt. In plaats van te kiezen voor het bouwen en implementeren van nieuwe, monolitische systemen, maken betrokkenen samen afspraken over standaarden en voorzieningen die

Eigen organisatie op orde

communicatie tussen hun bestaande systemen mogelijk maakt. Afspraken die betrekking kunnen

De individuele onderwijsinstelling die wil meewerken aan interoperabiliteit doet er goed aan zo veel

hebben op zowel de techniek, de betekenis van informatie als de betrokken processen. Het is hierbij

als mogelijk eerst zijn eigen zaken op orde te hebben. Binnen de eigen organisatie met duidelijke

belangrijk om te werken vanuit concrete belangen en meerwaarde.

afspraken te werken voor ondermeer de opslag en betekenis van gegevens. Ervoor zorgen dat de

Interoperabiliteit neemt dus het bestaande als uitgangspunt. Het streven is niet de realiteit door

eigen data consistent en inter-operabel zijn, maakt het makkelijker deze in de keten te delen. Klein

een ideaal te vervangen maar om, gegeven de omstandigheden, tot een betere oplossing te komen.

beginnen met interoperabiliteit, werken aan de eigen hygiëne, dient dan ook heel letterlijk te wor-

Werken aan interoperabiliteit betekent incrementeel en bottom up werken. Vanuit de praktijk wordt

den genomen: begin bij jezelf.

stapje voor stapje toegewerkt naar een situatie waarbij in de keten de juiste informatie op de juiste

De instelling doet er verstandig aan hierbij te werk te gaan vanuit een (gezamenlijke) visie. Dit kan

momenten aan de juiste personen ter beschikking staat.

als de individuele instelling kennis in huis haalt over interoperabiliteit. Dit kan alleen een verant-

Dit betekent tevens dat er niet één weg is naar interoperabiliteit, of dat de operatie door één orga-

woordelijkheid van de bestuurder of manager van de instelling zelf zijn. Wel kunnen instellingen er

nisatie moet worden aangestuurd. Verschillende initiatieven rond interoperabiliteit binnen verschil-

voor kiezen die kennis gezamenlijk op te bouwen.

lende (deel)sectoren kunnen parallel aan elkaar bestaan zolang er aandacht wordt besteed aan de
relaties ertussen, vanuit een overkoepelende visie.
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Dialoog noodzakelijk

leiden dat instellingen zich kunnen toeleggen op en specialiseren in het primaire proces in het

Om kennis over operabiliteit op te bouwen is dus een dialoog met andere onderwijsinstellingen en

onderwijs? Samenwerking via de koepel helpt daarbij.

organisaties nodig. Om samen te kijken waar behoeftes liggen en hoe oplossingen kunnen worden
gevonden. Dat betekent ook altijd dat aandacht moet worden gegeven aan de motieven en belangen

Onpartijdige regisseur voor uitvoering

van betrokkenen. Als de stappen die vandaag worden genomen, morgen iets opleveren, ontstaat

Nu is het goede moment om een onpartijdige regisseur als uitvoerder te kiezen. Andere sectoren

een sneeuwbaleffect. Door zo te werken, wordt langzaam kritische massa gecreëerd, raken steeds

hebben bewezen dat deze aanpak werkt: BKWI in de keten van werk en inkomen, Geonovum in de

meer partijen aangehaakt en ontstaat draagvlak.

ruimtelijk ordening. De rol van Surf bij de totstandkoming van Studielink laat zien dat deze orga-

Interoperabiliteit komt niet vanzelf op de instelling af als ze erop wacht; het vereist initiatief om

nisatievorm ook in de onderwijsketen succesvol kan zijn. Ook partijen als Kennisnet en Edustan-

gezamenlijk en in samenspraak te werken aan verbeteringen.

daard kunnen, ieder ten aanzien van zijn eigen deel van de onderwijssector en voor de daarbinnen
urgente onderwerpen, de rol van regisseur op zich nemen.
De belangrijkste taak van zo’n regisseur is het tot stand brengen van afspraken over standaarden

