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1 Inleiding 

INOS heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in ICT1. Bij dit alles is sprake van een negatieve 

trend in die zin dat de complexiteit, de kosten en de benodigde beheerinspanning de afgelopen 

jaren zijn toegenomen, zonder dat dit ten goede is gekomen aan de beschikbaarheid van de ICT-

voorzieningen en de inzet van ICT in het onderwijsproces (zie figuur 1).  

 

 

Figuur 1 De trend die doorbroken moet worden 

 

Het management wil deze trend ombuigen. In dat kader zal de komende jaren allereerst 

geïnvesteerd worden in een stabiele en kostenefficiënte ICT-infrastructuur. De tijd en de financiële 

ruimte die daardoor overblijven zullen vervolgens worden gebruikt om de inzet van ICT in het 

onderwijsproces te intensiveren en daarmee de potentiële meerwaarde van ICT voor het 

onderwijsproces te effectueren. 

 

De scholen zullen bij dit alles, waar het kan, gezamenlijk optrekken en gebruik maken van 

schaalvoordelen. Tegelijkertijd is er het besef dat scholen zich ieder in hun eigen tempo moeten 

kunnen ontwikkelen en een grote mate van autonomie hebben. 

Het idee is om naar analogie van figuur 2 een gezamenlijke voedingsbodem te creëren waarop de 

scholen vervolgens binnen bepaalde kaders kunnen werken aan hun couleur locale.  

 

    

 

Figuur 2 Werken vanuit een gezamenlijke voedingsbodem  

                                                

1 De technologie die zich bezighoudt met het gebruik van micro-elektronica, computers en telecommunicatie 

om gesproken, beeldende, tekstuele en numerieke informatie te krijgen, bewerken, op te slaan en te 

verspreiden (ook wel aangeduid als IT). 
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Met het oog op voorgaande hebben het CvB en het directeurenberaad besloten een ICT-

bestemmingsplan op te stellen, dat conform onderstaande figuur 3 enerzijds gebaseerd is op de 

visie op ICT en anderzijds op het denken vanuit een bepaalde architectuur2.  

 

 

 

Figuur 3 Positionering van het bestemmingsplan 

 

Het ICT-bestemmingsplan geeft allereerst aan hoe de gezamenlijke voedingsbodem eruit moet 

zien.  Daarnaast omvat het een aantal richtinggevende principes die een toetsingskader vormen 

waartegen alle ICT-initiatieven kunnen worden afgezet. 

Leeswijzer 

Naar analogie van het “Vier in Balans-model” (zie bijlage B) is het bestemmingsplan uitgewerkt 

naar ICT-infrastructuur, content, kennis en vaardigheden van medewerkers en leerlingen, en 

organisatie. 

Zoals weergegeven in figuur 3 kan het bestemmingsplan echter niet los worden gezien van de visie 

op ICT. Vandaar dat hier als eerste bij wordt stilgestaan. 

 

De opbouw van het bestemmingsplan is als volgt: 

 hoofdstuk 2 behandelt de visie van INOS op ICT; 

 hoofdstuk 3 bevat kader stellende principes met betrekking tot de ICT-infrastructuur, content 

en kennis en vaardigheden; 

 in hoofdstuk 4 is de beschrijving van de organisatie van ICT opgenomen. 

  

                                                

2 De architectuur beschrijft de opbouw van een systeem, bestaande uit haar componenten met onderlinge 

relaties en omgeving gecombineerd met de principes voor het ontwerp en verdere uitbreiding. 
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2 Visie op ICT 

De visie op ICT is grotendeels afhankelijk van het antwoord op de vraag hoe ICT een bijdrage kan 

leveren aan de missie, visie en doelstellingen van INOS zoals verwoord in het Strategisch 

Beleidsplan 2012-2016 (‘INOS geeft je ontwikkeling kleur’). 

