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Management samenvatting 
ICT draagt significant bij aan innovatie, productiviteit en economische groei. ICT-toepassingen 
worden pas ten volle verzilverd als gebruikers over genoeg eVaardigheden beschikken. Dit 
onderzoek is een verkenning naar initiatieven gericht op voorlichting, opleiding en training van 
professionele ICT-gebruikers in onderwijs, zorg, veiligheid en mobiliteit. Daarnaast is gekeken naar 
ervaringen in en kansen voor bredere toepassing en worden knelpunten geïdentificeerd die bredere 
toepassing (in andere sectoren en binnen de “eigen” sector) in de weg staan.  

Succesvolle initiatieven op het gebied van eVaardigheden zijn schaars. De meest relevante 
initiatieven komen uit het onderwijs. In de mobiliteit, veiligheid en zorg zijn minder initiatieven, 
vooral door minder e-awareness en doordat marktactoren (mede) richting geven aan ICT-gebruik. 
Initiatieven zijn gebaat bij e-awareness van bestuurders. Succesvolle initiatieven onderscheiden 
zich door praktische bruikbaarheid en directe zichtbaarheid van toepassingswaarde.  

De ervaring met opschaling is beperkt. Geen van de initiatieven heeft sectoroverstijgende 
opschalingervaring. Zes initiatieven hebben substantieel opschalingpotentieel voor vergroting van 
eVaardigheden. De beperkte ervaring met opschaling tot dusver wordt onder meer verklaard 
doordat onderzoek naar het opschalingspotentieel in slechts een deel van de initiatieven expliciet 
deel uitmaakt van het project. Het generieke karakter van onderwijstoepassingen maakt het 
sectoroverstijgende opschalingspotentieel daar relatief groot. 

Het gebruik van verschillende infrastructuren bemoeilijkt –vooral in veiligheid en zorg– bredere 
toepassing. Complexe organisatiestructuren zijn in de zorg een knelpunt. Nieuwe toepassingen 
besparen niet altijd kosten, omdat de financiële structuur niet aansluit op nieuwe werkwijzen. 
Opschaling wordt ook belemmerd door motivatiegebrek om eVaardigheden aan te leren, 
afwezigheid van krachtdadige regisseurs van verdere diffusie en gebrek aan openbare kennisdeling 
over best practices. Financieel knelpunt voor opschaling is de onbalans in verdeling van kosten en 
baten van nieuwe te introduceren ICT-diensten over betrokken partijen. 

Het onderzoek resulteert in drie aanbevelingen om knelpunten voor opschaling van initiatieven op 
het gebied van eVaardigheden weg te nemen dan wel te verzachten. 

(1)	 Vergroot de awareness van het belang van eVaardigheden bij managers en (top)bestuurders 
van bedrijven en instellingen en bij de professionele gebruiker, gezien de belemmerende 
werking van tekortschietende ICT-awareness, -vaardigheden en kennis van ICT bij bestuur
ders en leidinggevenden in het publieke domein voor succesvolle diffusie van op ICT 
gebaseerde vernieuwingen en een effectieve aanpak van de verdere ontwikkeling van 
eVaardigheden. 

(2)	 Kennisdeling van succesvolle initiatieven op het gebied van eVaardigheden moet worden 
verbeterd. Meer transparantie (bijv. van best practices) kan bijdragen aan verdere diffusie 
van initiatieven op het gebied van eVaardigheden. De overheid kan dat stimuleren, middels 
bijv. kennisuitwisseling tussen sectoren en kennisbundeling via een toegankelijke website 
(bijv. via een marktplaats van best practices) of via congressen. Online advies en een 
opleidingen(portal) kan bijdragen aan ontwikkeling van eVaardigheden (zoals al wordt 
toegepast voor MKB in het buitenland).  

(3)	 Stimuleer (vernieuwende) initiatieven op het gebied van eVaardigheden. De sector onderwijs 
onderscheidt zich o.a. door de regierol van SurfNet en Kennisnet ICT op School. Andere 
sectoren kunnen hiervan leren. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Het (nieuwe) kabinet heeft de ambitie om de Nederlandse toppositie in het gebruik en de 
(slimme) toepassing van ICT te behouden en te verstevigen. Gebleken is immers dat ICT 
een significante bijdrage levert aan innovatie en productiviteit en dus ook aan economische 
groei. Bovendien kan ICT bijdragen aan het (gedeeltelijk) wegnemen van knelpunten in 
verschillende maatschappelijke sectoren. Digitale toepassingen spelen dus een cruciale rol 
in de kenniseconomie, maar de bijdrage van deze toepassingen kan pas worden verzilverd 
wanneer gebruikers van ICT over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Pas dan zal 
ICT leiden tot meer bedrijvigheid, werkgelegenheid, maar ook tot meer participatie in de 
informatiemaatschappij. Alleen de beschikking over reken- en taalvaardigheden is dus niet 
meer voldoende. De (beroeps)bevolking moet ook beschikken over digitale vaardigheden 
(eVaardigheden) die in bedrijven en maatschappelijke sectoren zoals zorg en onderwijs 
worden toegepast. Ook internationaal is het belang van geagendeerd. Binnen de Europese 
Commissie richten diverse programma’s zich op (aspecten van) het bevorderen van 
eVaardigheden.1 

Het European e-Skills Forum heeft in 2004 de term e-skills (ICT- of eVaardigheden) 
gedefinieerd. In deze definitie worden drie categrieën eVaardigheden onderscheiden:  

- vaardigheden van de ICT-professional: vaardigheden van ICT-ers met als primaire 
taak het automatiseren en/of (elektronisch) faciliteren van werkprocessen 

- vaardigheden van de ICT-gebruiker: het gebruik van ICT (door niet-ICT-ers) bij de 
dagelijkse werkzaamheden, en  

- ICT-management-vaardigheden: vaardigheden van bestuurders en management 
om ICT optimaal in organisaties te benutten.2 

Aansluitend bij de tweede categorie – vaardigheden van de ICT-gebruiker – heeft het 
ministerie van Economische Zaken Dialogic gevraagd om in het kader van de totstandko
ming van de kabinetsvisie eVaardigheden een verkenning uit te voeren naar initiatieven die 
plaatsvinden c.q. toepassingen die worden gebruikt ten behoeve van het voorlichten, 
opleiden en trainen van professionele gebruikers (bijvoorbeeld onderwijzend personeel, 
veiligheidsprofessionals en zorgverleners) 3 van ICT in de sectoren onderwijs, zorg, 
veiligheid en mobiliteit. Verder is gevraagd om knelpunten te identificeren die een brede 
toepassing van deze initiatieven/toepassingen belemmeren dan wel opschaling (naar 
andere sectoren maar ook binnen de “eigen” sector) in de weg staan. Daarbij is een 
beschrijving van de aard van het knelpunt (bijv. systeemfalen) en de mogelijke oplossing 

1 In de praktijk worden verschillende termen gebruikt voor e-skills, eVaardigheden of ICT-
vaardigheden die (vrijwel) equivalent zijn. We hanteren hier in het vervolg de term eVaardigheden. 

2 Commission of the European communities, 2007, E-skills for the 21th century: Fostering 
competitiveness, growth and jobs. 

3 Tot de professionele gebruiker rekenen wij niet de ICT-specialist. Het CBS hanteert voor ICT-
specialisten de volgende definitie: “personeel dat ICT-systemen kan specificeren, ontwerpen, 
ontwikkelen, installeren, beheren en managen, inclusief netwerkbeheer en het uitvoeren van 
evaluaties en ICT-onderzoek.” 
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gewenst. De verkenning kiest als primair perspectief de vraagkant (zonder de aanbodzijde 
uit het oog te verliezen). De uitkomsten van deze verkenning dienen als input voor de te 
formuleren kabinetvisie over eVaardigheden en kunnen eventueel binnen het kader van het 
actieprogramma M&ICT verder worden opgepakt. 

Het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT (M&ICT) richt zich op de 
maatschappelijke sectoren onderwijs, zorg, veiligheid en mobiliteit. Het programma beoogt 
het helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken in deze sectoren, door het 
wegnemen van belemmeringen zodat doorbraken kunnen worden gerealiseerd in de 
opschaling van innovatieve ICT-toepassingen en –diensten. Een sectoroverstijgend thema 
in dit programma betreft eVaardigheden. Het kan hierbij gaan om het voorlichten, opleiden 
en trainen van professionele gebruikers die met de ICT-toepassingen werken (bijv. 
consumenten, burgers, leerlingen en werknemers). 

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

1.2.1 Doelstelling 

De verkenning heeft een tweeledige doelstelling: 

a.	 Verzamelen van initiatieven c.q. toepassingen ten behoeve van het voorlichten, 
opleiden en trainen van professionele gebruikers van ICT in de vier sectoren zorg, 
onderwijs, veiligheid en mobiliteit. 

b.	 Verzamelen van knelpunten die brede toepassing van deze initiatieven c.q. 
toepassingen voor opschaling naar andere sectoren (dan wel binnen de “eigen” sector) 
bemoeilijken. 

1.2.2 Onderzoeksvragen 

Uit deze doelstelling leiden wij de volgende onderzoeksvragen af. 

1.	 Welke relevante en succesvolle initiatieven en toepassingen bestaan er voor het 
voorlichten, opleiden en trainen van professionele gebruikers  van ICT in de sectoren 
zorg, onderwijs, veiligheid en mobiliteit? 

2.	 Wat zijn de mogelijkheden voor opschaling (binnen deze sectoren en eventueel 
daarbuiten) van deze initiatieven? 

3.	 Welke sectorspecifieke en -overstijgende knelpunten staan een brede toepassing van 
deze initiatieven c.q. toepassingen voor opschaling zowel binnen de sector als naar 
andere sectoren in de weg? 

1.2.3 Randvoorwaarden 

Voor de uitvoering van deze verkenning is van enkele randvoorwaarden van belang. 

- De verkenning heeft een insteek vanuit de vraagkant: het perspectief van de 
professionele gebruiker van ICT staat centraal (zonder overigens de aanbodzijde 
geheel buiten beschouwing te laten). De te traceren initiatieven en toepassingen 
sluiten op dat perspectief aan. 
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- De verkenning beoogt ongeveer vijf initiatieven per sector te verzamelen en te 
beschrijven. (zie 1.3 Onderzoeksaanpak). 

- De nadruk ligt op lopende en succesvolle Nederlandse initiatieven en toepassingen. 
Ter illustratie kunnen ook buitenlandse initiatieven en ervaringen worden meege
nomen. 

- De verkenning wordt vooral op basis van desk research uitgevoerd. Indien van 
belang voor het onderzoek kunnen aanvullend enkele gesprekken worden gevoerd 
binnen de sectoren (bijv. met opleidingsexperts binnen koepelorganisaties). 

- De voorlopige uitkomsten van de sectoroverstijgende verkenning op het gebied van 
gaming worden voor zover relevant voor deze verkenning meegenomen.4 

- De verkenning heeft het karakter van een quick scan. 

1.3 Onderzoeksaanpak 

De hoofdmoot van het onderzoek bestaat uit desk research. De onderzoeksaanpak bestaat 
uit drie stappen. Ten eerste is een format ontwikkeld om initiatieven en toepassingen te 
omschrijven (naam initiatief, website, doel, doelgroepen, activiteiten, resultaten, oordelen, 
opschaalbaarheid naar andere sectoren, knelpunten, etc.). Ten tweede is doormiddel van 
web searches (via google en andere kanalen), analyse van rapporten en documenten 
gezocht naar initiatieven en toepassingen. 

In eerste instantie is per sector op basis van web- en desk research een longlist gemaakt 
van initiatieven en toepassingen met een interessant potentieel. Daarnaast is bij 
verschillende departementen gevraagd om de longlist met (gezichtsbepalende) initiatieven 
aan te vullen. Vervolgens zijn selectiecriteria opgesteld voor het opstellen van de shortlist. 
Uit deze selectie bleek dat de sectoren veiligheid, mobiliteit en zorg minder initiatieven met 
een hoge score opleverden dan de sector onderwijs. In overleg met de opdrachtgever is in 
eerste instantie besloten tot het selecteren van zes initiatieven binnen de sector onderwijs 
en drie initiatieven per sector veiligheid, mobiliteit en zorg. In tweede instantie zijn 
(wederom in overleg met de opdrachtgever) de initiatieven die zich niet specifiek richten 
op het vergroten van eVaardigheden (de eVaardigheden waren een indirect gevolg van een 
ICT-toepassing) niet geselecteerd. In totaal zijn er 10 initiatieven geselecteerd. Als derde 
stap is per initiatief het format ingevuld. Waar onderdelen van het format niet ingevuld kon 
worden op basis van desk research (bijlage 1) is (telefonisch) contact opgenomen met 
organisaties en personen die bij het initiatief betrokken zijn (zie bijlage 2). Vooral met 
betrekking tot mogelijkheden en knelpunten van opschaalbaarheid naar andere sectoren of 
binnen de “eigen” sector, is contact opgenomen met de betrokkenen bij het initiatief. 

4 Bedoelde verkenning van serious gaming wordt – min of meer parallel aan onderhavige verkenning – 
door Dialogic uitgevoerd. 
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2 Selectie van initiatieven 

2.1 Opstellen van longlist 

De longlist geeft een overzicht van alle gevonden initiatieven c.q. toepassingen ten 
behoeve van het voorlichten, opleiden en trainen van professionele gebruikers van ICT in 
de vier sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en mobiliteit (zie voor de volledige lijst bijlage 
1). Per sector verschilt het aantal initiatieven en ook het soort initiatieven. Dit hangt 
samen met de mate en de wijze waarop ICT binnen de sectoren onderwijs, mobiliteit, 
veiligheid en zorg wordt ingezet. Uit de resultaten van de longlist blijkt per sector het 
volgende. 

In de onderwijssector is het gebruik van ICT een belangrijk thema. Binnen SURFnet en 
Kennisnet ICT op School5 zijn talrijke projecten gestart om het gebruik van ICT in het 
onderwijs te stimuleren. Om een ICT-toepassing (bijvoorbeeld videoconferencing) 
succesvol te kunnen gebruiken dient de docent doorgaans over bepaalde vaardigheden te 
beschikken. Het trainen van de eVaardigheden van docenten is dan ook veelal gekoppeld 
aan specifieke projecten. 

In de sector mobiliteit wordt ICT voornamelijk ingezet ter ondersteuning van logistieke en 
administratieve processen. Op dit vlak zijn veel commerciële aanbieders actief die bij de 
implementatie van hun software trainingen aanbieden. In het hoger beroeps- en 
universitaire onderwijs is steeds meer aandacht voor ICT.  

In de sector veiligheid is digitale opsporing een actueel thema bij professionele gebruikers 
binnen de politie en het strafrecht. Hierbij zien we ook samenwerkingsverbanden met 
commerciële partijen zoals bijv. Fox-IT6. Verder gebruiken professionals zowel bij politie 
als brandweer games waarmee in een zo authentiek mogelijke context realistische 
praktijksituaties kunnen worden geoefend. Indirect dragen games bij aan de ICT-
vaardigheden van deze groep professionele gebruikers. 

Binnen de zorgsector is ICT een belangrijk thema, vooral door de invoering van het 
elektronisch patiëntendossier. Zo zijn er trainingen die inspelen op de inzet van het 
elektronisch patiëntendossier in zorginstellingen. Binnen opleidingen wordt in toenemende 
mate aandacht besteed aan het gebruik van ICT, zowel in generieke als meer specifieke 
zin. (Bij)scholing vindt steeds vaker via e-learning plaats.  

5 Stichting Kennisnet Ict op school is de publieke ICT-ondersteuningsorganisatie en het ICT-
expertisecentrum van, voor en door het onderwijs. De stichting behartigt de belangen van de 
Nederlandse onderwijssector op het gebied van ICT, biedt hulpmiddelen bij het maken van keuzes 
voor ICT-producten en -diensten en levert educatieve diensten en producten om het leren te 
vernieuwen. . 

6 Fox-IT is een gespecialiseerd IT Security bedrijf met een gedegen kennis van informatiebeveiliging 
en rechercheonderzoek (cf. www.fox-it.com). Zie het initiatief Verdieping computercriminaliteit en 
digitale opsporing (3.2). 
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2.2 Selectiecriteria shortlist 

De initiatieven van de longlist zijn met behulp van de criteria uit kader 2.1 beoordeeld met 
behulp van een vijfpuntsschaal. 7 Leden van het projectteam hebben individueel en 
onafhankelijk van elkaar de initiatieven van de longlist een score gegeven. De afzonderlijke 
scores per criterium zijn gemiddeld en vervolgens zijn de initiatieven uit de longlist 
geordend naar gemiddelde totaalscore. 

o	 Draagt initiatief bij aan ontwikkeling eVaardigheden van de professionele gebrui
ker? 

o	 Is het initiatief interessant om breder toe te passen (opschalen, overdragen) 
binnen de eigen sector of naar een andere sector? Interessant wordt o.m. be
paald door:  

�	 het succes van het project bij het vergroten van eVaardigheden bij 
professionele gebruikers 

�	 de volwassenheid van het project (pilotfase is voorbij) 
�	 indicatie dat er vraag is naar bredere toepassing van het project 

o	 Is er goede en openbare kennisdocumentatie beschikbaar voor toegang tot 
ervaringen en lessen (lessons learned) 

Kader 2.1 Selectiecriteria shortlist 

2.3 Shortlist 

Het resultaat van dit proces is een shortlist van 10 relevante en succesvolle initiatieven. De 
meest relevante initiatieven op het gebied van eVaardigheden komen uit de sector 
onderwijs. De andere drie sectoren leveren minder initiatieven met een hoge score op. 

De initiatieven van de shortlist dragen op uiteenlopende wijze bij aan grotere eVaardighe
den van professionele gebruikers. In kolom 2 van kader 2.2 geven we aan hoe een 
initiatief bijdraagt aan grotere eVaardigheden bij professionele gebruikers. Awareness tools 
beogen professionele gebruikers bewust te maken van de noodzaak van bepaalde 
eVaardigheden. Andere initiatieven trainen impliciet de eVaardigheden door ICT-
toepassingen te gebruiken voor het oefenen en leren van lesstof waardoor ook 
eVaardigheden getraind worden (bijvoorbeeld in gaming en e-learning). Tot slot zijn er 
initiatieven met als primair doel training van specifieke eVaardigheden zoals videoconfe
rencing en weblogs door middel van workshops, cursussen, interne trainingen en 
informatieve websites.  

7 Een score 5 betekent dat een initiatief geheel voldoet aan het criterium, een score 1 geeft aan dat 
het initiatief geheel niet aan het criterium voldoet. 
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Onderwijs

 1. Expert op afstand - SURFnet/Kennisnet ICT-toepassing 

 2. Digibewust Schoolblik - Digibewust.nl Awareness-tool

 3. Digitale Didactiek – SURFnet Informatieve website

 4. Train de trainer - Kennisnet ICT op School Cursus 

Mobiliteit 

5.  Railpocket  - NS       ICT-toepassing  

6. NLC bedrijfstrainingen Cursus 

Veiligheid 

7. Training Digitalisering en Opsporingspraktijk – Politieacademie Cursus 

8.Verdieping computercriminaliteit en digitale opsporing – SSR Cursus 

Zorg 

9. ICT werkt in de Zorg - Jeroen Bosch Ziekenhuis   ICT-toepassing 

10. Trioras - Albert Schweitzer Ziekenhuis ICT-toepassing 

Kader 2.2 Shortlist 
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3 Beschrijving van initiatieven  

In dit hoofdstuk beschrijven we de in hoofdstuk 2 geselecteerde initiatieven. In 3.1 wordt 
het ontwikkelde format uiteengezet aan de hand waarvan de initiatieven in 3.2 worden 
beschreven. In 3.3 analyseren we op basis van een overzichtschema de initiatieven. 

3.1 Format voor het beschrijven van initiatieven 

Voor de beschrijving van initiatieven gebruiken we onderstaand format ter structurering 
van de beschrijving van de initiatieven. Onderdeel van het format is een korte projectbe
schrijving. In bijlage 4 zijn de uitgebreide projectbeschrijvingen opgenomen. 

Naam project 

Korte projectomschrijving (beoogd doel) 

Wie zijn betrokken? 

Wat zijn de kosten? 

Wijze van financiering? 