‘Interoperabiliteit is belangrijk. In een ideale wereld kunnen alle onderwijsinstellingen met elkaar
gegevens uitwisselen en samenwerken. Dat komt
de kwaliteit en efficiëntie van zowel het onderwijs,
als onze interne bedrijfsvoering ten goede. Om
die reden kiezen wij bijvoorbeeld bij het vervangen
van onze systemen altijd voor wereldstandaarden.
Daardoor wordt het makkelijker bij toekomstige
ontwikkelingen aan te haken. Toch moeten we niet
te snel aan interoperabiliteit tussen instellingen
beginnen. Het is belangrijk eerst binnen de eigen
instelling hieraan te werken én goed te kijken
welke toegevoegde waarde het voor onze deelnemers heeft. Pas als je ziet dat deelnemers tussen
instellingen willen gaan shoppen – major/minors
bijvoorbeeld – dan wordt in toenemende mate
interoperabiliteit tussen instellingen van belang.
Hiervoor zijn afspraken over “onderwijseenheden”
en studentuitwisseling essentiële voorwaarden.
Maar deze afspraken hebben geen zin als de
deelnemende instellingen niet eerst hun eigen
leerlingvolgsysteem op orde hebben.

en voorzieningen voor informatie-uitwisseling. De regisseur legt deze afspraken niet op aan de
keten – hij heeft daar immers niet de macht voor – maar ondersteunt en stimuleert de partijen bij
het samen tot stand brengen ervan. Een regisseur werkt vanuit invloed en draagvlak.
De regisseur legt dan ook verbindingen tussen de belangen van partijen. Hij gebruikt ICT-verandering niet als breekijzer om via de achterdeur organisatieveranderingen door te voeren. Een regisseur kan niet anders dan de rollen en posities respecteren van de partijen die hij bedient.

Stap voor stap te werk gaan betekent dan ook
eerst en vooral interoperabiliteit in de eigen organisatie op orde hebben. Daarna kunnen we gaan
werken aan gezamenlijke standaarden.’
Luc Verburgh, voorzitter College van Bestuur
Wellant College en procesmanager bedrijfsvoering voor MBO 2010

Spreek uw koepels aan
Voor het werken aan interoperabiliteit hoeft geen nieuwe bestuurlijke infrastructuur te worden
gecreëerd. De koepelorganisaties zijn als geen ander in staat de wensen van de instellingen te
verwoorden en druk uit te oefenen op de politiek. Samen werken aan interoperabiliteit betekent dan
ook samen de koepelorganisaties aanspreken en activeren.
Instellingen en koepelorganisaties samen zijn bovendien in staat om als “opdrachtgever” de wensen van de sector te verwoorden richting uitvoerder(s) en zo het proces van interoperabiliteit aan en
bij te sturen. Via de koepels kunnen de instellingen controle houden over de allocatie en toewijzing
van budgetten. Interoperabiliteit is niet de enige, en zeker niet de hoogste prioriteit op de agenda

‘We hebben op dit moment een aantal zaken goed
op orde. Bijvoorbeeld eenduidige broninformatie
zoals de naw-gegevens. Maar wil je gegevens over
bijvoorbeeld bekostiging, leerplicht en uitval met
anderen uitwisselen dan loop je tegen problemen
aan. Deze blijken onvoldoende beschikbaar, bruikbaar of overdraagbaar. Zo laat de eenduidigheid
van onderwijskundige gegevens te wensen over.
Onderdeel van de overdracht van primair naar
voortgezet onderwijs is bijvoorbeeld een oordeel
over het niveau van begrijpend lezen. Er is geen
afspraak over de betekenis daarvan, waardoor de
kwalificatie “goed” niet hoeft te betekenen wat
de lezer denkt. Dat is jammer want het hindert
een doorlopend volgsysteem tussen PO en VO. We
vallen nog vaak terug op minder efficiënte uitwisseling via een verscheidenheid aan formulieren.
Interoperabiliteit kan de gegevensuitwisseling
verbeteren, zonder dat de systemen van de
betrokken partijen op de schop gaan. Dat vergt
standaardisatie van de koppelvlakken, een lastige
operatie. Wil je dit van de grond krijgen, dan zul
je een landelijke regisseur moeten aanstellen. Bij
voorkeur via een overheidsorgaan dat breder kijkt
dan het onderwijs. Denk immers maar aan de
koppeling tussen onderwijs en jeugdzorg.

