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We nodigen u uit mee te schrijven aan de toekomst van de 

DLWO. Welke gedachten, vragen en ideeën heeft u over de 

DLWO? Schrijf ze op en deel ze.  

Dit kan in de wiki DLWO www.surf.nl/wikidlwo of door lid  

te worden van de special interest group DLWO en deel te 

nemen aan de online discussie op SURFspace:  

www.surfspace.nl/dlwo.

Schrijf mee..
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Belang van bestuur en businesscase
De digitale leer- en werkomgeving is een samenstel van systemen 
dat is uitgegroeid tot een uitgestrekt ICT-landschap. Dat landschap 
vraagt om ‘bestuur’ waarin verschillende stakeholders participeren. 
In deze publicatie wordt hiervoor een negenvlak als model gebruikt. 
Dit raamwerk wordt aangeduid als het Amsterdams Informatiema-
nagement Model (AIM) en kan worden gebruikt om de relatie tussen 
de organisatie en haar informatievoorziening te bestuderen. Het biedt 
een kader voor de inrichting van een governancestructuur. Onderdeel 
van de governance van de DLWO is het omgaan met veranderingen. 
De aanleidingen tot veranderingen zijn in deze publicatie onderver-
deeld in strategische aanleidingen, externe aanleidingen, technische 
en functionele aanleidingen en didactische aanleidingen. Vaak wordt 
het implementeren van veranderingen in de DLWO projectmatig aan-
gepakt. Een businesscase is daarbij een nuttig middel. Hiermee wordt 
het belang van de verandering aangetoond. Daarnaast helpt een 
businesscase bij het effectief in gesprek komen met de stakeholders. 

De visie van en op de gebruiker
Zowel de visie van als de visie op de gebruiker van de DLWO is 
 complex. De groep gebruikers is heterogeen. Deze omvat onder 
andere medewerkers en studenten. Onder docenten zijn voorlopers 
en afwijzers als het gaat om het gebruik van ICT in het onderwijs. 
Sommige studenten doen mee aan alle ICT-trends, maar het zijn niet 
allemaal whizzkids. Hoe organiseer je als instelling een efficiënte 
omgeving voor alle verschillende gebruikers? Beide gezichtspunten 
pleiten er in ieder geval voor om de gebruiker goed in beeld te heb-
ben en te houden. Het devies ‘Volg de student’ kan als uitgangspunt 
dienen en kan richting geven bij de doorontwikkeling van de DLWO. 

Didactiek
De uitdaging voor de instelling is om via beleid de ontwikkeling van 
de docenten, de DLWO-infrastructuur en de ICT-tools te organiseren 
en te faciliteren. En wel op een zodanige manier dat er innovatie 
optreedt in het instrumentarium, in de visie van docenten op leren 
en lesgeven én in de didactiek. Als het gaat om didactiek, moet de 
docent met zijn deskundigheid voorop staan.

•	 Innoveer	door	de	docent	te	laten	innoveren	
  De docent heeft een centrale rol in de ontwikkeling van leren en 

lesgeven. Doorgaans is de docent één van de weinige inhoudelijke 
experts. Hij stelt eigen examens op en bepaalt zelf de werkvormen. 
De innoverende docent is de motor van onderwijsinnovatie. Zorg 
er als instelling voor dat docenten de de stappen zetten van inspi-
ratie, naar existentie, perceptie en evidentie. 

•	 Professionaliseer	de	docenten
  Docenten moeten kunnen omgaan met technologie. Het is een 

noodzaak en een uitdaging om bij elke stap naar meer profes-
sioneel docentschap de juiste DLWO-faciliteiten te bieden. Dit 
vergroot de kans op innovatie en verbetering van het onderwijs. 

•	 Werk	systematisch	aan	synergie
  Om als instelling ICT beter te integreren in het werk van docenten 

en studenten is meer nodig dan het verspreiden van leuke voor-
beelden. Systematisch werken aan synergie is een voorwaarde voor 
innovatie. 

Organisatie en sourcing
Cloud computing is het leveren of gebruiken van schaalbare diensten 
via internet. Deze diensten kan de gebruiker zelf inrichten en er 
wordt voor betaald op basis van gebruik. Met cloud-services kunnen 
 applicaties en gegevens beschikbaar worden gesteld via internet. 
Cloud computing is een belangrijke ontwikkeling waarmee voorde-
len te behalen zijn in de doorontwikkeling van de DLWO. De besturen 
van  hoger onderwijsinstellingen staan voor de opgave hierover 
 strategische besluiten te nemen. 

•	 	Ga	mee	met	de	veranderende	wereld	
  Universiteiten en hogescholen doen er goed aan om mee te gaan 

met de veranderende ICT-wereld en de cloudontwikkeling. Niet 
alleen om hun studenten en medewerkers tevreden te stellen en 
de aansluiting met deze belangrijke stakeholders niet te verliezen, 
maar ook om nog enige greep te houden op de ICT-diensten die 
zij gebruiken. Studenten en medewerkers maken in toenemende 
mate gebruik van cloudvoorzieningen, of de instelling daar nu wel 
of niet in meegaat. 

Samenvatting
De digitale leer- en werkomgeving (DLWO) is voortdurend in beweging om te  kunnen 
blijven aansluiten op de verwachtingen van gebruikers en op de veranderende vraag 
vanuit het onderwijs. De steeds centralere rol van ICT in de onderwijsorganisatie 
zorgt voor een andere visie op de DLWO en technologische ontwikkelingen zetten 
het belang en de mogelijkheden van informatiebeheer in een nieuw licht.  Er zijn 
dus voortdurend redenen voor veranderingen in de DLWO. Deze publicatie be-
schrijft een aantal aanleidingen tot verandering. Vier daarvan zijn verder uitgediept: 
gebruikers behoefte, didactiek, sourcing en kwaliteit van informatie en informatie-
beheer. Bij elk thema worden aanbevelingen gedaan. Deze samenvatting geeft de 
belangrijkste aanbevelingen weer. 

Wat zijn actuele 

aanleidingen voor
 

veranderingen in
  

de DLWO?
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•	 Nieuwe	informatiediensten	niet	automatisch	‘in	huis’	
  Bijna alle hogescholen en universiteiten hebben de digitale leer-  en 

werkomgeving nog in eigen beheer. Het verdient echter aanbeve-
ling om bij de aanschaf van nieuwe DLWO-diensten te onderzoeken 
of de huidige leverancier en de manier waarop het beheer geor-
ganiseerd is nog wel de juiste is. Neem nieuwe informatiediensten 
niet meer per definitie ‘in huis’. Maar onderzoek of outsourcing van 
huidige systemen en diensten voordelen biedt.

•	 Richt	een	sourcingproces	in	en	bepaal	de	sourcingstrategie
   Bepaalde voorzieningen zijn zozeer gemeengoed geworden dat 

de instelling deze niet meer zelf hoeft aan te bieden, maar in 
kan kopen. Het opzetten van een goed sourcingproces is daarbij 
 essentieel. Het sourcingproces zorgt ervoor dat er - telkens wan-
neer dat relevant is - besluiten worden genomen over wie welke 
dienst levert, voor hoe lang, onder welke voorwaarden en voor 
welke prijs. Om binnen het sourcingproces goed onderbouwde 
keuzes te kunnen maken, is het van belang te beschikken over een 
sourcingstrategie. Deze schetst het kader voor de afzonderlijke 
sourcingbesluiten. 

•	 	Neem	weloverwogen	sourcingbesluiten
  Zet bij het nemen van een sourcingbesluit alle mogelijkheden 

goed tegen elkaar af. Is de eigen ICT-afdeling geschikt om de 
dienst te leveren of is het beter om te zoeken naar een leverancier 
in de cloud? Zijn er aanbieders in de public cloud, of is er een 
mogelijkheid tot samenwerking met andere onderwijsinstellingen 
in een community cloud? 

•	 		Verander	‘onder	architectuur’
  Naarmate cloud computing meer als nutsvoorziening wordt ge-

zien, zullen meer studenten en medewerkers ervan gebruikmaken. 
Voor de instelling betekent dit een veranderingsproces dat grote 
impact heeft op het applicatielandschap en de manier waarop 
informatiediensten gebruikmaken van dat landschap. Het verdient 
aanbeveling om die verandering ‘onder architectuur’ te laten 
plaatsvinden. Breng de informatievoorziening en -processen van 
de instelling goed in beeld en regisseer veranderingen zo dat ze in 
dat plaatje passen.

•	 Werk	zoveel	mogelijk	samen
  Hoger onderwijsinstellingen bieden deels vergelijkbare systemen 

en functionaliteiten aan binnen de digitale leer- en werkomgevingen.  
Door gezamenlijk op te trekken, bijvoorbeeld in SURF-verband, 
 kunnen vele voordelen behaald worden, zoals bijvoorbeeld 
 schaalvoordelen. 

•	 Bereid	de	organisatie	voor	
  Welke sourcingopties een instelling ook kiest, ze hebben alle-

maal impact op de organisatie. Bereid de organisatie voor op een 

toekomst waarin niet alles meer in huis is, en pas de organisatie 
daarop aan. 

•	 	Van	beheerorganisatie	naar	regieorganisatie
  De ICT-organisatie verandert van beheerorganisatie naar regieor-

ganisatie. Het is daarom belangrijk om in kaart te brengen welke 
competenties nodig zijn voor een goed functionerende regieorga-
nisatie. Dit heeft gevolgen voor de omvang en samenstelling van 
het personeel. Sommige competenties die nu in huis zijn, kunnen 
overbodig worden. Andere competenties moeten in huis gehaald 
worden, omdat een instelling die niet of onvoldoende bezit. Neem 
de tijd voor dit soort organisatieveranderingen. Voer wijzigingen 
geleidelijk en op natuurlijke momenten in, bijvoorbeeld als licenties 
verlopen of nieuwe diensten ingekocht gaan worden. Zorg voor 
draagvlak en betrek relevante stakeholders bij het proces.

Informatiebeheer & kwaliteit van informatie
Instellingen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de betrouw-
baarheid van bewijsvoerende documenten en studiepuntgevende 
onderwijsfeiten. Deze informatie moet worden bewaard en beschik-
baar zijn.

•	 Werk	samen	
  Archivering is generiek en leent zich daarom bij uitstek voor 

samenwerking. Als instellingen samen één basisselectiedocument 
definiëren, is het raadzaam vervolgens ook te onderzoeken waar 
mogelijkheden voor samenwerking liggen voor de implementatie 
van de lijst en de daarvoor benodigde digitale middelen. In het 
verlengde daarvan is het nuttig de voordelen van gezamenlijke 
afname van deze middelen te onderzoeken.

•	 Ontwikkel	één	selectielijst	voor	alle	hogescholen	
  Universiteiten hanteren een standaard basisselectiedocument, 

maar hogescholen hebben geen gezamenlijke selectielijst. Hoge-
scholen kunnen voor een deel de selectielijst van de openbare 
universiteiten als leidraad nemen bij de ontwikkeling van een 
basisselectiedocument. Deze lijst kan vervolgens als basis dienen 
voor de uitwerking en inrichting van de archivering. Een geldig 
basisselectiedocument is essentieel voor efficiënt informatiebe-
heer. Alleen met een dergelijke lijst mogen documenten die onder 
de Archiefwet vallen vernietigd worden na de voorgeschreven 
bewaartermijn. 

•	 Focus	op	onderwijslogistiek	
  Laat docenten en studenten in het primaire proces volop gebruik-

maken van social media, web 2.0 en online applicaties. Richt je als 
instelling op het onderwijslogistieke deel en faciliteer dat zo goed 
mogelijk. Zorg ervoor dat relevante informatie wordt herkend en 
op de juiste plek wordt opgeslagen. 

Wat bieden w
e zelf en 

wat kan in de
 cloud?
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•	 	Werk	zaakgericht
  Bij zaakgericht werken worden uitsluitend documenten opge-

slagen die relevant zijn én een bepaalde status hebben bereikt. 
Binnen onderwijsinstellingen zou hetzelfde moeten gelden. Niet 
alles wat in de DLWO wordt geproduceerd, moet worden opgesla-
gen. Alleen de bestanden die de instelling relevant acht, worden 
bewaard. 

•	 Maak	duidelijke	afspraken	
  Om de kwaliteit van de informatie te borgen zijn duidelijke afspra-

ken nodig over eigenaarschap, procedures, rollen en rechten, over 
de borging van beschikbaarheid van diensten, ondersteuning van 
de gebruikers en over de regie op informatie binnen de leeromge-
ving. Stel een informatiebeleid op.

•	 Eerst	organiseren	dan	digitaliseren	
  Digitaal tenzij… is een uitgangspunt waar instellingen in dit tijdperk 

niet langer omheen kunnen. Toch geldt altijd: eerst organiseren, 
dan digitaliseren. Het stroomlijnen van interne werkprocessen is de 
kritische succesfactor. Niet de digitalisering op zich. 

De digitale leer- en werkomgeving in het hoger onderwijs is in beweging en zal de 
komende jaren aan ingrijpende veranderingen onderhevig blijven. In deze publicatie 
worden vier thema’s beschreven die voor veel instellingen actueel lijken bij de ver-
dere ontwikkeling en inrichting van hun DLWO.

inleiding

Definitie DLWO
De Wetenschappelijk Technische Raad van SURF definieert de DLWO 
in het adviesrapport1 uit 2010 als: 

‘De digitale leer- en werkomgeving is het geheel van systemen dat 
het studenten, onderzoekers, medewerkers en gasten van hoger on-
derwijsinstellingen mogelijk maakt om hun activiteiten uit te voeren. 
De DLWO is daarmee dus geen systeem of applicatie, maar een door 
een instelling georganiseerd samenstel van digitale diensten.’

In deze definitie maakt het gehele ICT-landschap van een instelling 
deel uit van de DLWO. Hoewel onderwijs de insteek van het SURF-
programma Onderwijs@DLWO is, hanteert deze publicatie boven-
staande brede definitie van de DLWO. In deze opvatting beschikt elke 
instelling voor hoger onderwijs over een digitale leer- en werkom-
geving. De gebruikers van die DLWO vormen een gemêleerd gezel-
schap van studenten, docenten, medewerkers van ondersteunende 
diensten, managers, beleidsmedewerkers en onderzoekers.

Voortdurend in beweging
De DLWO is voortdurend in beweging om te kunnen blijven voldoen 
aan de verwachtingen van gebruikers en om te kunnen blijven aan-
sluiten op de veranderende vraag vanuit het onderwijs. De centraler 
wordende rol van ICT in de organisatie en invloedrijke technologische 
ontwikkelingen zorgen voor een verandering in de kijk op ICT-syste-
men en het belang en de mogelijkheden van informatievoorziening. 
De WTR constateerde een aanzienlijk verschil tussen instellingen als 
het gaat om de niveaus van volwassenheid van ICT-faciliteiten en 
-dienstverlening. Elke instelling maakt uiteraard een eigen ontwikke-
ling door en alle instellingen worden binnen hun eigen context door 
diverse aanleidingen gedwongen keuzes te maken ten aanzien van 
hun DLWO. Dat vraagt om bezinning, koersbepaling, visie- en beleids-
vorming en actie.

Aanleidingen voor veranderingen
Op dit moment zijn er diverse aanleidingen om veranderingen aan 
te brengen in de DLWO. Studenten verlangen bijvoorbeeld van hun 
onderwijsinstelling dat de informatievoorziening qua gebruiksgemak 

1  Advies Wetenschappelijk Technische Raad van SURF: Digitale Studie- en Werkomgeving 
(september 2010)
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en betrouwbaarheid overeenkomt met voorzieningen buiten de 
instelling, zoals bijvoorbeeld die van een bank, de NS of een sociaal 
netwerk. Dat vereist dat de instellingen meegaan met de technologische 
ontwikkelingen. 

Docenten en studenten werken steeds vaker samen in kleine groep-
jes en in interactie met externen, in het werkveld of in internationale 
samenwerkingsverbanden. Van de DLWO verwachten ze dat deze de 
samenwerking goed faciliteert. 
Het management van de instelling voelt in het economische en 
 politieke tijdsgewricht de noodzaak tot kostenbesparing. Tegelijker-
tijd zullen managers streven naar efficiëntieverhoging en kwaliteits-
verbetering. ICT kan daaraan bijdragen, maar vormt tegelijkertijd ook 
een grote kostenpost. Ook dat gegeven dwingt mogelijk tot herbe-
zinning. En natuurlijk geven technische ontwikkelingen zoals cloud 
computing, het gebruik van social media en mobiele apparaten en de 
snel groeiende hoeveelheid apps ook aanleiding tot nadenken over 
de inrichting van de DLWO.

SURF-programma Onderwijs@DLWO
SURF heeft als doelstelling kennisdeling en samenwerking te facili-
teren en innovatie aan te jagen om de kwaliteit van hoger onderwijs 
en onderzoek te verbeteren. Het programma Onderwijs@DLWO van 
SURF wil instellingen voor hoger onderwijs helpen bij de ontwikkeling 
van een visie op de DLWO. Een van de aanleidingen om te starten 
met het programma is het adviesrapport van de WTR. De WTR 
signaleerde binnen de instellingen een kanteling in het denken over 
de ‘leer- en werkomgeving’: van primair aandacht voor de didactiek 
naar het faciliteren van het primaire proces door secundaire systemen 
en daarmee het optimaliseren van de informatievoorziening en de 
logistiek. De special interest group (SIG) DLWO en het platform ICT 
en Onderwijs van SURF onderschrijven die trend, maar zien ook de 
blijvende uitdaging om de DLWO in het onderwijsproces beter in te 
zetten. Het programma probeert deze uitdaging met concrete advie-
zen het hoofd te bieden binnen de omschrijving die de WTR van de 
DLWO gaf. Juist door de DLWO als geheel van diensten en services 
te beschouwen, wordt de impact van alle aanleidingen tot verande-
ring binnen de DLWO zichtbaar. Deze publicatie tracht handvatten 
aan te reiken om met die veranderingen om te gaan.

