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NIEUWSBRIEF ICT 

OPENBAAR ONDERWIJS PRESENT 
 

  

 

 

 

 

Inleiding 
Sinds ongeveer een jaar is Present op verschillende fronten bezig 

met het ICT in de scholen en op het bestuursbureau. 

Enerzijds heeft dit te maken met wettelijke verplichtingen die ons 

worden opgelegd (AVG), anderzijds vloeit één en ander voort uit 

het strategisch beleidsplan 2018-2022 van Present, waarin als 

speerpunt vermeld wordt dat het vastgestelde bestuurlijke 

beleidsplan ICT in de scholen en op het bestuursbureau uitgevoerd gaat worden. 

Ook hebben we gemeend om bovenschoolse samenwerking te stimuleren in de vorm van 

het invoeren van office 365 op alle scholen. 

We zijn dus bezig met een drietal speerpunten: de invoering van office 365, de invoering 

van het bestuurlijk beleidsplan ICT en een traject om voor 1 september 2019 AVG proof 

te zijn. 

Begin 2018 is een werkgroep ICT ingesteld, die fungeert als een denktank ten aanzien 

van de 3 trajecten. In de werkgroep hebben zitting: Ciska van Roosmalen, directeur van 

de Dijkwerkers, Jan van Rhenen, directeur van het Vierspan, Idso Brouwer, ICT-

deskundige ’t Padland, de beoogde tijdelijke bovenschoolse ICT’er, die mede moet zorgen 

voor implementatie van het bestuurlijk beleidsplan in de scholen en Betty Venema, 

stafmedewerkster bestuursbureau en coördinator van het project. 

In het vervolg van deze nieuwsbrief stellen we jullie op de hoogte van de stand van 

zaken met betrekking tot de 3 trajecten: 

 

Invoering Office 365: 
Om Office 365 op de scholen en op het bestuursbureau in te voeren is gekozen voor APS 

IT diensten, in de personen van Albert Schot en Maurits Knoppert. 

Aan het eind van het schooljaar 2017/2018 zijn zij begonnen met de realisatie en 

inrichting van één Office 365 domein onder Present, waarbinnen alle school Offices 365 

vallen. 

Er zijn samenwerkingsomgevingen ingericht en er heeft een eerste scholing 

plaatsgevonden. 

Begin dit jaar is er gestart met de daadwerkelijke onderbrenging van de afzonderlijke 

tenants van de scholen onder de tenant van Present. 

Een tenant kun je eigenlijk zien als een container, waarin alle online services van 

Microsoft zijn opgeslagen. De afzonderlijke containers worden onder de container van 

Present gebracht om het samenwerken in de cloud te vergemakkelijken. 

Dat betekent dat alle mail en data/bestanden vanuit de losse Office 365 omgevingen van 

de scholen verplaatst zullen gaan worden naar de centrale omgeving van Present. 

Iedereen krijgt een nieuw mailadres met extensie: openbaaronderwijspresent.nl, maar 

omdat de oude mailadressen blijven bestaan, wordt mail die naar de oude adressen 

wordt gezonden, doorgestuurd naar de nieuwe adressen. 

Maurits Knoppert heeft inmiddels met alle scholen (de directeur en de Office 365 

verantwoordelijke) een startgesprek gehouden om te overleggen hoe deze migratie in 
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zijn werk gaat en welke werkzaamheden er vooraf aan een dergelijke migratie moeten 

gaan plaatsvinden. 

Vervolgens zijn er afspraken gemaakt waarop de daadwerkelijke migratie gaat 

plaatsvinden. 

Na de migratie krijgt elke locatie nog 4 uur scholing/ondersteuning. 

Hierna is het implementatietraject Office 365 afgerond. 

Contactpersoon voor Office 365 is Maurits Knoppert. Jullie kunnen bij hem terecht voor 

o.a. verwijdering oude accounts en aanmaken nieuwe accounts onder Office 365 en 

vragen die te maken hebben met het gebruik van Office 365. 

 

 

 

 

 

 

Invoering bestuurlijk beleidsplan ICT 
Present wil in de komende jaren ICT inzetten om het onderwijs op de scholen beter te 

maken en op een krachtige wijze richting en inhoud geven aan ICT, media en 

technnologie in leren en onderwijs. 

Daarom heeft Present vorig jaar april aan “Onderwijs Maak je Samen” de opdracht 

gegeven om samen met de werkgroep ICT en een vertegenwoordiging vanuit de scholen 

een bestuurlijk beleidsplan ICT op te stellen. 