Deze regisseur moet ook de voorwaarden
regelen, zoals die op het gebied van privacy. Het
mooist is als de scholen zelf het initiatief tot
standaardisatie nemen. De PO-, VO- en MBO-raad
kunnen ieder hierin een stimulerende rol spelen.
Interoperabiliteit is geen kerntaak van een onderwijsinstelling, daarvoor is het te omvangrijk en
te complex. Mensen zullen er wel hun schouder
onder zetten op het moment dat zij het nut ervan
inzien. Gelukkig is dat bij de meeste scholen ook
het geval.’
Dick de Boer, bestuurder scholengemeenschap
Het Baken.

van de onderwijsbestuurder of –manager. En bovendien, moest interoperabiliteit er niet juist toe
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Alert op nieuwe kansen
De regisseur werkt niet alleen aan het ontwikkelen en coördineren van concrete projecten; hij
werkt ook aan bewustzijn rond interoperabiliteit. Hij zorgt ervoor dat successen gecommuniceerd
en gedeeld worden in de keten, hij informeert betrokkenen over nieuwe ontwikkelingen, signaleert
mogelijkheden om nieuwe voordelen te behalen, en informeert over successen en mislukkingen
(best practices) uit andere sectoren.
De regisseur gebruikt de zo gecreëerde voedingsbodem om de kansen en mogelijkheden die hij
spot op de agenda te zetten. Vanuit zijn materiekennis identificeert hij haalbare verbeteringen die
voor alle betrokkenen concrete resultaten opleveren. Als een projectontwikkelaar gaat hij vervolgens aan de slag met het creëren van draagvlak, het verkrijgen van budget, het opstellen van een
plan van aanpak en, uiteraard, het uitvoeren daarvan.

Samenhang en afstemming
Regisseur en koepelorganisatie samen borgen de samenhang tussen de verschillende initiatieven.
Anders dan de verschillende individuele instellingen hebben zij hiertoe het benodigde overzicht. Zo
zorgen zij ervoor dat activiteiten en initiatieven op elkaar aansluiten, waar mogelijk van dezelfde
standaarden en voorzieningen gebruik maken, en dat er geen onnodige overlap tussen de verschillende trajecten bestaat.

‘Als wij in gesprek zijn met de Onderwijsinspectie over uitval, dan is het handig als we het over
dezelfde cijfers hebben. Nu is dat niet altijd het
geval. Er bestond namelijk geen landelijke definitie van wat nu precies uitval is. Daardoor was het
mogelijk dat een leerling die verhuisde en naar
een andere school ging als “uitvaller” werd geregistreerd. Dit voorbeeld maakt goed duidelijk welk
belang ik als schoolbestuurder heb bij interoperabiliteit. Eenduidige sturingsinformatie zorgt
ervoor dat wij effectiever en efficiënter ons beleid
kunnen vormgeven en ons kunnen verantwoorden.
Bovendien verwacht ik dat in de media een veel
minder negatief beeld van de kwaliteit van het
onderwijs zou worden geschetst als deze discussie wordt gevoerd op basis van goede, feitelijke
informatie in plaats van incidenten. Vraag is alleen
hoe de gewenste interoperabiliteit tot stand moet
worden gebracht. Onderwijsinstellingen zijn te
klein om bij leveranciers maatwerk af te dwingen.
Als we niet samen optrekken en volgens dezelfde
standaarden werken, wordt het uitwisselen van

informatie alleen maar moeilijker. Ook de overheid moet deze verantwoordelijkheid niet naar
zich toetrekken, die staat te ver van het veld. Dat
betekent dat de enige oplossing is interoperabiliteit samen en met het gehele veld oppakken.’
Hein van Asseldonk, vice-voorzitter College van
Bestuur Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas.

Bovendien borgen zij waar nodig de eventuele afstemming met (initiatieven in) andere sectoren. Het
onderwijs is immers geen geïsoleerd veld, het staat midden in de maatschappij en heeft raakvlakken met bijvoorbeeld de Jeugdzorg en de keten van werk- en inkomen. En met name in het hoger
onderwijs zijn er ook internationale raakvlakken: universiteiten wisselen mondiaal onderzoeksgegevens uit, specialistische opleidingen werken samen.