Publicatie DLWO
Deze publicatie heeft als doel bij te dragen aan de visieontwikkeling 
en besluitvorming over dit complexe onderwerp. Hierin worden vier 
thema’s die van belang zijn voor de toekomst van de DLWO uitge-
diept met achtergrondinformatie, aandachtspunten en aanbevelingen. 
De inhoud en de aanbevelingen in deze publicatie zijn tot stand 
gekomen in een serie SURFacademy-seminars2 en gebaseerd op een 
brede discussie van experts en belangstellenden.

Deze publicatie biedt geen uitputtende inventarisatie van alle moge-
lijke vragen rondom de DLWO. Het is een verkenning van de overwe-
gingen die er spelen en het probeert de verdere gedachtevorming 
rondom het onderwerp DLWO te stimuleren. Deze publicatie is een 
startpunt van een langduriger discussie.

2  Seminars DLWO: Waar gaat het heen met de digitale leeromgeving?  
http://www.surf-academy.nl/archief/event/?id=444
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1   Ontwikkeling van de 
dlwO: drie generaties
Elke instelling voor hoger onderwijs beschikt over een digitale leer- en 
werkom geving, maar er is geen sprake van uniformiteit. Het hoger onderwijs 
kent een brede variatie aan systemen, zoals roosterapplicaties, studentvolg-
systemen, leeromgevingen, studentregistratiesystemen, stage- en afstudeer-
systemen, CRM-systemen, documentmanagementsystemen, toetssystemen, 
programma’s voor video-opname en -weergave, video conferencing etc. 
Veelal is er naast de leeromgeving ook een samenwerkomgeving in gebruik, 
zoals bijvoorbeeld Sharepoint of Google Docs. Deze systemen worden al dan 
niet geïntegreerd aangeboden via een portal. 

De afgelopen jaren heeft de DLWO zich ontwikkeld van enkele losstaande 
 applicaties tot een meer geïntegreerde instellingsomgeving, waarin veel sys-
temen  samenkomen. De DLWO omvat daarmee alle informatie en ICT-functi-
onaliteit die een student of medewerker in digitale vorm tot zijn beschikking 
krijgt. In de  ontwikkeling van de DLWO zijn grofweg drie generaties te onder-
scheiden3:
 
•  De klassieke ELO als losstaande applicatie naast het roostersysteem en het 

 studentinformatiesysteem (SIS).
•  De DLWO als instellingsomgeving voor alle medewerkers van de instelling.
•  De ‘extended’ DLWO, die wordt samengesteld uit componenten en functio-

naliteit van binnen en buiten de instelling. 

Deze generaties volgen elkaar niet op, maar gaan in elkaar over. De ELO is 
vaak opgenomen in de DLWO en de DLWO dijt op haar beurt weer verder uit, 
het web in.

1.1 Generatie 1: de klassieke ELO

Elektronische leeromgevingen (ELO’s) zijn webgebaseerde applicaties 
die zich de afgelopen jaren ontwikkeld hebben tot containers vol 
functionaliteit. De aanduiding ‘klassiek’ is niet bedoeld als ‘verouderd’, 
maar slaat op het feit dat de ELO nauw aansluit bij het traditionele, 
door de docent georganiseerde en gestuurde onderwijs vormge-
geven in cursussen, modules, klassen en cohorten4. Alle ELO’s zijn 
uiteraard voortdurend in ontwikkeling en maken bij veel instellingen 
integraal deel uit van de DLWO.  

De digitale klas
In de klassieke ELO vervult de docent de rol van initiator en organi-
sator van het onderwijs. Hij richt de leeromgeving in voor een groep 
studenten ter ondersteuning van het onderwijs. Als metafoor is ‘de 
digitale klas’ bruikbaar: een afgeschermde ruimte waarin de docent 
het voor het zeggen heeft. De docent richt de ELO in en vult deze 
met informatie. Binnen de ELO organiseert hij het onderwijs, hij voedt 
en volgt digitale discussies, geeft feedback en beoordeelt het (leer)
proces. 

Vier functies
De ELO vervult verschillende functies, de belangrijkste daarvan zijn:

  Content beschikbaar stellen
  In de praktijk wordt de ELO het meest intensief gebruikt voor het 

beschikbaar stellen van documenten, lesmateriaal, achtergrond-
informatie, presentaties, video’s, weblectures, kennisclips etc5.

 Communicatie 
  De ELO is een plek voor communicatietools zoals discussiefora, 

FAQ’s, e-mail, chat en soms ook videoconferentie. 

 Administratie
  De ELO biedt administratieve tools voor sturing, grading, tracking 

and tracing: kwantitatieve gegevens over het gebruik van de ELO 
door studenten om de voortgang van het onderwijsproces bij te 
houden en activiteiten van studenten te monitoren.

 Toetsing en evaluatie
  Van het inleveren van werkstukken en het geven van feedback 

tot het afnemen van toetsen. Dit onderdeel zal de komende jaren 
aan belang toenemen. De vraag naar digitaal toetsen is groot. De 
daarmee samenhangende problematiek rondom techniek en toets-
kwaliteit ook.

Blackboard
In het Nederlands hoger onderwijs is Blackboard de meest gangbare 
ELO. Een veelgenoemd argument voor de keuze voor Blackboard 
is dat alle handelingen door de doorsnee docent uit te voeren zijn. 
Bij inspirerende voorbeelden van het gebruik van de klassieke ELO 
is echter vaak sprake van creativiteit, goed didactisch inzicht en 
meestal ook grote persoonlijke inzet van de docent. Het optimaal 
inzetten van de klassieke ELO vereist didactisch vakmanschap, naast 
een zekere mate van ICT-vaardigheid. Docenten moeten hun ICT-kennis 
en -vaardigheden (blijven) ontwikkelen om de ELO succesvol in te 
kunnen zetten binnen hun onderwijs.3  Een visie op de digitale leer- en werkomgeving in het hoger onderwijs - Nico Juist  

(maart 2011), SURF special interest group Digitale   Leer- & Werkomgeving  
https://www.edugroepen.nl/sites/DLWOSIG/Shared%20Documents/Microsoft%20
Word%20-%20DLWO%20voor%20hoger%20onderwijs11.pdf

4  Ook is de elo vaak toegerust op het faciliteren van ‘afstandsonderwijs’.  
Een fenomeen dat momenteel in Amerika weer sterk in opmars is. Denk hier bij aan de 
MOOC’s. http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course

5  Dit blijkt ondermeer uit een breed onderzoek van de Vrije Universiteit naar het gebruik  
van hun ELO: Blackboard in het kader van ‘VU next DLO’ 2009.  
http://www.onderwijscentrum.vu.nl/nl/dienstenaanbod/intern/onderwijsvernieuwing 
/next-dlo-vu/index.asp
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docenten en onderzoekers), gerealiseerd vanuit instellingsbeleid. Het 
bieden van informatie, het faciliteren van interne communicatie en het 
leveren van ICT-productiemiddelen in de vorm van applicaties (van 
tekstverwerker tot specialistische software) voor de gehele instelling 
is het doel. De omgeving als geheel is complex en ook duur geworden. 
Het streven naar (kosten)beheersing en eenvoud zijn belangrijke drijf-
veren bij de verdere ontwikkeling van een DLWO.

De digitale campus
De metafoor voor de DLWO is de ‘digitale campus’ als een afspiege-
ling van de fysieke instelling. Het is een virtueel kenniscentrum waar 
studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers leren en werken 
gebruikmakend van systemen en applicaties. De student is in deze 
digitale campus veel zelf aan het werk in allerlei onderwijsvormen 
en moderne onderwijsconcepten. Naast een consument van infor-
matie en content is hij ook een informatieproducent (prosumer)7. 
Nieuwe werkvormen in het onderwijs vragen om een flexibele, open 
en professionele ‘kantooromgeving’. De metafoor ‘digitale campus’ 
roept het idee op van een gebouw dat door de aannemer opgeleverd 
kan worden. Het idee is dat de digitale campus af is als de gegevens-
stromen in kaart gebracht zijn, de processen met goed ingerichte 
workflows worden aangeboden in de juiste webservice en de onder-
steunende applicaties voor de werkprocessen zijn ingeregeld. Maar 
dat is een illusie. De DLWO verandert verder.

1.3 Generatie 3: de ‘extended’ DLWO

Van de derde generatie leer- en werkomgevingen zien we nu de 
eerste contouren ontstaan. De ‘extended’ DLWO is een samenstel 
van diensten die deels van binnen en deels van buiten de instelling 
komen. Diverse instellingen betrekken al diensten als Office365 for 
Education of Google Apps for Education vanuit the cloud. Tegelij-
kertijd kiezen studenten en medewerkers ook zelf meer voor buiten 
de instelling aangeboden diensten. Daarmee stellen zij zelf een groot 
deel van de ‘eigen’ leer- en werkomgeving samen. Daarnaast ver-
andert het gebruik van ICT in sterke mate door de populariteit van 
apps8: handige programmaatjes op smartphones en tablets. Vanuit 
het perspectief van de student is de DLWO ook wel een personal 
learning environment (PLE) te noemen.

SURFconext
Een nadeel van het gebruik van allerlei internetdiensten op per-
soonlijk initiatief is dat voor elke dienst een ander account nodig is. 
SURFnet speelt hierop in met SURFconext9. SURFconext zorgt ervoor 
dat studenten en docenten online diensten van een groeiend aantal 

Beperkingen van de ELO

Concurrentie van alternatieven 
Naast de functies die de ELO biedt, zijn binnen een onderwijs-
instelling vaak meer gespecialiseerde alternatieven beschikbaar6. Zo 
gebruiken veel instellingen het pakket Question Mark Perception voor 
digitaal toetsen. Dit biedt meer mogelijkheden, bijvoorbeeld voor 
de analyse van toetsresultaten. Daarnaast ondervindt de ELO steeds 
meer concurrentie van web 2.0-tools. Telkens - en in toenemende 
mate - moet een instelling bepalen of een functie binnen de ELO 
voldoet of dat er betere alternatieven buiten de ELO voorhanden 
zijn. Ook het gesloten, docentgestuurde karakter van de ELO speelt 
daarbij een rol.

Applicatie is referentiepunt, niet de gebruiker
Beslissingen over de ELO komen vaak in het licht te staan van wat 
de huidige applicatie biedt. Dit geldt ook voor beslissingen over de 
technische inrichting en het onderhoud. De applicatie wordt dan het 
referentiepunt. Onderbelicht blijft wat gebruikers in de leeromgevingen 
(willen) doen. Met de keuze voor een totaalpakket is de discussie 
over wat de instelling mogelijk niet meer zelf wil faciliteren lastig te 
voeren. De klassieke ELO blijft min of meer een totaalpakket en een 
‘one size fits all’-toepassing. 

Geringe integratie met andersoortige informatiesystemen
Voor een aantal functies binnen de DLWO (zoals het rooster, infor-
matie over het vak of onderwijsevaluatie) geldt dat de informatie 
beheerd wordt door ondersteunend personeel en beschikbaar is via 
andersoortige informatiesystemen. De integratie van deze systemen 
in de klassieke ELO blijkt veelal niet goed mogelijk. Gevolg van deze 
situatie is dat studenten op verschillende plekken moeten zoeken om 
over volledige en actuele informatie te beschikken.

1.2 Generatie 2: de digitale leer- en werkomgeving (DLWO)

Generatie 2 staat voor de ELO die onderdeel is geworden van een 
groter samenstel van systemen geleverd door de onderwijsinstelling. 
De instelling publiceert bijvoorbeeld nieuws en informatie vanuit 
een portal, ontsluit het rooster, heeft het inschrijven op tentamens 
digitaal geregeld en deelt content via repositories. Deze omgeving - 
geïntegreerd of bestaand uit min of meer losse componenten – wordt 
digitale leer- en werkomgeving genoemd. De scope is breder dan 
het primaire proces: de DLWO is een (samen)werkomgeving voor 
alle kenniswerkers binnen een instelling (studenten en medewerkers, 

6  Onderzoek van de afweging van nieuwe Blackboard-functionaliteiten met alternatief 
beschikbare applicaties voor UU; Magda, Ritzen e. a , Nieuwe Blackboard-functies in het 
 onderwijs van de Universiteit Utrecht, Rapportage en Advies, IVLOS 2010  
http://www.surfspace.nl/nl/Redactieomgeving/Nieuws/Documents/Adviesrapport%20BB-
functies%20def-15%20juni.pdf

7  Artikel Frankwatching.nl ‘You’ve got the power: (N)iets nieuws onder de zon?’: http://www.
frankwatching.com/archive/2006/12/27/you’ve-got-the-power-niets-nieuws-onder-de-zon/

8 Sogetti: The App-effect, http://theappeffect.org/the-book/ 
9 Website SURFconext: www.surfconext.nl
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aanbieders op een makkelijke en veilige manier kunnen gebruiken via 
de gebruikersaccounts van de instelling. De eerste instellingen proberen 
met behulp van deze technologie hun DLWO vorm te geven10.

Het landschap van de DLWO
Met deze ontwikkelingen groeit de DLWO uit van een afspiegeling 
van de campus naar een landschap vol diensten en functies, dat zich 
vanuit de instelling uitstrekt in de richting van het internet. Een land-
schap dat daarmee ook voortdurend aan verandering onderhevig zal 
zijn. Topdown implementaties en traditionele uitspraken, zoals ‘bouwen 
van een systeem’,‘kiezen van een oplossing’ of ‘één applicatie per 
functie’ volstaan niet langer. De DLWO vraagt om landschapsbeheer, 
wellicht nog meer om planologie. De plattegrond van het landschap 
moet aangepast worden aan de ontwikkelingen in onderwijs, didac-
tiek en techniek. Het niveau van de planologie in de organisatie is 
lastig te bepalen. De veranderingen spelen zich op verschillende 
niveaus af: in de directiekamer, maar evenzeer in de collegezaal. Hoe 
meer de eindgebruiker zelf bepaalt waarmee hij werkt, des te lastiger 
wordt het (functioneel) beheer en het informatiemanagement te 
organiseren.

Vier domeinen in het groeiende landschap
Het landschap van de DLWO kent vanuit instellingsperspectief vier 
domeinen: 

1. Leren en lesgeven
De basis wordt gevormd door het leren en lesgeven. In dit domein 
leeft de kern van de didactiek in de interactie tussen docenten en 
 studenten. Studenten leren en ontwikkelen zichzelf. Docenten orga-
niseren het onderwijs in vakken en modulen of onderwijseenheden. 
Zij innoveren en ontwikkelen zichzelf in hun professie als onderwijs-
gevende. Zij benutten de infrastructuur in de DLWO. 

2. Opleiding
Het tweede domein is dat van de opleiding. Hier vinden vakken en 
docenten hun plek. De opleiding bepaalt het onderlinge verband 
tussen vakken en modules en organiseert het geheel. De onderwijs-
visie of - wanneer deze visie minder expliciet is - de onderwijscultuur, 
speelt een belangrijke rol. Curriculumontwikkeling naar aanleiding 
van veranderingen in beroepspraktijk, vakgebied én wetenschap 
behoort tot dit domein.

3. Onderwijsorganisatie en ondersteuning
De opleiding is ingebed in een organisatie die als doel heeft het 
onderwijsproces te faciliteren. Om het primaire proces heen is een 
breed scala aan diensten en ondersteuning georganiseerd. Naast een 
technische infrastructuur zijn er logistieke processen, een helpdesk 
en ICTO’ers of andere ondersteuners, (examen-, toets- en curriculum)
commissies en beleidsmakers. 

4. Instelling
Het vierde domein is dat van de instelling. De instelling (bestuurders) 
bepaalt het metabeleid ten aanzien van onderwijs en de infrastruc-
tuur en is de beheerder en met name de financier van het landschap. 

Personal learning environment – Scott Wilson

Het concept van de ‘extended’ DLWO is niet geheel nieuw. 
Rond 2005/2006 introduceerde Scott Wilson zijn concept 
van de personal learning environment (PLE). Web 2.0 was 
toen de hype. Overal op het web verschenen toepassingen 
waardoor de internetgebruiker niet meer alleen consumeerde, 
maar zelf ging produceren en interacteren met andere ge-
bruikers. Volgens Wilson ging de PLE bestaan uit een door de 
student uit web 2.0-tools samengestelde omgeving die deels 
gevuld zou worden met informatie vanuit de onderwijsinstel-
ling. Deze trend zie je nu terug in het idee om informatie ‘van’ 
de instelling via widgets op het web of in apps op de smart-
phone te ontsluiten. In het concept van Wilson werd vooral de 
student als actor gepositioneerd. Hij creëert immers zijn per-
soonlijke omgeving door vrije webtools te combineren met 
door de instelling aangeboden widgets met informatie. Maar 
niet alleen de student kiest, ook de kennismedewerkers van 
de instelling zullen hun keuzes maken voor tools, widgets en 
apps van binnen en buiten de digitale muren van de instelling.