Wat is de doelgroep? 

Hoeveel mensen zijn opgeleid? 

Hoe worden eVaardigheden getraind? 

Inhoud van initiatief? 

Mogelijkheden opschaling binnen initiatief? 

Mogelijkheden opschaling binnen de sector? 

Mogelijkheden opschaling buiten de sector? 

Ervaring met opschaling? 

Knelpunten voor bredere toepassing 

Welke openbare kennisdocumentatie beschikbaar? 

Kader 3.1. Format beschrijving initiatieven 

3.2 Beschrijven van initiatieven 

Initiatieven sector onderwijs 

In hoofdstuk 2 zagen we dat de meeste kansrijke initiatieven uit het onderwijs komen. Van 
de tien kansrijke initiatieven die geselecteerd zijn voor de shortlist, zijn er vier afkomstig 

Dialogic innovatie ● interactie 12 



uit de onderwijssector. Dit is in belangrijke mate toe te schrijven aan SURF8 en Kennisnet 
ICT op School, twee publieke organisaties die zich inzetten om het ICT-gebruik in het 
onderwijs te stimuleren. Deze organisaties hebben veel geïnvesteerd in initiatieven die 
beogen het ICT-gebruik in het onderwijs te stimuleren. In de sector onderwijs zijn de 
volgende initiatieven geselecteerd: Expert op afstand, Digibewust Schoolblik, Digit@le 
Did@ctiek en Train de trainer. Deze worden in het hieronder schematisch samengevat met 
gebruikmaking van het eerder genoemde format. 

Expert op Afstand 

Korte projectomschrijving 
(beoogd doel) 

Videoconferencing is een ICT-toepassing waarmee experts op 
efficiënte wijze bij het onderwijs betrokken kunnen worden. Bij de 
start van het project Expert op Afstand in 2005 was het hoofddoel 
om ervaring op te doen met videoconferencing in het voortgezet 
onderwijs.  

Wie zijn betrokken? Expert op Afstand is als project ontwikkeld vanuit het 
Samenwerkingsprogramma SURFnet/Kennisnet. Binnen dit 
samenwerkingsprogramma worden innovatieve educatieve 
internettoepassingen ontwikkeld. 

Wat zijn de kosten? Onbekend 

Wijze van financiering? Financiering door SURFnet/Kennisnet. 

Wat is de doelgroep? Docenten uit primair en voortgezet onderwijs. 

Hoeveel mensen zijn 
opgeleid? 

Project is gestart met vijf voorbeeldscholen in het voortgezet 
onderwijs. Sinds januari 2007 is Expert op Afstand beschikbaar 
voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. 

Hoe worden eVaardighe
den getraind? 

Informatieve website voor het gebruik van videoconferencing. 

Inhoud van het initiatief? Expert op Afstand kan gezien worden als een soort marktplaats 
waar de vraag vanuit het onderwijs en het aanbod van experts 
gematcht kan worden. Op www.expertopafstand.nl kunnen 
docenten en experts handleidingen en technische voorwaarden 
raadplegen voor het succesvol tot stand brengen van een 
videoconference. Daarnaast zijn alle sessies die hebben 
plaatsgevonden beschikbaar via de genoemde website. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen initiatief? 

Surfnet ontwikkelt voor het hoger onderwijs een eigen variant 
van Expert op Afstand. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen de sector? 

Initiatief is gestart in het voortgezet onderwijs en inmiddels 
uitgebreid naar het primair onderwijs. 

Mogelijkheden opschaling 
buiten de sector? 

Het gebruik van videoconferencing voor het raadplegen van 
experts is ook voor de zorgsector en justitie een waardevolle 
toepassing. Momenteel wordt binnen justitie op beperkte schaal 

8 SURF is de samenwerkingsorganisatie waarin universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen 
samenwerken aan ICT-innovaties. SURF bestaat uit drie organisaties: SURFfoundation, SURFnet en 
SURFdiensten. 
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videocommunicatie ingezet voor gesprekken tussen gedetineer
den en onderzoeksrechters. (telehoren) 

Ervaring met opschaling? De noodzakelijke goede inhoudelijke voorbereidingen door 
leerlingen en docenten en de evaluatiemogelijkheden van 
streaming video zorgen ervoor dat de educatieve meerwaarde als 
hoog wordt ervaren. Daarom is eind 2006 besloten om Expert op 
Afstand als permanent product vanuit Kennisnet aan te bieden 
aan alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs. 
Daarnaast heeft ook een technische opschaling plaatsgevonden 
en kunnen scholen nu ook via webconferencing mee doen aan 
Expert op Afstand. Hierdoor is de dienst laagdrempeliger 
geworden en dus beter toegankelijk voor het onderwijs. 

Knelpunten voor bredere 
toepassing? 

Onbekend 

Welke openbare 
kennisdocumentatie is 
beschikbaar? 

Alle gerealiseerde pilotsessies zijn zichtbaar gemaakt via de 
website expert op afstand. Daarnaast zijn er handleidingen 
ontwikkeld die online bekeken kunnen worden, scenario’s voor de 
docenten ontwikkeld en is er een extern bureau ingeschakeld 
voor technische back-up. 

Digibewust Schoolblik 

Korte projectomschrijving 
(beoogd doel) 

Het initiatief Schoolblik beoogt leraren te helpen bij het 
digibewust maken van leerlingen. Digibewust betekent dat je de 
mogelijkheden van digitale middelen zoals internet, e- mail, 
chatten optimaal gebruikt, terwijl je je tegelijk bewust bent van 
de mogelijke risico’s, zoals virussen en spam, en wat je daartegen 
kunt doen. In het Schoolblik vinden leraren informatie en 
hulpmiddelen. 

Wie zijn betrokken? De Digibewust campagne is een initiatief van KPN, Microsoft, TNT 
Post en EZ. 

Wat zijn de kosten? De kosten zijn €12,50 per blik (inclusief de projectkosten voor 
ontwikkeling, productie blik, productie CD-rom, drukwerk, de 
handlingkosten voor het vullen van het blik en de aflevering).  

Wijze van financiering? De kosten worden gedragen door KPN, Microsoft, TNT Post en EZ 
(publiek/privaat). De projectkosten worden gedragen door het 
projectbureau Digibewust. 

Wat is de doelgroep? Leraren van basisscholen. 

Hoeveel mensen zijn 
opgeleid? 

Sinds februari 2007 zijn 1.200 schoolblikken verspreid. 

Hoe worden eVaardighe
den getraind? 

Het schoolblik bevat informatie voor docenten over veiligheid op 
het internet (folders en een Cd-rom). Deze informatie kan de 
docent gebruiken in de klas. Hierbij worden indirect de 
vaardigheden van de docent vergroot. 
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Inhoud van initiatief? Het aanreiken van informatie aan leraren voor het digibewust 
maken van leerlingen. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen initiatief? 

De verspreiding van de schoolblikken vindt momenteel plaats. Op 
basis van een geplande evaluatie eind 2007 wordt besloten of het 
initiatief opgeschaald wordt. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen de sector? 

Initiatief richt zich op het primair onderwijs, maar leent zich – in 
aangepaste vorm – voor bewustmaking van de mogelijke risico’s 
van digitale middelen bij leerlingen in het voortgezet onderwijs.  

Mogelijkheden opschaling 
buiten de sector? 

Voor alle sectoren waarin gewerkt wordt met digitale middelen is 
digibewustzijn van belang. 

Ervaring met opschaling? Het voornemen bestaat om een pilot op te zetten waarbij de 
blikken niet alleen worden uitgedeeld aan de scholen, maar ook 
daarna contact wordt opgenomen om te evalueren of het blik 
nuttig werd bevonden, of er nog dingen ontbreken, of er dingen 
anders moeten, etc. Eind 2007 wordt het initiatief geëvalueerd. 
Op basis van deze evaluatie wordt besloten of het initiatief een 
vervolg krijgt, bijvoorbeeld een uitbreiding naar middelbaar 
onderwijs. 

Knelpunten voor bredere 
toepassing? 

Er zijn nog geen knelpunten in kaart gebracht. Dit is onderdeel 
van de voorgenomen evaluatie. 

Welke openbare 
kennisdocumentatie 
beschikbaar? 

• Een folder over kinderen en internet met uitleg over de inhoud 
van dit blik. 

• Cd-rom met links naar websites met tips en trucs, deskundige 
organisaties en voorbeeldpresentatie voor ouderavond. 

• Muismat en kaart van de Waarschuwingsdienst. 
• Folder van Muiswijs over goede fysieke houding achter de 

computer. 
• Informatiefolder Diploma Veilig Internet. 

Digit@le Did@ctiek 

Korte projectomschrijving 
(beoogd doel) 

Digit@le Did@ctiek is in 2001 opgezet met de volgende doelen: 

•	 Docenten in het hoger onderwijs just-in-time ondersteuning 
bieden bij de toepassing van ICT in het onderwijs  

•	 Expertise over de didactische toepassing van ICT in het HO 
verzamelen en beschikbaar stellen aan HO-docenten 

•	 Het vormen en in stand houden van een levend netwerk van 
professionals op het gebied van ICT in het Hoger Onderwijs  

Via www.digitaledidactiek.nl kunnen docenten ideeën en 
handleidingen raadplegen over toepassing van ICT-middelen. 
Leden kunnen ook zelf nieuwe ideeën inbrengen, dan wel 
bestaande ideeën waarderen en becommentariëren. Op het 
prikbord kunnen vragen worden gesteld over digitale didactiek 
aan collega's. Op www.digitaledidactiek.nl staan inmiddels 180 
ideeën voor ICT-gebruik in het onderwijs. 
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Wie zijn betrokken? Het project Digit@le Did@ctiek wordt uitgevoerd door de EUR, 
TUD en RUG.  

Wat zijn de kosten? De totale projectkosten bedragen €1.000.000. 

Wijze van financiering? Het project wordt gefinancierd door SURF. 

Wat is de doelgroep? Docenten in het hoger onderwijs. 

Hoeveel mensen zijn 
opgeleid? 

Momenteel heeft de website ongeveer 3.300 leden. 

Hoe worden eVaardighe
den getraind? 

Docenten worden getraind met behulp van informatie op 
www.digitaledidactiek.nl. 

Inhoud van initiatief? Via de site worden (nieuwe) ICT-toepassingsmogelijkheden 
aangereikt ter verbetering van eVaardigheden van docenten. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen initiatief? 

Het initiatief leent zich voor bredere toepassing in het primair, 
voortgezet, beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen de sector? 

Initiatief is ontwikkeld voor gebruik door docenten in het hoger 
onderwijs. Inmiddels gebruiken ook docenten in het middelbaar 
beroeps-, voortgezet en primair onderwijs de website.9 

Mogelijkheden opschaling 
buiten de sector? 

Het project is opschaalbaar naar alle cursussen en trainingen 
waarin docenten gebruik maken van ICT-toepassingen. Het 
project is ook buiten de sector onderwijs te gebruiken, 
bijvoorbeeld bij her- en bijscholing van zorgmedewerkers of 
beveiligingspersoneel. 

Ervaring met opschaling? Binnen het initiatief is opschaling een belangrijke voorwaarde. Zo 
worden alleen ideeën op de website geplaatst die bruikbaar zijn in 
meerdere vakken. Wanneer een idee slechts toepasbaar is in de 
bijzondere situatie van één vak is dat onvoldoende: een idee 
moet zo worden geschreven dat het breder toepasbaar is. Ook 
dient het idee bruikbaar te zijn met verschillende computerpro
gramma’s. Het programma is slechts het hulpmiddel. In het idee 
worden zo mogelijk ook tips gegeven voor het gebruik van het 
idee in meerdere programma’s, in het bijzonder digitale 
leeromgevingen. 

Knelpunten voor bredere 
toepassing? 

Er zijn met name financiële belemmeringen voor een bredere 
toepassing. 

Welke openbare 
kennisdocumentatie 
beschikbaar? 

Via de website zijn 180 concrete ideeën voor het gebruik van ICT-
toepassingen beschikbaar. Hiernaast is een projectevaluatie 
beschikbaar. 

9 OECR, EduTec, RUG (2003), Digit@le Did@ctiek professionalisering van docenten via het web: 
evaluatie digit@le did@ctiek bij gebruikers. 
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Train de trainer 

Korte projectomschrijving 
(beoogd doel) 

Train de trainer is een cursus voor docenten. Tijdens de training 
krijgen docenten vaardigheden aangereikt om collega’s te 
coachen in het toepassen van ICT en vernieuwende didactische 
werkvormen in de dagelijkse lespraktijk. De keuze om docenten 
in te zetten voor het trainen van collega-docenten is ingegeven 
door signalen dat kennis over ICT-toepassingen die wordt 
opgedaan in cursussen slechts deels beklijft. Door docenten op 
te leiden tot coach wordt de kennis beter in de school 
verankerd. De cursisten formuleren en plannen een project in 
de eigen school en coachen daarbij een collega-docent. Tijdens 
de training werken de deelnemers een didactisch concept uit. 
De concepten worden concreet gemaakt door Kennisnet
producten toe te passen: Webquest10 (onderzoekend leren) of 
Learning Circle11 (samenwerkend leren). 

Wie zijn betrokken? Train de trainer is een initiatief van Kennisnet ICT op School en 
wordt sinds 2005 aangeboden. Het learning Circle- concept is 
ontwikkeld door ICT&E, hiernaast is ICT&E bij het initiatief 
betrokken als cursusaanbieder. 

Wat zijn de kosten? De kosten voor de Webquesttraining bedragen €1.000 tot 
€1.500, de kosten voor een Learning Cirle-training ongeveer 
€7.000. De totale projectkosten zijn onbekend. 

Wijze van financiering? Docenten kunnen de training kosteloos volgen. Deze kosten 
worden gedragen door Kennisnet ICT op school. 

Wat is de doelgroep? Docenten in het primair, voortgezet onderwijs en in de 
volwasseneneducatie. 

Hoeveel mensen zijn 
opgeleid? 

Onbekend. 

Hoe worden eVaardigheden 
getraind? 

Training door middel van een meerdaagse cursus. Tijdens de 
training krijgen docenten vaardigheden aangereikt om collega’s 
te coachen in het toepassen van ICT en vernieuwende 
didactische werkvormen in de dagelijkse lespraktijk. 

Inhoud van initiatief? Train de trainer maakt een verbinding tussen vernieuwend leren 
en ICT-middelen. Tijdens de training leren docenten om te gaan 
met deze ICT-middelen en om na afloop van de training de 
kennis onder collega’s te verspreiden. 

10 Een WebQuest of WebKwestie is een activiteit, waarbij leerlingen individueel of in groepjes een 
product maken (bijv. een spreekbeurt, werkstuk of tentoonstelling). De informatie komt (deels) van 
het web. De websites die de leerlingen nodig hebben voor hun WebQuest, zijn van tevoren door de 
webquestmaker (vaak docent) uitgezocht. Leerlingen verdwalen zo niet op het internet (komen niet 
op ongewenste sites). 

11 Learning circles zijn tijdelijke leergemeenschappen waarin leerlingen en docenten van acht tot tien 
scholen gedurende tien weken online samenwerken. Met behulp van internet en email wordt er 
binnen de groep gecommuniceerd. De leerlingen kiezen een gezamenlijk thema, over dit thema stelt 
iedere groep vragen aan de andere groepen. 
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Mogelijkheden opschaling 
binnen initiatief? 

Het initiatief leent zich voor bredere toepassing in andere 
geledingen van het onderwijs. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen de sector? 

Het initiatief is in 2005 gestart binnen het voortgezet onderwijs. 
Inmiddels wordt Train de trainer ook aangeboden in het primair 
en beroepsonderwijs, en de volwasseneneducatie. 

Mogelijkheden opschaling 
buiten de sector? 

Het concept om een ICT-gebruiker op te leiden voor het trainen 
van collega’s is een concept dat ook toepasbaar is in andere 
sectoren. Het concept is gebruikt bij het NS initiatief Railpocket, 
waarin aan collega’s uitleg wordt gegeven over het gebruik van 
de PDA. Het train-de-trainer concept kan ook worden toegepast 
in de zorg, bijvoorbeeld bij de invoering van een digitaal 
patiënten dossier. 

Ervaring met opschaling? Ja. 

Knelpunten voor bredere 
toepassing? 

Onbekend 

Welke openbare 
kennisdocumentatie 
beschikbaar? 

Voorbeelden van afgeronde projecten zijn via traindetrai
ner.kennisnet.nl toegankelijk. 

Initiatieven sector mobiliteit 

In de longlist staan veel initiatieven van commerciële bedrijven die cursussen aanbieden bij 
het inkopen van een bepaald softwarepakket (zie bijlage 3). Veel van deze initiatieven zijn 
niet openbaar, vermoedelijk als gevolg van concurrentieoverwegingen. Inzet van ICT-
toepassingen (en van medewerkers die met deze ICT-toepassingen kunnen omgaan) 
verhoogt de effectiviteit en vergroot de concurrentiepositie. In de mobiliteitsector zijn twee 
initiatieven geselecteerd: Railpocket en NLC bedrijfstrainingen. Deze worden in het 
hieronder schematisch samengevat. 

Railpocket 

Korte project omschrijving 
(beoogd doel) 

De NS introduceert de Railpocket, waarmee medewerkers via 
PDA’s toegang krijgen tot relevantie reisinformatie. De NS leidt 
mensen op om hiermee te kunnen werken. 

Wie zijn betrokken? Er zijn diverse leveranciers voor de verschillende generaties 
Railpockets. De opleiding rond de PDA wordt verzorgd door NS 
opleidingen. 

Wat zijn de kosten? Voor de derde generatie Railpocket heeft de NS € 8,5 mln 
geïnvesteerd. Onbekend is wat de kosten zijn voor de opleiding 
van de medewerkers. 

Wijze van financiering? Investeringen worden geheel gedragen door de NS. 

Wat is de doelgroep? Alle conducteurs, machinisten en servicemedewerkers van de 
NS die met de Railpocket moeten werken. 
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Hoeveel mensen zijn 
opgeleid? 

In totaal zijn ca 10.000 medewerkers opgeleid. 

Hoe worden eVaardigheden 
getraind? 

Training en ondersteuning in gebruik van PDA. 

Inhoud van initiatief? Deelnemers leren werken met een PDA. 

Mogelijkheden opschaal
baarheid binnen initiatief? 

Er zijn binnen de NS verzoeken gekomen van gebruikers voor 
een bredere toepassing van de Railpocket, door bijv. 
printfaciliteiten toe te voegen en calamiteiten op de Railpocket 
door te geven. Daarnaast is het mogelijk dat de nieuw in te 
voeren OV chipkaart een onderdeel wordt van de Railpocket. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen de sector? 

Opschaling is binnen de vervoerssector mogelijk voor 
uitwisseling van actuele (reis)informatie tussen collega’s, bijv. 
over wegversperringen en reparaties. De invoering van de OV-
chipkaart maakt opschaling binnen de sector rond informatie
uitwisseling en werken met dezelfde apparatuur noodzakelijk, 
aangezien alle vervoersmaatschappijen met dezelfde apparatuur 
moeten werken voor het uitlezen van de chipkaart. 

Mogelijkheden opschaling 
buiten de sector? 

Opschaling is zeker opportuun voor organisaties met mobiele 
werknemers. Het werken met een PDA is opschaalbaar naar de 
sectoren zorg en veiligheid; zo kan bijv. ambulancepersoneel 
via de PDA informatie over patiënten doorgeven aan 
ziekenhuizen, en kan de PDA in de sector veiligheid bij 
handhavingactiviteiten worden gebruikt, bijv. bij het direct 
opvragen van vergunningen. 

Ervaring met opschaling? Opschaling vindt binnen noch buiten de sector plaats, wel is er 
belangstelling geweest van vervoersaanbieders in binnen- en 
buitenland. Momenteel is de PDA een service-aspect dat de NS 
onderscheidt van andere vervoersaanbieders. Opschaling is voor 
hen geen prioriteit. 

Knelpunten voor bredere 
toepassing? 

• Beschikbaarheid van personeel om een opleiding te volgen. 
• De opleiding is standaard, terwijl de medewerkers een 

verschillende visie op en vaardigheid in ICT-gebruik hebben. 
• Acceptatiegraad bij (oudere) werknemers is een probleem. 
• De NS heeft bredere toepassing van de Railpocket buiten de 

NS niet als doel. 