Klein beginnen
Maar hoe groot de mogelijkheden van interoperabiliteit ook zijn, laten we vooral ervoor waken onszelf niet meteen te ambitieuze doelen te stellen. Ook als alle instellingen in de sector gezamenlijk
hun schouders zetten onder interoperabiliteit, is het verstandig klein te beginnen. Zo kunnen we
leren van onze fouten en successen en creëren we een sneeuwbaleffect. Daar hebben uiteindelijk
lerenden zoals Pieter uit Havelte het meest baat bij.
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Interview Rob Kerstens

5 “We moeten samen met het veld besluiten
hoe die regierol wordt ingevuld”
Duidelijk zijn over wat moet en samenwerken aan wat kan. Dat is de aanpak richting interopera
biliteit die OCW voor ogen heeft. ‘Om succes te boeken zullen we eerlijk en zakelijk met elkaar om
moeten gaan’, stelt Rob Kerstens.
‘‘Wat OCW niet altijd goed heeft gedaan, is aan

geschiedenis van de lerende. Zo kunnen zij hun

het veld duidelijk maken welke ICT-gerelateerde

onderwijsaanbod op hem afstemmen. Maar

veranderingen vanuit de wet noodzakelijk zijn,

minstens even belangrijk: instellingen kunnen

en welke veranderingen wij zelf en samen met

de latere onderwijscarrière van de lerende blij-

het veld teweeg willen brengen.’

ven volgen. Zo ontwikkelen ze kennis over hun

organisaties kijken of en hoe we hiervoor een

is oog te hebben voor de diversiteit in de sector.

Aan het woord is Rob Kerstens, DG van het

positie en bijdrage in de keten en kunnen ze op

platform in het leven kunnen roepen. Bij een

‘Een instelling in het hoger onderwijs heeft zelf

ministerie van OCW. Hij geeft leiding aan een

basis van resultaten hun beleid bijsturen.’

dergelijk initiatief zouden dan ook organisaties

een uitgebreide ICT-organisatie. Bij de meeste

als EduStandaard, Kennisnet en Surf betrokken

basisscholen is hiervan geen sprake. Dan is

programma waarvan de fusie tussen de IB
Groep en het CFI én het vormgeven van infor-

Platform noodzakelijk

moeten zijn. Mogelijk is het ook zinvol om voor

ondersteuning en dienstverlening, daar waar de

matiebeleid voor de onderwijssector de belang-

Naast aandacht geven aan de wetgedreven

bepaalde onderwerpen gezamenlijk op te treden

markt dat niet doet, extra belangrijk’

rijkste doelstellingen zijn. ‘We realiseren ons

trajecten wil Kerstens ruimte creëren voor

naar de markt van softwareleveranciers.’

Het nieuwe uitvoeringsorgaan dat ontstaat door

nu dat het beter is betrokkenen intensief bij

initiatieven die in het onderwijs ontstaan. ‘Ook

En of dat platform – gelijk aan het BKWI in de

de fusie van het CFI en de IB Groep kan hierbij

verandering te betrekken. Aan de andere kant

horizontale samenwerking is van belang. Bij die

keten van werk en inkomen – de rol van regis-

een belangrijke bijdrage leveren, zeker voor de

moeten we eerlijk zijn. Sommige zaken moeten

initiatieven kan OCW alleen faciliterend optre-

seur op zich gaat nemen? ‘Regie is inderdaad

sectoren PO en VO. ‘Met één loket kunnen we

nu eenmaal vanuit de wet. Dan ligt het ‘wat’ vast

den.’

belangrijk. We moeten samen met het veld

onze klanten beter bedienen. Ze worden bijvoor-

en kunnen we samen alleen het ‘hoe’ invullen.’