Vier domeinen
in het groeiende landschap 
van onderwijs en de DLWO

1
Docenten innoveren en 
benutten infrastructuur

2
Opleidingen geven vakken

en docenten hun plek

3
De infrastructuur voor

DLWO evolueert

4
Bestuur ontwikkelt beleid t.a.v.

onderwijs en infrastructuur

10  Pilot SURFconext: http://www.surfnet.nl/nl/nieuws/Pages/  
InstellingenvoerenpilotsuitmetSURFconext.aspx 
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Het landschap met kasteel en vestingstad
In de ‘extended’ DLWO kan elke gebruiker informatie opslaan, 
 beheren en vernietigen binnen en buiten de instelling. Informatie ver-
spreidt zich over netwerkschijven, inboxen, maar ook over dropboxen, 
skydrives, usb-sticks, iPads en allerlei andere apparaten. De totale 
collectie aan informatie kan niet meer centraal beheerd worden. De 
instelling moet bepalen welke informatie zij zelf moet beheren en wat 
aan de eindgebruiker wordt overgelaten. Metaforisch: wat gebeurt er 
in het digitale landschap in het kasteel en wat in de vestingstad? 
In de middeleeuwen ontstond de stad vaak rond de muren van een 
kasteel. De graaf bood bescherming en organisatie. In de stad was 
het een en al bedrijvigheid, de ambachtslieden waren aan het werk: 
de smid, de schrijnwerker, de slager en de bakker. De poorten in de 
stadmuren stonden (overdag) open, maar werden wel bewaakt. Bui-
ten de stad lag het platteland waar het onveilig was. Daar moest je 
goed opletten geen struikrovers tegen te komen. 

Het kasteel
In de metafoor van het landschap met kasteel en vestingstad  bewaakt 
de instelling het kasteel. Hierin bevinden zich de kernsystemen van de 
instelling. Het hart van het kasteel is het archief waarin officiële infor-
matie wordt opgeslagen, waaronder alle bewijsvoerende documenten 
en studiepuntgevende onderwijsfeiten. Maar ook de informatie die 
nodig is om het onderwijs- en werkproces goed te laten verlopen. 
Om het kasteel ligt een slotgracht en staat een dikke muur. Je komt 
er niet in zonder de juiste rechten.

De vestingstad
Onderzoeken, studeren, leren en werken vindt plaats in de vesting-
stad: de open, dynamische leer- en werkomgeving. Het kasteel stelt 
informatie ter beschikking en ontvangt informatie. Het kasteel kan 
alle informatie leveren die nodig is voor het proces en de externe ver-
antwoording. De gilden, kooplieden en burgers (managers, docenten 
en studenten) zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen informatie. Zij 
zullen een deel van die informatie ook buiten de stadsmuur opslaan, 
op het platteland van het world wide web… en dus op eigen verant-
woordelijkheid.

Net als bij ‘managed’ en ‘unmanaged devices’ zal de instelling een 
besluit moeten nemen over ‘managed’ en ‘unmanaged’ informatie.  
De backoffice- en archiefsystemen horen in het kasteel thuis en 
worden dus vanuit de instelling georganiseerd. De vrij beschikbare, 
maar aan de instellingen gekoppelde diensten uit de cloud (via 
SURFconext) zijn bijvoorbeeld onderdelen van de vestingstad. De 
instelling fungeert hierbij als informatieprovider. Slechts een selectie 
van de informatie die in het onderwijs ontstaat, wordt als onderdeel 
van het (logistieke) onderwijsproces binnen de muren van het kasteel 
geborgd (zie thema kwaliteit van informatie en informatiebeheer).

2.1 Aanleidingen tot verandering

We onderscheiden vier typen aanleidingen voor veranderingen in de 
DLWO:
• Strategische aanleidingen
• Externe aanleidingen
• Technische en functionele aanleidingen
• Didactische aanleidingen

Strategische aanleidingen
Een analyse11 van de strategie van het ministerie van OC&W, de 
hoofdlijnakkoorden en instellingsplannen van alle universiteiten en 
de instellingsplannen van alle hogescholen heeft geresulteerd in een 
overzicht van mogelijke strategische aanleidingen voor veranderin-
gen in de DLWO.

Samengevat:
1.  Verhogen studierendement en terugdringen studie-uitval 
 a.  Verbeteren aansluiting tussen het voortgezet en het hoger 

 onderwijs
 b. Verbeteren studiebegeleiding
 c. Flexibiliseren van het aanbod
 d. Intensiveren van het onderwijs
 e. Verhogen van de sociale binding 
2. Internationaliseren van het onderwijs
3. Efficiency en effectiviteit verhogen
4. Samenwerking tussen kennisinstellingen

De DLWO kan bijdragen aan het realiseren van deze strategische 
doelen door:
• Studiegedrag te analyseren en mogelijke deficiënties te signaleren.
•  Het verhogen van de flexibiliteit door het afnemen van de   

plaats- en tijdgebondenheid van onderwijs.

2  veranderingen in de 
dlwO: waarOm en hOe?
Veranderingen in de DLWO kunnen verschillende aanleidingen hebben.  
Zo zijn er strategische aanleidingen zoals het streven naar verhoging van de 
 efficiency van de bedrijfsvoering. Er zijn externe aanleidingen zoals aflopende 
licentieovereenkomsten of bijvoorbeeld een docent die een nieuwe applicatie 
van buiten de instelling inzet. Het is goed om de aanleidingen tot veranderin-
gen in beeld te houden. Veranderingen in de DLWO zijn vaak technisch van aard, 
maar blijken - zeker als het onderwijs betreft - meestal organisatieveranderingen. 

11  Uitwerking strategisch landschap ministerie OC&W, universiteiten en hogescholen (Wilco te 
Winkel, Erasmus Universiteit): https://www.edugroepen.nl/sites/SHO/SitePages/Home.aspx
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•  Het aanbieden van meer en rijker onderwijsmateriaal, nieuwe 
didactische werkvormen zoals gaming en simulaties, persoonlijke 
leerroutes en contact met docenten.

•  Samenwerking tussen studenten te ondersteunen of sociale media 
in te zetten om ervoor te zorgen dat ze betrokken blijven bij hun 
studiegroep,

•  Internationale informatievoorziening en communicatie te facilite-
ren en laagdrempelige informatie-uitwisseling met andere kennis-
instellingen mogelijk te maken

•  Student- en onderwijsgegevens eenduidig op te slaan, bedrijfs-
processen te vereenvoudigen en te harmoniseren en een samen-
hangende architectuur van processen en informatiesystemen te 
ontwikkelen zodat correcte, volledige en actuele stuurinformatie 
geleverd wordt.

•  ICT-ondersteuning voor onderwijs en onderzoek instellingsoverstij-
gend in te richten door gebruik te maken van voorzieningen zoals 
SURFconext.

 
Didactische aanleidingen

Geïnspireerde docenten
Het hoger onderwijs staat voor de uitdaging de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen, sleutelfiguur daarin is de docent. Docenten 
raken geïnspireerd door nieuwe ICT-mogelijkheden en willen daarvan 
gebruikmaken in hun cursussen. Er zijn veel verschillende ICT-toepas-
singen mogelijk in het onderwijs. De nieuwsgierigheid van docenten 
naar nieuwe didactische methoden heeft een georganiseerd gevolg 
nodig. Hoe maakt een docent de juiste keuze voor de juiste ICT- 
toepassing? Op welke manier zet de docent ICT in?

Onderwijs (her)ontwerpen
Een andere didactische aanleiding is die van het (her)ontwerpen van 
onderwijs. Docenten moeten soms door inhoudelijke herzieningen of 
externe uitdagingen, zoals de toename van het aantal studenten, op 
zoek naar nieuwe werkvormen. Een van de manieren om onderwijs te 
(her)ontwerpen is de inzet van nieuw gereedschap binnen de DLWO. 
Het SURF-project March-ET12 is gestart vanuit de invalshoek dat een 
(her)ontwerptraject een goed moment is om de mogelijkheden van 
techniek erbij te betrekken. Ook in het project E-merge13 is gewerkt 
aan cursusmateriaal voor docenten met herontwerp als uitgangspunt.

Samenwerken wordt belangrijker
Of het nu gaat om studenten die samen met hun docent aan een vak 
werken, of om onderzoekers die met collega’s in binnen- en buiten-
land aan een onderzoeksproject werken: er is in toenemende mate 
behoefte aan een digitale leer- en werkomgeving die samenwerken 
beter faciliteert dan nu het geval is. Daarnaast wordt ook contact 
met en openheid naar instanties en organisaties in het beroepenveld 
belangrijk. Hierbij is de rol van de docent en het didactisch onder-
wijsontwerp van belang. Effectief samenwerken kan alleen als alle 

betrokkenen zich houden aan afspraken en conventies binnen het 
samenwerken. Als organisator van het samenwerken zal de docent 
afspraken moeten maken over hoe en met welke middelen samenge-
werkt wordt14.

Organiseren van groepsleren en feedback
Het efficiënter en effectiever organiseren van het leren vraagt om de 
ontwikkeling van een nieuwe set tools die het werken in verschillende 
rollen (coach, expert, procesbegeleider) voor de betrokken docenten, 
studenten en externe experts mogelijk maakt. Ook op het gebied van 
het geven van feedback ontstaat behoefte aan nieuwe functionaliteit. 
Feedback wordt vanuit verschillende rollen gegeven en moet geclas-
sificeerd en beoordeeld kunnen worden. Daarnaast is het van belang 
het werk- en leergedrag van studenten beter in kaart te kunnen 
 brengen om vervolgens adviezen op dit vlak te kunnen geven. 

Technische en functionele aanleidingen

Web 2.0 in het onderwijs
Het gebruik van handige, veelal gratis aangeboden web 2.0-toepas-
singen in het onderwijs neemt onmiskenbaar toe. Wat daarbij opvalt, 
is dat ook bij de bekende ELO-platforms (zoals Blackboard) en de 
meer zakelijke werkomgevingen (zoals Office en Sharepoint) een 
snelle integratie plaatsvindt. BlackBoard 9.x sluit bijvoorbeeld aan 
op Flickr, Google Maps en YouTube. De Office-omgeving integreert 
social media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Beide omgevingen 
zijn inmiddels standaard uitgerust met wiki- en blogfuncties. Het is 
een trend dat sociale netwerken en web 2.0-toepassingen in de  leer- 
en werkomgevingen worden geïntegreerd. 

12  In de modules van MarchET leren docenten in het hoger onderwijs hoe zij ICT op een ef-
fectieve manier kunnen inzetten in hun onderwijs. Hierbij speelt integratie tussen inhoud, 
didactiek en technologie een centrale rol: www.marchet.nl

13  De TU Delft, de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool 
 vormen samen het E-merge consortium. Binnen E-merge voeren zij gezamenlijk innova-
tieve projecten uit rond het gebruik van ICT in het onderwijs. http://www.e-merge.nu/ 

14  Dit was een van de conclusies van het SURF innovatieproject: de kenniswerker in SHAPE. 
https://www.surfgroepen.nl/sites/SHAPE/Shared%20Documents/eindverslag_SHAPE.doc

Web 2.0

De term web 2.0 verwijst naar de ontwikkeling van internet tot een interactief 
 medium: iedereen kan informatie toevoegen (user generated content). Het delen van 
informatie staat centraal. Dit in tegenstelling tot de meer ‘traditionele’ websites, waar 
voornamelijk door experts geschreven teksten te vinden zijn (web 1.0). Voorbeelden 
van web 2.0-applicaties zijn: YouTube als videobank en publicatiemedium, Twitter 
als communicatietool, LinkedIn als portfolio, Google Docs als samenwerkomgeving, 
Facebook en Hyves als sociale ontmoetingsplaats, Sky Drive, Dropbox of iCoud als 
virtuele netwerkdrives en bijvoorbeeld SURFgroepen als samenwerkingsomgeving 
voor docenten en studenten.
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Wel moet de betrouwbaarheid en bestendigheid van dit soort diensten 
in beschouwing genomen worden. Vooral Google werkt met bèta-
diensten die soms spontaan weer afgebouwd worden. Google Video 
werd ‘bevroren’ en het met veel bombarie geïntroduceerde WAVE 
was slechts een kort leven beschoren. Ook van Delicious werd het 
einde al eens aangekondigd. Succesvolle producten worden opge-
kocht en geïncorporeerd. Zo kocht Blackboard onlangs het succes-
volle Elluminated. Skype is overgenomen door Microsoft en schijnt 
deel uit te gaan maken van Office 2013. De verdere en voortdurende 
impact van de ‘technology push’ blijft moeilijk te voorspellen.

Mobiele omgeving
Het ICT-gebruik verplaatst zich in razendsnel tempo van de desk-
top naar de mobiele omgeving: smartphones, laptops, e-readers en 
tablets. Ook de hoeveelheid apps groeit. Hiermee ontstaat een grote 
mate van ‘self-service’ op het gebied van het ontsluiten van gegevens, 
communicatie en interactie. De explosieve groei van mobiele appara-
ten en apps kondigt ook voor de DLWO nieuwe ontwikkelingen aan. 
Nu al blijkt dat via mobiel internet meer e-mailverkeer gegenereerd 
wordt dan via vaste werkplekken15. Mobiele apparaten en het touch–
screen bieden nieuwe (software)mogelijkheden. Nieuwe browse- en 
swipe-ervaringen genereren andere vormen van presentatie en infor-
matie en geven nieuwe interactiemogelijkheden.

Bring Your Own Device  
Een groeiend aanbod van diensten en applicaties is op steeds meer 
verschillende mobiele apparaten beschikbaar. Studenten en docenten 
kiezen hun eigen apparaten en nemen deze mee naar studie en werk. 
Deze ontwikkeling staat bekend onder de noemer Bring Your Own 
Device (BYOD). Studenten zijn gewend eigen apparaten te kopen, 
maar medewerkers niet. Zij willen daarvoor een vergoeding van de 
instelling, wat fiscale en licentietechnische gevolgen heeft.

BYOD heeft impact op het beleid van de instellingen als het gaat 
om ICT-voorzieningen en werkplekken. Het aantal werkplekken kan 
omlaag, omdat studenten eigen apparaten meenemen. De meeste 
instellingen hebben wifi en eduroam, maar de capaciteit van het 
draadloze netwerk zal door BYOD fors moeten worden verhoogd. 
Ook de rol van de ICT-afdeling wordt anders. De centraal beheerde 
werkplek wordt minder belangrijk. De aandacht verplaatst zich naar 
de complexer wordende ondersteuning aan de eindgebruiker.

Informatiebeheer wordt ingewikkelder door BYOD. Bestanden 
worden op verschillende apparaten gedownload en online (in de 
cloud) opgeslagen. De instelling moet bepalen wat zij zelf beheert en 

waarborgt en wat onder verantwoordelijkheid van de gebruiker valt. 
Instellingen moeten hoe dan ook hun informatiebeheer op orde heb-
ben, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan de verplichte, externe 
verantwoording (zie thema Kwaliteit van informatie en informatiebe-
heer).

Cloud computing
Parallel aan deze ontwikkeling loopt de cloudontwikkeling. Want 
het gaat niet alleen om de web 2.0-tools die vaak gratis beschikbaar 
zijn in de cloud, inmiddels zijn allerlei applicaties (software) als servi-
ces (SaaS) en zelfs complete platforms (PaaS) als dienst bij derde 
partijen af te nemen. Voor het onderwijs is Microsoft Office 365 for 
Education daar een voorbeeld van. Deze omgeving biedt e-mail, 
 opslagcapaciteit en Office Apps (Word, Powerpoint, Excel etc.).  
Ook het Google-platform is beschikbaar: Google for education. Deze 
platforms zijn te benaderen met de eigen instellingsaccount via de 
SURFfederatie/SURFconext.

Studenten en medewerkers gebruiken steeds meer internetdiensten, 
zowel in hun persoonlijke leven als in hun studie of werk. Denk bij-
voorbeeld aan e-mail (Google, Microsoft), opslagcapaciteit (Dropbox, 
iCloud, Google Drive), fotoalbums (Picasa, Flickr) en sociale media 
(Twitter, Facebook). Voor elk doel kiezen zij een dienst die het best 
past bij hun persoonlijke wensen en voorkeuren. Het is voor de instel-
ling van strategisch belang het tempo van deze veranderingen zo goed 
mogelijk te volgen. Daarmee voorkomen zij dat zij de aansluiting met 
deze belangrijke stakeholders verliezen.
Bij instellingen roepen deze ontwikkelingen de nodige vragen op. 
Levert outsourcen naar de cloud echt een kostenbesparing op en 
is het veilig? Belangrijke aspecten zijn het eigenaarschap van een 
 functionaliteit, privacyaspecten bij opslag van gegevens in de cloud, 
continuïteit van de levering en de betrouwbaarheid van derde 
 partijen en licentie-aspecten (zie thema Sourcing van de DLWO).

Externe aanleidingen

Licenties en support
Een externe aanleiding voor veranderingen in de DLWO is het aflopen 
van een licentieovereenkomst of de stopzetting van een product, 
dienst of een essentieel onderdeel ervan. Dit kan een moment zijn om 
nieuwe keuzes te maken, applicaties af te bouwen en uit te faseren 
of een beweging naar de cloud te maken. Bij implementaties van 
forse onderdelen van de DLWO is een Europese aanbesteding aan 
de orde. Voor veel Nederlandse hoger onderwijsinstellingen met een 
Blackboard- licentie speelt dit in 2012 al.

