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Voorwoord 
In de HSN-scholen werken we vanuit 

Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en 

Vakmanschap. Dit is ook de basis in hoe 

we omgaan met ICT voor leerlingen, 

ouders en  medewerkers. 
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ICT plan HSN-scholen 

 

Positie van ICT in de HSN 

Onderwijs: wij onderwijzen kinderen die over 10 jaar hun plaats in de maatschappij 

innemen. Daarom gebruiken we werkwijzen en middelen die zo dicht mogelijk  bij 

hun toekomst liggen.  

Schoolborden: In de periode 2006-2011 zijn alle lokalen van digitale borden 

voorzien.  

Devices: PC’s staan in bijna alle lokalen. Soms één PC per vier leerlingen. Soms 

twee of géén PC’s omdat leerlingen, indien mogelijk, met iPads werken. Hiervan 

zijn er nu, 2016, ong. 300 op de scholen. Waar gewenst wordt AppleTV in een 

lokaal gebracht. 

Verbinding en netwerken: Naar buiten is er (behalve nog op De Appelgaard) een 

snelle breedbandverbinding. Servers staan in een datacenter. Binnen ligt cat5E 

bekabeling en is WiFi met Aerohive accesspoints in drie netwerken (Medewerkers, 

Leerlingen, Gasten). De netwerken hebben gefilterd internet. 

Natuurlijke vertrouwdheid met ICT-middelen verschilt natuurlijk per leerkracht. 

Van iedereen  wordt verwacht hierin te willen groeien, zoals iedereen ook in 

vertrouwdheid met nieuwe onderwijsmethoden wil groeien. 

De privacy van leerlingen en medewerkers wordt zo goed mogelijk bewaakt. Soms 

liggen de zwakke schakels bij leveranciers. Hier wordt landelijk aan verbetering 

gewerkt, waarbij de PO-raad i.s.m. de overheid de leiding neemt. Soms liggen de 

zwakke schakels in de school. We werken aan bewustmaking van 

verantwoordelijkheden en verbetering van houding. 

 

Wat wil de HSN bieden op gebied van ICT? 

Ook op het gebied van ICT zijn Vakmanschap, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen 

de uitgangspunten voor beleid. 

 

Vakmanschap vereist van allen een professionele houding ten opzichte van 

ontwikkelingen in deze tijd. We staan open voor de (digitale) leefomgeving waarin 

kinderen zich (gaan) bevinden. Het is belangrijk dat ze, naast de echte wereld, ook 

de digitale wereld zo goed als mogelijk begrijpen - leren programmeren is geen 

doel, maar kan zeker worden gestimuleerd. 

Daarnaast moet ook de infrastructuur vakkundig degelijk zijn. 

 

We hebben een grote Verantwoordelijkheid, omdat ouders hun kinderen (bijna) 

negen dagdelen aan ons toevertrouwen. In die tijd, maar ook daarbuiten, moeten 

we verantwoord met moderne middelen omgaan. Verantwoordelijkheid vraagt ook 
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dat wij aan de kinderen leren hoe ze verstandig en verantwoord kunnen handelen 

in de digitale wereld. 

 

Vertrouwen. Wij moeten te vertrouwen en betrouwbaar zijn. Maar met het gegeven 

dat de (oudere) kinderen technisch-vaardiger zijn dan wij in het omgaan met apps 

en media, moeten we ook vertrouwen géven. In deze omgeving van wederkerig 

vertrouwen kan ook Veiligheid zijn plaats krijgen. Kinderen moeten durven praten 

over wat ze in de virtuele wereld meemaken. Want kinderen zijn wel  mediavaardig, 

maar voor mediawijs-zijn hebben ze volwassenen nodig.   

Ook onderdeel bij Vertrouwen en Veiligheid zijn: aandacht voor, openheid bij en 

actie n.a.v. (digitaal) Pesten en voor Privacy. Ouders moeten het vertrouwen 

hebben dat de gegevens van hun kinderen bij de HSN en haar medewerkers veilig 

zijn. 

 

Terugkijken 

In de jaren negentig werden kleine aantallen computers gemeengoed in scholen. 

In 2000 werd door HSN subsidie verkregen voor alle Nijkerkse scholen om een 

professioneel netwerk te laten aanleggen. We kozen bewust voor een netwerk en 

PC’s met Windows-omgeving, ook aan de voorkant, omdat dit beproefd en bekend 

is. Daarbij is dit ook de keus van APS-IT-diensten; toonaangevend in 

belangenbehartiging voor het PO in Nederland.  

 

Tot 2006 waren in alle lokalen klassieke schoolborden, nu is digitale toegang op 

het bord niet weg te denken. We kozen voor de ingrijpende verandering – afscheid 

van krijt - omdat het onderwijs hiermee kan verbeteren. We hebben Activ-

borden+beamers of (touch)screens. Overal is Activ Inspire geïnstalleerd, hiermee 

kan iedere leerkracht meer of minder werken, 

 

In 2013 begon onze oriëntatie op tablets. Dit leidde weer tot een ingrijpende 

verandering. Tien leerkrachten begonnen er mee in hun klassen. We kozen voor de 

(dure) iPads, vanwege een combinatie van redenen. (stabiliteit, educatieve en 

creatieve mogelijkheden, uitgebreide beheermogelijkheden). Beheer van 

apparaten en apps was en blijft in ontwikkeling.  