Welke openbare kennis
documentatie beschikbaar? 

De NS, maar ook leveranciers en betrokkenen (LogicaCMG) 
delen de kennis van dit project bij gesprekken met potentiële 
nieuwe gebruikers, bij congressen en in (vak)bladen. 

NLC Bedrijfstrainingen 

Korte projectomschrijving	 NLC Bedrijfstrainingen (voorheen de KLM avondschool) is een 
(beoogd doel) 	 reguliere cursusaanbieder met speciale prijskortingen voor KLM 

personeel. NLC biedt vier cursussen aan ter vergroting van 
eVaardigheden: Basiscursus PC-gebruik, Europees computer 
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rijbewijs, Excel voor gevorderden en Individuele pakkettraining. 

Wie zijn betrokken? NLC Bedrijfstrainingen (onderdeel van ROC Amsterdam) en 
KLM. KLM vergoedt studiekosten zodra een studie met succes is 
afgerond. 

Wat zijn de kosten? De totale projectkosten zijn onbekend. Gemiddelde duur van de 
cursussen: 8 weken, 1 lesavond per week. Studiebelasting: ca 3 
uur / week. Cursusprijs: ca €350. 

Wijze van financiering? De kosten van de cursus zijn voor de deelnemer of voor KLM.  

Wat is de doelgroep? Luchtvaart- en luchthavenpersoneel. 

Hoeveel mensen zijn 
opgeleid? 

Jaarlijks volgen ca 300 personen een computercursus bij NLC, 
die 6 keer per jaar wordt gegeven. 

Hoe worden eVaardigheden 
getraind? 

Met behulp van theorie en praktijkoefeningen worden 
eVaardigheden getraind. Aan het einde van de cursus kunnen 
deelnemers de vaardigheden toetsen. 

Inhoud van initiatief? Het aanleren van basisvaardigheden ICT. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen initiatief? 

Cursusaanbod is uit te breiden naar andere (basis) softwarepro
gramma’s en trainingen. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen de sector? 

Aangezien de cursussen bij NLC algemene computervaardighe
den aanleren, zijn de cursussen breder toepasbaar. 

Mogelijkheden opschaling 
buiten de sector? 

De cursussen zijn breder toepasbaar en ‘geschikt en 
noodzakelijk voor alle branches’. Zorg en veiligheidspersoneel 
kan met deze cursussen de basisvaardigheden verbeteren. 

Ervaring met opschaling? Er zijn geen ervaringen bekend met opschalen en het 
overdragen van initiatieven.  

Knelpunten voor bredere 
toepassing? 

Er is geen duidelijkheid over de redenen die ten grondslag 
liggen aan het niet opschalen van deze initiatieven. 

Welke openbare 
kennisdocumentatie 
beschikbaar? 

Er is weinig kennisdocumentatie beschikbaar over het gebruik 
deze cursus. 

Initiatieven sector veiligheid 

In de sector veiligheid is digitale opsporing een actueel thema bij professionele gebruikers 
binnen de politie en het strafrecht. Hierbij zien we ook samenwerkingsverbanden met 
commerciële partijen. 12 De twee geselecteerde initiatieven (Training Digitalisering en 
Opsporingspraktijk en Verdieping computercriminaliteit en digitale opsporing) richten zich 
beide op het thema digitale opsporing. Deze initiatieven worden hieronder schematisch 
samengevat. 

12 Zie bijv. Fox-IT (www.fox-it.com). 
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Training Digitalisering en Opsporingspraktijk 

Korte projectomschrijving 
(beoogd doel) 

De training is erop gericht om tactisch rechercheurs meer 
vertrouwen te geven in hun eigen kunnen op aspecten van 
digitale opsporing. Na afloop van de training is een tactisch 
rechercheur zich bewust van de mogelijke resultaten van 
digitale opsporing (bijvoorbeeld: bewijslast en doorlooptijd) en 
van de eigen rol hierin als tactisch rechercheur. Ook kan men 
binnen de eigen werksituatie kansen te herkennen voor digitale 
opsporing, en digitale opsporing correct inzetten in onderzoek. 

Wie zijn betrokken? De training is ontwikkeld door het Nederlands Politie Instituut. 
Momenteel worden 40 tot 50 trainingstrajecten per jaar 
gegeven. BZK is betrokken als subsidieverstrekker. 

Wat zijn de kosten? De totale projectkosten zijn onbekend. De uitvoeringskosten 
bedragen € 14.900 per trainingstraject (maximaal 12 
deelnemers per traject), de materiaalkosten € 420 per persoon. 

Wijze van financiering? BZK heeft in 2004 een vierjarige subsidie aan de training 
toegekend. Deze subsidie komt neer op € 5.000 per training. 

Wat is de doelgroep? Tactische rechercheurs. 

Hoeveel mensen zijn 
opgeleid? 

Inmiddels hebben 1.500 van de in totaal 2.500 tactische 
rechercheurs deelgenomen aan de training. 

Hoe worden eVaardigheden 
getraind? 

Door middel van een vijfdaagse cursus. 

Inhoud van initiatief? In de training worden casussen behandeld die aansluiten op de 
dagelijkse praktijk. Na onderwijsleergesprekken en beknopte 
theorie oefent de tactisch rechercheur zelf bekwaamheden. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen initiatief? 

Voornemen bestaat om vervolgtraining te ontwikkelen voor 
tactische rechercheurs die meer willen en kunnen. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen de sector? 

Binnen de politie is opschaling mogelijk naar o.a. vreemdelin
genpolitie en verkeerspolitie.13 

Mogelijkheden opschaling 
buiten de sector? 

Buiten de politie zijn legio toepassingen. Elk bedrijf gebruikt 
ICT-middelen die informatie bevat die in verkeerde handen kan 
komen. De training kan worden ingezet om werknemers bewust 
te maken van de risico’s en in het kader van bedrijfsrecherche. 

Ervaring met opschaling? Geen. 

Knelpunten voor bredere 
toepassing? 

In de training is motivatie van de deelnemers een belangrijk 
aspect. Zo sluit de training aan bij de dagelijkse praktijk. Verder 
wordt elke training verzorgd door een digitale en een tactische 
rechercheur als trainer. De tactische rechercheur legt de link 
met de juridische en tactische aspecten in de dagelijkse 

13 In de huidige auto zit veel elektronica die gebruikt kan worden tijdens recherchewerk (zo kan met 
digitale opsporing in kaart gebracht worden hoeveel deuren van een auto het laatste uur zijn 
opengegaan). 
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praktijk.  

Welke openbare Het lesmateriaal is beschikbaar via intranet. Via internet is een 
kennisdocumentatie beschrijving van de training beschikbaar. 
beschikbaar? 

Verdieping computercriminaliteit en digitale opsporing 

Korte projectomschrijving 
(beoogd doel) 

In de opsporing leidt het digitale informatietijdperk steeds meer 
tot nieuwe vormen van rechercheren en een uitgebreider 
arsenaal aan opsporingsmethodieken. Professionals bij het 
Openbaar Ministerie en de Zittende Magistratuur (rechters) 
moeten op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen en hierop 
kunnen inspelen. De cursus bestaat uit 2 blokken. Na blok 1 
heeft de cursist inzicht in de werking van het internet en het 
vergaren van (verborgen) informatie, kent de cursist de ins en 
outs van sporen op het internet en beschikt de cursist over 
kennis van en inzicht in de risico’s van het internet en hoe daar 
op een veilige manier mee om te gaan. Na blok 2 heeft de 
cursist kennis van en inzicht in (de gevolgen van) cyberdelicten 
en relevante wetgeving, en kan deze kennis in de praktijk 
toepassen. 

Wie zijn betrokken? De cursus van SSR, studiecentrum rechtspleging wordt verzorgd 
door Fox-IT en beleidsmedewerkers van het Landelijk Parket. 

Wat zijn de kosten? Kosten per deelnemer bedragen € 5.055. Medewerkers van het 
Openbaar Ministerie kunnen kosteloos deelnemen. 

Wijze van financiering? De projectkosten konden niet worden achterhaald. 

Wat is de doelgroep? Officieren van justitie, advocaten-generaal, rechters en 
raadsheren. SSR acht het van belang dat professionals bij zowel 
OM als rechterlijke macht beschikken over deze expertise en dat 
men van elkaar weet wat belangrijk is en waarmee rekening 
gehouden moet worden. 

Hoeveel mensen zijn 
opgeleid? 

Onbekend 

Hoe worden eVaardigheden 
getraind? 

Cursus bestaande uit twee blokken van twee dagen. 

Inhoud van initiatief? Onderwerpen: infrastructuur internet, informatievergaring, 
profilering van sociale groepen, sporenonderzoek, beveiliging, 
cyberdelicten (juridisch/technisch), organisatie digitale 
opsporing, opsporingsmethoden, wetgeving, jurisprudentie, 
nieuwe ontwikkelingen. Cursisten werken tijdens de training zelf 
direct achter de computer gewerkt voor casusoefening. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen initiatief? 

Verbreding van de doelgroep is mogelijk naar de advocatuur. 

Mogelijkheden opschaling Cursus is ook relevant voor delen van de politie (tactische 
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binnen de sector? recherche en verkeerspolitie). 

Mogelijkheden opschaling 
buiten de sector? 

Legio mogelijkheden voor toepassingen buiten de veiligheids
sector. Inzet is mogelijk voor bewustmaking van de risico’s bij 
werknemers en in het kader van bedrijfsrecherche. 

Ervaring met opschaling? Geen. 

Knelpunten voor bredere 
toepassing? 

Er is geen incentive voor het beschikbaar stellen van het 
cursusmateriaal. 

Welke openbare 
kennisdocumentatie 
beschikbaar? 

Het cursusmateriaal is niet openbaar. 

Initiatieven sector zorg 

Binnen de zorg zijn slechts enkele relevante initiatieven geselecteerd, maar dat wil niet 
zeggen dat er geen trainingen voor eVaardigheden zijn. Veel van deze trainingen zijn van 
commerciële aanbieders (cursussen voor medewerkers wanneer een zorginstelling met een 
nieuw registratiesysteem gaat werken) die niet veel aan kennisdeling doen. Verspreiding 
van kennis over projecten rond ICT en ICT-vaardigheden lijkt in de zorgsector nog geen 
prioriteit te hebben. Van de volgende geselecteerde initiatieven binnen de zorg was wel 
kennisdocumentatie beschikbaar: ICT werkt in de Zorg en Trioras. Deze worden in het 
hieronder schematisch samengevat. 

ICT werkt in de Zorg 

Korte projectomschrijving 
(beoogd doel) 

ICT werkt in de Zorg was een landelijk pilot voor e-learning bij 
het Jeroen Bosch ziekenhuis, als scholingsmiddel in de zorg. De 
leermodules bevatten trainingen over het gebruik van ICT 
binnen de zorg en zorginhoudelijke modules. 

Wie zijn betrokken? ICT werkt in de Zorg is mede ontwikkeld door Learning Lab van 
de Universiteit van Maastricht, de Nederlandse Verenigingen van 
Ziekenhuizen en Sectorfondsen Zorg en Welzijn. 

Wat zijn de kosten? Totale projectkosten bedroegen ca €800.000. 

Wijze van financiering? 50%: subsidie uit EQUAL programma van het Europees Sociaal 
Fonds. 50%: Jeroen Bosch ziekenhuis. 

Wat is de doelgroep? Medewerkers van het Jeroen Bosch ziekenhuis 

Hoeveel mensen zijn 
opgeleid? 

In de pilot zijn ongeveer 2.000 medewerkers van het Jeroen 
Bosch ziekenhuis opgeleid. 

Hoe worden eVaardigheden 
getraind? 

In het project is een leercentrum ingericht om computerangst te 
verminderen en basisvaardigheden op ICT-gebied bij te brengen 
via Computer-Based Training (CBT) bij die medewerkers die al 
met ICT werkten maar met verouderde technieken. Daarnaast 
zijn workshops georganiseerd met key-users en belangrijke 
lijnfunctionarissen voor instructie en training van ICT-gebruik on 
the job. Na de inzet van e-learning modules als opleidingsmid-
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del is het ziekenhuispersoneel betrokken bij de scholing en 
training van collega’s (train-de-trainer concept).  

Inhoud van initiatief? Medewerkers vertrouwd maken met ICT en (zorginhoudelijke) 
om-, na- en bijscholing via e-learning. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen initiatief? 

Het initiatief was een pilot en is reeds afgerond, opschaling 
binnen het initiatief is niet mogelijk. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen sector? 

E-learning is breed toepasbaar in de zorg en volgens 
betrokkenen zelfs noodzakelijk om medewerkers bij te scholen 
op het gebied van ICT en zorginhoudelijke kennis. 

Mogelijkheden opschaling 
buiten sector? 

Buiten de sector is e-learning ook toepasbaar, maar wellicht 
minder noodzakelijk.  

Ervaring met opschaling? Samen met de Vereniging van Ziekenhuizen en 20 ziekenhuizen 
is het B-learningplatform opgericht dat inmiddels het e-learning 
portaal “leerstationzorg” heeft opgericht. 

Knelpunten voor bredere 
toepassing? 

• Beginnende ICT gebruikers hebben geen behoefte aan een 
assessment om hun eVaardigheden in kaart te brengen (zij 
volgens liever een basistraining ICT). 

• Het aanleren van eVaardigheden is kostbaar en kosteneffici
entie wordt pas bereikt wanneer grote groepen 
medewerkers op dezelfde manier worden opgeleid. (Daarom 
is samenwerking voor het aanleren van eVaardigheden 
nodig, om zo de investeringen te delen). 

• Het vaststellen van gewenste ICT-competenties voor de 
verschillende zorgfuncties is lastig. Het levert een grote 
hoeveelheid aan invalshoeken en opvattingen op. 

Welke openbare kennis
documentatie beschikbaar? 

Er is veel aandacht besteed aan de resultaten van deze 
landelijke pilot voor de gehele zorgsector en de daaraan ten 
grondslag liggende processen. De website geeft projectinforma
tie. Verder zijn verschillende presentaties gegeven en artikelen 
geschreven over ‘ICT Werkt in de Zorg’. Het project is april 
2005 afgesloten met een symposium. De transnationale 
resultaten staan in de eindrapportage van ETIC. Zie verder de 
jaarlijkse rapportages aan het Agentschap SZW. 

Trioras 

Korte projectomschrijving 
(beoogd doel) 

Het project Trioras staat voor de invoering van procesgenees
kunde waarmee, ondersteund door de inzet van ICT, een forse 
efficiencywinst wordt behaald in combinatie met kwaliteitsver
betering van de zorg. Onderdeel hiervan is het Elektronisch 
Patiënten Dossier (EPD). Medewerkers moeten leren werken 
met deze vernieuwing en moeten leren omgaan met ICT. 

Wie zijn betrokken? Het ontwikkelen van procesgeneeskunde is gestart in 
samenwerking met Orbis zorgconcern te Sittard (basis EPD) en 
het bureau Joining minds, dat de samenwerking begeleidt. Het 
project (inmiddels uit opstartfase) loopt nu alleen binnen het 
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Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ). 

Wat zijn de kosten? De projectkosten konden niet worden achterhaald. 

Wijze van financiering? Het ASZ zorgt voor voorfinanciering, bij de implementatie 
betaalt de nieuwe manier van werken zichzelf terug.  

Wat is de doelgroep? ASZ-medewerkers. 

Hoeveel mensen zijn 
opgeleid? 

Bij het project zijn zes vakgroepen betrokken, hoeveel 
medewerkers van deze groepen zijn opgeleid is onbekend. 

Hoe worden eVaardigheden 
getraind? 

Iedereen die in het ziekenhuis komt werken krijgt een training 
waarin wordt aangeleerd hoe het basissysteem van ASZ werkt; 
hoe afspraken worden gemaakt, orders verwerken, gegevens 
patiënt opvragen, patiënt overplaatsen etc. Binnen Trioras 
zorgen 5 opleiders voor de opleiding van artsen, verpleegkundi
gen en ondersteunend personeel (incl. nazorg). Betrokkenen 
van vakafdelingen die bij Trioras betrokken zijn, krijgen 
verplichte training over hoe het dossier wordt gevormd. 

Inhoud van initiatief? Leren werken met ICT-toepassing binnen procesgeneeskunde. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen initiatief? 

Het project en de bijbehorende eVaardigheden kunnen worden 
opgeschaald naar andere vakgebieden. Het project is echter een 
pilot, het realiseren van procesgeneeskunde bij andere 
vakgebieden heeft nog geen prioriteit. 

Mogelijkheden opschaling 
binnen de sector? 

Het concept ‘procesgeneeskunde’ is binnen de zorgsector 
opschaalbaar.  

Mogelijkheden opschaling 
buiten de sector? 

Procesondersteuning met ICT kan buiten de sector worden 
ingezet. Bedrijven kunnen via standaard procesbeschrijvingen 
klanten of producten ‘volgen’. 

Ervaring met opschaling? Nog geen ervaring met opschaling. Wel is ASZ in gesprek met 
andere ziekenhuizen over invoering van procesgeneeskunde 
(niet primair aanleren van eVaardigheden). 

Knelpunten voor bredere 
toepassing 

• Opschaling (ook samenwerking tussen ziekenhuizen) is 
gebonden aan het gebruikte ziekenhuisinformatiesysteem. 

• Huidige personeel is niet gewend aan werken met 
computers. Algemene training voor computergebruik in het 
ziekenhuis zou goed zijn. 

• Ziekenhuizen willen best innoveren, maar de initiatieven 
voor innovatie kosten geld. Deze initiatieven zijn door de 
huidige structuren nog niet financieel aantrekkelijk. 

Welke openbare 
kennisdocumentatie 
beschikbaar? 

Via een website komt de meeste informatie beschikbaar. 
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3.3 Analyse 

In deze paragraaf worden de geselecteerde initiatieven geanalyseerd. Ten behoeve van de 
analyse is een overzichtsschema (tabel 3.1) opgesteld. 
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Wie is betrokken? SURFnet / ECP.NL SURFnet/EUR/ Kennisnet/ NS NLC/KLM Politie SSR/Fox-IT JBZ/LL Joining 
Kennisnet TUD/RUG ICT&E Academie (UvM)/ Minds 

NVZ/SZW 

Wat zijn de kosten? Onbekend K€15 M€1 K€1 – 7* M€8 Onbekend K€15* Onbekend K€800 Onbekend 

Wijze van Publiek publiek/ privaat Publiek Publiek Privaat (NS) Privaat Publiek publiek/ publiek (JBZ, publiek 
financiering? (SURFnet/ (EZ/KPN/TNT/ (SURFnet) (Kennisnet) (NLC/KLM) (Politie Acad. privaat ESF) (ASZ) 

Kennisnet) Microsoft)          /BZK) (SSR/Fox-IT) 

Wat is de doelgroep? docenten docenten docenten docenten NS KLM- tactisch OM en ziekenhuis ziekenhuis 
personeel personeel rechercheurs rechterlijke personeel personeel 

macht  

Hoeveel mensen zijn 5 scholen 1.200 school 3.300 Onbekend 10.000 600 (KLM?) 1.500 Onbekend 2.000 4 afdelingen 
opgeleid? blikken 

Hoe worden Ict- Awareness-tool Informatieve Cursus Ict- Cursus Cursus Cursus Ict- Ict-
vaardigheden toepassing website toepassing toepassing toepassing 
getraind? 

Vaardigheden** ++ + + + + ++ + +/- +/-*** +/-
(generiek/ specifiek) 

Opschaalbaarheid ++ + ++ ++ ++ + ++ + +/- +/-
binnen het 
initiatief**** 

Opschaalbaarheid ++ + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ 
binnen de sector**** 

Opschaalbaarheid + + +/- + ++ ++ + + + +/-
buiten de sector**** 

Ervaring met Ja Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Ja Nee 
opschaling? 

Tabel 3.1 Overzichtsschema 
* Uitvoeringskosten per training. 

** Generieke vaardigheden (++) ÅÆ specifieke vaardigheden (--). 

*** Afgesloten project waardoor opschaling binnen het initiatief niet meer realiseerbaar is.

**** Hoog potentieel (++) ÅÆ geen potentieel (--). 
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Projectkosten 
De kosten per project lopen sterk uiteen. De meeste kosten zijn gemaakt voor Railpocket. 
Dit project heeft € 8 miljoen gekost. Digibewust Schoolblik is het initiatief met de laagste 
kosten. De kosten voor het uitreiken van 1.200 Schooblikken bedragen €15.000 (inclusief 
de kosten voor ontwikkeling, productie, drukwerk, handling – vullen van het blik – en 
aflevering). Voor een aantal initiatieven zijn de projectkosten (nog) onbekend.  