 

Bijlage A geeft een antwoord op deze vraag. Bij de beantwoording is ook gekeken naar de 

randvoorwaarden die ingevuld moeten zijn om de potentiële toegevoegde waarde van ICT 

daadwerkelijk te kunnen effectueren.  

 

Mede op basis van het overzicht in bijlage A is in samenvattende zin de volgende visie op ICT 

geformuleerd:  

1 ICT levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de strategische doelstellingen 

van INOS in die zin dat het: 

a. het leerrendement voor leerlingen verbetert; 

b. de zelfredzaamheid van leerlingen helpt verhogen; 

c. de communicatie tussen leerlingen en medewerkers, leerlingen en medewerkers 

onderling, en medewerkers en ouders verbetert; 

d. een belangrijke impuls geeft aan kenniscreatie, kennisdeling en kennisconstructie voor 

leerlingen en medewerkers; 

e. de efficiëntie en de effectiviteit van de bedrijfsvoering bevordert door  verdergaande 

digitalisering en automatisering van werkprocessen; 

f. de vastlegging van processen in het kader van kwaliteitszorg faciliteert; 

g. leerlingen de mogelijkheden biedt om hun autonomie te verhogen, waarbij zij de 

mogelijkheden en eventuele gevaren leren kennen (mediawijs worden). Leerlingen 

krijgen de competenties om diverse ICT-middelen (binnen en buiten de klas) te 

gebruiken (ICT vaardig te zijn); 

h. een impuls geeft aan het herontwerpen van onderwijs. 

 

 

2 Door de inrichting van een gezamenlijke ICT-infrastructuur, optimaal gebruik van de 

mogelijkheden van cloud computing en standaardisatie waar mogelijk, worden belangrijke 

schaalvoordelen gerealiseerd. 

  Waar mogelijk wordt de overgang gemaakt van fase 2 naar fase 3 in het fasenmodel zoals 

weergegeven in onderstaande figuur 4. 
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Figuur 4 Ontwikkelfasen met betrekking tot operationeel technisch beheer 

 

Samengevat levert de visie van Inos op ICT de volgende programmadoelstelling voor 2012-2016: 

 

 

ICT is in onze scholen net zo vanzelfsprekend als daarbuiten: 
grenzeloos leren 

 
 

Het mag duidelijk zijn dat een eenvoudige transitie onvoldoende zal zijn om deze 

programmadoelstelling te bereiken. Er is een transformatie nodig, ook binnen het onderwijs, 

waarbij nieuwe middelen worden ingezet om een herontwerp mogelijk te maken.  
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3 Kader stellende principes 

Onderstaand zijn kader stellende principes geformuleerd met betrekking tot de ICT-infrastructuur, 

de content (gegevens en applicaties) en kennis en vaardigheden. Deze principes zijn gebaseerd op 

de in het vorige hoofdstuk geformuleerde visie op ICT enerzijds en bestaande technologische 

mogelijkheden en architectuurconcepten3 anderzijds. 

IT-infrastructuur 

Met betrekking tot de ICT-infrastructuur gelden de volgende richtinggevende principes: 

 

1 Er is sprake van één centraal datacenter voor alle INOS-scholen dat als dienst wordt 

afgenomen. 

 

2 De centrale omgeving is 24x7 beschikbaar. 

 

3 Scholen zijn op het datacenter aangesloten via een glasvezelverbinding.  

 

 

 

 

Figuur 5 De toekomstige ICT-infrastructuur 

                                                

3 Welke zich beperken tot de ICT-infrastructuur en de content. 
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4 Decentrale hardware (PC’s, laptops, notebooks, tablets, printers, digiborden en andere 

randapparatuur) wordt gezamenlijk ingekocht4. 

 

5 Inos streeft naar een 1-op-1 verhouding van geautomatiseerde werkplekken voor 

medewerkers en een 1-op-3 verhouding voor leerlingen. 