Het beleidsplan moet antwoord geven op de vraag: “hoe kan ICT het onderwijs op de 

scholen van Present verdiepen, verrijken en verbeteren?”. 

Het beleidsplan is tijdens het directieberaad van 4 december gepresenteerd door OMJS 

en het directieberaad heeft het College van Bestuur geadviseerd om het plan vast te 

stellen. 

Dat betekent dat er gestart kan worden met de uitvoering van het plan. 

Dat komt op het volgende neer: 

 

- Verkenning van het proces naar een gezamenlijke en “nieuwe” ICT-leverancier. 

Gebaseerd op de technische basis op orde: internetaansluiting, wifi en 

datanetwerk. 

- Ondersteuning van office 365, zowel op het niveau van het bestuursbureau als de 

scholen. 

- Visieontwikkeling ICT in de scholen, onder begeleiding van OMJS. 

 

Welke werkzaamheden aan de visieontwikkeling vastzitten, tref je aan in de bijlage. 

 

Voor de uitvoering van dit plan is een grote rol weggelegd voor een projectleider, die de 

kar moet gaan trekken. 

Omdat degene die wij daarvoor op het oog hadden, heeft laten weten dit niet te kunnen 

combineren met zijn andere werkzaamheden, zijn wij op zoek gegaan naar iemand 

anders.  Dat heeft enige tijd geduurd maar gelukkig hebben we iemand gevonden. 

Stichting Kopwerk is bereid om zijn bovenschoolse ICT-coördinator/I-coach, Karsten 

Deutekom, voor 1 dag per week aan ons uit te lenen, waarmee wij heel blij zijn.  

Hij begint zijn werkzaamheden op 1 april a.s. en zal zo snel mogelijk alle scholen gaan 

bezoeken om een indruk te krijgen van de stand van zaken van de ontwikkelingen op de 

scholen en om afspraken te maken met de scholen om het beleidsplan te implementeren. 

Het is de bedoeling dat hij voorlopig tot en met het einde van dit kalenderjaar blijft. In de 

komende periode gaan wij nadenken hoe we hieraan na 31 december 2019 een vervolg 

kunnen geven, omdat wij vinden dat ICT-ontwikkeling een continu proces 

hoort te zijn. 

Wij wensen Karsten heel veel succes met zijn werkzaamheden. 
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De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Zoals jullie al eerder is verteld heeft elke organisatie te maken met de algemene 

verordening gegevensbescherming. Dat betekent dat elke organisatie een 

privacyreglement moet hebben. 

Om aan alle verplichtingen van de AVG te voldoen hebben wij aan Expanding Visions 

gevraagd om ons hierbij te begeleiden. 

Jennifer Houtenbos is degene, die door Expanding Visions is ingezet op dit project. 

Zij heeft inmiddels alle scholen bezocht en een inventarisatie gehouden in hoeverre 

Present nog beveiligingsmaatregelen moet treffen om uiteindelijk te voldoen aan de 

bepalingen van de AVG. 

Haar conclusie is dat er nog een aantal stappen te nemen zijn. Met name op het gebied 

van documentatie van afspraken en de bewustwording van de medewerkers op het 

gebied van goede informatiebeveiliging en de rol die zij daar persoonlijk in kunnen en 

moeten spelen. 

Omdat ons streven is om voor 1 september 2019 AVG proof te zijn, heeft Jennifer een 

stappenplan gemaakt, welke activiteiten er nog moeten gebeuren. 

 

a. vastleggen dat medewerkers de juiste rollen en rechten hebben en alleen toegang 

hebben tot de personeelsgegevens waarmee ze werken. 

b.  een register opstellen van alle persoonsgegevens die verwerkt worden, met 

daarbij vermeld voor welk doel ze gebruikt worden. 

c. overeenkomsten afsluiten met leveranciers die in opdracht van Present 

persoonsgegevens verwerken. 

d. een informatiebeveiligingsbeleid vaststellen. 

e. het protocol datalekken aanpassen aan de nieuwe situatie. 

f. contactpersoon aanwijzen voor de melding van datalekken. 

g. een register voor de registratie van datalekken en beveiligingsincidenten 

opstellen. 

h. het opstellen van een privacyreglement en op de websites van de scholen en 

Present hiernaar verwijzen. 

 

Jennifer Houtenbos zal in overleg met Betty Venema, van het bestuursbureau, het 

ondernemen van deze acties aansturen en tijdig aan de directeuren van de scholen laten 

weten wanneer welke actie moet gebeuren. 

 

 

 

  