Wijze van financiering 
Een groot deel van de initiatieven (6) is publiek gefinancierd. De kennis en het materiaal 
van met publiek geld gefinancierde initiatieven is openbaar. Voor projecten die met private 
(2) of publiek/private (2) middelen gefinancierd zijn, is er met betrekking tot de 
openbaarheid sprake van een knelpunt. 

Aantal opgeleide professionele gebruikers 
Het grootste aantal professionele gebruikers is opgeleid binnen Railpocket (10.000). Voor 
een aantal initiatieven is het aantal opgeleiden (nog) onbekend. 

Trainingswijze 
In de geselecteerde initiatieven gaat het vaak om het leren gebruiken van een ICT-
toepassing. Dit geldt voor de zorginitiatieven en voor enkele initiatieven in het onderwijs. 
ICT-toepassingen zijn dan een Elektronisch Patiëntendossier, een Railpocket of weblog- of 
videocommunicatie. Sommige ICT-toepassingen zijn nog geen dagelijkse toepassing voor 
alle betrokken professionele gebruikers. Direct te gebruiken toepassingen (zoals Expert op 
Afstand) kunnen bijdragen aan het beter “landen” van relatief nieuwe ICT-toepassingen 
zoals video- en webconferencing. Als afgeleid effect kunnen de eVaardigheden van 
professionele gebruikers zo groeien. Bij een aantal initiatieven worden eVaardigheden 
(generiek of specifiek) aangeleerd door middel van een cursus. 

Generieke en specifieke vaardigheden 
De vaardigheden die in de beschreven initiatieven worden aangeleerd hebben over het 
algemeen een generiek karakter. Generieke vaardigheden hebben bijvoorbeeld betrekking 
op het leren werken met breed gebruikte softwareprogramma’s (bijvoorbeeld Word), of het 
leren werken met generieke toepassingen zoals internet, PDA’s of videoconferencing. 
Voornamelijk bij de initiatieven in het onderwijs worden generieke vaardigheden 
aangeleerd. Bij de twee zorginitiatieven is sprake van een combinatie van generieke 
eVaardigheden en het her-, bij- of nascholen van zorgpersoneel (specifieke zorgkennis). 
Specifieke vaardigheden hebben bijvoorbeeld betrekking op het leren werken met een 
specifiek programma of applicatie (bijvoorbeeld binnen een ziekenhuis). Voor wat betreft 
de opschaling van het initiatief geldt dat naarmate de toepassing generieker is, de 
toepassing makkelijker opschaalbaar is. 

Ervaring met opschaling 
Er is voornamelijk ervaring met opschaling  in de sector onderwijs (3 keer) en zorg (1  
keer). Alle vier de initiatieven ontvingen geld van (Europese) overheidsgefinancierde 
programma’s. We mogen dan ook concluderen dat publieke financiering een belangrijke 
bijdrage levert aan opschaling. 

Opschalingsmogelijkheden 
Binnen alle lopende initiatieven is opschaling in principe mogelijk. De beschreven projecten 
kunnen worden uitgebreid door meer afdelingen/ scholen of medewerkers bij het project te 
betrekken of door de toepassingen van het project te verbreden (meer functies op de 
Railpocket, meer zorgcursussen aanbieden via e-learning). Voor het initiatief ICT werkt in 
de Zorg is opschaling niet mogelijk omdat het project is afgerond. Alle beschreven 
initiatieven zijn binnen de eigen sector in beginsel goed opschaalbaar; de Railpocket en de 
NLC bedrijfstrainingen zijn de initiatieven die het beste scoren op opschaalbaarheid buiten 
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de sector. In beide initiatieven worden deelnemers (relatief) generieke eVaardigheden 
aangeleerd. Van de tien beschreven initiatieven, is er in vier ervaring opgedaan met 
opschaling. Opvallend is dat beide initiatieven met het grootste opschalingspotentieel 
buiten de sector, geen ervaring hebben met opschaling. 

Knelpunten 
De bekeken initiatieven geven een indruk van het soort van knelpunten die opschaling van 
de initiatieven bemoeilijken. Gegeven het beperkte aantal bekeken initiatieven zijn deze 
knelpunten niet zonder meer generaliseerbaar. Bovendien kennen betrokkenen bij een 
aantal initiatieven geen knelpunten en zijn in een enkel geval de knelpunten nog niet in 
kaart gebracht. 

1. Vaak is opschaling van een initiatief geen doel. Bij verschillende initiatieven ontbreekt 
de prikkel om de projecten op te schalen binnen de eigen sector of daarbuiten. Dit 
knelpunt speelt voornamelijk een rol in de sectoren mobiliteit en veiligheid. 

2. Ook staan financiële belemmeringen bredere toepassing in de weg. Het aanleren van 
eVaardigheden is kostbaar en kostenefficiëntie wordt bijvoorbeeld pas bereikt wanneer 
grote groepen medewerkers op dezelfde manier worden opgeleid. Samenwerking tussen 
organisaties voor het aanleren van eVaardigheden is nodig, om zo de investeringen te 
delen. Daarnaast is het implementeren van ICT-toepassingen nog niet altijd financieel 
aantrekkelijk door bestaande beloningsstructuren. Zo kunnen artsen patiëntgegevens 
(bijvoorbeeld foto’s en scan’s) vanuit een database bekijken, een diagnose stellen en de 
patiënt doorverwijzen. Dit bespaart de arts en de patiënt een consult. In een systeem 
waarin een arts per consult wordt betaald, is een dergelijke ICT-toepassing financieel 
onaantrekkelijk.  

3. Tijd en motivatie van medewerkers voor het aanleren van eVaardigheden ontbreekt. 
Zo hebben medewerkers van NS weinig tijd om een opleiding te volgen. Ook in de zorg zijn 
instellingen onderbezet en is tijdgebrek een factor die opschaling van projecten rond 
eVaardigheden kan belemmeren. Daarnaast is de acceptatiegraad voor het aanleren van 
eVaardigheden bij (voornamelijk oudere) medewerkers een probleem. Bij sommige 
initiatieven is daar proactief aan gewerkt door medewerkers te betrekken bij de 
implementatie of door een training aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk. Dit 
knelpunt speelt in alle vier sectoren. 

4. Een ander knelpunt dat opschaling tegenwerkt is het gebruik van verschillende 
infrastructuren, bijvoorbeeld binnen de zorg. Omdat (zorg)instellingen gebruik maken 
van verschillende (ziekenhuis)informatiesystemen kunnen succesvolle initiatieven niet 
worden opgeschaald naar andere organisaties. Een elektronisch patiëntendossier van een 
ziekenhuis dat gebaseerd is op SAP-programmatuur kan bijvoorbeeld niet worden 
opgeschaald naar een ziekenhuis dat met een ander systeem werkt.  De eVaardigheden die 
professionele ICT gebruikers opdoen door het gebruiken van deze toepassingen zijn 
daarmee ook niet direct opschaalbaar. 

5. Veelal ontbreekt openbare kennisdeling over initiatieven, dan wel zijn er wel 
beschrijvingen van initiatieven te vinden, maar ontbreekt het aan relevantie informatie 
over inhoud, ervaringen en lessen van initiatieven. Bij de onderwijsinitiatieven speelt dit 
knelpunt niet; de ervaringen en lessen die binnen de geselecteerde initiatieven worden 
opgedaan, zijn daar zonder belemmeringen toegankelijk en vindbaar, dit in tegenstelling 
tot de sectoren veiligheid en mobiliteit. De zorgsector zit qua transparantie tussen deze 
sectoren in. 
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Systeemfalen 
Bij vertaling van deze knelpunten naar vormen van systeemfalen komen we drie vormen 
tegen die het opschalen van initiatieven op het gebied eVaardigheden hinderen. 

- Er is een gebrek aan bestuurlijke regie, voornamelijk in de sectoren zorg, 
mobiliteit en veiligheid. Binnen de onderwijssector spelen SURFnet en Kennisnet 
ICT op School een belangrijke regierol. In de zorg daarentegen botst het gebruik 
van ICT-toepassingen en processtroomlijning in de praktijk met de vigerende fi
nancieringsstructuren. Dit kan ertoe leiden dat zorgpersoneel de aanwezige ICT-
applicaties onderbenut. Volledige benutting van het opschalingspotentieel van initi
atieven is gebaat bij aanpassing van het financiële kader van de zorg. Momenteel 
laat dat kader onvoldoende ruimte voor een kosteneffectieve inzet van ICT-
toepassingen. 

- Het ontbreken van noodzakelijke randvoorwaarden vormt een belemmering 
voor opschaling van zorginitiatieven. Zo is de uitwisseling van gegevens en het 
samenwerken op ICT gebied tussen ziekenhuizen lastig omdat er binnen de zorg
sector met verschillende informatiesystemen wordt gewerkt. Het ontbreken van 
noodzakelijke randvoorwaarden speelt (in mindere mate) ook een rol in de veilig
heidssector. Binnen de verschillende, autonome bestuurslagen zijn de ICT 
systemen niet op elkaar afgestemd. 

- Gebrek aan transparantie is een vorm van systeemfalen die vooral speelt in de 
sector veiligheid, mobiliteit en (in mindere mate) zorg. Vaak is het gebrek aan 
transparantie over ervaringen en lessen een gevolg van de doelstelling van een 
project. Het doel is vaak niet om het initiatief op te schalen of om het als voorbeeld 
te laten dienen binnen of buiten de sector, kennisdeling is dan geen onderdeel van 
het project. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk geeft de conclusies en aanbevelingen weer op basis van de voornaamste 
resultaten van onderhavige verkenning van initiatieven en toepassingen rond eVaardighe
den. Daarbij wordt teruggegrepen op de resultaten van de (vergelijkende) analyse van de 
initiatieven en toepassingen op de shortlist (in 3.3).  

De verkenning beoogt enerzijds initiatieven en toepassingen voor de voorlichting, opleiding 
en training van professionele gebruikers van ICT in de vier sectoren zorg, onderwijs, 
veiligheid en mobiliteit te identificeren (4.1), de mogelijkheden tot opschaling naar andere 
sectoren (dan wel binnen de “eigen” sector) te identificeren (4.2), en de knelpunten te 
benoemen die bredere toepassing van deze initiatieven c.q. toepassingen (opschaling) 
bemoeilijken (4.3). De uit deze doelstelling afgeleide onderzoeksvragen worden hierna 
besproken. 

4.1 Welke initiatieven en toepassingen zijn er? 

De eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op relevante en succesvolle initiatieven en 
toepassingen op het gebied van eVaardigheden voor de voorlichting, opleiding en training 
van professionele gebruikers van ICT in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en 
mobiliteit.  

De verkenning heeft een groot aantal initiatieven en toepassingen op het gebied van 
eVaardigheden in de vier maatschappelijke sectoren opgeleverd (zie de longlist in Bijlage 
3). Tussen de sectoren bestaan in het oog vallende verschillen in aantal en soort van 
initiatieven en toepassingen. Tabel 4.1 vat deze verschillen samen. 

Tabel 4.1. Typering van initiatieven en toepassingen op gebied van ICT en eVaardigheden, per sector 
(longlist). 

Sectoren Typering van initiatieven en toepassingen van eVaardigheden  

Onderwijs o Gebruik van ICT is – al lange tijd – een belangrijk thema. 
o Bepalende trekker- en regierol van SURFnet en Kennisnet ICT op School  
o Talrijke projecten ter stimulering van ICT-gebruik, veelal inclusief training van 

eVaardigheden van docenten. 
Mobiliteit o Inzet ICT vnl. ter ondersteuning van logistieke en administratieve processen.  

o Veel commerciële aanbieders van trainingen bij software-implementatie 
o Aandacht voor ICT vnl. in hogere opleidingen. 

Veiligheid o Digitale opsporing is actueel thema bij professionele gebruikers binnen politie 
en (zittende en staande) magistratuur. 

o Samenwerkingsverbanden met commerciële partijen.  
o Professionals bij politie en brandweer gebruiken games om realistische 

praktijksituaties te oefenen in authentieke context. 
Zorg o ICT belangrijk thema, vooral door invoering elektronisch patiëntendossier 

(EPD). 
o Trainingen voor inzet EPD in zorginstellingen.  
o Groeiende aandacht voor ICT-gebruik in opleidingen. 
o (Bij)scholing steeds vaker via e-learning. 

De verschillen hangen vooral samen met de mate waarin en de wijze waarop ICT binnen de 
sectoren onderwijs, mobiliteit, veiligheid en zorg wordt ingezet. Veruit de meeste 
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initiatieven en toepassingen zijn afkomstig uit de onderwijssector. Deze dominante positie 
is in belangrijke mate toe te schrijven aan de volgende factoren: 

�	 overdracht van kennis (ook met en over ICT) behoort tot de core business van de 
onderwijssector;  

�	 de massieve ICT-investeringen in onderwijs, al langere tijd, en  

�	 daarmee samenhangend: de bepalende rol van SURF en Kennisnet ICT op School in 
stimulering van ICT-gebruik in het onderwijs.  

Vergeleken met de hoeveelheid initiatieven en toepassingen op het gebied van ICT en 
eVaardigheden in de onderwijssector (28 initiatieven) is er in de andere drie maatschappe
lijke sectoren een relatieve schaarste aan initiatieven en toepassingen (21 in de zorg, 19 
binnen mobiliteit en 16 in veiligheid). Deze schaarste is deels herleidbaar op faseverschil
len in e-awareness; zo is er in de onderwijssector een breed bewustzijn van de noodzaak 
voor eVaardigheden, in de zorg is deze bewustwording in opkomst en in de andere twee 
sectoren is er nog relatief weinig aandacht voor eVaardigheden. 

De schaarste is daarnaast gedeeltelijk te verklaren door de (uiteenlopende) mate waarin 
marktactoren in deze sectoren (mede) richting geven aan ICT-gebruik, en direct daaraan 
gekoppeld initiatieven op het gebied van eVaardigheden. Vooral in de mobiliteitssector 
wordt de toon in de implementatie van ICT relatief sterk gezet door bedrijven, zowel 
toepassers van ICT als commerciële dienstverleners die bedrijven ondersteunen bij de 
implementatie van ICT-toepassingen. De markt doet daar zijn werk, terwijl publieke of 
semi-publieke actoren de ontwikkeling meer volgen. Ditzelfde patroon doet zich in mindere 
mate voor in de sector veiligheid. Over het geheel genomen kunnen de sectoren veiligheid 
en zorg gerekend worden tot de volgers, en (in deelsectoren) zelfs tot de achterblijvers.14 

In de wijze waarop ICT binnen de sectoren wordt ingezet, onderscheiden we initiatieven en 
toepassingen die gericht zijn op:  

Cursus Expliciete training van eVaardigheden, zoals in videoconferencing, weblogs 
en applicatiegebruik middels workshops, cursussen en interne trainingen. 

ICT 
toepassing 

Impliciete training van eVaardigheden door inzet van ICT-toepassingen voor 
het oefenen en leren van lesstof waardoor – als spin-off – ook eVaardighe
den getraind worden, bijv. in gaming en e-learning. 

Informatieve 
website 

Het uitwisselen van informatie en initiatieven op het gebied van eVaardighe
den op een website, bezoekers kunnen informatie lezen en (eventueel na 
inloggen) informatie toevoegen. 

Assessment 
… 

… van de discrepantie tussen de feitelijke eVaardigheden van een 
professionele gebruiker en de vaardigheden waarover deze dient te 
beschikken. 

Awareness Bewustmaking van noodzaak van (e)Vaardigheden bij gebruikers. 

14 In de sectoren mobiliteit en veiligheid ontbreken dominante publieke organisaties die zich inzetten 
om het ICT-gebruik te stimuleren. In deze sectoren zijn veelal commerciële partijen actief bij de 
ontwikkeling en implementatie van initiatieven om het ICT-gebruik te stimuleren. 
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De longlist is met behulp van met selectiecriteria15 teruggebracht tot een shortlist van 10 
relevante en succesvolle initiatieven en toepassingen. Er blijven dus weinig relevante 
initiatieven over op het gebied van eVaardigheden. In de shortlist wordt daarnaast het 
beeld van de longlist versterkt; de meeste initiatieven van de shortlist komen uit de 
onderwijssector. Het geringe aantal initiatieven op de shortlist is overigens mogelijk 
herleidbaar op het quick scan karakter van het onderzoek. 

Conclusie 

1.	 Relevante en succesvolle initiatieven en toepassingen op het gebied van 
eVaardigheden zijn schaars. Wanneer strikt wordt vastgehouden aan de focus 
op initiatieven en toepassingen die zich primair of zelfs uitsluitend richten op voor
lichting, opleiding en training van professionele gebruikers op het gebied van 
eVaardigheden, zijn er slechts een beperkt aantal relevante cases. 

2.	 eVaardigheden worden veelal indirect aangeleerd bij de inzet van ICT-
toepassingen, zoals gaming en e-learing. In de praktijk blijkt het lastig initia
tieven en toepassingen die zich primair op eVaardigheden richten, scherp af te 
bakenen van initiatieven en toepassingen die zich daarnaast ook op ken
nis(ontwikkeling) dan wel de ontwikkeling van awareness richten. Het onderscheid 
tussen vaardigheden, kennis en awareness is in de praktijk diffuus. In menig initia
tief komen deze drie componenten naast elkaar voor, weliswaar doorgaans met 
een accent op een van de drie elementen, maar zelden met een exclusieve focus 
op eVaardigheden.16 

3.	 Veruit de meeste relevante toepassingen en initiatieven zijn afkomstig uit 
de onderwijswereld. Kennisoverdracht is core business voor deze sector. Boven
dien wordt daar al langere tijd massief geïnvesteerd in ICT, terwijl SURF en 
Kennisnet ICT op School een bepalende rol van trekker en regisseur hebben in de 
stimulering van ICT-gebruik in onderwijs. 

4.	 De andere drie maatschappelijke sectoren kenmerken zich door relatieve 
schaarste aan relevante initiatieven en toepassingen. Dit is deels herleidbaar 
op faseverschillen in e-awareness, deels ook op de mate waarin in deze sectoren 
marktactoren (mede) richting geven aan ICT-gebruik, en direct daaraan gekoppeld 
initiatieven op het gebied van eVaardigheden. 

5.	 Succesvolle initiatieven op het gebied van eVaardigheden onderscheiden 
zich door praktische bruikbaarheid en directe zichtbaarheid van de toe
passingswaarde voor gebruikers. Toch kan er bij een goed zichtbare, 

15 Geselecteerd is op de bijdrage aan de ontwikkeling van eVaardigheden van professionele gebruikers, 
het potentieel voor bredere toepassing binnen de eigen sector of naar een andere sector, en de 
beschikbaarheid van goede, openbare kennisdocumentatie (zie Kader 2.1 in paragraaf 2.2).  

Om praktische redenen heeft deze verkenning daarom ook die initiatieven en toepassingen 
meegenomen die weliswaar niet primair of uitsluitend op eVaardigheden gericht zijn, maar wel als 
spin-off een impact op eVaardigheden hebben. Van de toepassingen op de longlist (Bijlage 3) zijn de 
assessment tools niet meegenomen in de shortlist (Bijlage 4) omdat zowel de directe bijdrage van 
deze toepassingen aan de ontwikkeling van eVaardigheden van professionele gebruikers als de 
mogelijkheden tot opschaling beperkt worden geacht. Van de awareness tools zijn alleen die 
toepassingen meegenomen in de shortlist die een afgeleide bijdrage aan de ontwikkeling van 
eVaardigheden combineren met goede mogelijkheden voor opschaling (bijv. in e-learning). 
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praktische bruikbaarheid weerstand zijn bij gebruikers.17 Bij succesvolle initiatieven 
worden gebruikers daarom doorgaans betrokken bij de implementatie. Een bottom
up aanpak creëert draagvlak bij professionele gebruikers door hen de mogelijkhe
den te laten zien en zelf toepassingen te laten ontwikkelen. 