 

6 Leerkrachten, directeuren en leerlingen werken met mobiele devices. 

 

7 Alle schoolgebouwen beschikken over een draadloze netwerkinfrastructuur. 

 

Op basis van deze principes groeit INOS toe naar een ICT-infrastructuur zoals schematisch 

weergegeven in figuur 5 op de vorige pagina. 

Content 

Met betrekking tot de content gelden de volgende richtinggevende principes: 

 

1 Er wordt vanuit architectuurdenken ten aanzien van de informatiehuishouding een 

onderscheid gemaakt naar een presentatielaag, een applicatielaag en een gegevenslaag. 

 

2 De presentatielaag wordt voor alle scholen gevormd door dezelfde samenwerkingstool/ 

portalsoftware, die het mogelijk maakt een deels gepersonaliseerde leer- en/of 

werkomgeving te creëren voor zowel medewerkers, leerlingen als ouders. 

 

3 De samenwerkingstool/portalsoftware biedt uitgebreide mogelijkheden voor het delen van 

documenten en andere content, het delen en creëren van kennis en interactie. 

 

4 Alle administratieve systemen (o.a. leerlingvolgsysteem, leerlingadministratiesysteem, 

financieel systeem, HRM-systeem, tool voor procesbeschrijvingen, facilitair management 

informatiesysteem), kantoorautomatiseringstoepassingen (o.a. office-suite, mail en 

agenda, virusscanner) en het Content Management Systeem ten behoeve van de websites 

zijn INOS-breed gestandaardiseerd. 

 

5 Voor overige software geldt: standaardiseren waar het kan, differentiëren waar het moet. 

 

6 Bij gelijke geschiktheid heeft een gedigitaliseerde methode/digitale content de voorkeur.  

 

7 Bij gelijke geschiktheid heeft een cloudoplossing de voorkeur. 

 

                                                

4 Hierbij kan gekozen worden voor standaardisatie op één hardware lijn, dan wel standaardisatie op een aantal 

hardware lijnen naast elkaar (zodat scholen keuzevrijheid hebben). 
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8 Aan te schaffen software dient te voldoen aan open standaarden zoals gedefinieerd binnen 

 de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). 

 

9 Met het oog op de efficiëntie worden persoonsgebonden gegevens zoveel mogelijk eenmalig 

vastgelegd en meervoudig gebruikt.  

 

Op basis van deze principes groeit INOS toe naar een gegevens- en applicatielandschap zoals 

schematisch weergegeven in onderstaande figuur 6. 

 

 

 

Figuur 6 Het toekomstige gegevens- en applicatielandschap. 
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Kennis en vaardigheden 

Met betrekking tot kennis en vaardigheden gelden de volgende richtinggevende principes: 

 

1 Organisatiebreed worden ICT-competentieprofielen per functie opgesteld. Hierbij worden de 

competentieprofielen van de PO-raad als uitgangspunt genomen. Medewerkers voldoen 

over uiterlijk twee jaar aan deze profielen. 

 

2 Mediawijsheid en ICT-vaardigheden worden leerlingen gestructureerd bijgebracht op alle 

scholen en in alle groepen. 
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4 Organisatie 

Eerste uitgangspunt bij de inrichting van het ICT-beheer is dat het operationele technische beheer 

van ICT net als in de huidige situatie wordt uitbesteed aan een externe dienstverlener. Tweede 

uitgangspunt is dat voor wat betreft beleidsvorming de ICT niet anders wordt georganiseerd dan 

andere aandachtsgebieden. Derde uitgangspunt is dat een medewerker zelf ICT-vaardig is en 

daarom ook eenvoudige verstoringen kan verhelpen. Het vierde uitgangspunt is dat de 

schooldirecteur integraal eindverantwoordelijk is voor alle beslissingen op het gebied van ICT 

binnen de school. 

 

Op basis van deze uitgangspunten ziet het organogram voor de gewenste ICT-beheerorganisatie er 

uit zoals weergegeven in onderstaande figuur 7. 

 

College van Bestuur
Beleidsgroep 

kwaliteitszorg

Beleidsgroep 

Kwaliteitszorg

Leergemeenschap 

......