Consumerization
Gebruikers van de DLWO zijn uiteraard ook consumenten op een 
markt met steeds nieuwe ICT-producten, -diensten en -leveranciers. 
Ze hebben thuis vaak meer geavanceerde apparaten dan de onder-

15  Op nu.nl ‘Dataverkeer groeit. Wereldwijd is het mobiele dataverkeer in een jaar tijd bijna 
verdrievoudigd. Het dataverkeer groeit nu tien keer zo snel als het spraakverkeer.  
Dat blijkt uit cijfers van Ericsson die het bedrijf vrijdag bekendmaakte.’ 
http://mobiel.nu.nl/pda/tech/231660-Aanpassing-internetbundels-wegens-groeiend-
dataverkeer.html
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wijsinstelling biedt, nemen die ook steeds meer mee en stellen steeds 
hogere eisen aan ICT-middelen en online (social) tools. Omdat de 
instellingen deze kwaliteit niet kunnen leveren, moeten ze meegaan 
met de BYOD ontwikkeling. De consumentenmarkt en de keuzes die 
consumenten maken gaan het gebruik in de instelling bepalen. Dit 
wordt ook wel ‘consumerization’ genoemd. De consumentenmarkt 
heeft dus een grote impact op de toekomst van de DLWO. 

Open educational resources 
Een trend die specifiek op het vlak van onderwijs ligt, is de groeiende 
belangstelling voor open educational resources (OER). Wereldwijd 
stellen hogescholen en universiteiten steeds vaker onderwijsmateriaal 
publiek beschikbaar. Ook overheden investeren fors in de ontwik-
keling van open leermaterialen. Er zijn drie lijnen in te ontdekken. 
Ten eerste het openzetten van content vanuit de instelling, zoals 
het  publiceren van opgenomen weblectures of het aanbieden van 
complete cursussen. Voorbeelden zijn MIT16 (Massachusetts Insti-
tute of Technology) en Harvard, maar ook de Open Universiteit en 
de TU Delft17. Daarnaast zijn er instellingsoverstijgende initiatieven, 
zoals bijvoorbeeld het project Wikiwijs. Dit is een website waar open 
leermateriaal uit de  gehele onderwijskolom (van basis- tot universi-
tair onderwijs) te  vinden, gebruiken en aan te passen is. Ten slotte 
publiceren particuliere  initiatieven van buiten de reguliere onderwijs-
instellingen onderwijsmateriaal. Een voorbeeld daarvan is de Khan 
Academy18. Voor de DLWO betekent dit dat externe OER als content 
ter beschikking komen, maar ook dat instellingen zelf OER ter be-
schikking gaan stellen. Denk hierbij ook aan een project als de HBO 
Kennisbank19.

Veranderende wet- en regelgeving
Het kabinet neemt maatregelen om de kwaliteit in het hoger onder-
wijs beter te waarborgen. De keuring (accreditatie) van opleidingen 
wordt strenger en onafhankelijker en de Inspectie van het Onderwijs 
gaat strenger toezicht houden op de kwaliteit. De accreditatie van 
de opleidingen gebeurt door deskundigen die worden geselecteerd 
door accreditatieorgaan NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie 
Organisatie). Om te voorkomen dat werkstukken, zoals scripties, niet 
meer te achterhalen zijn, worden instellingen verplicht deze minstens 
zeven jaar te bewaren. Instellingen zijn verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en de betrouwbaarheid van bewijsvoerende documenten en 
studiepuntgevende onderwijsfeiten. Het is voor veel onderwijsinstel-
lingen een grote uitdaging om de juiste informatie op de juiste plek 
te krijgen. Een van de complicaties is dat naast de digitale diensten 
die de instelling zelf aanbiedt, steeds meer andere (online) applicaties 
worden ingezet voor het onderwijs (zie thema Kwaliteit van informa-
tie en informatiebeheer).

2.2 Aanpassen, onderhouden en besturen van de DLWO: 
Governance

De digitale leeromgeving is historisch gegroeid en voortdurend aan 
verandering onderhevig. Op sommige veranderingen in de DLWO 
kunnen instellingen zich beleidsmatig rustig voorbereiden. Andere 
veranderingen overkomen instellingen en vragen om een ad hoc 
reactie. Als het ‘lifecycle management’20 van het applicatielandschap 
goed is ingeregeld, komt het aflopen van een licentie niet als verrassing. 
Andere externe aanleidingen, zoals bijvoorbeeld het stoppen van de 
dienstverlening van SURFmedia, kunnen zich onverwacht voordoen. 
Een trend als ‘Bring Your Own Device’ wordt langzaam zichtbaar en 
zou niet tot een verrassing moeten leiden. Desalniettemin kan de 
impact op de manier waarop de DLWO georganiseerd en beheerd 
wordt, groot zijn. Blijft de instelling bijvoorbeeld vasthouden aan de 
huidige werkplek/student-ratio met de bijbehorende afschrijvingstijd 
of wordt dit op het juiste moment aangepast? 

Impact op organisatie
De DLWO heeft impact op de gehele organisatie. Het managen van 
deze complexe en veranderende omgeving vergt dan ook betrokken-
heid en draagvlak vanuit de gehele organisatie. Het is daarom van 
belang relevante stakeholders in de verschillende domeinen bij veran-
deringen te betrekken, de dialoog te voeren en ook verantwoordelijk-
heden en vrijheden te bepalen. Het gesprek tussen de stakeholders 
over de veranderingen is een voorwaarde voor succes. Het creëert 
betrokkenheid, houdt de energie op peil en om maakt bijsturen 
mogelijk. Omdat de DLWO het gehele ICT-landschap van de instelling 
raakt, met alle primaire en secundaire processen, heeft een structurele 
relatie tussen alle stakeholders de voorkeur. Het landschap van de 
DLWO vraagt beheer. Het inrichten van informatiemanagement biedt 
een kader voor zo’n structuur.

Informatiemanagement
Informatie en communicatie vormen de spil van elke organisatie. 
Binnen het primaire proces van de instellingen is de DLWO op het 
snijvlak van ICT, informatie en communicatie gepositioneerd. Het is 
het samenstel van systemen die de primaire en secundaire processen 
in de onderwijsinstelling faciliteren. Informatiemanagement behelst 
het vormgeven, sturen, aanpassen, bewaken en in stand houden van 
de informatievoorziening. Alle eerder beschreven aanleidingen tot 
verandering hebben impact op dat informatiebeleid.

16 MIT Open Coursewarw: http://ocw.mit.edu/index.htm 
17 http://tudelft.nl/en/study/opencourseware/
18 Khan Academy: www.khanacademy.nl, www.khanacademy.org 
19 HBO Kennisbank: www.hbo-kennisbank.nl/ 

20  Application Lifecycle Management (ALM) is a continuous process of managing the life of 
an application through governance, development and maintenance http://en.wikipedia.org/
wiki/Application_lifecycle_management 
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Binnen het vakgebied informatiemanagement wordt vaak gerefereerd 
aan het zogenoemde Negenvlak ofwel het Amsterdamse Informatie-
management Model21. Het model bestaat uit negen vlakken die 
 ontstaan op de snijvlakken van zes assen.

•  Verticaal de assen: Business, Informatie & Communicatie en Techniek 
•  Horizontaal de assen : Strategie, Structuur en Uitvoeren.

Het speelveld van informatiemanagement wordt bepaald door het 
kruis van de middelste vlakken. Op de hoekvlakken van het Negenvlak 
heeft informatiemanagement geen directe invloed, maar deze vlakken 
hebben juist een sterke invloed op het informatiemanagement.

•  Het hoekvlak technologiebeleid wordt 
 beïnvloed door de markt van waaruit 
steeds weer nieuwe technologie in de 
richting van de DLWO ‘pusht’. Op dit 
moment kun je hier veranderingen als 
cloud, de belangstelling voor mobiel en 
apps plaatsen. Het informatiemanage-
ment bepaalt welke nieuwe technologie 
een toegevoegde waarde heeft voor de 
 instelling, Trendwatching is dus een deel-
aspect van informatiemanagement.

•  Het hoekveld bedrijfsbeleid wordt gevoed 
door de bedrijfsdoelstellingen en in ons 
geval ook de onderwijsdoelstellingen, 
maar ook door de overheidsdoelstellingen 
en regelgeving met betrekking tot het 
onderwijs. Op dit hoekvlak staan bijvoor-
beeld de strategische doelstellingen van 
de instellingen.

•  Het hoekvlak ICT processen wordt bepaald 
door de technici en beheerders, die de 
verantwoordelijkheid dragen om de zaak 
in technisch opzicht, 24x7, draaiende te 
houden. Op dit hoekvlak komt bijvoor-
beeld de impact van BYOD terecht en de 
veranderingen in het beheer die worden 
veroorzaakt door gebruik te maken van 
SAAS- en cloud-oplossingen. 

 •  Het hoekvlak bedrijfsprocessen vertegen-
woordigt het belang van de continuïteit 
en kwaliteit van het bedrijfs-/onderwijs-
proces. Op dit hoekvlak nemen de 
genoemde didactische veranderingen een 
plek in.

De geïnventariseerde aanleidingen voor veranderingen in de DLWO 
kunnen op deze hoekvlakken worden geplaatst.

Deze vier hoekvlakken beïnvloeden de managementruimte en de 
regie van het informatiemanagement en voorzien het informatie-
management voortdurend van nieuwe impulsen.  

Negenvlak of Amsterdams Model Informatiemanagement
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21  Maes, R, Informatiemanagement in kaart gebracht, Amsterdam 2003  
http://www.scribd.com/doc/9955219/Informatiemanagement-in-kaart-gebracht-Rik-Maes
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In dit hoofdstuk zijn de vier typen van aanleidingen die momenteel 
actueel lijken geïnventariseerd. Informatiemanagement zal deze aanlei-
dingen moeten wegen en de impact op de organisatie moeten inschatten. 
Ongetwijfeld verschijnen er binnenkort weer nieuwe aanleidingen aan 
de horizon, die op hun beurt weer aandacht zullen vragen22.

Het Negenvlak kan gebruikt worden als een landkaart van de DLWO 
en het is de kunst om ‘het gesprek’ tussen de verschillende assen 
en blokken - dus binnen de operationele, tactische en strategische 
assen alsmede de horizontale structuur -  te organiseren en gaande 
te houden. Op die manier kan structureel beleid geformuleerd en 
geïmplementeerd worden waarin de stakeholders betrokken zijn. Als 
zo’n structuur is gevonden is er sprake van een vorm van governance 
van de DLWO.

Het figuur hieronder toont hoe de hogeschool Leiden het Negenvlak 
aan het governancemodel relateert24. Het Negenvlak biedt op deze 
manier een handvat voor het inrichten van een governancestructuur 

waarin de actoren uit de verschillende vlakken van het Negenvlak 
gestructureerd zowel de dagelijks gang van zaken, als de noodzaak 
tot veranderen omzetten in een prioritering, in beleid en in acties. 

Projectmatig werken
Governance van de DLWO betekent in de praktijk dat aanleidingen 
tot verandering vanuit de vier genoemde categorieën gewogen zullen 
worden. Op basis van noodzaak en prioriteit zullen deze tot actie 
leiden. Deze acties worden in veel gevallen projectmatig uitgevoerd. 
Een upgrade van Blackboard versie 8 naar 9 blijkt een grote operatie, 
net als de upgrade van Sharepoint versie 2007 naar 2010. Dat geldt 
ook voor de implementatie van een nieuw roostersysteem, een nieuwe 
portal of het naar de cloud brengen van een mailomgeving. Ook het 
inrichten van een organisatie rond weblectures of een experiment 
met iPads in het onderwijs vraagt vaak om een projectmatige aanpak. 
Kenmerk van een project is het concreet te behalen resultaat en de 
daarbij afgebakende scope. Maar juist omdat de DLWO veel verschil-
lende systemen omvat, is het van belang om juist de samenhang 
tussen de projecten te bewaken. Dit is dan ook een onderdeel van 
informatiemanagement. Projecten die met elkaar samenhangen, 
 worden vaak in de vorm van een programma doorgevoerd waarbij 
het programmamanagement de scope van elk project en de samen-
hang tussen de projecten kan bewaken. 

De businesscase als instrument
Bij veel instellingen is het gebruikelijk om een programma of project 
te starten met het maken van een businesscase. Een goede business-
case toont het belang van een verandering aan. Met de businesscase 
worden beslissingen onderbouwd en gerechtvaardigd. Toch is de 
businesscase sec niet voldoende om een beslissing op te baseren en 
draagvlak te creëren. Een goede businesscase geeft het management 
de juiste basis voor besluiten en biedt de projectorganisatie meet-
factoren voor het succes van het project25.

Noodzaak van verandering aantonen
De belangrijkste functie van de businesscase is het aantonen van de 
noodzaak van de verandering. Het maakt de te bereiken voordelen 
zichtbaar en meetbaar. De businesscase toont de verhouding tussen 
de benodigde investering en de te behalen resultaten. Op basis van 
deze explicitering kan het management (bestuur) een onderbouwde 
beslissing nemen. In de literatuur zijn vele boeken geschreven en ook 
het internet biedt goede templates en checklists voor het maken van 
een businesscase26.
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22  SURF heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd rond het maken van een trendradar, 
waarbij trends uit een tiental trendrapporten zoals het horizon rapport op een assenstelsel 
wordt geplot. Zie: http://wiki.surf.nl/display/trends/Trendwatch+bijeenkomst+04-04-2012

23  http://www.managementbase.com/mb/bastagroup/ictgovernancewhitepaper.pdf
24 B.Klompenhouwer, informatiemanagement Hogeschool Leiden, 2012
25 Hans Ogg tijdens het seminar “Businesscase & DLWO” SURFacademy 2012
26  Zie bijvoorbeeld het boek ‘Waarom doen we dit eigenlijk’ over de businesscase als 

 succesfactor voor projecten van auteur Michiel van der Molen.
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ICT-governance is de wijze waarop in een organisatie de 
ICT-activiteiten worden aangestuurd en bekostigd, zodat de 

geplande verbeteringen of doelstellingen ook daadwerkelijk 
behaald worden23.
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Kwantitatieve en kwalitatieve voordelen
De voordelen van een verandering zijn in twee groepen op te delen: 
kwalitatieve en kwantitatieve voordelen. Afhankelijk van iemands 
gezichtspunt, rol en verantwoordelijkheden zal een persoon meer 
belang hechten aan kwalitatieve of kwantitatieve resultaten. Zo lijken 
beslissers vaak meer belang te hechten aan kwantitatieve voordelen 
terwijl inhoudsdeskundigen zich meer richten op de kwalitatieve 
voordelen. Vaak wordt geprobeerd om kwalitatieve resultaten (ook 
wel de zachte voordelen) te kwantificeren om zo beide typen resulta-
ten met elkaar te kunnen vergelijken en ermee te kunnen rekenen. Dit 
is een valkuil. Dit soort berekeningen blijkt in de praktijk bijna nooit te 
kloppen. Hierop sturen heeft tot gevolg dat de kans groot is dat het 
project niet de baten realiseert die ervan verwacht werden. En on-
danks een mogelijk positief project kan het resultaat toch tegenval-
len, omdat te zeer is geprobeerd de baten om te zetten in financiële 
termen. De ervaring leert dat slechts 20 procent van de argumenten 
waarop een beslissing wordt gebaseerd gerelateerd is aan geld, terwijl 
80 procent van de aandacht uitgaat naar geld.

Voorwaarden goede businesscase
Een goede businesscase voldoet in elk geval aan de volgende voor-
waarden:
•  De businesscase is transparant. Bronnen zijn duidelijk vermeld en 

berekeningswijzen zijn helder uitgelegd en na te rekenen. 
•  In de businesscase is voldoende aandacht voor de risico’s die 

verbonden zijn aan de uitvoering van de verandering en resultaten 
zijn duidelijk gedefinieerd. 

•  In de businesscase is ruimte voor de omgeving waarin de veran-
dering plaats zal vinden. De verwachte neveneffecten zijn in kaart 
gebracht. Een goede stakeholdersanalyse is fundamenteel voor 
het bereiken van een succesvolle verandering. 

•  Gebruikte termen zijn goed gedefinieerd. Dit is van groot belang, 
want iedereen communiceert vanuit zijn eigen achtergrond en 
hoort en leest daarmee per definitie selectief. 

•  De businesscase heeft een ‘eigenaar’. Dit is iemand in de orga-
nisatie die zich verantwoordelijk acht voor het behalen van de 
benoemde voordelen. 

•  Een businesscase heeft een duidelijke houdbaarheidsdatum. 
De businesscase is een weergave van de werkelijkheid van het 
moment waarop deze gemaakt is. Er kan een Plan-Do-Check-Act-
cyclus gevolgd worden voor de businesscase. Hiermee wordt na-
gegaan of en in hoeverre benoemde voordelen en risico’s nog van 
kracht zijn en wordt vastgesteld hoe de verschillende stakeholders 
op dat moment over de verandering denken. 

Aandachtspunten bij het gebruik van een businesscase
•  Een businesscase is een goed instrument om keuzen, voor zover 

mogelijk, te objectiveren. Maar bovenal is het een instrument om 
met de verschillende stakeholders in gesprek te komen over de 
gewenste verandering en zo inzicht te krijgen in ieders belang. 
Een businesscase helpt ook om te toetsen of en in hoeverre de 
gewenste verandering past in de strategische richting van de 
instelling. Een goede businesscase helpt te overtuigen.

•  Het meetbaar maken van de effecten van een verandering vraagt 
om een meetlat. Deze meetlat wordt vooraf gedefinieerd en 
tijdens de uitvoering van de verandering gebruikt om de effecten 
te meten. Bedenk dat bij innovatieve veranderingen de resultaten 
niet altijd op voorhand te kwantificeren zijn. In die gevallen kan de 
businesscase de vijand van de innovatie worden. Als Edison vooraf 
een businesscase had moeten maken voor het ontwikkelen van de 
gloeilamp, dan was deze waarschijnlijk niet uitgevonden. 