Het is ook nodig gebleken bewakingscamera’s te kopen. De werking wordt 

maandelijks getest. 

 

De maatschappij verandert razendsnel. Het is moeilijk om dit in onze onderwijsvisie 

en -praktijk bij te houden. Dat op borden en tablets toch snel is ingezet was omdat 

we hierin onderwijsverbetering mogelijk zien. 
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We weten wat we niet willen: ongefundeerd apparatuur in de scholen schuiven. En 

we weten wat we wel willen: met de middelen van nu goed onderwijs geven / laten 

krijgen.  

Het is belangrijk, maar blijkt moeilijk, om plaats te vinden voor training en 

visieontwikkeling op ICT, naast alle andere onderwijsontwikkelingen. Bovenschools 

worden voorstellen aangedragen. Directies en teamleden van de scholen kunnen 

dit inpassen in hun scholingsplan. 

 

SWOT analyse 
Sterk Zwak 

Leerkrachten, directies en bestuur zijn 

gemotiveerd om moderne digitale middelen 

te gebruiken. 

 

Bovenschoolse organisatie, HSN brede 

contracten  

 

Keuzevrijheid op schoolniveau.  

 

Goede infrastructuur 

 

Iedere leerkracht vindt zijn eigen wijze <<< 

voor het maximaal gebruiken van het bord   

Er is op de meeste scholen geen (flexibele) 

formatie beschikbaar voor ICT-taken. 

 

Leerkrachten kunnen (negatieve houding 

ontwikkelen) naar ICT toe, door 

kennisachterstand op leerlingen m.b.t. apps en 

media, dit komt door en/of geeft onzekerheid. 

 

Er is nog geen privacybeleid 

 

 

>>> Niet allen halen voldoende uit hun 

digibordsoftware. 

 

Kansen Bedreigingen 

Scholen maken zelf hun keuzes welke 

studiemomenten en trainingen passen bij het 

eigen onderwijsconcept.   

 

Office 365 als cloud-omgeving voor Office 

geeft kansen voor samenwerken en delen. 

 

 

 

 

‘Alles’ is mogelijk                                             <<< 

Moeilijk tijd vrij te maken voor visieontwikkeling 

op ICT en training. 

 

Aandacht voor Mediawijsheid kan 

ondersneeuwen. 

 

Kosten van licenties. 

Kosten als geheel wordt een probleem bij de 

huidige middelen vanuit overheid 

 

>>> Maar wat moet je kiezen. Behoefte aan 

ordening en aan een afgebakende omgeving. Er 

is op dit gebied beperkt zicht op de toekomst. 
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Vooruit kijken 

Met Office365 is data voor de kinderen en hun ouders en voor medewerkers overal 

en altijd beschikbaar. Dit vereist nog meer sterke aandacht voor privacy en 

beveiliging. Door Office365 te gebruiken is ook samenwerken en delen mogelijk, 

voor leerlingen EN voor medewerkers! Daarnaast is het hierdoor mogelijk om 

duurzamer te werken, minder papier te verbruiken. 

 

Het aantal PC’s moet flink afnemen ten gunste van een groter aantal iPads. Vooral 

omdat je het leermiddel dichter bij de lerende brengt; op den duur misschien zelfs 

persoonlijk maakt. De extra kosten worden voorlopig zoveel mogelijk opgevangen 

door het aantal PC’s te laten minderen en door bestaande PC’s de updaten met 

SSD-kaarten i.p.v. klassieke harde schijven. 

De ‘tablet-tien’-groep maakt plaats voor brede invoering. Er is een zg. ‘HSN-store’; 

een overzicht van apps die we kennen. Het is lastig om goede apps bij een 

leerstofonderdeel te vinden, methode-apps zijn simpeler in te zetten. Maar ze zijn 

duurder en omvangrijker. Voor apps-aankoop, iPadinrichting wordt nu nog Meraki 

MDM gebruikt. In 2016-17 wordt hiervoor - en voor beheer-in-de-klas - een Apple 

School Manager uitgebracht. Ook Actacom is bezig met iPadbeheer.  

Bijkomende voordelen zijn dat de grote, stof-zuigende machines en onreine 

toetsenborden en kabels achter uit de lokalen verdwijnen. Een voordeel is ook het 

veel lagere stroomverbruik. 

 

Het WiFi-netwerk moet het groeiende aantal devices van school, medewerkers en 

gasten kunnen verwerken. De positie van AppleTV’s hierin is ingewikkeld. 

 

Mediawijsheid moet steeds meer een deel van het onderwijs worden. Hieronder 

valt naast het informatieve en lerende aspect ook de wijsheid hoe je verantwoord 

en vakkundig met media omgaat, inclusief de aanpak van (digitaal) pesten. In het 

kader van sociale veiligheid is er sinds 2015 de verplichting voor scholen om dit te 

monitoren. 