Leergemeenschap 

Informatievoorzie-

ning en 

Communicatie directeur

Stafmedew.

ICT-

architectuur

Contract-

beheerder/

inkoper

ICT-

contact-

persoon

ICT-

coördina-

tor 

Externe 

dienstver-

lener

Functioneel beheer 

.....

Gebruikersplatform 

Parnassys

school

 

 

Figuur 7 Gewenste inrichting ICT-beheer 

 

Toelichting: 

1 Op iedere school is een ICT-contactpersoon aanwezig die zelf eenvoudige storingen kan 

verhelpen. Storingen die hij niet binnen vijf minuten kan oplossen, meldt hij bij de helpdesk 

van de externe dienstverlener. Op deze manier is er niet alleen voor de medewerkers op de 

school, maar ook voor de externe dienstverlener een centraal aanspreekpunt (of ook wel 

“single point of contact”).  

In verband met de vereiste beschikbaarheid wordt de rol van ICT-contactpersoon als taak 

belegd bij het onderwijs ondersteunend personeel.  
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Kenmerken van deze rol 

• Aanwezigheid is cruciaal 

• Investering is nodig (nieuwe rol) => scholing gericht op ‘ken je grenzen’ 

• Lost storing binnen 5 minuten op of speelt deze door; Kent ook hier zijn grenzen en 

kan hierover communiceren. 

• Haalt het probleem uit de klas (bv door inzet reserve pc) 

• Weet wie de probleemeigenaar is; is een stalker!; volgt storing totdat deze is opgelost 

• Niet te onderdanig type (zowel naar probleemoplosser als naar leerkracht); 

Vasthoudend 

• Kordaat en zelfstandig 

• Directeur moet deze rol (zeker in begin) bewaken 

• Hij moet nabij de school (elke locatie) zijn 

• Hij heeft een backup; zou evt. wel leerkracht kunnen zijn 

 

2 Op iedere school wordt een ICT-coördinator aangesteld die de leerkrachten stimuleert en 

coacht en op verzoek van de directeur advies geeft n.a.v. de ICT-behoeften van de school. 

De rol van ICT-coördinator is hiermee vergelijkbaar met die van een taal- of 

rekencoördinator. De ICT-coördinator ondersteunt de implementatie van nieuwe 

onderwijstoepassingen (door het organiseren van scholing). Hij gebruikt de diverse 

gebruikers platforms als vraagbaak of als plek om een (ontwikkelings-)vraag neer te leggen 

en participeert in de Leergemeenschap Informatievoorziening en Communicatie (zie punt 

3). De ICT-coördinator richt zich daarmee op de toepassing van ICT in de les en in het 

onderwijs. Hij bemoeit zich nadrukkelijk niet met de afhandeling van technische storingen. 

De ICT-coördinator laat samen met de directeur door de stafmedewerker ICT-architectuur 

nieuwe ontwikkelingen toetsen aan het bestemmingsplan. 

De rol van ICT-coördinator wordt als taak belegd bij een leerkracht en is niet verenigbaar 

met die van ICT-contactpersoon. Eén van de ICT-coördinatoren wordt benoemd als 

teamcoördinator. 

 

Kenmerken van deze rol: 

• Affiniteit met ICT 

• Slaat de brug tussen ICT toepassingen en onderwijs 

• Verbinder/ inspirator/ innovator 

• Breed georiënteerd 

• Enthousiast 

• Collega waar iedereen mee wil samenwerken 

• Moet in zijn eigen rol blijven; professional 

• Kan mensen in beweging krijgen/ stimuleren 

• Is lesgevend 

• Kan goed sparren met directeur en anderen 

• Stelt namens de school vragen aan de dienstverlener (nieuwe zaken) 

• Voor de scholen speciaal onderwijs zijn de specifieke hulpvragen wat betreft ict een 

aandachtspunt. 
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3 Om de kennisdeling over de toepassing van ICT te organiseren, wordt een 