Kerstens erkent dat voor de samenwerking met

besluiten hoe die regierol wordt ingevuld. Het is

beeld niet van het spreekwoordelijke kastje naar

het veld niet altijd een goede voedingsbodem

nu nog veel te vroeg om op een oplossing voor

de muur gestuurd. Dan is het wel noodzakelijk

Baten en lasten

aanwezig is. ‘We moeten op dit moment helaas

regie voor te sorteren.’

dat dit uitvoeringsorgaan voor deze diensten

Kerstens denkt bij wettelijke taken vooral aan

vaststellen dat er vaak een gebrek aan vertrou-

zaken als het onderwijsnummer en voorzie-

wen is tussen de overheid en het onderwijsveld.

Rekening houden met diversiteit

ningen voor toezicht en verantwoording. ‘Het is

Om succes te boeken zullen we eerlijk en zake-

Als deze inspanningen leiden tot concrete

logisch dat het ministerie bij deze wetgedreven

lijk met elkaar om moeten gaan. Werken vanuit

oplossingen, is het zaak de tijd te nemen voor

Visie gevraagd

initiatieven de noodzakelijk investeringen doet.’

concrete belangen, win-win situaties creëren

implementatie. ‘Dit is een les van de commissie

En wat volgens Kerstens de verantwoordelijk-

De baten komen vooral aan het veld ten goede:

en beslissingen nemen op basis van goede

Dijsselbloem. We moeten niet in één keer een

heid van de individuele onderwijsbestuurder en

‘Niet alleen vermindering van administratieve

business cases.’

totaaloplossing willen realiseren. We moeten

–manager is? ‘Die moet zich in de eerste plaats

lasten. Het gaat ook om informatie die bijdraagt

Daarbij is afstemming tussen de verschillende

streven naar het boeken van kleine successen.

afvragen wat hij met zijn instelling voor ogen

aan de kwaliteit van het primaire onderwijs-

initiatieven van belang. Ook om van elkaars

Dan verzandt het werken aan interoperabiliteit

heeft. Waar hij zijn organisatie over vijf jaar ziet

proces. Het is belangijk randvoorwaarden te

expertise en kunde gebruik te maken. ‘Op dit

niet.’

staan. Op basis van die visie kunnen we ver-

creëren om informatie in de keten te delen. Dan

moment zijn daarvoor geen structuren. De

Kerstens onderkent bovendien dat het bij de

volgens samen het gewenste informatiebeleid

kennen instellingen bijvoorbeeld de onderwijs-

komende tijd zal OCW samen met de sector-

implementatie van interoperabiliteit belangrijk

ontwikkelen en realiseren.’

vanuit de belangen van de instellingen denkt en
werkt. Die cultuurslag hoort daarbij.’
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Interview Olf Kinkhorst

6 ‘Dan kun je alleen vanuit invloed werken’
BKWI werkt met succes aan informatiedeling in de keten van werk en inkomen. Directeur
Kinkhorst verklapt zijn geheimen. ‘We zijn op een veel lager ambitieniveau gestart.’
‘Toen we begonnen, hebben we eigenlijk alles

paden durven gaan, niet de geijkte mensen en

verkeerd gedaan’, vat Olf Kinkhorst, directeur

organisaties die móeten veranderen opzoeken,

van het Bureau Keteninformatisering Werk en

maar je richten op die paar mensen en organi-

Inkomen (BKWI), samen. ‘De rol die de wet ons

saties die wíllen veranderen. Dat betekent dat

opdraagt, is kortweg zorg dragen voor de ICT in

je ICT ook niet inzet als een breekijzer om orga-

de keten en ons niet met de inhoud bemoeien.

nisatieverandering teweeg te brengen. Je moet

Maar dat kan niet. Als je alleen denkt vanuit de

bestaande posities juist bevestigen. Anders cre-

ICT ga je grote systemen bouwen en glasvezel-

ëer je een weerstand die veel te groot is om mee

kabels trekken. Dan loop je niet alleen tegen

om te gaan. Dus hebben we gezocht naar kleine

weerstanden bij gebruikers aan, je doet ook nog

verbeteringen waar eenieder de meerwaarde

eens veel dingen dubbelop, omdat veel van die

van inzag. En we hebben de behaalde successen

voorzieningen in soms rudimentaire vorm al

vervolgens uitgedragen. Met een dergelijke or-

bestaan.’

ganische aanpak creëer je momentum en begint

Het duurde bijna anderhalf jaar voordat

de sneeuwbal langzaam te rollen.’