6.	 Succesvolle initiatieven hebben baat bij e-awareness van bestuurders. Er is 
een bestuurlijke, beleidsmatige aanpak nodig die structureel aandacht besteedt 
aan (het belang van) ICT-inzet in (interne) opleidingen en de benodigde middelen 
daartoe beschikbaar stelt.  

4.2 Mogelijkheden voor opschaling 

De tweede onderzoeksvraag betreft de mogelijkheden voor opschaling van de geïnventari
seerde initiatieven en toepassingen, zowel binnen de maatschappelijke sectoren als 
daartussen.  

In Tabel 3.1 (zie 3.3) zijn per initiatief c.q. toepassing op de shortlist scores toegekend aan 
de mate waarin in betreffende initiatieven en toepassingen ervaring is opgedaan met 
opschaling. Daarnaast is ook gescoord of ze binnen de sectoren dan wel daarbuiten op te 
schalen zijn naar een bredere toepassing. 

Conclusie 

7.	 Zes initiatieven c.q. toepassingen lenen zich voor substantiële opscha
lingmogelijkheden gericht op vergroting van eVaardigheden. Op dit moment 
achten wij de volgende initiatieven opschaalbaar18: 

o	 ‘Expert op Afstand’, 

o	 ‘Train de trainer’,  

o	 ‘Railpocket’ 

o	 ‘NLC bedrijfstrainingen’ 

o	 ‘Training Digitalisering en Opsporingspraktijk’, en  

o	 ‘ICT werkt in de Zorg’.  

In drie van deze zes initiatieven c.q. toepassingen op de shortlist is (enige) ervaring 
opgedaan met opschaling, waarvan twee in de onderwijssector en één in de zorg. De  
ervaringen hebben – voor zover bekend – steeds betrekking op opschaling binnen de 
sector; geen van de initiatieven heeft sectoroverstijgende opschalingervaring. Bij de drie 
initiatieven mét opschalingervaring is de opschaling een voortvloeisel van succesvol 
verlopen pilots dan wel heeft een succesvolle pilot een op opschaling gericht vervolg 
gekregen. 

17 Zo had bij de NS de invoering van de 3e generatie Railpocket met Wifi als neveneffect dat het voor 
conducteurs niet meer noodzakelijk is om in de verblijfsruimte de administratie bij te werken, 
waardoor ze hun collega’s minder spreken. 

Dit zijn de initiatieven die binnen en/of buiten de sector opschaalbaar zijn. De score op de 
opschaalbaarheid binnen het initiatief is niet meegenomen, omdat enkele afgeronde initiatieven daar 
laag scoren (opschaling is dan binnen het initiatief niet meer mogelijk). In hoeverre de initiatieven 
opschaalbaar zijn, staat beschreven in paragraaf 3.2. 
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8.	 Een belangrijke reden voor de beperkte ervaring met opschaling tot 
dusver is dat bij slechts een deel van de bekeken initiatieven en toepas
singen onderzoek naar het opschalingspotentieel expliciet deel uitmaakt 
van het project. Door van stond af aan de opschalingsopties mee te nemen in de 
verdere ontwikkeling wordt de bredere toepasbaarheid een uitgangspunt bij de 
vormgeving van het initiatief.  

Voor zover nagegaan is wat de mogelijkheden tot opschaling zijn, is dat steeds gebeurd bij 
initiatieven c.q. toepassingen binnen het onderwijs en de zorg. Een verklarende factor 
hierin ligt bij de prominente rol van publieke organisaties (Kennisnet ICT op School, Surf, 
Nictiz) die zich beijveren in het stimuleren van ICT-gebruik in deze sectoren. 

9.	 In algemene zin overweegt het opschalingspotentieel binnen de sector. Dit is 
het meest evident bij de toepassingen ‘Training Digitalisering en Opsporingsprak
tijk’ en ‘ICT werkt in de Zorg’, beide (niet toevallig) buiten het onderwijsdomein 
(vanwege de specifieke inhoudelijke focus van deze toepassingen). Bij de onder
wijstoepassingen heeft dit opschalingspotentieel (binnen de sector) zich al deels 
gerealiseerd, een gevolg van de voorloperrol van deze sector in dit opzicht. Door 
het meer generieke karakter van deze toepassingen achten wij het sectorover
stijgende opschalingspotentieel in de onderwijssector ook relatief groot. 

4.3 Knelpunten voor opschaling 

De derde onderzoeksvraag betreft de sectorspecifieke en -overstijgende knelpunten die 
een brede toepassing van deze initiatieven c.q. toepassingen voor opschaling zowel binnen 
de sector als naar andere sectoren in de weg staan. Opvallend is bijvoorbeeld dat twee van 
de geselecteerde initiatieven – Railpocket en NLC bedrijfstrainingen – een opschalingpoten
tieel hebben binnen en buiten de sector, maar dat deze opschaling niet plaats vindt. 

Conclusie 

We gaan hier alleen in op generieke knelpunten; deze overlappen deels met knelpunten die 
gerelateerd zijn aan systeemfalen (3.3). Binnen de generieke knelpunten onderscheiden 
we technologische, organisatorische en financiële knelpunten. 

Technologische knelpunten  

•	 In twee van de vier maatschappelijke sectoren – veiligheid en zorg – bemoeilijkt 
het gebruik van verschillende infrastructuren de opschaling. In de sector vei
ligheid vormt het ontbreken van landelijke technische standaarden een 
belemmering voor de uitwisseling tussen toepassingen. Ook in de zorg ontbreken 
landelijke technische standaarden, getuige het grote aantal verschillende informa
tiesystemen in deze sector. Samenwerking en opschaling zijn alleen mogelijk 
wanneer beide instellingen met dezelfde systemen werken. Zoals uit de Trioras 
case19 blijkt vormt technologische lock-in – gebondenheid aan de specificaties van 
het gehanteerde ziekenhuisinformatiesysteem – een belemmering voor succesvolle 
opschaling naar (en ook samenwerking met) andere ziekenhuizen. Daarmee wor
den ook de opschalingsmogelijkheden van trainingen in eVaardigheden beperkt. In 

19 Trioras staat voor de invoering van procesgeneeskunde waarmee, ondersteund door de inzet van 
ICT, een forse efficiencywinst wordt behaald in combinatie met kwaliteitsverbetering van de zorg. 
Een onderdeel hiervan is het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Medewerkers moeten leren 
werken met deze nieuwe manier en moeten leren omgaan met ICT. 
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de sectoren onderwijs en mobiliteit lijken infrastructuur en standaarden geen be
lemmering voor opschaling.  

Organisatorische knelpunten 

•	 Gebruikersacceptatie is een knelpunt. Bij verschillende initiatieven wordt 
rekening gehouden met een gebrek aan motivatie van medewerkers om eVaardig
heden aan te leren. Het (mogelijke) gebrek aan motivatie wordt aangepakt door 
medewerkers bij het implementatieproces te betrekken, door bijvoorbeeld gebruik 
te maken van het train-de-trainer concept of door de training aan te laten sluiten 
bij de dagelijkse praktijk. In alle sectoren speelt dit knelpunt, ook in de onderwijs
sector.20 

•	 Een zwaarwegend knelpunt voor bredere toepassing van initiatieven op het gebied 
van eVaardigheden lijkt de complexe structuur van sectoren zoals de zorg, waar
in talrijke actoren met uiteenlopende belangen moeten samenwerken in een 
dynamische omgeving. In deze complexe structuur zijn nieuwe toepassingen niet 
altijd kostenbesparend, omdat de financiële structuur niet gericht is op de nieuwe 
manier van werken. Ook de sector veiligheid kent ingewikkelde afstemmingspro
blemen en (belangen)tegenstellingen tussen verschillende bestuurslagen (bijv. 
tussen relatief autonome politiekorpsen, de Raad voor Hoofdcommissarissen, het 
Korpsbeheerdersberaad en het ministerie van BZK) die een belemmering voor op
schaling kunnen vormen. Deze omstandigheden vormen een moeilijk beïnvloedbaar 
gegeven. Waar dit type complexiteit speelt, kan een evolutionaire benadering 
soulaas bieden. Verbreding en opschaling van relatief kleine en succesvolle dien
sten kan een effectieve diffusiestrategie blijken. 

•	 Een organisatorisch knelpunt voor opschaling is de afwezigheid van een krachtda
dige trekker die de effectieve regie over de verdere diffusie van een in beginsel 
succesvol initiatief voert. Dit knelpunt lijkt bredere toepassing van de Railpocket21 

in bijvoorbeeld het veiligheidsdomein in de weg te staan. Voor de hand liggende 
doelgroepen van een vergelijkbare toepassing zijn politieagenten en brandweerlie
den die met behulp van een PDA kunnen beschikken over contextspecifieke 
informatie tijdens hun beroepsuitoefening. De NS lijkt zelf – mede om concurren
tieredenen – niet bereid om de lessen opgedaan tijdens de uitrol van de Railpocket 
toe te passen in opschalingsopties.   

•	 Een aantal organisaties doen niet of weinig aan openbare kennisdeling. Andere 
organisaties waar de ICT toepassing of de eVaardigheden cursus ook zou kunnen 
worden toegepast, weten zo niet wat er mogelijk is. Daarbij hebben organisaties 
geen toegang tot lessen uit andere, vergelijkbare initiatieven wat de opschaling 
van initiatieven belemmert. 

Financiële knelpunten 

•	 Een financieel knelpunt voor opschaling betreft de onbalans in de verdeling van 
kosten en baten van een nieuw te introduceren ICT-dienst (waarvoor professio

20 Ca 18% van de professionele gebruikers in de onderwijssector is niet gemotiveerd om ICT te 
gebruiken terwijl ze wel over de benodigde infrastructuur en vaardigheden beschikken (European 
commission, Use of Computers and the internet in schools in Europe 2006, Country brief: 
Netherlands, 6/2006). 

21 Met de Railpocket krijgen NS-medewerkers (conducteurs) via een PDA toegang tot relevantie 
reisinformatie.  
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nele gebruikers eVaardigheden nodig hebben) over betrokken partijen, zeker in
dien een heldere financiële grondslag voor de kostenallocatie ontbreekt. Bij 
opschaling wordt het ICT werkt in de Zorg initiatief pas kosteneffectief wanneer 
grotere groepen medewerkers op dezelfde manier worden opgeleid. Regionale of 
landelijke samenwerking is nodig om de investeringen te delen. Zolang de verde
ling van baten en lasten ongelijk is (en in feite kruissubsidiëring plaats vindt), is er 
een reëel risico van ‘scheve ogen’ en wordt geslaagde opschaling minder waar
schijnlijk. Ook bij het initiatief Verdieping computercriminaliteit en digitale 
opsporing’’ lijkt opschaling moeilijk realiseerbaar zolang een prikkel voor het be
schikbaar stellen van het (ontwikkelde) cursusmateriaal ontbreekt. Bredere 
toepassing van een in beginsel succesvol initiatief is gemakkelijker te realiseren 
naarmate de betrokken partijen op een of andere wijze evident winst kunnen boe
ken bij opschaling. 

4.4 Aanbevelingen 

We doen drie aanbevelingen om de knelpunten rond opschaling van initiatieven op het 
gebied van eVaardigheden weg te nemen dan wel te verzachten. Deze aanbevelingen 
bevinden zich alle in de randvoorwaardelijke sfeer: 

1.	 Vergroot de awareness over het belang van eVaardigheden bij managers 
en (top)bestuurders van bedrijven en instellingen, en bij professionele ge
bruikers. 

2.	 Verbeter de kennisdeling van succesvolle initiatieven op het gebied van 
eVaardigheden. 

3.	 Stimuleer initiatieven voor het ontwikkelen van eVaardigheden. 

We werken deze aanbevelingen hieronder uit. 

Vergroot de awareness van het belang van eVaardigheden bij managers en 
(top)bestuurders van bedrijven en instellingen en bij de professionele gebruiker. 

•	 Bestuurders en leidinggevenden in het publieke domein (maar vermoedelijk ook 
elders) zijn zich slechts in geringe mate bewust van het belang van eVaardigheden. 
Dit  tekort aan aan “e-awareness” bij managers en bestuurders blijft voorlopig een 
serieuze barrière voor succesvolle diffusie van op ICT gebaseerde vernieuwingen 
en een effectieve aanpak van de verdere ontwikkeling van eVaardigheden. Aange
zien dit knelpunt samenhangt met feitelijke initiatieven gericht op eVaardigheden is 
het te overwegen om e-awareness initiatieven beleidsmatig te koppelen aan initia
tieven gericht op feitelijke vergroting van eVaardigheden. 

•	 Bij eVaardigheden voor professionele gebruikers ligt de nadruk vaak op het 
aanleren van technische vaardigheden om computers en randapparatuur te bedie
nen en basisvaardigheden om specifieke software te hanteren, bijvoorbeeld voor 
tekstverwerking en surfen op internet. Ondanks het belang van deze vaardigheden 
zou overheidsbeleid zich kunnen verbreden naar vaardigheden om computers en 
internet veilig en slim te gebruiken (mediawijsheid). Dit vergt een sectoroverstij
gende aanpak, omdat meer aandacht voor veilig internetgebruik in alle sectoren 
nodig is.  

De kennisdeling van succesvolle initiatieven op het gebied van eVaardigheden 
moet worden verbeterd. 
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•	 Een aangrijpingspunt voor meer gerichte stimulering van initiatieven op het gebied 
van eVaardigheden betreft het vergroten van de transparantie (bijv. van best prac
tices). Kennisuitwisseling tussen sectoren blijft van groot belang. De overheid kan 
dat stimuleren. Wellicht dat een “verzorger” eerder van een “agent” aanneemt wat 
het nut van ICT is dan van een consultant of ambtenaar. Bundeling van kennis via 
een toegankelijke website (bijv. via een marktplaats van best practices) of via 
congressen kan hieraan een belangrijke bedragen leveren. Zo zijn online advies 
en een opleidingen(portaal) om de ICT-(management)vaardigheden in het MKB 
te vergroten buitenlandse oplossingen die ook mogelijkheden bieden voor de Ne
derlandse situatie, die een relatief beperkte financiële en tijdsinvestering van MKB-
bedrijven vragen. Hiernaast biedt ook het vormen van netwerken perspectief. 
Het Deense netwerk VUR-IKON in het noorden van Denemarken, richtte zich op 
advisering in alle domeinen van ICT, zoals ICT-strategie, ICT-haalbaarheidsstudies, 
ICT-onderwijs en ICT-netwerken. Het project is inmiddels afgesloten, maar projec
ten als deze hebben volgens de OESO de technische kennis en de ICT-
competenties van het MKB in Noord-Denemarken vergroot. Een vergelijkbaar pro
ject in Nederland zou de kennis en ICT-competenties in de vier genoemde sectoren 
kunnen vergroten. 

•	 ICT en het belang van vaardigheden moeten tussen de oren komen. ICT is geen 
sluitpost op een begroting en dat geldt zeker niet voor ICT-opleidingen. Uit ICT kan 
pas rendement worden gehaald wanneer de gebruikers er verstandig gebruik van 
maken. Te overwegen is om van overheidswege scholing te stimuleren door oplei
dingsvouchers ter beschikking te stellen. Dus nu geen ondersteuning van toegang 
tot en gebruik van ICT (PC privé-regeling) maar ondersteuning van scholing. In het 
buitenland wordt hier al goede ervaring mee opgedaan. eVaardigheden worden 
bevorderd door de inzet van vouchers aan bijvoorbeeld aan bedrijven, instellingen 
of werknemers. Hiermee kan bijscholing op het gebied van eVaardigheden, van 
loopbaanadvies of een competentiemeting bij enige erkende opleidingsinstellingen 
(gedeeltelijk) worden gefinancierd. Ook in Vlaanderen, Oostenrijk en Noordrijn-
Westfalen worden opleidingscheques verstrekt aan werknemers die zich willen la
ten bijscholen. Werknemers uit het MKB gebruiken deze cheques voor bijscholing 
op het gebied van eVaardigheden. De suggestie is om na te gaan in hoeverre dit  
instrument – dat uitermate succesvol is in het op het MKB gerichte innovatiebeleid 
– effectief kan worden ingezet ter bevordering van initiatieven op het gebied van 
eVaardigheden. 

Stimuleer (vernieuwende) initiatieven op het gebied van eVaardigheden. 

•	 De sector onderwijs onderscheidt zich van de andere bekeken sectoren o.a. door 
de aanwezigheid van SurfNet en Kennisnet ICT op School. Deze organisaties heb
ben de regie rond de bevordering van ICT in het onderwijs met kracht ter hand 
genomen. Geen wonder daarom dat er relatief veel gerealiseerd is in die sector. 
Gezien het cruciale belang van deze regierol verdient het aanbeveling om na te 
gaan welke lessen hierin voor de andere sectoren besloten liggen.22 

22 Denk bijvoorbeeld aan de opschalingskansen rond het Railpocket initiatief. Bij opschaling van dit 
initiatief naar andere sectoren (bijv. naar brandweerlieden of politieagenten in het veilgheidsdomein) 
doemt al snel de vraag op naar wie de regie gaat voeren voor het opschalingproces. De vraag is dan 
wie de aangewezen nieuwe matchmaker is. Effectieve inzet van PDA’s door politieagenten of 
brandweerlieden (waarmee nu op beperkte schaal wordt geëxperimenteerd) is waarschijnlijk gebaat 
bij gebruik van de ervaringslessen (inclusief de trainingen) opgedaan tijdens de uitrol van de 
Railpocket.  
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•	 Een sectoroverstijgende aanpak kan worden bemoeilijkt doordat sectorspecifieke 
eigenschappen doorwerken op de vraag en het aanbod van eVaardigheden. Dit 
maakt dat het overplanten van toepassingen en initiatieven van de ene naar een 
andere sector veelal geen sinecure is. De gebruikerscontext van ICT in de zorg is 
nu eenmaal anders dan die in mobiliteit en veiligheid. De overheid blijft hier een rol 
houden, omdat zij een sectoroverstijgend perspectief kan hanteren; waar indivi
duele sectoren zich toch vooral richten op ICT-knelpunten in de eigen sector. 
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www.digibewust.nl 	 www.politieacademie.nl 

www.digitaledidactiek.nl	 www.provincie-utrecht.nl 

www.dpi.nl 	 www.ssr.nl 

www.expertopafstand.nl 	 www.traindetrainer.kennisnet.nl/ 

www.jeroenboschziekenhuis.nl/jbz/jbz_werken/  www.trioras.nl 

www.snellerbeter.nl/databank/voorbeeld/item/184/ www.videocommunicatie.info 
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www.leerstationzorg.nl	 www.mobility.marqit.nl 
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Bijlage 2. Geraadpleegde personen 


Expert op afstand Karin van Bakel, Kennisnet ICT op school 

Digibewust Schoolblik     Marjolijn Durinck, ECP.NL 

Digitale Didactiek     Gerard Baars, RISBO/OECR 

Train de trainer Geke Riezebos, Kennisnet ICT op school 

Weblogcommunicatie     Gerard Baars, RISBO/OECR 

Videocommunicatie     Leo de Jong, MultiPro 

Railpocket      Bettina  Haarbosch,  NS  

NLC bedrijfstrainingen     Christien van Dinten, NLC 

Behrloo       Natascha  Blijleven, Politieacademie 

Training Digitalisering en Opsporingspraktijk Rob Rison, Politieacademie  

Verdieping computercriminaliteit en digitale opsporing Cindy ten Elshof, SSR 

ICT werkt in de Zorg - Jeroen Bosch Ziekenhuis Marcel Linssen, Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Trioras Marcel Wilschut, Albert Schweitzer 
Ziekenhuis 
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Bijlage 3. Longlist 

Sector Onderwijs 

naam organisatie projectnaam website doel 
ICT op School http://www.ictopschool.net/ 
ICT op School Vier in Balans teamtest 

(Het instrument is één van 
de instrumenten die door 
de Stichting Ict-op-school 
ontwikkeld is) 

http://www.vierinbalansteamtest.nl/ Met deze tool kunt u en uw team snel beoordelen hoe u er op 
gebied van ICT voor staat op de aspecten Visie, Deskundigheid, 
Software en Hardware. U kunt teamscores bepalen, en de scores 
vergelijken met scores in de rest van Nederland. 