Leergemeenschap Informatievoorziening en Communicatie ingericht. Hierin 

participeren de ICT-coördinatoren van de scholen en de stafmedewerker ICT-architectuur 

(zie hierna). De leergemeenschap fungeert als broedplaats voor nieuwe ideeën over de 

inzet van ICT om het leerproces te ondersteunen. De teamcoördinator treedt op als 

voorzitter van de leergemeenschap. Op verzoek van de verschillende beleidsgroepen 

vertegenwoordigt de voorzitter de Leergemeenschap Informatievoorziening en 

Communicatie.  

 

4 Voor administratieve applicaties (en/ of systemen) wordt per applicatie, zoals bijvoorbeeld 

Parnassys, een Gebruikers Platform ingericht. Een gebruikers platform zorgt er voor dat 

een applicatie de door gebruikers gewenste functionaliteiten levert en is hiervoor het 

centrale aanspreekpunt. Andere taken van een gebruikers platform zijn onder meer het 

aansturen van leveranciers om wijzigingen in de applicatie door te voeren, het bewaken 

van de autorisatieschema’s, het aan laten maken van nieuwe gebruikers en het 

beantwoorden van vragen van gebruikers. 

Een gebruikers platform wordt voorgezeten door een directeur. Deze directeur is tevens 

systeemeigenaar en proceseigenaar. 

  

5 De Stafmedewerker ICT-architectuur bewaakt en onderhoudt de ICT-architectuur en de 

samenhang van de ICT-ontwikkelingen binnen Inos. De stafmedewerker ICT-architectuur 

kijkt met een helicopterview naar de verschillende ontwikkelingen op het gebied van ICT 

binnen Inos  en zorgt er op die manier voor dat dubbelingen worden vermeden en efficiënt 

met middelen wordt omgegaan. De stafmedewerker ICT-architectuur is hiermee een 

belangrijke spil in de organisatie van ICT maar neemt geen besluiten over de invoering 

hiervan. 

De stafmedewerker ICT-architectuur participeert in de Leergemeenschap 

Informatievoorziening en Communicatie, adviseert de diverse beleidsgroepen en 

gebruikersplatformen en ondersteunt de ICT coördinatoren bij het toetsen van nieuwe 

plannen aan het bestemmingsplan. Als stafmedewerker rapporteert de stafmedewerker 

ICT-architectuur aan het College van Bestuur. 

 

Kenmerken van deze rol:  

• Verbindt processen, techniek en mensen 

• Coördinator (implementatie, timing, ect) 

• Helicopterview (overzicht, waar vind ik dat) 

• Blik naar buiten en zicht op ICT ontwikkelingen 

• Gericht op het voorkomen i.p.v. oplossen van storingen; is GEEN helpdesk 

• Bereidt beleid voor 

• Creativiteit en inspirerend 

• Affiniteit met en denkt aan toepasbaarheid in onderwijs 
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6 De contractbeheerder/inkoper bewaakt op stichtingsniveau de boven schoolse 

contracten met onder andere ICT-dienstverleners voor alle scholen. Op verzoek 

ondersteunt hij directeuren op inkoop-technisch vlak bij de aanschaf van ICT-middelen. 

Als contractbeheerder ziet hij er op toe dat de externe dienstverleners hun afspraken 

nakomen. In dat kader heeft hij ook periodiek contact met de lokale ICT-contactpersonen. 

Ook ziet de contractbeheerder/inkoper erop toe dat ICT contracten tijdig worden 

vernieuwd. Als stafmedewerker rapporteert de contractmedewerker aan het College van 

Bestuur. 

 

 Kenmerken van deze rol: 

• Zakelijk type 

• Afspraak is afspraak 

• Kansen zien 

• Onderhandelaar 

• Beheerst inkooptechniek 

• Financieel onderlegd 

• Aandacht voor details 

• Overzicht op organisatie (wat loopt er?, wat speelt er?) 