 

Sociale media hebben al een plaats in het onderwijs. Voor PR wordt Facebook door 

directies/leerkrachten redelijk tot veel gebruikt. YouTube wordt in de lessen 

gebruikt, maar biedt ook nog mogelijkheid tot instructie. Ook andere sociale media 

zouden meer een plaats kunnen hebben. In 2013/2014 heeft een groep studenten 

een minor hierover gedaan en een presentatie gegeven. Er is een ‘protocol’ 

geschreven (SocialMedia-A4tje). 
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Privacy en beveiliging. Het bewustzijn hiervan is nog niet voldoende. Met name 

voor ParnasSys moeten we enorm scherp zijn. Er wordt HSN- privacy beleid 

opgesteld.  

Beveiliging is ook onze verantwoordelijkheid, maar hiervoor zijn we afhankelijk van 

externe partijen, zoals bijv. Actacom en Basispoort. De PO-raad e.a. maken in het 

Doorbraakproject sinds 2014 goede vorderingen om ons te ondersteunen. We 

willen voldoen Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze is in 2016 aangevuld met 

de Europese Meldplicht Datalekken. We willen zulke juridische zaken graag duidelijk 

en transparant houden naar alle betrokkenen.  

 

De toekomst van onze kinderen duurt nog even, maar daarop bereiden we hen 

voor. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/onderwijs-2032). Daarom is het 

belangrijk de digitale wereld te snappen. Programmeren kan een middel hiertoe 

zijn, niet om programmeur te worden, maar om een gezonde band te hebben met 

technologie, digitale apparaten en internet.  Dit internet bevindt zich ook in 

steeds meer apparaten, gebruiksvoorwerpen. 

 

Online leeromgevingen worden belangrijker, náást het fysieke eigen klaslokaal en 

de eigen vaste groepssamenstelling. Deze ontwikkeling gaat langzaam. 

Softwarepakketten hiervoor zijn groot en duur en nooit precies wat je wilt. We 

willen Sharepoint/Office365 inrichten als leeromgeving. 

 

De websites moeten op alle apparaten goed zichtbaar zijn. Ze moeten een moderne 

uitstraling hebben maar wel als basisscholen. De functie van website blijft die van 

etalage van HSN en van bron van informatie over activiteiten en huiswerk.  

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/onderwijs-2032
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Activiteiten gepland in een meerjarenplan 
 Onderwerp opmerkingen 

2016 Kliksafe-filter is operationeel op bedraad 

en op draadloos netwerk 

 

 Plan van Aanpak voor invoering Office 

365 de komende jaren 

Techniek, implementatie, 

training, Elektronische 

leeromgeving. 

 Office 365 Outlook, e-mail, wordt door 

alle medewerkers gebruikt 

en ieder heeft 5 licenties van 

het hele Office-pakket 

 Er is een bewerkersovereenkomst met 

Basispoort en ParnasSys  

 

 Er is aandacht voor Mediawijsheid voor 

de medewerkers. Het is een onderdeel 

van de houding van medewerkers en 

deze houding wordt aan de kinderen 

geleerd. 

Dit is een terugkerend 

aandachtspunt in de school. 

Concrete hulpmiddelen zijn 

Diploma Veilig Internet en 

www.mediawijzer.net  

 Begin van SSO via de Actacom-inlog  

 Privacy beleid opgesteld en naar 

directies. 

Werkbaar? Dan naar GMR/bestuur.  

Bovenschools opstellen. Op 

schoolniveau de privacy-scan 

van Kennisnet doen 

 Functie van www.edu-app en HSN-

appstore versterken, zodat we gericht 

apps inzetten voor brokjes van ons 

onderwijs. 

Bovenschools aansturen. Op 

schoolniveau implementeren 

 Alert zijn waar programmeren in te 

passen 

(https://scratch.mit.edu/parents/ is een 

voorbeeld hiervan) 

Kan vanuit de scholen zelf 

komen 

   

2017 Office 365 uitbreiden naar Word, Excel, 

Sway,  OneNote,  

Voor OneNote Class training 

aanbieden. 

 Van alle gebruikers van leerling 

gegevens een bewerkersovereenkomst 

hebben 

 

 In de teams nadenken over visie op ICT 

in het onderwijs. Voorstellen naar dir’s > 

evt. dir’s naar teams 

Op schoolniveau de 

Onderwijs&ICT-scan van 

Kennisnet doen (v.h. Vier in 

Balans) 

 Privacy beleid borgen bij de eigen 

medewerkers 

Op schoolniveau 

   

2018 Indien Office365 zijn plaats heeft, laten 

uitgroeien naar ELO (draagvlak 

onderzoeken hiervoor) 

 

   

2019 Online leeromgeving  

 

http://www.mediawijzer.net/
https://www.kennisnet.nl/diensten-voor-de-school/quickscan-privacy/
https://scratch.mit.edu/parents/
https://www.kennisnet.nl/diensten-voor-de-school/kennisnet-onderwijs-ict-scan/