ICT op School Samendeskundiger www.samendeskundiger.nl Met het project “Samen deskundiger” werken PABO's en scholen 
nauw samen 

ICT op School De ict-assessmenttool 
(online tool) 

http://ictopschool.v12.nl/main.html De ict-assessmenttool biedt de mogelijkheid een volgende stap te 
zetten in de ontwikkeling van iemands ict-kennis en-vaardigheden.  

ICT op School De ICT-boom (online tool) http://www.ictopschool.net/doehetzelf 
/tools/ictboom/ 

De ICT-boom richt zich op het verkennen van de didactische 
mogelijkheden van de computer. 

Kennisnet 
Kennisnet Grassroots http://www.grassroots.nl Grassroots is een stimuleringsinstrument om veranderingen te 

bewerkstelligen in het onderwijs. Met Grassroots worden 
leerkrachten gemotiveerd om op een nieuwe, creatieve wijze 
onderwijs te geven. De leerkracht heeft een idee en bedenkt een 
klein project. Dit idee moet voor vernieuwend zijn en ICT bevatten. 

Kennisnet http://traindetrainer.kennis 
net.nl/ 

http://www.kennisnet.nl/ Cursus voor docenten om collega’s te coachen in het toepassen van 
Kennisnet, ICT en vernieuwende didactische werkvormen in de 
dagelijkse lespraktijk. 
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 ThinkQuest www.thinkquest.nl Docenten krijgen stap voor het stap het leerproces van een website 
bouwen. 

SURFnet http://www.surfnet.nl 
SURFnet Digitale Didactiek http://www.digitaledidactiek.nl/ 180 concrete IDEEën voor het gebruik van ICT in het hoger 

onderwijs: algemene didactiek, presenteren, communiceren, 
individueel werken, begeleiden, toetsen 

SURFnet  videocommunicatie http://www.digitaledidactiek.nl/dd/beg 
eleiden/1326 

Door weblogs in te zetten als hoofdcommunicatiemiddel bij stage's 
wordt de communicatie tussen docentbegeleider en begeleider in 
instituut of bedrijf gestimuleerd. 

SURFnet http://www.videocommunicatie.info/ht 
ml/handboek.html 

onderwijskundig gebruik van videoconferencing binnen het 
Nederlands hoger onderwijs 

http://www.surfnet.nl/info/bijeenkoms 
t_content.jsp?objectnumber=90967 

e-samenwerken' (Met SURFgroepen kun je online samenwerken aan 
documenten, elkaar face-to-face spreken via videoconferencing en 
chatten via de ingebouwde messenger.) 

SURFnet/Kennisnet http://www.surfnetkennisnetproject.nl 
/toepassingen 

SURFnet en Kennisnet ontwikkelen samen innovatieve ICT 
toepassingen voor het onderwijs. 

SURFnet/Kennisnet http://www.expertopafstand.nl/ videoconferencing 
SURFnet/Kennisnet http://www.games2learn.nl/ simulatie en gaming community 
SURFnet/Kennisnet http://leraar.veilig.kennisnet.nl/ veilig internetgedrag en computerbeveiliging 

ICT-samenwerkingsverbanden tussen scholen 
Picto (Platform ICT 
voor het Onderwijs) 

http://www.picto.nl/ In de afgelopen jaren heeft PICTO zich vooral gericht op het 
faciliteren van scholen voor primair onderwijs uit bovengenoemde 
besturen op het gebied van Windows NT-netwerken.Daarnaast heeft 
er scholing plaatsgevonden van leerkrachten in algemene 
computervaardigheden en van de ICT-ers tot een zeker niveau in 
netwerkbesturing. 

Automatiseringsbu
reau Zuid-Holland 

 www.abzhw.nl samenwerkingsverband tussen de Hogeschool INHOLLAND, de 
Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas en de Stichting Christelijk 

Dialogic innovatie ● interactie 44



West Onderwijs Haaglanden. Kernactiviteiten van AB-ZHW zijn 
advisering, scholing, implementatie en innovatie. 

Keiwijs http://www.keiwijs.nl/ De grondslag van Keiwijs is de ontwikkeling van een rijke 
leeromgeving voor en op de Amersfoortse scholen voor PO. Samen 
werken en samen leren van leerkrachten en leerlingen staat in het 
project centraal. Leerkrachten verwerven de relevante vaardigheden 
om ICT als didactisch en pedagogisch gereedschap te kunnen 
gebruiken. ICT wordt daarbij ingezet in het huidige onderwijscon
cept van de verschillende scholen. 

Stichting Agora http://www.agora-zaanstreek.nl/ 
http://www.ictopschool.net/samenwer 
king/publicaties/uitgaven/agora
allemaal/document 

De Stichting Agora stelt zich ten doel om alle 23 scholen te voorzien 
van faciliteiten om het 

ISOMODE (Informatica Steunpunt voor het 
Onderwijs in de regio Moerdijk, Oosterhout, 
Drimmelen en Etten-Leur) 

http://www.isomode.nl/ ISOMODE is een netwerk van specialisten die door samenwerking 
en kennisuitwisseling op het gebied van ICT de doelgroep gaan 
ondersteunen, informeren en enthousiasmeren. 

Steunpunt ICT www.stict.nl Het Steunpunt ICT is opgericht in 1997 met als doel het 
ondersteunen van scholen bij het gebruik van ICT in de school- en 
klassenorganisatie. Inmiddels heeft het bedrijf, dat onderdeel is van 
het schoolbestuur Rotterdamse Vereniging voor Katholiek 
Onderwijs, een totaaloplossing ontwikkeld die de school de volledige 
zorg van ICT-zaken uit handen neemt. 

bovenschools ICT coördinatoren netwerk Twente en 
Achterhoek 

www.bicta.net  

Stichting TOWN 
(Tilburg Onderwijs
net) 

 http://www.town.nl/homepage/index.php?rubid=0&catid=0 

Overig (niet 
commercieel) 
EuroSchool http://www.euroschool.nl/ Didactisch ICT-gebruik bij internationale projecten 
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Digibewust Schoolblik Digibewust http://www.digibewust.nl/ De Digibewust campagne heeft als doel mensen vertrouwd te 
maken met alles wat zij zelf kunnen doen om de techniek een 
betrouwbare partner te laten zijn. Met de campagne willen de 
initiatiefnemers de kennis van en het vertrouwen in de mogelijkhe
den van digitale middelen versterken! Daarvoor is kennis op het 
gebied van beveiliging en bescherming nodig.Digibewust heeft 
speciaal voor leraren een schoolblik ontwikkeld. Hierin is 
informatiemateriaal op het gebied van veilig internetten verzameld. 
Leraren op basisscholen krijgen tips hoe zij kinderen kunnen 
begeleiden, lessen kunnen voorbereiden over veilig internet of een 
ouderavond kunnen organiseren over kinderen en veilig internet. 

Overig (commercieel) 
ICT Delta http://www.ictdelta.nl/ ICT-gebruik op de scholen stimuleren. 
Digitaal Rijbewijs 
Onderwijs (DRO) 

http://www.ecdl.nl/ Lijkt een beetje op het Europees Computer Rijbewijs (ECDL). Het is 
ontwikkeld in Nederland door APS en CPS speciaal voor het 
onderwijs. De gedachte erachter was dat voor het onderwijs 
bepaalde basisvaardigheden belangrijker zijn dan andere, dat je die 
basisvaardigheden het beste ook in een onderwijskundige context 
kunt plaatsen en dat er een speciale module nodig is over het 
didactisch gebruik van ict in het onderwijs.Het gaat bij het DRO om 
het praktisch kunnen werken met de computer (net als bij het 
ECDL) en daarbovenop met de eerste beginselen van het 
onderwijskundig gebruik van ict. 

iCOACH -Inholland http://icoach.schoolvoormorgen.nl/ post-HBO opleiding 
TISO http://www.digiuni.nl TISO verbetert de praktijkgerichtheid van informatiesystemenon

derwijs doordat studenten actief werken met omvangrijke 
authentieke dossiers van automatiseringsprojecten uit het 
bedrijfsleven. 
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Sector veiligheid 

naam organisatie projectnaam website doel 
Justitie 

http://www.ssr.nl/ssr49.php Om te voorkomen dat OM en ZM (verder) achterraken op de 
crimineel, is verdere professionalisering noodzakelijk. Daarom heeft 
SSR in samenwerking met Fox-IT een geheel nieuwe cursus 
Verdieping computercriminaliteit en digitale opsporing ontwikkeld 

VSNU RechtenOnline: ICT in het 
academisch juridisch 
onderwijs 

www.rechtenonline.nl Doel van het project was bij te dragen aan het afleveren van 
academisch gevormde juristen die meer ICT-competent zijn dan 
thans het geval is. Uitgangspunt van het project was dat een rijke 
digitale leeromgeving de beste manier is om juridische studenten 
meer ICT-bewust en ICT-competent te maken en dat de beste 
manier om tot die leeromgeving te komen is te investeren in 
docenten en in de gereedschappen die hen ten dienste staan. 

Digitale Universiteit Recht en ICT www.du.nl In het domeinprogramma zijn begin 2006 drie projecten van start 
gegaan: ’Juridische Informatievaardigheden’, ’Recht in Beeld’ en 
’Weet waarvoor je kiest!’ Inmiddels is de definitiefase afgerond en 
hebben alle drie de projecten groen licht gekregen voor de 
ontwerpfase. 

Politie 

Politieacademie Behrloo23 http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpr 
actices/368 

Een leeromgeving waar studenten in een zo authentiek mogelijke 
context realistische praktijksituaties kunnen oefenen als onderdeel 
van het competentiegerichte Politieonderwijs. Het onderwijs is duaal 
met een periode theorie (op de Academie) en een periode in de 
praktijk. De te oefenen situaties sluiten goed aan bij de 

23 Onderdeel van het project serious gaming. 
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beleveningswereld en mogelijk al ondervonden problemen  

Politieacademie Profchecks24 http://www.politieacademie.nl/politie/ 
Kennis/Profchecks/ 

Het aanleren, toetsen maar ook onderhouden van juridische kennis 
is de doelstelling van de game. Met name de oudere agent op straat 
heeft 15/20 jaar geleden een keer deze juridische kennis opgedaan, 
maar sindsdien is er veel veranderd en kan er ook het een en ander 
vergeten zijn. 

Politieacademie http://www.politieacademie.nl/politie/ 
Opleidin
gen/MaatwerkOpleidingen/Digitaliserin 
gEnDeOpsporingspraktijkDeRecher
chePaktHaarKans.htm 

Training Digitalisering en de Opsporingspraktijk leert tactisch 
rechercheur zo effectief mogelijk omgaan met digitale opsporing. 

UvA /NFI http://www.studeren.uva.nl/ma
forensic-science/ 

HvA/NFI http://www.voltijd.hva.nl/forensisch
onderzoek/ 

Brandweer www.brandweerkennisnet.n 
l 

Brandweer OefenObjects http://www.oefenobjects.nl/ Interactief oefenen OefenObjects is een applicatie ontwikkeld door 

24 Onderdeel van het project serious gaming. 
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en voor de Nederlandse brandweerkorpsen ter ondersteuning van 
het oefenen van bevelvoerders via het Internet. 

Brandweer Competenties in kaart http://www.competentiesinkaart.nl/ Doel van dit multidisciplinaire project is het competentiegericht 
oefenen vorm te geven voor de leden van het Commando Plaats 
Incident (CoPI) en het Regionaal Operationeel Team (ROT). 

Defacto http://www.defacto.nl/ Defacto Automatisering is een automatiseringsbedrijf en beschikken 
over specifieke softwareoplossingen voor brandweer en BHV-
opleiders. 

Overig 

Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel/Stichting 
Opleidingsfonds 
Detailhandel 

Veilig in de winkel http://www.veiligindewinkel.nl/ De website leert medewerkers hoe ze het beste kunnen reageren op 
agressief gedrag en geeft tips over het voorkomen van geweld. De 
training duurt ongeveer 45 minuten 

Business to You BV www.b2u.nl niet relevant (corebusiness is beveiliging van betaling, email etc. / 
richt zich niet op sectoren als politie en brandweer) 

Genootschap 
informatiebeveiligers

 www.gvib.nl 

CIBIT security 
opleidingen

 http://www.cibit.nl In deze module wordt ingegaan op Information Security 
Governance, als framework om informatiebeveiliging effectief, 
efficiënt en met toekomstperspectief te implementeren in de 
organisatie. 

LOI Short Track Network and 
Internet Securit 

www.loi.nl Deze cursus richt zich op IT'ers die zich willen specialiseren en 
certificeren in Security (vooral uitvoerende IT'ers die zich 
bezighouden met beveiliging). De cursus Short Track Network and 

Dialogic innovatie ● interactie 49 



Internet Security is het instapniveau in Security-certificering. 

Sector Zorg 

Naam organisatie Projectnaam Website  Doel 

Zorginstellingen 

Stichting Mondriaan 
Zorggroep, Heerlen 

Psygis http://agentschap.szw.nl/inde 
x.cfm?fuseaction=dsp_docum 
ent&link_id=92504 

Alle 1,400 werknemers van de stichting bijscholen die te maken krijgen met 
onderdelen van het Psygis (een elektronisch patiëntenregistratiesysteem) 
softwarepakket, zodat zij met deze software kunnen werken.  

Jeroen Bosch 
Ziekenhuis 

ICT werkt in de zorg http://www.jeroenboschzieken 
huis.nl/jbz/jbz_werken/ 

ICT Werkt In de Zorg' heeft als doel de medewerkers van het ziekenhuis vertrouwd 
te maken met ICT. E-learning wordt hierbij als middel ingezet.  

GGZ Midden-
Brabant 

Psygis http://www.werkenindeggz.nl/ 
in
dex.php?option=com_content 
&task=view&id=224&Itemid= 
73 

Een training voor alle medewerkers binnen GGZ Midden-Brabant om te kunnen 
werken met het nieuwe elektronische patiëntendossier Psychis, waar alle informatie 
over de patiënt en zijn behandeling in op te slaan en terug te zoeken is. 

Albert Schweitzer 
Ziekenhuis, 
Dordrecht 

Electronisch 
Patientendossier 

http://www.snellerbeter.nl/ind 
ex.php?id=databank&tx_txkno 
wledge
base_pi1%5BshowUid%5D=1 
84&cHash=ffce22fc40 of 
www.asz.nl 

Ontwikkelen en invoeren van een elektronisch patiëntendossier als pilot bij vier 
specialismen: chirurgie, interne, KNO, en gynaecologie. 

Sint Elisabeth 
Ziekenhuis 

http://www.learningsolutions. 
nl/referenties
detail.asp?rid=2&id=100 

Een electronische leeromgeving (vanaf 1 januari 2007) waarbij competentiegericht 
leren het uitgangspunt vormt. Op 1 maart bijten de eerste 1000 verpleegkundigen 
de spits af.  
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Opleidingen 

Hogere Opleiding 
Verpleegkundige 
Informatica 

http://www.theofficialmasterg 
ui-
de.nl/nl/doc.phtml?cid=4458& 
cpc=&ccid=3&ct=&country=& 
p=Opleiding 

Na het behalen van het getuigschrift kunnen studenten onder andere gaan werken 
als: staffunctionaris bij een bureau verplegingsdienst, cursusleider in ziekenhuizen, 
projectleider invoering verpleegkundige informatiesystemen, adviseur bij een 
softwarehouse applicatiespecialist bij een softwarehouse 

ROC's in regio 
Deventer en 
Deventer Ziekenhuis 

e-learning http://grassroots.aventus.nl/~ 
rigp/index.html of 
http://www.grassroots.nl/cgi
oic/grassroots.exe/show?no=1 
4294 

Dit project is opgezet vanuit de behoefte verder vorm te geven aan de samenwer
king tussen Deventer Ziekenhuis en ROC Aventus. Vanuit de succesvolle 
leerwerkplaatsen is het initiatief ontstaan om ICT te gebruiken als ondersteuning bij 
het competentiegericht leren en werken 

Nijgh Versluys Traject Zorg en 
Welzijn/ WPS-
opdrachtenbank 

http://www.trajectzorgenwelzi 
jn.nl 

Traject Zorg & Welzijn is een serie leermiddelen voor de sector Zorg en Welzijn 
voor het VMBO. De WPS-opdrachtenbank is een online leermiddel binnen Traject 
Z&W, gericht op competentiegericht werkplekleren (WPS), met een groot aantal 
werkpleksimulatieopdrachten. 

Hogeschool van 
Rotterdam 

Medgame25 www.medgame.nl Medgame heeft tot doel een betere planning van operatiekamers te realiseren. 
Door planners dit spel te laten spelen krijgen studenten een beter inzicht in welke 
parameters de uitkomst van de planning beïnvloeden.  

25 Onderdeel van het project serious gaming. 
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Overig (niet commercieel) 

VVZI - Vereniging 
voor Verpleegkundi
ge en Zorg 
Informatica 

http://ict.venvn.nl 
www.vvzi.nl 

Het bundelen van kennis en expertise van verpleegkundigen en verzorgenden op 
het terrein van ICT, om zo de inbreng van landelijke ontwikkelingen op het gebied 
van ICT te vergemakkelijken. De vereniging levert, als vertegenwoordiger van de 
Verpleegkundige en Verzorgende beroepsgroep, een bijdrage aan ondersteuning, 
ontwikkeling en implementatie van informatisering binnen de Nederlandse 
gezondheidszorg. 

CA-ICT www.caict.nl Helpen bij financiering voor ondersteuning voor ICT cursussen (zie bijv. Stichting 
Mondriaan Groep) 

NICTIZ landelijk electronisch 
patientendossier 

www.nictiz.nl NICTIZ biedt ondersteuning bij training die nodig is voor de aangepaste manier van 
werken. 

Overig (commerci
eel) 

Dialogic innovatie ● interactie 52 



e-nursing.nl http://www.e-nursing.nl/1/ Een digitale leeromgeving voor verpleegkundigen waarbij theorie en praktijkkennis 
worden gepresenteerd. Alle cursussen van E-nursing zijn geaccrediteerd of er is 
accreditatie (of goedkeuring van betreffende beroepsvereniging) aangevraagd. 

Delltatech Simendo26 www.simendo.eu Doel is de oog-handcoördinatie van artsen (in opleiding) op een efficiënte wijze te 
verbeteren. Ziekenhuizen in Nederland en daarbuiten nemen Simendo af. 

Pink Roccade http://www.getronicspinkrocca 
de.nl/opleidingen/zorgapplicati 
es/ 

Getronics PinkRoccade biedt een breed scala aan opleidingen voor gebruikers van 
zorgspecifieke applicaties. 

De Heer Software http://www.deheer
software.nl 

De Heer Software biedt een breed scala van (bij)scholing aan. Deze scholing is oa. 
gericht op: een goed gebruik van de applicaties en specialistische kennis. 

Hexspoor http://www.hexspoor-hcd.nl/ Hexspoor biedt automatiseringsopleidingen voor elk niveau voor verschillende 
beroepsgroepen, standaardopleidingen en ook gedifferentieerd maatwerk. 

EduMedica 
(samenwerking met 
NHG) 

www.edumedica.nl EduMedica is een landelijk opererend ICT-advies- en onderwijsbureau voor de 
gezondheidszorg. Huisartsen, specialisten, apothekers, fysiotherapeuten kunnen bij 
ons terecht voor advies, pakketspecifieke opleidingen, begeleiding en praktijkon
dersteuning. 

Philips http://www.medical.philips.co 
m/nl/services/education/ 

'Applicatie Support' strekt zich uit van het telefonisch beantwoorden van een 
eenvoudige vraag tot opfriscursussen en het compleet opleiden van nieuwe 
gebruikers in het ziekenhuis. 

Focus Cura www.focuscura.nl Bij domotica en telezorgprojecten begeleidt Focus Cura de nieuwe gebruikers, 

26 Onderdeel van het project serious gaming. 
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clienten en zorgmedewerkers. 

NEN http://www2.nen.nl/nen/servl 
et/dispatcher.Dispatcher?id=1 
85048 

De NVZ heeft samen met NEN, NICTIZ en de Universitair Medische Centra het 
initiatief genomen ziekenhuizen een meetinstrument aan te bieden waarmee zij hun 
instelling kunnen doorlichten op de status van informatiebeveiliging. Voorjaar 2006 
is er voor de ziekenhuizen een 

tweedaagse cursus georganiseerd over het gebruik van dit meetinstrument en voor 
advies over verbetering van de beveiliging. 