• Communicatief 

• Gaat over servicelevels 

• Straalt gezag uit 

• Biedt ondersteuning BINNEN het contract 

• Denkt ook aan licenties 

 

7 De ICT dienstverlener beheert ICT middelen voor Inos. In geval van storingen wordt zij 

operationeel aangestuurd door de ICT contactpersoon van elke school. Zij heeft regelmatig 

overleg met de contractbeheerder om de geleverde dienstverlening te evalueren en 

eventueel bij te stellen. 

 

 

Algemeen geldt voor alle boven beschreven rollen dat een verdere uitwerking van de taken en 

verantwoordelijkheden nodig is om vervolgens vast te kunnen stellen welke formatieruimte nodig is 

per rol.  
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Bijlage A: Potentiële bijdrage van ICT aan organisatiedoelstellingen 

Nr Doelstelling Potentiële bijdrage ICT Voorwaarden 

1 Onderwijs   

1.1 INOS versterkt het zelfverantwoordelijk werken.  Elektronische leer- en werkomgeving voor 

leerlingen die ruimte biedt voor 

differentiatie, individueel werken en 

samenwerken 

 Faciliteren tijd- en plaatsonafhankelijk 

werken 

 Social media t.b.v. crowdsourcing en 

identiteitsontwikkeling 

 Webkwesties t.b.v. kenniscreatie 

 Expert in de klas middels 

videoconferencing 

 Digitale content middels digiborden 

 Samenwerkingsomgeving/portalsoftware  

 Draadloze infrastructuur in scholen 

 Digitale content en oefenstof 

 Iedere leerling een eigen device? 

 IT-vaardige leerkrachten 

 IT-vaardige en mediawijze leerlingen 

 Leerlingvolgsysteem 

 Videoconferencingtool 

 Alle klaslokalen voorzien van een digibord 

 Glasvezelverbinding 

1.2 INOS biedt voor leerlingen een passend onderwijs-arrangement, 

waar mogelijk thuis nabij, dat ruimte geeft voor brede 

ontwikkeling en maximale talentontplooiing. 

Zie 1.1  

Leerlingsvolgsysteem- en 

leerlingadministratiesysteem dat op meerdere 

plekken te raadplegen is. 

Zie 1.1  

Stichtingsbreed toegankelijk webbased 

leerlingsvolgsysteem- en 

leerlingadministratiesysteem. 

 

1.3 INOS stimuleert de brede ontwikkeling van leerlingen. De 

ontwikkeling van integrale kindcentra draagt hieraan bij. 

Hiervoor wordt een visie ontwikkeld over dagarrangementen. 

Leerlingen kunnen op de BSO gewoon 

doorgaan met de ICT activiteiten die op school 

waren gestart. 

 

1.4 INOS anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen in het 

onderwijs en investeert de komende jaren op het gebied van 

ICT, sociale media, wetenschap en techniek en andere 

onderwijsinnovaties. 

Realiseren van een leergemeenschap om 

kennis tussen scholen uit te wisselen. 

Samenwerkingsomgeving/portal. 
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Nr Doelstelling Potentiële bijdrage ICT Voorwaarden 

2 Kwaliteitszorg   

2.1 INOS-scholen beschikken over en behouden een 

basisarrangement conform de criteria van de inspectie van het 

onderwijs. 

 Leveren van adequate en tijdige 

stuurinformatie 

 Betrekken van ouders middels een 

ouderportal 

 Realiseren van leergemeenschappen 

 Leerlingvolgsysteem en 

leerlingadministratiesysteem die de 

benodigde stuurinformatie kunnen genereren 

 Samenwerkingsomgeving/portalsoftware 

2.2 INOS scholen werken continu aan de verbetering van de 

kwaliteit. 

 Vastleggen van procesbeschrijvingen 

 Delen van kennis en nieuwe inzichten 

 Tool voor vastleggen procesbeschrijvingen 

 Portal voor delen procesbeschrijvingen en 

delen kennis 

2.3 INOS scholen werken met interne audits. Vastleggen van procesbeschrijvingen. Tool voor vastleggen procesbeschrijvingen. 