Kinkhorst en zijn medewerkers tot de conclusie

Concreet betekende dit dat niet werd gekozen

kwamen dat ze op een doodlopende weg zaten.

voor het bouwen van een ketenbreed dossier

‘Toen kwamen we tot de conclusie dat wij er niet

systeem. ‘We zijn op een veel lager ambitie-

steeds meer gebruik van elkaars systemen en

daadwerkelijk selecteren van initiatieven zoeken

voor de ICT van de keten zijn, maar om ervoor te

niveau gestart. Ons eerste tastbare succes is

wordt er steeds meer met vooringevulde digitale

we overigens altijd evenwicht in het bedienen

zorgen dat in de keten daartoe geautoriseerde

dat we het voor de verschillende partijen in de

formulieren gewerkt.

van de verschillende partijen.’

mensen op het goede moment over de juiste

keten mogelijk hebben gemaakt om in elkaars

Betekent dit dat het oorspronkelijk opzij

informatie beschikken. In plaats van op het

systemen te kijken. Die aanpak vormde voor

geschoven idee van een eenduidig systeem

Maatschappelijk probleem

middel ICT te oriënteren, hebben we ons vanaf

niemand een bedreiging, maar iedereen ervoer

landschap voor de gehele keten, alsnog realiteit

En mocht over enkele jaren de visie geheel

dat moment op het doel informatie toegelegd.’

wel de concrete meerwaarde van interopera

wordt? ‘Dat zou kunnen, maar zoals eerder

worden gerealiseerd, zit het werk van het BKWI

biliteit. Dan denken mensen: dat is handig. En

gezegd: het gaat niet om de systemen maar om

er dan op? ‘Nee. De visie zelf evolueert namelijk

dan gaan ze vanzelf om meer vragen.’

de informatie. Die moet overal beschikbaar zijn.

ook constant. De eerste grote omslag die we

Bestaande posities bevestigen

We hebben inmiddels een werkend virtueel Di-

hebben gemaakt was van ICT naar informatie.

geheel andere manier van werken eigen maken.

Bij de klant langsgaan

gitaal Klantdossier. Maar om eerlijk te zijn heb-

Nu zie je langzaam de focus verschuiven van

‘Als je je richt op een middel, werk je vanuit

Inmiddels heeft dit tot heel wat verbeteringen

ben we pas de helft van onze visie gerealiseerd.

keten naar maatschappelijk probleem. Bij het

macht. Dat middel is immers van jou, jouw ver-

geleid. ‘Als mensen eenmaal communiceren,

We hebben dus nog een hoop werk te doen.

oplossen van die problemen heb je ook andere

antwoordelijkheid. Een doel is van ons allen, de

zien ze vanzelf dat dingen dubbelop gaan, dan
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sectoren nodig, bijvoorbeeld onderwijs en

hele keten is bij de realisatie ervan betrokken.

nemen ze zelf het initiatief die redundantie

voor de troepen uit te lopen. Dus gaan we vaak

Jeugdzorg. BKWI is dus nog lang niet uitge-

Dan kun je alleen vanuit invloed werken.’

eruit te halen en kun je systemen uitfaseren.’

bij de klant langs en realiseren we verande-

werkt. Al staat het niet vast dat we dat ook in

Wat dat betekent? ‘Je moet buiten de gebaande

Bovendien maken ketenpartners inmiddels

ringen alleen vanuit concrete vragen. Bij het

deze organisatievorm moeten blijven doen.’

Wie die omschakeling maakt, moet zich een
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Bijdragen

De publicatie en het onderliggende onderzoek zijn tot stand gekomen onder het toeziend oog van

Willem-Jan van Elk

de begeleidingsgroep, bestaande uit:

Willem-Jan van Elk is principal consultant van en partner bij Verdonck, Klooster en Associates. Zijn adviesgebied is informatiemanagement en ICT in het onderwijs. Hij voerde opdrachten uit voor ondermeer
bedrijfsleven, overheids- en onderwijsorganisaties. Nu in het onderwijsveld steeds meer infrastructure-

* Marianne Bos, Ministerie OCW, Directie Informatisering

le voorzieningen als werkplekken, internetaansluitingen en elektronische leeromgevingen beschikbaar

* Lieneke Jongeling, Lid Forum Standaardisatie

komen, is de sector volgens Willem-Jan toe aan benutting daarvan voor échte onderwijsvernieuwing.