•  Een ander aandachtspunt bij het gebruik van het instrument 
businesscase is de reeds genoemde houdbaarheidsdatum. Op 
regelmatige basis moeten de voordelen heroverwogen worden 
en moet de juistheid van argumenten worden gecontroleerd. In 
een omgeving waar ontwikkelingen en veranderingen elkaar snel 
opvolgen is het van cruciaal belang om steeds opnieuw te wegen 
en te besluiten. 

2.3 Aanbevelingen

Samenvattend de aanbevelingen uit dit hoofdstuk:
•  Weet wat de aanleiding is voor een gewenste verandering in de 

DLWO. Is dit een strategische, functionele, externe, technische of 
didactische aanleiding? 

•  De DLWO vraagt om bestuur waarin verschillende stakeholders 
participeren. Het Negenvlak biedt een kader om een governance-
structuur in te richten. 

•  Maak een businesscase om het belang van de verandering aan te 
tonen en om in gesprek te komen met de stakeholders.

Breng bij elke
 

verandering d
e 

stakeholders 
in 

kaart.

21  Maes, R, Informatiemanagement in kaart gebracht, Amsterdam 2003  
http://www.scribd.com/doc/9955219/Informatiemanagement-in-kaart-gebracht-Rik-Maes
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De gebruikersbehoefte is een belangrijk aspect bij de doorontwikkeling van de 
DLWO. Al vanaf de start van het programma Onderwijs@DLWO is geprobeerd de 
gebruiker in beeld te krijgen en zijn behoeften en verwachtingen ten aanzien van de  
DLWO te peilen. Dit gebeurde onder andere met instellingsbezoeken27, rondetafel-
gesprekken28 en het spelen van een DLWO-spel. De centrale vraag hierbij is ‘wat ver-
wacht de gebruiker van de DLWO?’. Oftewel: wat is de visie van de gebruiker? Maar 
ook heel belangrijk om een koers te kunnen bepalen: wat is de visie op de gebruiker?

Enquête
In mei 2012 heeft de Universiteit van Amsterdam een enquête uitgezet 
onder de studenten van vrijwel alle faculteiten. In totaal reageerden 
2.167 studenten. De conclusies van de enquête29 bevestigen het beeld 
van de snelle opmars van de smartphones en het gebruik van apps. 
Ook laat de enquête zien dat studenten in ruime mate beschikken over 
eigen computers en laptops. Bij de vraag naar onderwijskundige toe-
passingen springt de behoefte aan (nog meer) weblectures er duidelijk 
uit. Deze enquête geeft een mooi beeld van de visie van de gebruiker.

3.1 Visie van de gebruiker

De gebruikers van de DLWO vormen samen een bont gezelschap. 
De leer- en werkomgeving is er immers voor studenten, docenten, 
onderzoekers, ondersteuners, managers, bezoekers, alumni, externen 
en andere betrokkenen. Tijdens rondetafelgesprekken werd duidelijk 
dat het begrip DLWO nog niet zo bekend is. Zowel door studenten 
als docenten werd de associatie gelegd met de leeromgeving, veelal 
synoniem aan Blackboard. Daarnaast en in mindere mate werden ook 
aanpalende systemen als rooster- en volgsystemen genoemd. De 
insteek van deze gesprekken was vrij functioneel: van welke DLWO-
functies wordt gebruikgemaakt? Wat zijn de verwachtingen daarbij 
van de instelling? Wat organiseren de student en de medewerker bij 
voorkeur zelf? En hoe wordt samenwerking in en rond het onderwijs 
met gebruikmaking van gratis ICT-diensten georganiseerd? 

Vier profielschetsen
Op basis van de input uit de instellingsbezoeken en rondetafel-
gesprekken zijn profielschetsen gemaakt van de student, de docent,  
de onderzoeker en de manager.

De student
Studenten gebruiken en waarderen goede en gebruiksvriendelijke 
functionaliteit aangeboden door de instelling. Denk bijvoorbeeld aan 

3 thema

Gebruikersbehoefte

27  Bezochte instellingen: Avans Hogeschool, Hogeschool Saxion, Universiteit Utrecht,  
Erasmus Universiteit

28  Rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van diversie instellingen vertegenwoordigd 
in de SIG DLWO

29  Artikel SURFspace ‘Wat willen studenten met ICT in het onderwijs’:  
https://www.surfspace.nl/artikel/813-wat-willen-studenten-met-ict-in-het-onderwijs 
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roosters die gesynchroniseerd zijn met de agenda op de mobiele 
telefoon. Gebruiksgemak staat voorop. De student wil niet veel tijd 
besteden aan het leren werken met de omgeving van de instelling. 
Vindt de student iets onhandig of omslachtig, dan kiest hij al snel 
voor een programma dat buiten de instelling wordt aangeboden. 
Hoewel de student eenvoudig uitwijkt naar gratis online voorzienin-
gen, geeft hij er de voorkeur aan dat de instelling deze voorzieningen 
ook aanbiedt. Op deze manier hoeven privé gebruikte diensten (met 
privégegevens of persoonlijke groepen) niet ingezet te worden voor 
de opleiding. Studenten verwachten dat de instelling betrouwbare 
en actuele informatie via internet en mobiele apparaten beschikbaar 
stelt, denk hierbij aan rooster(wijzingen), spreekuren en cijfers.30

Studenten maken veel gebruik van online vrij beschikbare informatie 
en content (open educational resources). Ze leren via elkaar handige 
functies kennen en gebruiken ICT, sociale media, telefoon en gratis 
apps vooral voor communicatie en samenwerken. Vrijwel alle studen-
ten zijn actief op Facebook. Andere sociale media, zoals Twitter en 
LinkedIn, scoren minder, maar er zit wel groei in het gebruik. In de 
gevoerde gesprekken waren de meningen verdeeld over de vraag of 
studenten sociale media voor hun opleiding willen gebruiken. 

De docent
Docenten gebruiken steeds meer ICT in het onderwijs. Het wordt 
vooral ingezet voor communicatie en voor de distributie van materiaal. 
E-mail is het communicatie- en archiefsysteem voor veel docenten. 
Docenten maken veel gebruik van vrij beschikbare informatie en content 
(open educational resources). Weblectures zijn enorm populair en 
worden ook steeds creatiever ingezet (flipped classroom). Er is vraag 
naar eenvoudiger voorzieningen voor digitaal toetsen. 

De docent gaat zijn onderwijs anders organiseren en wil daarbij 
keuzevrijheid. Van de instelling verwacht hij dat de ICT-faciliteiten 
betrouwbaar zijn. Als het netwerk eruit ligt, ligt het hele bedrijf stil.  
Er is weinig begrip voor de complexiteit die een goede informatie-
huishouding vereist.

De docent heeft geen ICT-fobie of weerstand tegen ICT meer. Hij 
gebruikt zijn smartphone of tablet intensief, is bekend met YouTube, 
Google en allerlei andere online diensten en apps. Er is nog steeds 
een tweedeling in voorlopers en achterblijvers, maar de kloof wordt 
toch minder breed, vooral onder invloed van de consumentenmarkt. 
Het doordacht inzetten van ICT binnen de didactiek is vaak een 
tweede stap die nog genomen moet worden (zie thema Didactiek).

De onderzoeker
Hoewel onderzoek buiten de scope van het programma Onderwijs@
DLWO valt, zijn onderzoekers binnen de universiteiten en lectoren 
bij hogescholen een belangrijke gebruikersgroep van de DLWO (hier 
dus expliciet niet te verwarren met de ELO). Door de toegenomen 
mogelijkheden van kennisdeling en -verspreiding raken traditionele 
publicaties, onderzoeksgegevens en instrumenten zoals modellen, 
algoritmes en visualisaties steeds meer met elkaar verweven. De 
onderzoeker gebruikt de DLWO voor het vinden, creëren, versprei-
den en openbaar toegankelijk maken van onderzoeksresultaten. Hij 
maakt daarbij steeds meer gebruik van generieke functionaliteiten. 
Onderzoekers werken vaak buiten en over de instellingen heen. Zij 
onderhouden hun (internationale) contacten buiten de instelling via 
de DLWO.

De manager
ICT is een bedrijfskritische factor. Het hoger onderwijs staat maat-
schappelijk in een kritische belangstelling. Juiste informatie is nodig 
voor (externe) verantwoording, sturing en tevredenheid van studenten 
en medewerkers. Er moet op de kosten gelet worden. Instellingen 
moeten meer kwaliteit leveren terwijl de vergoedingen onder druk 
staan. Ook studenten staan kritisch tegenover het onderwijs en eisen 
waar voor hun geld. 

Het is voor de hand liggend om te investeren in ICT om efficiëntie 
te verhogen. De manier waarop lijkt te vinden in de integratie en 
standaardisering van ICT-systemen. Maar past dat in het onderwijs? 
Er zijn veel vragen die managers op dit vlak bezighouden, zoals:  Hoe 
kunnen we kosten besparen? Wat is essentieel voor het bedrijfsproces? 
Is de cloud een oplossing, waarvoor wel en waarvoor niet? En wat is 
de opbrengst van alle systemen die in de afgelopen jaren zijn aange-
schaft en geïmplementeerd?

3.2 Visie op de gebruiker

Het bepalen van de koers van de doorontwikkeling van de DLWO 
vereist ook een visie op de gebruiker. Hoe verandert het gedrag van 
de gebruiker in het omgaan met technologie de komende jaren? 
Welk invloed hebben de geschetste trends en ontwikkelingen op de 
gebruikers van de DLWO? 

Volwassenheid
ICT als breed beschikbare technologie én de gebruiker van die tech-
nologie zijn in de afgelopen jaren ‘volwassen’ geworden. Deze trend 
zal zich ongetwijfeld voortzetten. Die volwassenheid is niet zozeer 
het gevolg van het gebruik van technologie in het onderwijs. Het idee 
dat de inzet van ICT in het onderwijs achterloopt bij de mogelijkheden 
blijft bestaan. De volwassenheid is wel het gevolg van de consumeri-
zation: de ontwikkelingen in de consumentenmarkt. 

30  Onderzoek hiernaar laat het volgende zien. Het aantal smartphone gebruikende studenten 
is aan de TU Delft hoog (ca. 98% van de eerstejaars), bij de VU minder (zie: Kobus,  
M. Uitkomsten studenten enquête ICT voorzieningen, presentatie VU, Januari 2011: 68%  
van alle studenten), en bij de WU laag (EDUsupport. Resultaten mobile phone survey, 
intern rapport. Wageningen University Juni 2011): 35% van de eerstejaars).  
http://www.slideshare.net/moqub/2011-1208-tudelft-goes-mobile 
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Verschillende trends en bewegingen komen hierin samen: de cloud, 
sociale media, OER, BYOD, zelfservice en flexibilisering. Deze ontwik-
kelingen krijgen op termijn wellicht meer impact op het gebruik van 
ICT in het onderwijs, en dus ook op de inrichting van de DLWO, dan 
de talloze ICT-projecten van de afgelopen jaren.

Gebruiker kiest
De DLWO en de manier waarop ICT in het onderwijs ingezet wordt, 
zal zonder meer moeten gaan aansluiten op deze ontwikkelingen. ICT 
is niet langer meer het domein van de ICT-beheerafdeling, maar voor 
een groot deel van de eindgebruiker. De gebruiker maakt meer eigen 
keuzes en stelt zijn eigen leer- en werkomgeving samen. Flexibiliteit, 
vrijheid en openheid worden veel belangrijker. De gebruiker neemt 
zijn eigen apparatuur mee en verwacht meer service en vooral ook 
gebruiksgemak van de instelling. Ook komt meer nadruk te liggen 
op kwaliteit van informatie: kwaliteit in de zin van beschikbaarheid, 
betrouwbaarheid, actualiteit en gebruiksgemak. 

3.3 Aanbeveling

Houd de gebruiker in beeld
Zowel de visie van als de visie op de gebruiker van de digitale leer- 
en werkomgeving is complex. De groep gebruikers is heterogeen, 
zowel de docenten als de studenten. Onder docenten zijn voorlopers 
en afwijzers. Sommige studenten doen mee aan alle ICT-trends, maar 
het zijn niet allemaal whizzkids. Hoe organiseer je als instelling binnen 
de vele mogelijkheden die er zijn een efficiënte omgeving waarin alle 
gebruikers het beste kunnen halen? Beide gezichtspunten pleiten er 
in ieder geval voor om de gebruiker goed in beeld te hebben en te 
houden. 

De Hogeschool Zeeland heeft ‘Volg de student’ als 
uitgangspunt geformuleerd. Dit simpele uitgangspunt 

geeft richting bij de doorontwikkeling van de DLWO.  
Het gebruik van de portal van de hogeschool nam snel 
af toen de cijfers via een sms naar de studenten werden 
gestuurd. Dat is een service die studenten waarderen: de 
informatie is actueel en betrouwbaar en het is gebruikers-
vriendelijk. Studenten hoeven niet meer steeds op de portal in 
te loggen om te kijken of de cijfers al bekend zijn, maar kijken 
op hun smartphone.
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Centraal in dit hoofdstuk staat de didactiek in de digitale leer- en werkomgeving. 
Didactiek is de toepassing van de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met de 
vraag hoe kennis, vaardigheden en leerhoudingen of attitudes door een leerkracht 
kunnen worden onderwezen aan leerlingen/studenten31. Dit komt in de praktijk neer 
op het organiseren van leren en lesgeven op verschillende niveaus binnen het onder-
wijs: dat van de docent en de groep studenten, dat van de opleiding en dat van de 
instelling. 

4.1 Ontwikkeling van didactisch digitaal gereedschap

De kern van de didactiek leeft in de interactie tussen docenten en 
studenten. Dit domein wordt gekenmerkt door veel dynamiek. In rap 
tempo groeit het assortiment ICT-tools dat studenten en docenten 
 inzetten in de dagelijkse onderwijssituatie. Het is van belang inzicht 
te verkrijgen in hoe die gereedschappen zich ontwikkelen. 

Toepassen van ICT in het onderwijs
ICT wordt in het onderwijs in drie vormen ingezet: substitutie, 
 transitie en transformatie32. 
1.  Substitutie: een ICT-toepassing vervult een functie die eerder door 

een ander medium werd vervuld. Vaak betreft dit een efficiëntie-
slag. Sheets worden bijvoorbeeld via een elektronische leeromge-
ving verspreid.

2.  Transitie: een ICT-toepassing verbetert het onderwijs. Er worden 
bijvoorbeeld digitale discussies toegevoegd aan het bestaande 
arsenaal van hoor- en werkcolleges. Er is sprake van enige verbe-
tering van het onderwijs, maar (nog) niet van echte vernieuwing.

3.  Transformatie: een ICT-toepassing vernieuwt het onderwijs, de do-
centen en de werkvormen ontwikkelen mee. Wanneer een docent 
een tool voor het eerst toepast, ontwikkelt het gebruik. De docent 
doet leerervaring op en ontwikkelt zijn visie op leren en lesgeven. 
Uiteindelijk stelt de docent het didactisch ontwerp bij.

Deze verschillende stadia van ICT in het onderwijs zijn goed herken-
baar bij weblectures. Deze toepassing is momenteel volop in ontwik-
keling33. Wanneer een student een digitale opname kan bekijken van 
een volledig college, spreken we van substitutie. De opname dient als 
naslagwerk of als vervanging van het college. Bij weblectures zijn ook 
vormen van transitie zichtbaar. Studenten brengen tags aan bij delen 
van het college die ze later terug willen zien. Docenten plaatsen tags 
om later in aangeboden oefeningen of onderwijsmateriaal naar het 
college terug te verwijzen. De transformatie is terug te vinden bij de 
kennisclips: korte video’s waarin een docent lesstof uitlegt, bijvoor-
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31 http://nl.wikipedia.org/wiki/Didactiek 
32  P.R-J. Simons, (2003), ICT in het onderwijs, naar de derde fase? Ivlos, Universiteit Utrecht, 

Utrecht. Simons is hoogleraar ‘Didaktiek in digitale context’ aan Universiteit Utrecht en 
hoogleraar-directeur van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO)

33  Diverse vormen van weblectures zijn geschetst in de resultaten van het OASE project 
http://www.weblectures.nl/content/didactiek 
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beeld afgewisseld met delen uit een presentatie. Het gehele college 
is aangepast en opgedeeld in conceptuele eenheden. Aan de clips 
kunnen oefeningen en opdrachten zijn verbonden en de clips kunnen 
worden gebruikt in een toets.

In de ontwikkeling van de ELO naar de ‘extended’ DLWO zoals ge-
schetst in hoofdstuk 1 ontwikkelt ook het instrumentarium. Zo komen 
in de eerste versies van Blackboard instrumenten terug die de docen-
ten ondersteunen bij het verspreiden van informatie en opgeven van 
opdrachten. Later komen daar nieuwe instrumenten bij die passen bij 
de transitie- of transformatiemogelijkheden van deze IT-tools. In de 
onderwijspraktijk ontwikkelt het onderwijs in antwoord op de tools 
en omgekeerd.

Ontwikkeling in kennispiramide
Kennisnet geeft deze ontwikkeling van ICT-toepassingen op de werk-
vloer weer als ontwikkeling van een kennispiramide34 in vier lagen van 
onder naar boven. 

1  Inspiratie - eerst raken docenten geïnspireerd door een  
ICT-toepassing in het onderwijs. 

2   Existentie - dan volgt de uitvoering: de toepassing komt tot leven 
binnen de specifieke onderwijscontext zoals de module of opleiding. 

3   Perceptie - een volgende laag wordt bereikt wanneer docenten en 
studenten ervaren welke voordelen de toepassing biedt. 