Sector Mobiliteit 

Naam organisatie Projectnaam Website Doel 

Vervoersbedrijven 

Port Info Link Portinfolink.com Dankzij het Port Community Systeem kunnen alle schakels in de logistieke keten 
van de Rotterdamse haven efficiënt informatie met elkaar uitwisselen. Een van de 
activiteiten is de regelmatige training van medewerkers in informatiebeveiliging. 

NS Railpocket Voor het Railpocket Wifi Project ontvingen NS medewerkers een training (video en 
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workshops). 

HTM HTM Training 
Tramtunnel27 

www.dpi.nl De simulatie laat HTM trambestuurders kennis maken met (nieuwe procedures van) 
een nieuw tramtraject. Daarnaast worden technische zaken aangeleerd zoals de 
Automatische Rem Ingreep (ARI). 

Opleidingen 

NOVI Verkeersaca
demie 

www.verkeersacademie.com/ Voor de Professional Master in Traffic and Transport zijn de ontwikkelingen op het 
gebied van Intelligent Transport Systems (ITS) een belangrijk speerpunt. 

Evo Hogeschool www.evo-hogeschool.nl EVO Hogeschool biedt de posthbo-opleiding Logistiek Management en Manager 
Customs & Trade Affairs 

Amsterdam New 
Media Institute 

www.anmi.nl Een postacademische opleiding “Nieuwe Media”. Deze opleiding is gericht op 
professionals en managers die verantwoordelijk zijn voor de realisatie en 
implementatie van nieuwe media toepassingen binnen bedrijven en instellingen, 
zowel vanuit de marketing als vanuit de operations en IT. 

NLC Bedrijfstrainin
gen 

 http://www.nlctrainingen.nl/ LC Bedrijfstrainingen is meer dan 10 jaar actief in het trainen van luchtvaart- en 
luchthavenpersoneel. Ook cursusussen over PC gebruik, Excel en individuele 
pakkettraining.  

Overig (niet commercieel) 

27 Onderdeel van het project serious gaming. 
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Evo www.evo.nl EVO is een vereniging van en voor ondernemers met een logistiek belang. ER zijn 
EVO cursussen voor leden en niet-leden, waaronder informatisering en automatise
ring Strategie of Demand & Supply Chain Management 

Bureau Telematica 
Binnenvaart 

http://www.binnenvaart.org/ De stichting heeft tot doel namens de gezamenlijke brancheorganisaties het gebruik 
van ICT in de binnenvaartsector -als schakel in de vervoersketen- te bevorderen. 
Daarbij stimuleert BTB de ontwikkeling van speciale vormen van computeronder
wijs, scholing en ICT-deskundigheidsbevordering voor de binnenvaartsector.  

Rijkwaterstaat Rij-assistant28 www.wegennaardetoekomst.nl Doel is om inzicht te krijgen in de toepassingen en effecten van rijtaak ondersteu
nende systemen. Daarnaast wordt gestuurd op bewustwording van de speler: hoe 
kijk ik tegen dergelijke ontwikkelingen aan?  

Overig (commerci
eel) 

Vstep Shipsim29 www.shipsim-secure.com Aanvankelijk was Shipsim bedoeld ter training van schippers in opleiding (o.a. 
MCAST Maritime Institute Malta), maar momenteel is de toepassing zeer populair 
op de commerciële markt. 

ST Software rij simulaties http://www.stsoftware.nl/ ST Software ontwikkelt hoogwaardige software voor real-time rijsimulatie, geschikt 
voor toepassing binnen elk type rijsimulator, zoals simulatoren voor rijopleiding, 
simulatoren voor onderzoek en beoordeling van rijgeschiktheid. 

Interaccess www.interaccess.nl Volledige gebruikerstraining voor de invoering van mySAP. 

28 Onderdeel van het project serious gaming. 
29 Onderdeel van het project serious gaming. 
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GrootJebbink Camera systemen www.grootjebbink.nl Groot Jebbink uit Ermelo zorgt voor de levering van camera’s, de beeldschermen, 
de training en de spiegelafstelplaatsen. In alle gevallen geldt dat GrootJebbink ook 
de instructies en eventuele opleidingen kan verzorgen. 

Interchain Ketendigitalisering in 
de logistieke sector 

interchain.nl Training voor de afnemers van Chainware producten.  

nachon Boordcomputers en 
mobiele apparatuur 

www.nachon.nl Trainingen voor de gebruikers van NACHON. Deze trainingen zijn bedoeld om de 
kennis over het pakket verder uit te breiden, op te frissen, of bijvoorbeeld om uw 
nieuwe medewerkers (uitgebreid) kennis te laten maken met NACHON.  

ORTEC Academy www.ortec-academy.nl/ De ORTEC Academy biedt productgerelateerde opleidingen voor oplossingen zoals 
HARMONY, SHORTREC, ALS of WALS. 

InTraffic Software-oplossingen 
voor verkeersmana
gement 

www.intraffic.nl InTraffic adviseert en realiseert software-oplossingen voor verkeersmanagement, 
waaronder verkeersleiding, reisinformatie, managementinformatie, beslissingson
dersteuning en tracking & tracing. Ook opleidingen onder de diensten projecten en 
onderhoud horen tot de aangeboden diensten. 

HITT Traffic http://www.hitttraffic.nl/ HITT ontwikkelt technologie gericht op een goede verkeersdoorloop. Voor het 
onderhoud bestaan verschillende services, waaronder een uitgebreide training van 
HITT Trafic. 
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Bijlage 4. Initiatieven en toepassingen 
(shortlist) 

4.1 Expert op afstand 

Expert op Afstand is als project in 2005 ontwikkeld vanuit 
het Samenwerkingsprogramma SURFnet/Kennisnet. 
Binnen het Samenwerkingsprogramma worden 
innovatieve educatieve internettoepassingen ontwikkeld. 
Bij de start van het project Expert op Afstand in 2005 was 
het hoofddoel om ervaring op te doen met 
videoconferencing in het voortgezet onderwijs. Tijdens de 
projectfase heeft de inhoudelijke verkenning plaatsge
vonden en zijn de grootste technische mogelijkheden 
verkend waardoor er nu een volwaardig product staat dat 
voor het primair, voortgezet en het beroeps- en 
volwassenen educatie (BVE) gebruikt kan worden. Expert 
op Afstand kan nu gezien worden als een soort marktplaats waar de vraag vanuit het 
onderwijs en het aanbod van experts gematchd kan worden. Videoconferencing is een ICT-
toepassing waarmee experts op efficiënte wijze bij het onderwijs betrokken kunnen 
worden. Een belangrijk voordeel van videoconferencing is tijdbesparing. Met een hele klas 
op pad is een behoorlijk intensieve, en tijdrovende onderneming. Doormiddel van 
videoconferencing zien zowel leerlingen en docenten als experts geen reistijd verloren 
gaan. Een expert wordt hierin in de meest brede zin van het woord geïnterpreteerd: indien 
het voor het onderwijs een expert of ervaringsdeskundige is, kan hij of zij zich aanbieden 
aan het onderwijs. Ook biedt het initiatief een oplossing voor kennis die zich zo 
gemakkelijk naar de school laat halen. Denk bijvoorbeeld aan een proef in een 
laboratorium. 

Naam organisatie: 
Kennisnet ICT op School 

Mede ontwikkelaar(s): 
SURFnet 

Projectnaam: 
Expert op Afstand 

website: 
www.expertopafstand.nl 

Verbetering eVaardigheden professionele gebruiker 
Videoconferencing en in mindere mate webconferencing is voor de meeste docenten nog 
geen dagelijkse toepassing. Het gebruiken en toepassen van videoconferencing en 
webconferencing in het onderwijs staat nog in de beginfase. Toch zien steeds meer 
docenten de educatieve mogelijkheden van dit medium. Expert op Afstand is een 
toepassing waardoor docenten en leerlingen ervaringen kunnen opdoen met het medium. 
Naar mate docenten steeds meer ervaring opdoen met gebruik en het instellen van deze 
nieuwe middelen, zullen zij ook eigen educatieve toepassingen gaan ontdekken en 
gebruiken. In feite kan Expert op afstand gezien worden als een toepassing waarmee 
nieuwe middelen in het onderwijs beter kunnen landen en zo de eVaardigheden van de 
docenten doen verbeteren. 

Bredere toepasbaarheid 
De inhoudelijke toepassingen van het initiatief kunnen grofweg in vijf verschillende 
groepen worden opgedeeld:  

-	 Internationalisering; via videoconferencing en webconferencing is communicatie tussen 
scholieren van verschillende landen een stuk makkelijker. 

Deze sessies zullen voornamelijk ingezet worden ingezet in het PO en VO. 
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-	 Vakinhoudelijk; veruit de meeste sessies zullen vanuit een vakinhoudelijke context 
opgezet worden. Daarbij kan gedacht worden aan musea, experts, ervaringsdeskundi
ge. Deze sessies zullen door alle drie de sectoren ingezet worden. 

-	 Loopbaanoriëntatie; met behulp van videoconferencing is het relatief eenvoudig om de 
‘buitenwereld’ binnen te halen. Dat is voor loopbaanoriëntatie van essentieel belang 
voor een goede oriëntatie. 

Deze sessies zijn vooral interessant voor het voortgezet onderwijs en de BVE 

-	 Presentatie; voor leerlingen binnen alle sectoren en alle onderwijsvormen is het 
presenteren een belangrijk onderdeel. 

Voor PO ligt het accent op het presenteren van een spreekbeurt, dus leerlingen als expert. 
Voor het VO zal het een opdrachtvorm kunnen zijn. Voor de BVE zou het een middel 
kunnen zijn om het solliciteren te trainen. 

-	 Deskundigheidsbevordering; videoconferencing kan ingezet om de onderlinge contacten 
tussen scholen en tussen sectoren te verbeteren. Dit is een belangrijk onderdeel binnen 
de deskundigheidsbevordering van docenten. 

Gezien de educatieve meerwaarde en de vele mogelijkheden van video- en webconferen
cing voor het onderwijs die nog niet toegepast zijn, biedt het initiatief vele kansen voor het 
onderwijs. Ook de onderlinge samenwerking en contacten kunnen sterk toenemen dankzij 
de vaardigheden die opgebouwd worden via expert op afstand. 

Ervaringen met opschaling en overdragen 
In eerste instantie deden vijf voorbeeldscholen uit het voortgezet onderwijs mee aan het 
project. De ervaringen van de leerlingen en docenten uit die periode waren uitermate 
positief. Daarom is besloten om het project in 2006 voort te zetten en uit te breiden naar 
nieuwe voorbeeldscholen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook de ervaringen van de 
docenten en leerlingen in het primair onderwijs en de nieuwe voorbeeldscholen uit het 
voortgezet onderwijs bleken positief. Expert op Afstand wordt goed gewaardeerd omdat 
het als uiterst interactief en innovatief wordt ervaren. De noodzakelijke goede inhoudelijke 
voorbereidingen door leerlingen en docenten en de evaluatiemogelijkheden van streaming 
video zorgen ervoor dat de educatieve meerwaarde als hoog wordt ervaren. Daarom is 
eind 2006 besloten om Expert op Afstand als permanent product vanuit Kennisnet aan te 
bieden aan de hele doelgroep (dus ook niet-voorbeeldscholen kunnen sinds 1 januari 2007 
meedoen) Daarnaast heeft ook een technische opschaling plaatsgevonden en kunnen 
scholen nu ook via webconferencing mee doen aan Expert op Afstand. Hierdoor is de dienst 
laagdrempeliger geworden en dus toegankelijker voor het onderwijs. Van een project uit 
het innovatieprogramma is het Expert op Afstand nu een product geworden van Kennisnet. 
Surfnet ontwikkelt voor haar eigen doelgroep een eigen variant van Expert op Afstand. 

Vanuit het Innovatieprogramma SURFnet/Kennisnet komt in 2007 ook aandacht 
voor Experiment op afstand. Doel hiervan is het verkennen en verbreden van de 
technische en de educatieve toepassing van het product Expert op Afstand. 
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Beschikbare openbare kennisdocumentatie, belangrijkste ervaringen en lessons learned 
Op de website www.expertopafstand.nl kunnen docenten en experts handleidingen en 
technische voorwaarden raadplegen voor het succesvol tot stand brengen van een 
videoconference. Daarnaast zijn alle sessies die hebben plaatsgevonden beschikbaar via de 
genoemde website. 

4.2 Digibewust Schoolblik 

De Digibewust campagne is een initiatief van KPN, 
Microsoft, TNT Post en het ministerie van Economische 
Zaken en heeft als doel mensen vertrouwd te maken met 
alles wat zij zelf kunnen doen om de techniek een 
betrouwbare partner te laten zijn. Met de campagne 
willen de initiatiefnemers de kennis van en het 
vertrouwen in de mogelijkheden van digitale middelen 
versterken. Daarvoor is kennis op het gebied van 
beveiliging en bescherming nodig. Digibewust heeft 
speciaal voor leraren in het primair onderwijs een 
schoolblik ontwikkeld. Het blik bevat informatie over 
Internetprotocollen ouderavonden, lesmateriaal, 
informatie over bewust internetten, digitaal pesten, 
fysieke houding achter de computer, boeken en filmpjes. De kosten van Schoolblik worden 
gedragen door de partners van Digibewust. 

Naam organisatie: 
ECP.NL, project Digibewust 

Mede ontwikkelaar(s): 
VDM 

Projectnaam: 
Schoolblik 

website: 
www.digibewust.nl 

Verbetering eVaardigheden professionele gebruiker 
Het Schoolblik helpt leraren bij het digibewust maken van leerlingen. Digbewust betekent 
dat je optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden van digitale middelen zoals internet, 
e- mail, chatten, terwijl je je tegelijk bewust bent van de mogelijke risico’s, zoals virussen 
en spam, en wat je daartegen kunt doen. In het Schoolblik vinden leraren informatie en 
hulpmiddelen over hoe zij dit kunnen doen. Sinds begin februari zijn 1200 Schoolblikken 
verspreid. 

Bredere toepasbaarheid 
Het initiatief is in februari 2007 gestart. Op dit moment worden nog steeds schoolblikken 
afgeleverd bij basisscholen. Het voornemen bestaat om een pilot op te zetten waarbij de 
blikken niet alleen worden uitgedeeld aan de scholen, maar ook daarna contact wordt 
opgenomen om te evalueren of het blik nuttig werd bevonden, of er nog dingen missen, of 
er dingen anders moeten etc. Eind 2007 wordt het initiatief geëvalueerd. Op basis van 
deze evaluatie wordt besloten of het initiatief een vervolg krijgt, bijvoorbeeld een 
uitbreiding naar middelbaar onderwijs. 

Ervaringen met opschaling en overdragen 
Er heeft (nog) geen opschaling plaatsgevonden. 

Beschikbare openbare kennisdocumentatie, belangrijkste ervaringen en lessons learned 
Het blik omvat:  
- een folder over kinderen en internet met uitleg over de inhoud van dit blik 
- Cd-rom met links naar websites met tips en trucs, deskundige organisaties en 	een 

voorbeeldpresentatie voor een ouderavond 
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- muismat en kaart van de Waarschuwingsdienst 
- folder van Muiswijs over goede fysieke houding achter de computer 
- informatiefolder Diploma Veilig Internet 
- folder Kennisnet 

Een evaluatie waarbij de belangrijkste ervaringen en lessons learned in kaart gebracht 
worden heeft nog niet plaatsgevonden. 

4.3 Digit@le Did@ctiek 

Het project Digit@le Did@ctiek wordt uitgevoerd door Naam organisatie: 

de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische SurfNet 

Universiteit Delft en de Rijksuniversiteit Groningen. Het 
project wordt als onderwijsvernieuwingsproject Mede ontwikkelaar(s): 

Erasmus Universiteit Rotterdam, 
gesubsidieerd door SURF. Het project Digit@le 

de Technische Universiteit Delft 
Did@ctiek is in 2001 opgezet met de volgende doelen: en de Rijksuniversiteit Groningen 

•	 Docenten in het Hoger Onderwijs just-in-time 
Projectnaam: 

ondersteuning bieden bij de toepassing van ICT Digit@le Did@ctiek 
in het onderwijs 

website: 
•	 Expertise over de didactische toepassing van 

www.digitaledidactiek.nl 
ICT in het Hoger Onderwijs verzamelen en be
schikbaar stellen aan docenten in het Hoger Onderwijs  

•	 Het vormen en in stand houden van een levend netwerk van professionals op het 
gebied van ICT in het Hoger Onderwijs  

Met de website www.digitaledidactiek.nl realiseerde het project de hoofddoelstelling om de 
toepassing van ICT in het hoger onderwijs te bevorderen door middel van het professiona
liseren van docenten op het gebied van digitale didactiek. De website heeft ongeveer 3300 
leden. Docenten kunnen lid worden door een aanmeldformulier in te vullen. In 2003 is een 
eindrapport opgesteld dat eveneens als handboek dient. De actualiteit hiervan wordt 
gewaarborgd door links op te nemen naar de website voor informatie over beschikbare 
ideeën en het aanbrengen van nieuwe ideeën. Het project heeft tot nu toe in totaal 
ongeveer € 1.000.000 gekost. Dit is een totaal aan personele en materiële middelen over 
zes jaar. 30 

Verbetering eVaardigheden professionele gebruiker 
Het initiatief richt zich op het verbeteren van de eVaardigheden van docenten in het hoger 
onderwijs. Via de website kunnen docenten ideeën en handleidingen raadplegen over de 
toepassing van ICT-middelen. Leden kunnen ook zelf nieuwe ideeën inbrengen. Verder 
kunnen leden bestaande ideeën waarderen en becommentariëren. Ook biedt de website 
leden de mogelijkheid om op het prikbord vragen over digitale didactiek te stellen aan 
collega's. Op de website www.digitaledidactiek.nl staan inmiddels 180 ideeën voor het 
gebruik van ICT in het onderwijs. De ideeën zijn ingedeeld in 7 categorieën: algemeen, 
presenteren, communiceren, individueel werken, samenwerken, begeleiden en toetsen. 
Door het initiatief worden toepassingsmogelijkheden van (nieuwe) ICT-middelen 
aangereikt zodat de eVaardigheden van docenten kunnen verbeteren. 

30 OECR, EduTec, RUG, 2003, Digit@le Did@ctiek professionalisering van docenten via het web: 
evaluatie digit@le did@ctiek bij gebruikers. 
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Bredere toepasbaarheid 
Het initiatief is ook buiten het hoger onderwijs toepasbaar. Het gebruik van ICT-
toepassingen is namelijk niet alleen in het hoger onderwijs een issue. Ook in het primair-, 
voorgezet onderwijs en de beroeps- en volwasseneducatie is ICT-gebruik belangrijk. 

Ervaringen met opschaling en overdragen 
Binnen het initiatief is opschaling een belangrijke voorwaarde. Zo worden alleen ideeën op 
de website geplaatst die bruikbaar zijn in meerdere vakken. Wanneer een idee slechts 
toepasbaar is in de bijzondere situatie van één vak is dat onvoldoende: een idee moet zo 
worden geschreven dat het breder toepasbaar is. Ook dient het idee bruikbaar te zijn met 
verschillende computerprogramma’s. Het programma is slechts het hulpmiddel. In het idee 
worden zo mogelijk ook tips gegeven voor het gebruik van het idee in meerdere 
programma’s, in het bijzonder digitale leeromgevingen. Opvallend is dat – hoewel de 
ideeën zijn ontwikkeld op basis van voorbeelden in het Hoger Onderwijs – de kennis die in 
Digit@le Did@ctiek is verzameld ook wordt gebruikt door bezoekers uit het middelbaar 
beroepsonderwijs (MBO), het voortgezet onderwijs (VO) en het primair onderwijs (PO).31 

Beschikbare openbare kennisdocumentatie, belangrijkste ervaringen en lessons learned 
Een belangrijke voorwaarde voor het overdragen van kennis is toegankelijke kennisdocu
mentatie. Om de website overzichtelijk te houden en goed leesbaar en bruikbaar voor 
gebruikers te maken is gekozen voor een vaste structuur aan de hand waarvan ideeën 
moeten worden beschreven. Die structuur bestaat uit verschillende velden die ingevuld 
moeten worden. Iedere auteur van een idee dient zich aan die structuur te houden. Een 
deel van de velden heeft betrekking op zogenaamde metadata; zoals informatie over het 
idee om een idee te kunnen zoeken, datum van invoer en de auteurs. De andere velden 
bevatten informatie die zichtbaar wordt op het beeldscherm. Voorbeelden van deze velden 
zijn titel, samenvatting, voorbeeld uit de praktijk, etcetera.  