* Wim Liebrand, Directeur SURFfoundation

Voor lerenden leidt dit tot aantrekkelijk onderwijs op maat en dat een leven lang. Voor de samenleving
betekent het een hoger niveau van de beroepsbevolking.

* Joop van Lunteren, HEC, Adviseur van het Forum Standaardisatie
* Toine Maes, Directeur Kennisnet Ict op school
* Peter Waters, Hoofd Bureau Forum Standaardisatie

Hans Pronk
Hans Pronk is partner en principal consultant bij Verdonck, Klooster en Associates. Zijn aandachtsveld
is de bleeding edge van ICT ontwikkelingen, in het bijzonder op het terrein van internet, netwerken en

De volgende mensen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de publicatie en het onder

services, waarbij het woord ontwikkelingen naast de “harde ICT” nadrukkelijk ook de enabling, mogelijk

zoek dat daaraan ten grondslag ligt:

door het tool ICT, omsluit. Vanaf 1995 werkt hij bij VKA. Hans heeft zich gespecialiseerd in complexe
publieke contexten, zoals het onderwijs, media en overheid. De laatste jaren is hij met name actief
geweest in het onderwijsveld, rondom innovatie en user empowerment.

Jan-Paul van Staalduinen
Jan-Paul van Staalduinen is consultant bij Verdonck, Klooster en Associates. Daarnaast is hij gemeenteraadslid in Midden-Delfland. Na het afronden van de studie Technische Bestuurskunde, trad hij in
dienst bij de TU Delft als e-learning adviseur. Hij legde zich toe op de mogelijkheden van ICT in het onderwijs en blended learning. Volgens Jan-Paul kan het onderwijs veel aantrekkelijker gemaakt worden
voor jongeren door hun meer vrijheid te geven in werkwijze en bij het opstellen van lesplannen. Dat lukt
door de slimme inzet van ICT.

Wilbert Enserink
Wilbert Enserink is project consultant bij Verdonck, Klooster en Associates. Hij is gespecialiseerd in onderwerpen als informatiearchitectuur, webapplicaties en projectmanagement. Wilbert houdt zich veelal
bezig met internet gerelateerde informatiseringopdrachten. Bij Stichting Kennisnet was hij betrokken
als architect bij het programma Educatieve Content Keten: uitbouw van de aanwezige architectuur,
communicatie en kennisdeling van en over de architectuur naar betrokkenen/geïnteresseerden buiten
het programma (o.a. door workshops, presentaties) waren hierbij belangrijke werkzaamheden.

René Montenarie
René Montenarie is managing consultant bij Verdonck, Klooster en Associates. Hij is actief als adviseur

Verdonck, Klooster & Associates is een onafhankelijk adviesbureau met ruime ervaring op het snijvlak van strategie, procesinrichting en ICT in de publieke sector. www.vka.nl

Het Forum Standaardisatie is de denktank van het College Standaardisatie en adviseert het College
over het gebruik van (open) standaarden in de elektronische informatie-uitwisseling bij de overheid.

en programmamanager bij complexe informatiseringvraagstukken in het onderwijs. Zo speelde hij een

Het College bestaat uit vijftien topambtenaren van verschillende overheidsorganisaties en doet

belangrijke rol bij de ontwikkeling en implementatie van afspraken en technische standaarden tussen

aanbevelingen aan ministers op basis van het onderzoek en advies van het Forum. www.forumstan-

ketenpartners in het onderwijsveld: onderwijsinstellingen, uitgevers en software-en dienstenleveranciers. De basisvoorwaarden zijn daarmee grotendeels gerealiseerd, nu gaat het volgens René om de

daardisatie.nl

verdere ontwikkeling en feitelijke toepassing van het digitale leermateriaal in de leerpraktijk.
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