4    Evidentie - in de hoogste laag wordt aangetoond dat de toepassing 
inderdaad voordelen realiseert, zoals bijvoorbeeld tijdwinst of 
verbeterde cijfers. 

4.2 Ontwikkeling van docenten

In het hoger onderwijs komen de ICT-toepassingen vooral tot bloei 
binnen vakken en modules: de kennispiramide speelt op het niveau 
van de docent (leren en lesgeven). Wanneer we de kennispiramide 
combineren met de vier domeinen van het groeiende landschap, 
ontstaat het beeld zoals in de afbeelding hieronder. Binnen het hoger 
onderwijs zijn er talloze voorbeelden van ICT-toepassingen die hun 
recht van bestaan hebben aangetoond binnen een vak of module35. 
Hoe vervolgens deze toepassingen doorgroeien binnen de instelling, 
hangt af van het beleid dat de instelling daarop voert. 

Balans tussen techniek en didactiek 
Een waarschuwing is op zijn plaats. Een ICT-tool an sich kan inspira-
tie bieden, maar levert nog geen meerwaarde. Wanneer de docent 
of instelling een eenzijdige klemtoon legt op de techniek en op de 
inspiratie uit de techniek, dan zullen de volgende stappen in de pira-
mide lastig te zetten zijn. De voordelen van de toepassing voor het 
onderwijs komen onvoldoende uit de verf en kunnen moeilijk worden 
aangetoond. Ontwikkelingen die worden ingezet vanuit de didactiek 
bieden meer kansen voor succes. 

Niet alleen techniek
De professionalisering van docenten is de bottleneck voor invoering 
en gebruik van ICT in het onderwijs. Graag willen we dat docenten 
op grote schaal ICT gaan hanteren en zich mee ontwikkelen: het 
onderwijs opnieuw inrichten en de vruchten van transitie en transfor-
matie plukken. Doorgaans denkt men dan aan de technische kennis 

Docent heeft sleutelrol
in innovatie van didaktiek 

en ICT via de kennispiramide

1
Docenten innoveren en 
benutten infrastructuur

2
Opleidingen geven vakken

en docenten hun plek

3
De infrastructuur voor

DLWO evolueert

4
Bestuur ontwikkelt beleid t.a.v.

onderwijs en infrastructuur

34  De Kennispiramide is door Kennisnet ontwikkeld op basis van  
ervaringen in primair en voortgezet onderwijs. Zie Vier in Balans  
Monitor 2011 Ict in het onderwijs: de stand van zaken. Kennisnet 2011.

35  Zie: http://www.digitaledidactiek.nl/, http://www.icto.tudelft.nl/ 
etalage/grassroots/over-grassroots/. 
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en vaardigheden die de docent moet opdoen om met de DLWO te 
kunnen werken. Het onderzoek rond het TPaCK model36 geeft aan dat 
het niet alleen de kennis en vaardigheden inzake de techniek betreft, 
maar ook inzake de inhoud en de pedagogiek.

TPaCK: zoek naar de match van technologie, inhoud en 
 pedagogiek 
Het TPaCK-model maakt aandachtspunten in de professionalisering 
van docenten zichtbaar. TPaCK geeft aan dat docenten op drie 
belangrijke terreinen kennis en vaardigheden moeten hebben om het 
gebruik van ICT goed te kunnen integreren in hun les: 

1. Technology Knowledge 
2. Content Knowledge
3. Pedagogical Knowledge 

Deze terreinen overlappen elkaar. Daardoor kunnen we vier nieuwe 
terreinen onderscheiden. Die waarin Content en Pedagogy samenko-
men (vakdidactiek), die waarin Content en Technology samenkomen 
(ICT-toepassingen in het vak van de docent) en die waarin Pedagogy 
en Technology samen komen. En uiteraard het gebied waarin ze alle 
drie samenkomen. Bij het zoeken naar de match is het aanbieden van 
enkele cursussen door experts onvoldoende. Het samen werken aan 
onderwijsverbetering en vernieuwing is de weg waarmee het TPaCK 
model leidt tot meer professionele docenten en verbeterd onderwijs. 

Ontwikkeling in docentrollen 
De docent neemt tijdens zijn loopbaan verschillende rollen op zich. 
De rol van inhoudsdeskundige is van meet af aan aanwezig. De pro-
fessionalisering van inhoudelijk naar didactisch deskundige waar het 
de DLWO betreft verloopt grofweg in de volgende stappen:

1.   Docenten aan hogescholen en universiteiten starten vooral als 
expert op hun vakgebied. Als beginnend docent nemen ze een 
onderwijstaak van een oudere docent over en kopiëren diens 
werkwijze. Doorgaans vervullen zij de docentrol van expert die zijn 
deskundigheid aan studenten presenteert. 

2.  De vervolgstap naar meer professioneel docentschap is die naar 
het organiseren van leeractiviteiten. De docenten leren te denken 
in termen van leeractiviteiten die studenten moeten uitvoeren in 
plaats van inhouden die gepresenteerd moeten worden. 

3.  De derde stap is die van het organiseren van feedback op het 
juiste tijdstip en met het juiste doel: om van te leren en/of om 
beoordeeld te worden. Deze stap omvat hiermee het domein van 
toetsen en beoordelen, én van specifieke feedback om het leren 
van de student mogelijk te maken. Het gaat bij dit laatste om: 
aangeven of iets goed of fout is, getrapte feedback (stapsgewijs 
prijsgeven van de goede oplossing), hints, opsporen van goede en 
foute redeneringen.

4.  Een vierde stap is het organiseren van de feedback onder betrok-
kenen bij het onderwijs. De feedback hoeft niet alleen van de do-
cent zelf, maar kan ook van collega-docenten, collega-studenten 
of van mensen uit de praktijk komen. 

Binnen de instelling lopen dus docenten rond in een verschillend 
stadium van ontwikkeling, met verschillende didactische mogelijk-
heden en dus verschillende behoefte aan ICT-tools. Voor elk van deze 
docenten is de vraag: wat is voor jou de volgende stap in je ontwik-
keling? En welke stap kan je in het onderwijs herontwerp maken? 
Hierop moet het onderwijskundig advies en moet de professionalise-
ring gericht zijn: de zone van naaste ontwikkeling.

4.3 Aanbevelingen

De uitdaging voor de instelling is om via beleid de ontwikkeling van 
de docenten, de DLWO-infrastructuur en de ICT-tools te organiseren 
en faciliteren. En wel op zodanige manier dat er innovatie optreedt in 
het instrumentarium, in de visie van docenten op leren en lesgeven 
en in de didactiek. Als het gaat om didactiek, moet de docent met 
zijn deskundigheid voorop staan.

Innoveer door de docent te laten innoveren 
De docent heeft een centrale rol in de ontwikkeling van leren en 
lesgeven. Doorgaans is de docent één van de weinige inhoudelijke 
experts. Hij stelt eigen examens op en bepaalt zelf de werkvormen. 36 http://www.mindz.com/plazas/Surf/book/2_42_TPaCK-model

Technological
Knowledge

(TK)

Technological 
Pedagogical Content

Knowledge
(TPACK)

Pedagogical
Knowledge

(PK)

Content
Knowledge

(CK)

Technological
Pedagogical
Knowledge

(TPK)

Technological 
Content

Knowledge
(TCK)

Pedagogical 
Content

Knowledge
Conte

xt
s



Ontwikkelingen in de digitale leer- en werkOmgeving van het hOger Onderwijs44 45

De innoverende docent is motor van onderwijsinnovatie. Zorg er als 
instelling voor dat docenten de kennispiramide doorlopen en de stap-
pen zetten van inspiratie, via existentie en perceptie naar evidentie. 
•  Stel budget beschikbaar voor innovatieprojecten, bijvoorbeeld 

voor grassrootprojecten37. De instelling kan daarmee invloed 
 uitoefenen op de inhoud van de onderwerpen en deze in lijn 
 brengen met de speerpunten van de instelling. 

•  Waar de functie van docent ook innovatie omvat, dient de leiding-
gevende erop toe te zien dat deze taak wordt vervuld. 

•  Ook het verspreiden van de kennis38 is van belang. Het is krachti-
ger wanneer dit gebeurt in het kader van instellingsbeleid, bijvoor-
beeld bij de implementatie van activerend leren of bij het starten 
van een nieuwe distance learning opleiding. 

•  Het is aan te bevelen om goede voorbeelden te laten zien.  
De website www.digitaledidaktiek.nl geeft een serie voorbeelden 
rondom onderwerpen als online werkvormen, online samenwerken, 
online leermateriaal, online begeleiden en online toetsen. Maar 
vooral lokale initiatieven van docenten inspireren en overtuigen 
doorgaans het beste. 

•  En ten slotte: besteed binnen de kennispiramide aandacht aan de 
laag van evidentie: toon met evaluaties aan dat de innovatie het 
onderwijs daadwerkelijk verbetert.

Professionaliseer de docenten
Docenten moeten kunnen omgaan met technologie. Het is een 
noodzaak en een uitdaging om bij elke stap naar meer professioneel 
docent schap de juiste DLWO-faciliteiten te bieden. Dit vergroot de 
kans op innovatie en verbetering van het onderwijs. Op het niveau 
van de instelling moeten hiertoe beleid en faciliteiten gewaarborgd 
zijn. Waardevolle inzichten over het organiseren van professiona-
lisering van docenten zijn te vinden in bijvoorbeeld Make Relevant 
Choices in Educational Technology (MarchET)39, de ‘4 in balans’- 
monitor40 van Kennisnet en het TPaCK-model.

Werk systematisch aan synergie
Om als instelling verder te komen dan het verspreiden van leuke 
voorbeelden en ICT-gebruik beter te integreren in het werk van 
docenten en studenten is synergie nodig. De ontwikkeling van de 
docent lijkt weerspiegeld in de ontwikkeling binnen de drie gene-
raties DLWO en lijkt ook gelijke tred te houden met de zich ontwik-
kelende didactiek, werkvormen en ICT-tools. Als instelling is het van 
belang deze drie sporen (ontwikkeling van de DLWO, ontwikkeling 
van werkvormen en ICT-tools en de ontwikkeling van docenten) in 
synergie met elkaar te laten verlopen en daarop de ontwikkeling van 
het landschap van onderwijs en DLWO aan te sturen.

De keuzen zijn nauw verweven met de speerpunten in het beleid voor 
de DLWO. Kiest het management van de instelling niet, dan is het aan 
de andere spelers in het landschap (opleidingen, verantwoordelijken 
voor de infrastructuur, docenten) om de keuzen te maken. Dikwijls 
ontbreekt dan de synergie. Leiderschap is de bepalende factor bij het 
realiseren van de opbrengsten van ICT, zo spreekt Kennisnet41  in dit 
verband. Zonder dit leiderschap en deze synergie is het ronduit lastig 
didactiek en de DLWO bij elkaar te brengen.
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37 http://www.icto.tudelft.nl/etalage/grassroots/over-grassroots/ 
38Voorbeeld: show en share-bijeenkomsten Saxion: http://icto.saxion.nl/home
39 Zie bijv. http://www.marchet.nl 
40 http://www.mindz.com/plazas/Surf/book/2_24_4_in_balans 41  Zie Vier in Balans Monitor 2011 ICT in het onderwijs: de stand van zaken - Kennisnet 2011

Synergie in ontwikkelingen van de docent, de DLWO en de didactiek.
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Op een paar uitzonderingen na hebben hogescholen en universiteiten de digitale 
leer- en werkomgeving nog in eigen beheer. Onder invloed van interne en externe 
ontwikkelingen zal dat geleidelijk veranderen. In toenemende mate komen op het 
internet ICT-diensten beschikbaar die in de digitale leer- en werkomgeving zouden 
kunnen worden opgenomen. Dit heeft als mogelijke gevolgen een verhoging van de 
kwaliteit, een grotere flexibiliteit, en zelfs verlaging van de kosten van de DLWO. De 
focus in dit hoofdstuk ligt op de mogelijkheden van cloud computing, vanwege de 
’cloud first’-aanpak die het hoger onderwijs volgt.

Cloud computing
Onder cloud computing verstaan we het leveren of gebruiken van 
schaalbare en ‘elastische’ diensten via internet. Deze diensten kan de 
gebruiker zelf inrichten; er wordt voor betaald op basis van gebruik, 
ongeveer zoals stroom uit het elektriciteitsnet. Met cloud-services 
kunnen applicaties en gegevens beschikbaar worden gesteld via 
internet. Omdat de instelling de benodigde techniek niet meer in huis 
hoeft te hebben, wordt tijd en geld bespaard. De ontstane ruimte kan 
vervolgens worden ingezet in het primaire proces: het leveren van 
kwalitatief hoogstaand onderzoek en onderwijs.

5.1 Sourcingproces

Door het maken van de juiste keuzes op het gebied van sourcing 
kunnen hoger onderwijsinstellingen voordeel behalen. Ook kunnen zij 
hiermee zelfs bepaalde strategische doelen realiseren, zoals flexibi-
lisering of personalisering van de DLWO. Het sourcingproces begint 
met het ontwikkelen van een visie en het nemen van strategische 
beslissingen op het gebied van de digitale leer- en werkomgeving.

Het sourcingproces omvat het zoeken, vinden, selecteren en betrek-
ken van en samenwerken met leveranciers van informatiediensten. In 
het bedrijfsleven wordt geregeld onderzocht of de huidige leveran-
ciers nog wel de juiste zijn en of het niet goedkoper, beter of anders 
kan. Als het gaat om de levering van informatiediensten is dat, op een 
enkele uitzondering na, bij hogescholen en universiteiten nog geen 
dagelijkse praktijk. 

5.2 Cloud computing als alternatief 

In de levenscyclus van een informatiedienst komt er een moment 
waarop het zinvol is om een beslissing te nemen over de leverancier 
van die dienst. Bij een nieuwe dienst is dit vanzelfsprekend. Andere 
gelegenheden zijn bijvoorbeeld de verlenging van een contract, een 
nieuwe aanbesteding, een belangrijke wijziging in de functionaliteit of 
klachten over de kwaliteit van de geleverde dienst (zie hoofdstuk 2  
Aanleidingen voor veranderingen). Door het toegenomen aantal 
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sourcingmogelijkheden is het maken van de juiste keuze ingewik-
kelder geworden. Was het voorheen vanzelfsprekend om een dienst 
door de eigen ICT-afdeling te laten verzorgen, nu bieden leveranciers 
in cloud steeds vaker een alternatief. Dat betekent dat het automa-
tisme ‘we doen het zelf’ wordt vervangen door een proces waarin de 
verschillende alternatieven zorgvuldig tegen elkaar worden afgezet. 

Cloud first
Eind 2011 hebben bestuurders, CIO’s en directeuren ICT van de 
Neder landse instellingen voor hoger onderwijs een ‘cloud first’-
aanpak omarmd. Dit houdt in dat bij keuzes voor leveranciers van 
informatiediensten een voorkeur bestaat voor een cloudoplossing. 
Dat leidt tot de volgende algemene gedragslijn42:
•  Generieke informatiediensten worden afgenomen van een volledig 

externe leverancier uit de public cloud. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan standaard mail-, reken- of opslagvoorzieningen.

•  Gemeenschappelijke diensten, specifiek voor het hoger onderwijs 
en onderzoek, die niet in de public cloud beschikbaar zijn, worden 
zoveel mogelijk betrokken uit de community cloud. Dat geldt ook 
voor diensten waarvan wet- of regelgeving verhindert dat ze uit de 
public cloud worden afgenomen. In de community cloud werken 
instellingen en organisaties uit het hoger onderwijs samen.

•  Diensten die specifiek zijn voor een bepaalde instelling, bijvoor-
beeld diensten waardoor een instelling zich onderscheidt van 
andere instellingen, worden door de ICT-afdeling van de instelling 
zelf geleverd.

Moderne infrastructuur noodzakelijk
Om componenten van de de DLWO naar de cloud te verplaatsen is 
een moderne inrichting van de informatie-infrastructuur noodzakelijk. 
Het figuur op pagina 49 schetst de manier waarop dit proces zou 
kunnen verlopen. Geheel links de toestand waarin veel instellingen 
momenteel verkeren. De gebruikersdiensten (cirkels) roepen op on-
geordende wijze andere diensten of applicaties die diensten leveren 
(vierkanten) aan. Dit leidt tot een wirwar aan gegevensverbindingen 
(spaghetti). Om hierin ordening aan te brengen wordt een voorzie-
ning geïnstalleerd die als het ware de rol van een gegevensmakelaar 
krijgt (middelware). Al het gegevensverkeer gaat via deze voorziening 
lopen, waardoor er een overzichtelijk stelsel van één-op-één-verbin-
dingen ontstaat. Dit is de zogenaamde Service Oriented Architecture, 
die geschetst wordt in het middelste plaatje. Als instellingen eenmaal 
zover zijn, is het geen grote ingreep meer om componenten naar de 
cloud te verplaatsen. Daarvoor hoeft dan telkens slechts één aansluiting 
verlegd te worden (het meest rechtse plaatje).

5.3 Voordelen en uitdagingen van cloud computing

Het gebruik van informatiediensten uit de cloud kent voordelen, maar 
zeker ook uitdagingen. Het is daarom belangrijk om deze bij elk be-
sluit zorgvuldig tegen elkaar af te wegen.