3 Personeel en organisatie   

3.1 INOS stimuleert zelfverantwoordelijkheid van alle medewerkers. 

Iedere medewerker toont zich verantwoordelijk voor zijn eigen 

ontwikkeling. 

Delen van kennis. Samenwerkingstool/portalsoftware. 

3.2 Goed opgeleide, betrokken en gezonde medewerkers zorgen – 

direct of indirect – voor goede ondersteuning en 

kennisontwikkeling van onze leerlingen. 

 INOS-breed basis aanbod van cursussen 

 Helpdesk/vraagbaak via portal 

ICT middelen zijn altijd beschikbaar. 

3.3 INOS versterkt de infrastructuur die talentontwikkeling van 

medewerkers mogelijk maakt. 

Opzetten van school overstijgende netwerken 

en leergemeenschappen. 

Samenwerkingstool/portalsoftware en/of gebruik 

van social media. 

4 Bedrijfsvoering   

4.1 INOS wil haar gezonde financiële situatie voortzetten, ondanks 

de bezuinigingen die naar verwachting in deze planperiode op 

ons af zullen komen. 

Online ondersteuning met ICT geeft meer 

inzicht in meerjarenprognoses voor 

budgethouders.  
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4.2 INOS ontwikkelt zich tot een organisatie die in staat is een “in 

control statement” af te geven. Toelichting: dat is de term in 

bedrijfsvoering die aangeeft dat er een koppeling is tussen 

beleid en de toewijzing van financiële middelen, die aangeeft 

dat administratieve processen goed georganiseerd zijn zonder 

dubbelingen en met duidelijke taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden per proces. 

 Automatiseren financiële en personele 

administratie 

 Vastleggen van procesbeschrijvingen en 

autorisaties 

 Financieel systeem 

 HRM-systeem 

 Tool voor vastleggen procesbeschrijvingen 

4.3 INOS zet in op de doordecentralisatie van de 

onderwijshuisvesting in het basis-, speciaal basis- en 

(voortgezet) speciaal onderwijs in Breda. 

Toelichting: met de doordecentralisatie komt het eigendom van 

schoolgebouwen en –terreinen bij het collectief van 

schoolbesturen te liggen en kan dit collectief eigenstandig 

besluiten nemen met betrekking tot verbouw, nieuwbouw, 

renovatie en uitbreidingen. 

Een Facilitair Management Informatie Systeem 

(FMIS) zorgt voor een efficiënte administratie 

met betrekking tot de voorzieningen. 

 

4.4 INOS streeft naar een eenhoofdige aansturing in integrale 

kindcentra waar vele organisaties onder één dak werken. 

  

4.5 INOS haalt nog meer rendement uit schaalvoordelen.  Gezamenlijke ICT-infrastructuur 

 Zoveel mogelijk gezamenlijke inkoop van 

hard- en software  

 Cloud computing  

 Glasvezelverbinding 

 Infrastructuur dient betrouwbaar te zijn 

5 Communicatie   

 INOS stimuleert bewust tweerichtingsverkeer in communicatie 

met alle belangengroepen. 

 

 Inrichten ouderportal 

 Elektronische leer- en werkomgeving voor 

leerlingen met mail- en chatfunctionaliteit 

 Inzet social media 

 Interactieve websites 

 Mogelijkheid om ouders inzicht te bieden in 

delen van leerlingvolgsysteem en 

leerlingadministratiesysteem 

 Mediawijsheid leerkrachten 

 Mediawijsheid ouders 

 Mediawijsheid leerlingen 
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6 Goed doel   

 INOS adopteert minimaal één sociaal project. Crowd funding. Mediawijsheid bij leerkrachten/medewerkers. 
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Bijlage B: Schema Vier in Balans (Kennisnet) 

 



 

 

 