Enkele van de meest in het oog lopende voordelen zijn:

Focus op kerntaken door ontzorging 
Wanneer het mogelijk is om de zorg voor bepaalde informatie-
diensten aan anderen over te laten, kan de instelling haar aandacht 
richten op de kernprocessen. ICT is een middel, geen doel. Het in 
huis beheren van grote systemen vergt veel aandacht. Competenties 
moeten worden bijgehouden, systemen moeten regelmatig naar een 
hogere versie worden gebracht, en 24/7 service is al lang geen luxe 
meer. Bij clouddiensten zijn deze verantwoordelijkheden voor de 
leverancier. Dat betekent een aanzienlijke lastenverlichting voor de 
ICT-afdeling van de instelling. 

Besparingen
Het onderhouden van een DLWO kost veel geld en tijd, maar be-
hoort niet tot de primaire taken van een hoger onderwijsinstelling. 
Het verplaatsen van grote systemen naar de cloud kan besparingen 
opleveren. Dure, in huis beheerde functionaliteiten vervangen door 
goedkope of gratis clouddiensten ook. Bij cloudoplossingen betaalt 
de instelling voor gebruik en niet voor bezit. Dit kan financieel zeer 
voordelig zijn als het gebruik van een bepaalde dienst varieert in de 
tijd. Klein beginnen, snel bijhuren als het nodig is en weer teruggeven 
als het gebruik weer afneemt. Dat levert al gauw behoorlijke bespa-
ringen op.

42 Position paper cloud computing ‘Met SURF in de wolken’: www.surf.nl/positionpapercloud 
(pdf)
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Duurzaamheid
Het gebruik van cloudvoorzieningen verbetert de duurzaamheid, 
doordat cloudleveranciers hun apparatuur zeer efficiënt gebruiken. 
Dit ’groene’ aspect van cloud computing kan overigens weer verloren 
gaan als het totale gebruik in de cloud significant toeneemt vanwege 
de laagdrempeligheid ervan.

Samenwerken
Door slim gebruik te maken van de juiste clouddiensten kunnen 
studenten en medewerkers beter gefaciliteerd worden in het online 
samenwerken. De SURFconext-infrastructuur43 voor online samen-
werking biedt nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, binnen instellin-
gen en over instellingsgrenzen heen. 

Standaardisatie
Als een hogeschool of universiteit zelf diensten verzorgt, is de drem-
pel om er maatwerk in aan te brengen vrij laag. Er wordt vaak, wel-
licht te vaak, gebruik gemaakt van maatwerk. In sommige gevallen 
is maatwerk natuurlijk handig en onvermijdbaar, maar vaak ontstaat 
onnodige diversiteit die bij een volgende upgrade ook nog eens voor 
problemen zal zorgen. Bij generieke diensten uit de public cloud is 
het aanbrengen van maatwerk vrijwel onmogelijk. Het upgraden naar 
hogere versies wordt dan verzorgd door de leverancier.

Er zijn ook uitdagingen bij de afname van diensten uit de cloud:

Standaardisatie 
Dit is naast een voordeel ook een uitdaging. Instellingen, opleidingen 
en zelfs docenten zoeken naar mogelijkheden om zich te onder-
scheiden. Dat leidt vaak tot maatwerk. Het is voor een hogeschool of 
universiteit de uitdaging om dit alleen daar toe te laten waar het toe-
gevoegde waarde heeft. Standaardiseer waar het kan, bied maatwerk 
waar het moet.

Informatiebeveiliging
Bij het gebruik van clouddiensten geeft een hogeschool of univer-
siteit de informatiebeveiliging uit handen. De publieke opinie ziet 
hierin een groot nadeel. Er vinden inderdaad op dit gebied incidenten 
plaats die in de pers meteen veel aandacht krijgen. Toch is het niet 
onwaarschijnlijk dat een cloudleverancier het vak informatiebeveili-
ging beter beheerst dan zijn klanten, eenvoudigweg omdat het zijn 
kernproces is. Het is in ieder geval zaak er goede afspraken over te 
maken en de beveiliging regelmatig te (laten) controleren. Veel leve-
ranciers laten zich overigens certificeren op dit gebied. 
Leveranciers moeten voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied 
van privacy, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij de 
overdracht van persoonsgegevens naar niet-EU-landen moet worden 
voldaan aan de fundamentele Europese grondslagen voor privacy-

bescherming. Cloudproviders van buiten de EU moeten ten aanzien 
van hun Europese gebruikers voldoen aan de EU-regelgeving.44

Overcapaciteit
Bij het afstoten van beheerstaken gaat er binnen de instelling werk 
verloren. Dat heeft impact op de omvang van het personeel en de 
instelling moet daar prudent mee om gaan. Als het om wat voor 
redenen niet lukt om de overcapaciteit te ‘verzilveren’ of voor andere 
doelen in te zetten, levert cloud computing in ieder geval geen gelde-
lijk voordeel op.

Aansturen leveranciers
Over het aansturen van de eigen operationele ICT-afdeling (service-
management) zijn boeken vol geschreven. Het is een belangrijk 
proces dat niet vanzelf gaat, ook al vindt het geheel in huis plaats. 
Een regelrechte uitdaging is het aansturen van een leverancier in 
de cloud. Bijvoorbeeld een leverancier op afstand, die een deel van 
zijn eigen operatie bij een andere leverancier kan hebben neergezet, 
mogelijk zelfs in een ander land. Soms zelfs zonder dat je dit als klant 
weet. Dit vereist een omschakeling van betrokkenen, van uitvoerder 
naar regisseur.

Self-service
Vanwege de lage drempel is de kans groot dat er in de instellingen 
 medewerkers zijn die al informatiediensten uit de cloud gebruiken,  
buiten de officiële ICT-kanalen om. Een vorm van self-service 
waarmee niet zoveel mis is, zolang het niet in strijd is met wet- en 
regelgeving. Er is echter wel kans op een rommelig geheel van niet-
geïntegreerde informatiediensten als er geen duidelijke afspraken 
over het gebruik zijn. Bovendien moeten de clouddiensten wel in 
de architectuur passen om integratie en uitwisseling van gegevens 
mogelijk te maken.

5.4 Aanbevelingen

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat cloud computing een be-
langrijke ontwikkeling is waarmee voordelen te behalen zijn in de 
doorontwikkeling van de DLWO. De besturen van hoger onderwijs-
instellingen staan voor de opgave hierover strategische besluiten te 
nemen. Hieronder enkele aanbevelingen die daarbij kunnen helpen. 
Het uitgangspunt is steeds het belang van het onderwijsproces. ICT 
is ondersteunend, niet leidend. Cloud computing is een middel, geen 
doel op zich. En standaardisatie kan nuttig zijn, maar dient alleen te 
worden toegepast waar dit relevant en mogelijk is.

43 www.surfconext.nl

44  Zie SURF magazine maart 2012, artikel ‘Iedereen in Europa digitaal’, interview met Neelie 
Kroes, vice-voorzitter Europese Commissie verantwoordelijk voor de Europese Digitale 
Agenda http://www.surf.nl/nl/publicaties/Pages/MagazineSURF01(maart2012).aspx 
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Ga mee met de veranderende wereld
Universiteiten en hogescholen doen er goed aan om mee te gaan 
met de veranderende ICT-wereld. Niet alleen om hun studenten en 
medewerkers tevreden te stellen en de aansluiting met deze be-
langrijke stakeholders niet te verliezen. Ook om nog enige greep te 
kunnen houden op de ICT-diensten die zij gebruiken. Studenten en 
medewerkers zullen in toenemende mate gebruikmaken van cloud-
voorzieningen, of de instelling daar nu wel of niet in meegaat. Door 
in deze ontwikkeling mee te gaan, kan de instelling nog enige vorm 
van controle uitoefenen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en 
kwaliteit. Bovendien zijn er voordelen te behalen, in kosten, maar ook 
in flexibiliteit en kwaliteit.

Nieuwe informatiediensten niet automatisch ‘in huis’ 
Bijna alle hogescholen en universiteiten hebben een DLWO in eigen 
beheer. In deze tijd verdient het aanbeveling om bij de aanschaf van 
nieuwe DLWO-diensten te onderzoeken of de huidige leverancier en 
de manier waarop het beheer georganiseerd is nog wel de juiste is. 
Neem nieuwe informatiediensten niet meer per definitie ‘in huis’. Maar 
bekijk ook of outsourcing van huidige systemen en diensten voorde-
len biedt.

Richt sourcingproces in
Dan volgt vanzelfsprekend de vraag: Welke diensten binnen de 
DLWO wil de instelling zelf aanbieden? En welke voorzieningen zijn 
zozeer ‘gemeengoed’ geworden dat zij niet door de instelling hoeven 
worden aangeboden, maar ingekocht kunnen worden? Het opzetten 
van een goed sourcingproces is daarbij essentieel. Het sourcing-
proces is het proces dat ervoor zorgt dat er - telkens wanneer dat 
relevant is - besluiten worden genomen over wie welke dienst levert, 
hoe lang, onder welke voorwaarden en voor welke prijs.

Bepaal sourcingstrategie
Om binnen het sourcingproces goed onderbouwde keuzes te kunnen 
maken is het van belang te beschikken over een sourcingstrategie. 
Deze schetst het kader voor de afzonderlijke sourcingbesluiten. Met 
een sourcingstrategie voorkomt een hogeschool of universiteit ook 
dat het proces elke keer opnieuw moet worden uitgevonden, of 
dat belangrijke aspecten worden weggelaten. De sourcingstrategie 
beschrijft hoe een instelling de gewenste sourcingtoestand bereikt 
en beantwoordt vragen als: In welke volgorde en met welke prioriteit 
worden de onderdelen van de informatiehuishouding gesourced? 
Hoe vindt de besluitvorming plaats? Welke zaken moeten in de 
businesscase worden behandeld? Aan welke juridische en organisato-
rische randvoorwaarden moet worden voldaan? Welke eisen worden 
aan leveranciers en contracten gesteld? De Toolbox Sourcing45 van 
SURF biedt instrumenten om een doeltreffende sourcingstrategie 
te maken. Om te zorgen dat de sourcingstrategie ook daadwerkelijk 

wordt uitgevoerd is het van belang om de relevante stakeholders 
binnen de organisatie bij het opstellen van de strategie te betrekken. 
Het gaat daarbij om bestuurders, maar ook om systeemeigenaren en 
docenten.

Sourcingbesluit
Zet bij het nemen van een sourcingbesluit alle mogelijkheden goed 
tegen elkaar af. Is de eigen ICT-afdeling geschikt om de dienst te 
leveren of is het beter om te zoeken naar een leverancier in de cloud? 
Zijn er aanbieders in de public cloud, of is er een mogelijkheid tot 
samenwerking met andere onderwijsinstellingen in een community 
cloud? Er moet een businesscase zijn die het besluit onderbouwt. De 
nieuwe dienst of het nieuwe product moet passen in de architectuur 
van de instelling. Aan leveranciers, ook de interne, worden eisen ge-
steld. Kijk goed naar relevante wet- en regelgeving, en naar organi-
satorische randvoorwaarden. Onderzoek of de eigen organisatie wel 
goed is berekend op het aansturen van een externe leverancier. Breng 
in kaart welke risico’s de organisatie loopt, en hoe deze beheerst kun-
nen worden. 

Verander ‘onder architectuur’
Naarmate cloud computing meer als nutsvoorziening wordt gezien, 
zullen meer studenten en medewerkers er gebruik van gaan maken. 
Voor de instelling betekent dit een veranderingsproces dat grote im-
pact heeft op het applicatielandschap en de manier waarop informa-
tiediensten gebruikmaken van dat landschap. Het verdient aanbeve-
ling om die verandering ‘onder architectuur’ te laten plaatsvinden. 
Breng de informatievoorziening en -processen van de instelling goed 
in beeld en regisseer veranderingen zo dat ze in dat plaatje passen.

Ook is het aan te raden om als instelling een eigen ‘app store’ in te 
richten, waaruit medewerkers en studenten apps kunnen kiezen om 
hun gepersonaliseerde omgeving te creëren. Neem hierin ook apps 
uit de public cloud op, maar dan aangepast met het oog op bevei-
liging, koppelingen en eventuele licenties. Zo ontstaat een leer- en 
werkomgeving waarvan de instelling de kwaliteit kan garanderen 
zonder de gebruikers het gevoel van vrijheid te ontnemen.

45 Toolbox Sourcing: www.surf.nl/toolboxsourcing

Sourcingstrategie ‘Cloud, tenzij’

Bij de sourcingstrategie ‘Cloud, tenzij’ heeft men bij elk sour-
cingsbesluit een voorkeur voor de cloudoptie, tenzij er doorslag-
gevende redenen zijn die dit verhinderen. Deze strategie van het 
Nederlandse hoger onderwijs is inmiddels door bestuurders, CIO’s 
en ICT-directeuren omarmd. Toch zal elke instelling die strategie 
op een eigen specifieke manier invullen.

Neem nieuwe 

informatiesystem
en 

niet meer per 

definitie ‘in
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Werk zoveel mogelijk samen
Hogeronderwijsinstellingen bieden deels vergelijkbare systemen en 
functionaliteiten aan binnen de digitale leer- en werkomgevingen. 
Door gezamenlijk op te trekken, bijvoorbeeld in SURF-verband, 
 kunnen vele voordelen behaald worden. Denk bijvoorbeeld aan 
grotere inkoopkracht, gezamenlijke aansturing van cloudleveranciers, 
het verlagen van licentiekosten en het ontwikkelen van expertise, 
bijvoorbeeld op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. 
Voor sommige informatiediensten is het goed om te bedenken dat 
het inrichten van een community cloud schaalvoordelen biedt, en 
niet alle risico’s van de public cloud met zich mee brengt. De opslag 
van privacygevoelig materiaal zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren in 
een (gedeelte van een) datacenter dat alleen toegankelijk is voor de 
instellingen en door de instellingen gezamenlijk wordt geëxploiteerd.

Pas de organisatie aan
Welke sourcingopties een instelling ook kiest, ze hebben allemaal im-
pact op de organisatie. Bereid de organisatie voor op een toekomst 
waarin niet alles meer in huis is, en pas de organisatie daarop aan. 
Het demand-supplymodel (zie afbeelding hieronder) is daarbij leidend. 
Vraag naar en aanbod van informatiediensten worden in dit model 
duidelijk van elkaar gescheiden. Er ontstaan aparte functies, zoals 
 demand management waar de vraag vanuit het primaire proces 
wordt vertaald naar concrete informatiediensten, en supply manage-
ment van waaruit de operationele afdeling (supply) wordt aange-
stuurd. Wanneer bepaalde informatiediensten niet meer door de 
eigen ICT-afdeling worden geleverd maar van buiten komen, heeft de 
afdeling supply management een andere gesprekspartner gekregen. 
Maar voor het primaire proces zijn er eigenlijk geen veranderingen. 

De ICT-organisatie verandert hiermee van beheerorganisatie naar 
regie organisatie. Het is daarom belangrijk om in kaart te brengen 
welke competenties nodig zijn voor een goed functionerende regie-
organisatie. Dit heeft gevolgen voor de omvang en samenstelling 
van het personeel. Sommige competenties die nu in huis zijn, kunnen 
overbodig worden. Andere competenties moeten in huis gehaald 
worden, omdat een instelling die niet of onvoldoende bezit.

Neem de tijd voor dit soort organisatieveranderingen. Voer wijzigingen 
geleidelijk en op natuurlijke momenten in, bijvoorbeeld als licenties 
verlopen of nieuwe diensten ingekocht gaan worden. Zorg voor 
draagvlak en betrek relevante stakeholders bij het proces.

Strategie, Architectuur en Innovatie

Service Delivery Management

DemandManagement Supply Management

Requirements Mgt
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Instellingen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van be-
wijsvoerende documenten en studiepuntgevende onderwijsfeiten. Deze informatie 
moet worden bewaard en beschikbaar zijn. Dit is uiteraard onderdeel van het over-
koepelende informatiemanagement. In deze publicatie wordt de focus echter vooral 
gelegd op aspecten van informatiebeheer. Voor veel onderwijsinstellingen is het een 
grote uitdaging om de juiste informatie op de juiste plek te krijgen. Een van de com-
plicaties is dat naast de digitale diensten die de instelling zelf aanbiedt, steeds meer 
andere (online) applicaties worden ingezet voor het onderwijs. Dit hoofdstuk gaat 
in op de volgende vragen: Hoe kunnen onderwijsinstellingen informatiebeheer goed 
organiseren? Hoe kunnen ze voldoen aan de wet- en regelgeving op dit gebied?

6.1 Informatie en informatiebeheer

Informatiebeheer
Goed informatiebeheer zorgt ervoor dat studenten en docenten hun 
werk goed en efficiënt kunnen uitvoeren, dat de instelling haar ver-
antwoordingsverplichting kan nakomen en het draagt bij aan het be-
halen van strategische doelen. Bovendien wordt informatie hierdoor 
analyseerbaar. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en kennisopbouw. 
Op basis hiervan kunnen processen bij hoger onderwijsinstellingen 
en de kwaliteit van onderwijs worden verbeterd (bijvoorbeeld door 
Learning Analytics). Informatiebeheer draagt ook bij aan de realisatie 
van een aantal wensen van instellingen, zoals het structureren van de 
informatie (wat moet bewaard worden en hoe lang?) en het digitali-
seren van archieven.

Informatie in de DLWO
Om de kwaliteit van de informatie te borgen moet eerst duidelijk zijn 
welke informatie relevant is. Over welke informatie wil een instelling 
zelf kunnen beschikken? Welke informatie moet voor externe verant-
woording bewaard worden en hoe lang? In de DLWO bevinden zich 
verschillende soorten informatie. Aan de ene kant is er de informatie 
gekoppeld aan bedrijfsvoering en onderwijslogistieke processen, 
zoals de gegevens in het roosterprogramma of in financiële program-
ma’s. De informatie in deze digitale ruggengraat van de instelling is 
goed beveiligd. De systemen zijn gesloten en meestal voor de gehele 
instelling generiek en dwingend voorgeschreven. Aan de andere kant 
is er informatie die direct voorkomt uit het primaire onderwijsproces. 
Deze informatie zeer divers. Er zijn vele werk- en toetsvormen en 
verbanden met het bedrijfsleven, andere instellingen en stage- en af-
studeerplekken. Dat vraagt om een open omgeving die samenwerken 
en de uitwisseling van documenten ondersteunt. 

Dit hoofdstuk richt zich op de informatie die voortkomt uit het 
 primaire proces en die verwerkt wordt in het secundaire proces  
(zie de gele kolom in het schema op de volgende pagina).
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Informatiemanagement

6.2 Wettelijke kaders

Archiefwet
Instellingen voor hoger onderwijs vallen onder de Archiefwet. De 
instellingen moeten ervoor zorgen dat zij hun archiefstukken in 
goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren en de 
archiefstukken die daarvoor in aanmerking komen vernietigen. ‘In ge-
ordende en toegankelijke staat brengen en bewaren’ wil zeggen dat 
bekend is welke archiefstukken worden beheerd en waar deze zich 
bevinden. Informatie waarop de Archiefwet van toepassing is, mag 
alleen vernietigd worden als het in een geldige selectielijst is vermeld 
en daarin als vernietigbaar is aangemerkt. 

Aanscherping regels en strenger toezicht
Het kabinet neemt maatregelen om de kwaliteit in het hoger onder-
wijs beter te waarborgen46. De keuring (accreditatie) van opleidingen 
wordt strenger en onafhankelijker. De Inspectie van het Onderwijs gaat 
strenger toezicht houden op de kwaliteit. De maat regelen zijn  nodig 
om de gaten in het stelsel te dichten en het risico van  misstanden tot 
een minimum te beperken. 

De belangrijkste veranderingen:
•  De accreditatie van opleidingen gebeurt door deskundigen die 

worden geselecteerd door accreditatieorgaan NVAO (Nederlands-
Vlaamse Accreditatie Organisatie).

•  Om te voorkomen dat werkstukken, zoals scripties, niet meer te 
achterhalen zijn, worden instellingen verplicht om ze minstens 
zeven jaar te bewaren47. 

•  De Inspectie van het Onderwijs komt nu pas in beeld wanneer het 
al mis is. Straks komt ze al in actie als ze risico’s ziet. 

•  Aan de hand van gegevens over bijvoorbeeld onderwijsrendement, 
tevredenheid en wisselingen in studentenaantallen kan de inspec-
tie onderzoek instellen.

Auteurswet
Een deel van de informatie binnen de DLWO valt onder de Auteurs-
wet. Artikel 16 van de Auteurswet vereist een billijke vergoeding voor 
overnames en hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. 
Deze regeling is nog niet goed ‘vertaald’ voor overnames van leer-
materiaal in de DLWO en het stimuleren van open content. 

Wet bescherming persoonsgegevens 
Een ander wettelijk kader in dit verband is de wet bescherming 
persoonsgegevens48. Een onderwijsinstelling is een identity provider 
en service provider. Zij is verantwoordelijk voor het verstrekken en 
het beheer van haar digitale identiteiten. Van een onderwijsinstel-
ling wordt dan ook verwacht dat zij privacy van haar gebruikers 
(studenten en medewerkers) bewaakt. Onder privacy wordt hier het 
volgende verstaan. ‘Een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer 
beschermt. Zelf bepalen wie welke informatie over ons krijgt en de 
wens onbespied en onbewaakt te leven’49. 
Verregaande digitalisering maakt informatiebeheer niet altijd eenvou-
diger. Hoe meer leveranciers betrokken worden bij het leveren van 
ICT-producten aan studenten en docenten, hoe meer gedifferentieerd 
de bewerking van persoonsgegevens kan zijn. Eindverantwoordelijk 
blijft de instelling. Het is zaak om goede afspraken met deze leveran-
ciers te maken conform de Wet bescherming persoonsgegevens en 
een heldere risicoafweging te maken bij de keuze voor leveranciers.
 
Privacy en clouddiensten
Rond het onderwerp identiteiten en privacy heeft het College 
bescherming persoonsgegevens (CBP) onlangs een zienswijze50 
uitgebracht in het kader van clouddiensten: ‘In zijn zienswijze bena-
drukt het CBP dat een belangrijk uitgangspunt is dat Nederlandse 
bedrijven of organisaties die clouddiensten afnemen bij een Ameri-
kaanse aanbieder eindverantwoordelijk zijn voor de naleving van de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bij het sluiten van een 
overeenkomst voor clouddienstverlening zal een bedrijf of organisa-
tie zich dan ook moeten vergewissen dat de toepasselijke wettelijke 
regels zijn afgedekt. Zo nodig moeten zij aanvullende afspraken in de 
overeenkomst met de Amerikaanse aanbieder van de clouddiensten 
opnemen. In ieder geval geldt dat voor de beveiliging van de in de 
cloud verwerkte persoonsgegevens.’51 

46, 47   http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/02/03/
strenge-regels-voor-kwaliteit-hoger-onderwijs.html

48 http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/geldigheidsdatum_18-09-2012
49 http://nl.wikipedia.org/wiki/Privacy
50, 51  http://www.cbpweb.nl/Pages/med_20120910-zienswijze-cbp-cloudcomputing.aspx
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6.3 Basisselectiedocument 

Om te voldoen aan de Archiefwet hanteren de Nederlandse univer-
siteiten één Basisselectiedocument Wetenschappelijk Onderwijs52. 
Ook sommige andere onderwijssectoren beschikken al over een 
geldige selectiedocument53. Hogescholen hebben geen wettelijk 
geldig verklaard selectiedocument. Zij hanteren vaak een bewaarter-
mijnlijst op basis van een eigen interpretatie van wet- en regelgeving. 
Dit leidt ertoe dat vaak alle informatie voor onbepaalde tijd bewaard 
wordt. Van cijferlijsten en beoordelingscriteria tot fysieke maquettes 
en audiobestanden van mondelinge examens. Fysieke en digitale 
producten worden op verschillende plekken opgeslagen en zijn niet 
makkelijk vindbaar. Het ontbreken van een basisselectiedocument bij 
hogescholen vormt voor deze instellingen een serieus probleem bij 
het archiefbeheer. Het is zonder selectiedocument niet toegestaan 
getuigschriften, eindexamenresultaten en vrijstellingen van leerplicht 
te vernietigen.

6.4 Hergebruik onderwijsmateriaal

Instellingen willen studenten binnen de DLWO toegang geven tot 
gedigitaliseerd onderwijsmateriaal en tegelijkertijd voldoen aan de 
Auteurswet. Instellingen zijn aansprakelijk voor auteursrechtinbreuken 
binnen de DWLO en dus is transparantie over overnames en herge-
bruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door docenten een 
vereiste. Dit betekent dat er naar een vorm van controle gezocht 
moet worden die niet de rechten van studenten aantast (het ge-
maakte werk is immers in de meeste gevallen auteursrechtelijk van de 
student), maar wel eventuele schendingen van auteursrecht en copy-
right aan het licht brengt. De vraag daarbij is of de ELO als onderdeel 
van de DLWO de meest geschikte plek is om content te publiceren 
en te beheren. De ELO is immers ingericht in afzonderlijke klassen en 
groepen en door de gehanteerde rechtenstructuur vaak niet eenvoudig 
doorzoekbaar. Ook is er nu vaak geen transparantie over de aard 
en omvang van het gebruik van onderwijsmateriaal dat docenten in 
Blackboard opnemen. 

Een alternatief is bepaalde content in een apart systeem binnen de 
DLWO te publiceren. Zo hebben de universiteitsbibliotheken van 
Utrecht en Amsterdam buiten hun ELO’s (Blackboard) om een besloten 
repository ingericht om studenten toegang te bieden tot gedigitali-
seerd onderwijsmateriaal. De Universiteitsbibliotheek Utrecht geeft 
in een online etalage aan welke stof in de vakken behandeld wordt. 
SURFmarket onderzoekt de haalbaarheid van een landelijke tool, 
waarmee de registratie van voorgeschreven literatuur mogelijk wordt. 
De verzamelde informatie kan tegelijkertijd de basis vormen voor de 
afdracht van een billijke vergoeding aan de uitgevers. 

6.5 Documentbeheer

Op het moment dat duidelijk is wat bewaard moet worden en voor 
hoe lang, rijst de vraag hoe dit op een efficiënte, liefst geautomati-
seerde wijze kan worden ingevuld. Omdat onderwijs veel verschil-
lende werkvormen kent, is het ‘productieproces’  van bestanden 
niet eenvoudig te passen in een systeem of een workflow. Er is geen 
duidelijk te definiëren proces en docenten werken niet volgens vaste 
protocollen of werkwijzen. Zij hebben vrijheid in de manier waarop zij 
hun onderwijs invullen en vormgeven. Studenten en docenten werken 
in wisselende samenstelling en met variërende doelstellingen met 
elkaar samen. Daarbij produceren zij informatie. 

Naast tekstbestanden verschijnen er steeds meer andere vormen 
zoals websites, wiki’s, blogs, audio- en videobestanden en power-
pointpresentaties. De bestanden worden opgeslagen op evenzoveel 
verschillende manieren zoals op harde schijven, teamsites, usb-sticks 
en netbooks. Deze diversiteit in werkvormen en bestanden maakt 
informatiebeheer binnen de DLWO niet eenvoudig. Technische ont-
wikkelingen zoals Bring Your Own Device en het groeiende gebruik 
online en gratis beschikbare applicaties maken een geautomatiseerde 
archivering en informatiemanagement nog complexer en tegelijker-
tijd belangrijker.

6.6 Zaakgericht werken
 
Een zaakgerichte aanpak kan helpen bij de realisatie van goed in-
formatiebeheer. Deze aanpak wordt bijvoorbeeld toegepast bij veel 
gemeenten. De werkwijze is gericht op het tijdig, betrouwbaar en 
volledig afvangen en archiveren van documenten rondom ‘een zaak’. 
Dit is bij voorkeur een digitaal en geautomatiseerd proces. Zaakge-
richt werken stelt overheidsorganisaties in staat burger en bedrijf juist 
te informeren over de voortgang van desbetreffende aanvragen, de 
afhandeling van aanvragen te sturen en te bewaken, de werkproces-
sen voor de afhandeling te verbeteren, informatie te delen tussen alle 
betrokkenen bij de afhandeling en managementinformatie te verkrijgen 
over behaalde effecten. 

In het hbo worden verschillende initiatieven genomen 
rond de bewaarlijsten- en termijnen. Zo verlengt Hoge-

school Windesheim de bewaartermijnen van twee naar zeven 
jaren. Dit doet de hogeschool in ieder geval voor de eindwerk-
stukken en beoordelingen, examencommissiebeslissingen en 
-aanvragen en de documenten die nodig zijn om het hbo-
niveau aan te tonen (zoals stageverslagen en -contracten)54. 

52 http://pazu.nl/producten.htm 
53 http://www.erfgoedinspectie.nl/uploads/publications/infoblad_onderwijs15_def.pdf   
54 Bron: Linkedin-discussie
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De opleiding van de student als ‘zaak’
Zaakgericht werken gaat over zaken. In de meest gebruikte en 
gangbare definitie (van het Kennis Instituut Nederlandse Gemeenten) 
wordt een zaak als volgt omschreven: ‘Een zaak is een samenhangen-
de hoeveelheid werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefi-
nieerd resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten 
worden’55. De ‘zaak’ van een onderwijsinstelling is de opleiding van de 
student. De opleiding vormt een samenhangende hoeveelheid werk. 
In het werkproces wordt een serie documenten essentieel: al het ter 
beoordeling gemaakte werk (tentamens, werkstukken, stageverslagen, 
scriptie etc.). De beoordeling is in de vorm van cijfers vastgelegd in 
het studentinformatiesysteem (SIS), maar het bewijsmateriaal hoort 
ook gestructureerd vastgelegd te zijn. Alle documenten die in het 
kader van de opleiding relevant zijn, moeten dus worden gearchi-
veerd. Niet in het portfolio, want dat is eigendom en de verantwoor-
delijkheid van de student, maar in het archief van de instelling. Voor 
onderwijsinstellingen biedt zaakgericht werken interessante mogelijk-
heden, zoals:
•  Alle relevantie informatie die tijdens het onderwijsproces wordt 

vergaard vastgelegd op eenduidige wijze in een systeem. 
• Plaatsonafhankelijk en snelle toegang tot die relevante informatie. 
•  Integrale dossiervorming (zaakgericht in plaats van 

 documentgericht). 
•  Waarborgen volledigheid inclusief kanaalonafhankelijke 

 archivering. 
• Besluiten zijn traceerbaar en opvraagbaar (verantwoording). 
 
Bij zaakgericht werken worden uitsluitend documenten opgesla-
gen die relevant zijn én een bepaalde status hebben bereikt. Binnen 
onderwijsinstellingen zou hetzelfde moeten gelden. Niet alles wat in 
de DLWO wordt geproduceerd, moet worden opgeslagen. Alleen de 
bestanden die voor de instelling en de student relevant zijn, worden 
bewaard en zijn indien nodig makkelijk op te vragen en te gebruiken. 
Zaakgericht werken kan een manier zijn om orde te scheppen in de 
hoeveelheid digitale informatie die binnen een instelling rond gaat. 
Het kan bijdragen aan de verdere uitwerking van de metafoor van het 
kasteel en de vestingstad.

6.7 Aanbevelingen

Ontwikkel één selectielijst voor alle hogescholen 
Een geldig basisselectiedocument is essentieel voor efficiënt infor-
matiemanagement. Universiteiten hebben al een dergelijk basisse-
lectiedocument, hogescholen beschikken hier nog niet over. Alleen 
met een dergelijke lijst mogen documenten die onder de Archief-
wet vallen vernietigd worden na de voorgeschreven bewaartermijn. 

Hogescholen kunnen voor een deel de selectielijst van de openbare 
universiteiten als leidraad nemen voor een eigen, gezamenlijke basis-
selectiedocument. Deze lijst kan vervolgens als basis dienen voor de 
uitwerking en inrichting van de archivering. 

Werk samen 
Archivering is generiek en leent zich daarom bij uitstek voor samen-
werking. Als instellingen samen één basisselectiedocument defini-
eren, is het raadzaam vervolgens ook te onderzoeken waar moge-
lijkheden voor samenwerking liggen voor de implementatie van de 
lijst en de daarvoor benodigde digitale middelen. In het verlengde 
daarvan is het nuttig de voordelen van gezamenlijke afname van deze 
middelen te onderzoeken.

Focus op onderwijslogistiek 
Laat docenten en studenten in het primaire proces volop gebruik-
maken van social media, web 2.0 en online beschikbare applicaties. 
Richt je als instelling op het onderwijslogistieke deel en faciliteer dat 
zo goed mogelijk en waarbij de relevante informatie wordt herkend 
en op de juiste plek wordt opgeslagen. 

Werk zaakgericht
Bij zaakgericht werken worden uitsluitend documenten opgeslagen 
die relevant zijn én een bepaalde status hebben bereikt. Binnen 
onderwijsinstellingen zou hetzelfde moeten gelden. Niet alles wat in 
de DLWO wordt geproduceerd, moet worden opgeslagen. Alleen de 
bestanden die de instelling relevant acht, worden bewaard. 

Maak duidelijke afspraken 
Om de kwaliteit van deze informatie te borgen zijn duidelijke afspra-
ken nodig over eigenaarschap, procedures, rollen en rechten, over 
de borging van beschikbaarheid van diensten, ondersteuning van de 
gebruikers en over de regie op informatie binnen de leeromgeving. 
Stel een informatiebeleid op.

Eerst organiseren dan digitaliseren 
Digitaal tenzij… is een uitgangspunt waar instellingen in dit tijdperk 
niet langer omheen kunnen. Toch geldt altijd: eerst organiseren, dan 
digitaliseren. Het stroomlijnen van interne werkprocessen is de kriti-
sche succesfactor. Niet de digitalisering op zich. 

55 http://www.zaakgericht-werken-met-succes.nl/zaakgericht-werken-definitie
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tOt slOt
De DLWO heeft zich ontwikkeld tot een dynamisch landschap. Er zijn diverse aan-
leidingen die tot veranderingen in de DLWO nopen. In deze publicatie is een beeld 
geschetst van deze aanleidingen en vier thema’s zijn verder uitgediept.

Voor het realiseren van  deze publicatie is in een vijftal seminars het 
landschap van de DLWO verkend. Experts op deelgebieden, leden 
van de special interest group DLWO en vertegenwoordigers van 
 allerlei instellingen voor hoger onderwijs hebben hun visie gegeven, 
meegedacht en input geleverd. Bij elk thema heeft dat tot een of 
meerdere praktische aanbevelingen geleid.

Uiteraard is het geschetste beeld een momentopname. De gesigna-
leerde trends zullen zich verder ontwikkelen of oplossen en onzicht-
baar worden. Nieuwe trends zullen aan de horizon verschijnen en op 
hun beurt weer aanleiding geven tot veranderingen binnen de DLWO. 
Het omgaan met die aanleidingen tot verandering is een blijvend 
aspect van het informatiemanagement en de governance van de digi-
tale leer- en werkomgeving van het hoger onderwijs. Het programma 
Onderwijs@DLWO blijft de ontwikkeling van de DLWO volgen en wil 
de discussie over consequenties van die ontwikkelingen binnen het 
hoger onderwijs samen met de instellingen blijven voeren.  
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