Het goed in balans brengen van het halen en brengen van ideeën voor het gebruik van ICT 
in het onderwijs is een moeilijk punt. Echter, door het brengen van kennis te organiseren is 
het in een aantal jaar gelukt om 180 concrete ideeën voor docenten bij elkaar te krijgen. 
Het brengen van kennis is als volgt georganiseerd. Voordat ideeën in het systeem worden 
geplaatst, worden deze door een redactie, bestaande uit onderwijskundigen, besproken en 
voorzien van suggesties ter verbetering. Uitgangspunt bij de beoordeling door de redactie 
is dat er sprake moet zijn van een idee dat gebruikt kan worden in het onderwijs en 
waarbij ICT een significante bijdrage levert. Zo kunnen bij internationale stages studenten 
worden begeleid op afstand dankzij ICT. En kan het leerproces op sommige terreinen 
worden versterkt met ICT door het toepassen van bijvoorbeeld simulaties, games en 
animaties. Na goedkeuring door de redactie worden de ideeën op www.digitaledidactiek.nl 
opgenomen. Deze aanpak waarborgt de kwaliteit van de ideeën. Ook kunnen leden op de 
site ideeën waarderen en van commentaar voorzien. Het kennismanagementsysteem bevat 
dus een systeem van peer review.32 

Op dit moment zijn er een kleine 3300 leden. Er zijn in een gemiddelde week ongeveer 
3000 gebruikers.33 Op basis van het aantal leden, het aantal gebruikers dat wekelijks de 

OECR, EduTec, RUG, 2003, Digit@le Did@ctiek professionalisering van docenten via het web: 
evaluatie digit@le did@ctiek bij gebruikers. 

32 OECR, EduTec, RUG, 2003, Digit@le Did@ctiek: Ideeen van docenten voor elektronische educatie. 
33 Onder gebruikers worden bezoekers van de website verstaan die: 
- lid zijn van Digit@le Did@ctiek; en/of 
- een abonnement op de nieuwsbrief hebben; of 
- de website bezoeken, maar niet lid zijn en geen abonnement op de nieuwsbrief hebben. 
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website bezoek en op basis van het aanbrengen van ideeën van andere instellingen dan de 
initiatiefnemers, kan geconcludeerd worden dat er draagvlak voor het initiatief bestaat. Dit 
draagvlak is in belangrijke mate toe te schrijven aan de zichtbaarheid van de praktische 
bruikbaarheid en waarde van de ideeën voor de gebruikers. Deze aspecten worden in het 
initiatief gewaarborgd door ze te hanteren als voorwaarde voor het plaatsen van nieuwe 
ideeën. Hiernaast draagt ook de netwerkfunctie die de site kan vervullen bij aan het 
draagvlak. 34 

4.4 Train de trainer 

Train de trainer is een cursus voor docenten. Tijdens de 
training krijgen docenten vaardigheden aangereikt om 
collega’s te coachen in het toepassen van ICT en 
vernieuwende didactische werkvormen in de dagelijkse 
lespraktijk. De keuze om docenten in te zetten voor het 
trainen van collegadocenten is ingegeven door signalen 
dat kennis over ICT-toepassingen die wordt opgedaan 
in cursussen slechts deels beklijft. Door docenten op te 
leiden tot coach wordt de kennis meer in de school 
verankerd. De cursisten formuleren en plannen een 
project (bijvoorbeeld onderzoekend leren of 
samenwerkend leren) in de eigen school en coachen 

Naam organisatie: 
Kennisnet ICT op school 

Mede ontwikkelaar(s): 
ICT&E 

Projectnaam: 
Train de trainer 

website: 
www.traindetrainer.kennisnet.nl/ 

daarbij een collega docent. Tijdens de training werken de deelnemers één van de 
didactische concepten uit. De concepten worden concreet gemaakt door Kennisnet
producten toe te passen: Webquest (onderzoekend leren) of Learning Circle (samenwer
kend leren). De trainingsduur van Webquest is twee dagen. De training van Learning Circle 
bestaat uit een introductiemiddag en twee trainingsmiddagen. De kosten voor de 
Webquesttraining bedragen €1000 tot €1.500, de kosten voor een Learning Cirle-training 
ongeveer €7.000.  Deze kosten worden gedragen door Kennisnet ICT op school. Docenten 
kunnen de training kosteloos volgen. Train de trainer wordt sinds 2005 aangeboden. Het 
learning Circle- concept is ontwikkeld door ICT&E, hiernaast is ICT&E bij het initiatief 
betrokken als cursusaanbieder.  

Verbetering eVaardigheden professionele gebruiker 
Insteek van het initiatief is de dagelijkse onderwijspraktijk. Met Train de trainer wordt een 
verbinding gemaakt tussen vernieuwend leren en ICT-middelen. Tijdens de training leren 
docenten om te gaan met deze ICT-middelen en om na afloop van de training de kennis 
onder collega’s te verspreiden. 

Bredere toepasbaarheid 
Het concept om een ICT-gebruiker op te leiden voor het trainen van collega’s is een 
concept dat ook toepasbaar is in andere sectoren. Een voorbeeld hiervan is het initiatief 
Railpocket van de NS (zie paragraaf 3.2.7). 

Ervaringen met opschaling en overdragen 
Het initiatief is in 2005 gestart binnen het voortgezet onderwijs. Inmiddels wordt Train de 
trainer ook aangeboden in het primair onderwijs en BVE. Het belangrijkste knelpunt dat 
Train de trainer oplost, is de gebrekkige ervaring van docenten met didactische 

OECR, EduTec, RUG, 2003, Digit@le Did@ctiek professionalisering van docenten via het web: 
evaluatie digit@le did@ctiek bij gebruikers 
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toepassingen van ICT en internet in de les. Door Train de trainer wordt een docent getraind 
om in de eigen school collega’s te coachen in het gebruik van ICT-toepassingen.  

Beschikbare openbare kennisdocumentatie, belangrijkste ervaringen en lessons learned 
Voorbeelden van afgeronde projecten zijn via de website toegankelijk. De doelstelling van 
Kennisnet ICT op school om met het initiatief ook structurele contacten op te bouwen met 
scholen is niet gerealiseerd. Om de banden tussen scholen en Kennisnet ICT op School 
meer te versterken is dan ook besloten om het project uit te breiden met de inzet van 
Kennisnetambassadeurs. Deze ambassadeurs verzorgen verspreid over het jaar een achttal 
bijeenkomsten waarin ICT-gebruik in het onderwijs centraal staat. 

4.5 Railpocket 

Naam organisatie: Nederlandse 
Spoorwegen 

Mede ontwikkelaar(s): diverse 
leveranciers voor de verschillende 
generaties Railpockets 

Projectnaam: Railpocket 

website: -

december 2005. Hiermee is € 8 mln per jaar bespaard aan personeelskosten, omdat 

De Nederlandse spoorwegen werken sinds 1997 met een 
handheld (Railpocket) waarvan dit jaar de 4e generatie wordt 
uitgerold. Via de Railpocket hebben alle conducteurs, 
machinisten en servicemedewerkers van de Nederlandse 
Spoorwegen (zo’n 10.000 medewerkers) toegang tot relevante 
informatie met behulp van PDA's (personal digital assistants) 
en mobiele telefoons. De invoering van deze Railpocket dient 
tot een betere service voor treinreizigers en een verbetering 
van de bedrijfsefficiëntie. De NS heeft in de periode van de 3e 

generatie Railpockets € 8,5 mln geïnvesteerd in WiFi in 

werknemers niet meer naar een PC standplaats op het station hoeven te lopen voor een 
update van informatie. Het resultaat is volgens betrokkenen indrukwekkend: de 
onderhoudsverbeteringen hebben gezorgd voor een jaarlijkse reductie van miljoenen 
euro’s aan arbeidstijd, terwijl de instructies op afstand het equivalent van 200 fulltime 
medewerkers aan arbeidsuren hebben uitgespaard35. 

De NS heeft de opleiding ontwikkeld na uitgebreide gebruikersacceptatiestests. Ook is een 
dwarsdoorsnede van ‘de gebruiker’ gemaakt. De NS heeft de formele opleiding zo kort 
mogelijk gehouden: een instructie van een uur. Leidinggevenden kregen een aanvullende 
cursus van een dag. De medewerkers kunnen 24 uur per dag terugvallen op een 
telefonische helpdesk en op de vier grote stations zijn 24 uur per dag lokale beheerders 
bereikbaar. Daarnaast zijn er vakondersteuners, ondersteuners van de leidinggevende die 
de medewerkers helpen bij problemen met de PDA. Deze supergebruikers hebben een 
cursus met didactische vaardigheden gevolgd en zijn gecertificeerd. De NS had de ervaring 
dat het beter werkt om collega's elkaar te laten opleiden in vergelijking met het geven van 
een cursus. De cursus is overigens ook een veel duurdere oplossing, die ook nog eens tot 
mindere resultaten leidt. Op de Railpocket is ook een instructieprogramma beschikbaar dat 
recht doet aan ieders individuele behoefte. Het is een vorm van e-learning die in de 
praktijk veel beter blijkt te werken dan boeken en cursussen."36 

35 www.logicaCMG.nl 
36 Informatie overal op het spoor, Computable Business Review (31 mei 2005) door Martijn Vet 
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Verbetering eVaardigheden professionele gebruiker 
De vaardigheden van gebruikers moeten voortdurend worden bijgespijkerd, aangezien de 
Railpocket ook voortdurend wordt aangepast. Het leren werken met de Railpocket en het 
gebruik ervan, draagt bij aan de eVaardigheden van de medewerkers van NS. 

Bredere toepasbaarheid 
Naast Railpocket zijn er bij Nederlandse Spoorwegen diverse andere bedrijfsonderdelen die 
beschikken over ‘mobile workforce’. Via PDA’s kunnen medewerkers actuele informatie 
krijgen en uitwisselen. Deze manier van informatie-uitwisseling is toepasbaar in 
verschillende sectoren, binnen de veiligheidssector, bij handhaving en inspectie; binnen de 
zorgsector, voor het uitwisselen van patiëntgegevens en de toepassing is toepasbaar op 
andere gebieden binnen de mobiliteitsector. 

Ervaringen met opschaling en overdragen 
De NS, maar ook leveranciers en betrokkenen, waaronder LogicCMG delen de kennis van 
dit project bij gesprekken met potentiële nieuwe gebruikers, bij congressen en in 
(vak)bladen. Op het moment is het gebruik van de Railpocket het onderscheidend 
vermogen van de NS, opschaling van de Railpocket en het aanleren van vaardigheden voor 
het gebruik van de Railpocket vindt binnen de eigen organisatie in grote mate plaats. Er 
zijn binnen de NS verzoeken gekomen van gebruikers voor een bredere toepassing van de 
Railpocket, door bijvoorbeeld printfaciliteiten toe te voegen en calamiteiten op de 
Railpocket door te geven. Buiten de organisatie zijn er minder ervaringen met opschaling. 

Beschikbare openbare kennisdocumentatie, belangrijkste ervaringen en lessons learned 
Naast het feit dat NS op zoek was naar verbetering van de actuele reisinformatie, was zij 
zich ook bewust van het feit dat mogelijke weerstanden bij het personeel zouden kunnen 
bestaan. Een project staat of valt met draagvlak van mensen die met de technologie 
moeten gaan werken (in dit geval het rijdend personeel). De medewerkers moeten 
betrokken worden bij het proces en ze moeten worden opgeleid. De opleiding is standaard, 
maar de medewerkers niet, het is daarom aan te bevelen om aan het einde van het 
opleidingstraject een vaardighedentoets af te nemen, dit is bij de NS in het verleden niet 
op officiële wijze gebeurd. Het vormt wel een essentieel onderdeel van het opleidingstra
ject tot machinist, conducteur en service-medewerker. Door middel van een toets is 
zichtbaar in hoeverre medewerkers gebruik kunnen maken van de nieuwe ICT mogelijkhe
den. Daarnaast is het een voorwaarde dat de apparatuur goed werkt en dat deze in het 
veld is getest. 
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4.6 NLC Bedrijfstrainingen  

Verbetering eVaardigheden professionele gebruiker 
Het Nederlands Luchtvaart College - bedrijfstrainingen (NLC) stond 
voor 2005 bekend als de KLM avondschool. De doelstelling was en 
blijft het ondersteunen van KLM-medewerkers bij hun persoonlijke 
ontwikkeling.37 NLC Bedrijfstrainingen, tegenwoordig onderdeel van 
het ROC Amsterdam, is een reguliere cursusaanbieder met speciale 
prijskortingen voor KLM personeel.  
NLC Bedrijfstrainingen biedt een viertal cursussen aan om de 
eVaardigheden te vergroten:  

- Basiscursus PC gebruik 
- Europees computer rijbewijs 

Naam organisatie: 
NLC Bedrijfstrainingen KLM  

Mede ontwikkelaar(s): 
-

Projectnaam: 
Computercursussen 

website:  
www.NLCtrainingen.nl 

- Excel voor gevorderden 
- Individuele pakkettraining 

Jaarlijks volgen zo’n 300 personen een computercursus bij NLC, die 6 keer per jaar wordt 
gegeven. Aan deze avondcursussen neemt ook KLM personeel deel. Gemiddelde duur van 
de cursussen betreft 8 weken, 1 lesavond per week. Studiebelasting is ongeveer 3 uur per 
week. Prijs per cursus is ongeveer €350. KLM vergoedt studiekosten zodra een studie met 
succes is afgerond.  

Bredere toepasbaarheid 
Aangezien de cursussen bij NLC algemene computervaardigheden aanleert, zijn de 
cursussen breder toepasbaar en ‘geschikt en noodzakelijk voor alle branches’. Waarom dit 
(nog) niet gebeurd is onduidelijk. 

Ervaringen met opschaling en overdragen 
Er zijn geen ervaringen bekend met opschalen en het overdragen van initiatieven. Er is 
geen duidelijkheid over de redenen die ten grondslag liggen aan het niet opschalen van 
deze initiatieven. 

Beschikbare openbare kennisdocumentatie, belangrijkste ervaringen en lessons learned 
Er is weinig kennisdocumentatie beschikbaar over het gebruik deze cursus. 

4.7 Training Digitalisering en Opsporingspraktijk 

In de opsporingspraktijk is het belangrijk om op het 
juiste moment digitaal rechercheurs in te schakelen. 
Digitaal rechercheurs houden zich bezig met digitale 
opsporing, signalering en onderzoek van (onder meer 
digitale) criminele activiteiten. De vijfdaagse training 
Digitalisering en de Opsporingspraktijk leert tactisch 
rechercheur om op de juiste momenten digitaal 
rechercheurs in te schakelen. Hiernaast worden 
vaardigheden getraind om digitale opsporing zelf uit 
te voeren en de eigen grenzen hierin te kennen. In de 
training worden casussen behandeld die aansluiten op 
de dagelijkse praktijk. Na onderwijsleergesprekken en 

Naam organisatie: 
Politieacademie 

Mede ontwikkelaar(s): 
Nederlands Politie Instituut 

Projectnaam: 
Digitalisering en Opsporingsprak
tijk 

website:  
www.politieacademie.nl 

37 KLM: 2005-2006 in beeld. New Horizon. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Amstelveen 
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beknopte theorie oefent de tactisch rechercheur zelf bekwaamheden. De werkwijze tijdens 
de training is erop gericht tactisch rechercheurs meer vertrouwen te geven in hun eigen 
kunnen op verschillende gebieden rondom digitale opsporing. Na afloop van de training is 
een tactisch rechercheur zich bewust van de mogelijke resultaten van digitale opsporing (in 
termen van bijvoorbeeld bewijslast en doorlooptijd) en van de eigen rol hierin als tactisch 
rechercheur. Ook is men in staat om binnen de eigen werksituatie kansen te herkennen 
voor digitale opsporing, en om digitale opsporing op de juiste wijze in te zetten in 
onderzoeken. De cursusduur is 5 dagen. De training wordt in groepsverband gegeven 
(maximaal 12 deelnemers). De uitvoeringskosten bedragen € 14.900, de materiaalkosten 
bedragen € 420 per persoon. Door het ministerie van Binnenlandse zaken is in 2004 een 
4-jarige subsidie aan de training toegekend. Deze subsidie komt neer om € 5.000 per 
training. De training is ontwikkeld door het Nederlands Politie Instituut. Momenteel worden 
40 tot 50 trainingstrajecten per jaar gegeven. 

Verbetering eVaardigheden professionele gebruiker 
Doelgroep van de training is de tactische rechercheur. In Nederland zijn ongeveer 2.500 
tactische rechercheurs werkzaam. Inmiddels hebben 1.500 tactische rechercheurs 
deelgenomen aan de training. Doel van de training is bewustwording van de kansen en de 
mogelijkheden van digitale opsporing en van de eigen rol hierin als tactisch rechercheur. 
Na afloop van de training blijken deelnemers vrijer om gebruik te maken van ICT.  

Bredere toepasbaarheid 
De training is zowel binnen de politie als daarbuiten breder toepasbaar. Binnen de politie 
kan o.a. gedacht worden aan de vreemdelingen politie en verkeerstaken. Zo is in auto’s 
tegenwoordig veel elektronica ingebouwd waarvan gebruikt gemaakt kan worden tijdens 
recherche werk. Zo kan bijvoorbeeld door middel van digitale opsporing in kaart gebracht 
worden hoeveel deuren van een auto het laatste uur zijn opengegaan. 
Buiten de politie zijn de toepassingen legio. In elk bedrijf wordt gebruik gemaakt van ICT-
middelen die informatie bevat die mogelijk in verkeerde handen kan komen. De training 
kan worden ingezet om werknemers bewust te maken van de risico’s en in het kader van 
bedrijfsrecherche. 

Ervaringen met opschaling en overdragen 
Er zijn nog geen ervaringen met opschaling en overdracht. 

Beschikbare openbare kennisdocumentatie, belangrijkste ervaringen en lessons learned 
In de training is motivatie van de deelnemers een belangrijk aspect. Bij de ontwikkeling 
van de training is hiermee rekening gehouden. Zo sluit de training aan bij de dagelijkse 
praktijk. Verder wordt elke training verzorgd door twee trainers: een digitale en een 
tactische rechercheur. Waarbij de tactische rechercheur de link legt met de juridische en 
tactische aspecten die de deelnemers in de dagelijkse praktijk tegen komen. Hiernaast 
wordt de eerste trainingsochtend besteed aan de inhoud van de 5-daagse training en 
kunnen deelnemers ook eigen onderwerpen aandragen. Het lesmateriaal is beschikbaar via 
intranet. Via internet is een beschrijving van de training beschikbaar. 

4.8 Verdieping computercriminaliteit en digitale opsporing 

In de opsporing leidt het digitale informatietijdperk in toenemende mate tot nieuwe 
vormen van rechercheren en het uitbreiden van het arsenaal aan opsporingsmethodieken. 
Het is essentieel dat de professionals van Openbaar Ministerie en Zittende Magistratuur op 
de hoogte zijn van de ontwikkelingen en dat zij hierop kunnen inspelen. Een voorbeeld van 
een ontwikkeling is het feit dat in de afgelopen jaren de bedrijfsprocessen van het 
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Nederlandse bedrijfsleven steeds verder zijn 
geautomatiseerd. Traditionele administratie in ordners 
is van regel tot uitzondering geworden. Er is geen 
doorzoeking meer denkbaar waarbij geen computers of 
andere digitale apparatuur aangetroffen worden. Bij de 
opzet van onderzoek- en vervolgingsstrategieën zal 
hiermee rekening moeten worden gehouden. 38  De 
cursus bestaat uit twee blokken van twee dagen. De 
cursus bestaat uit twee blokken van ieder twee dagen. 
Het eerste blok is gericht op het internet en alles wat 
daarmee te maken heeft dat relevant is voor de cursist 
in zijn functie. Daarmee verschaft het eerste blok de noodzakelijke voorkennis voor het 
kunnen volgen van het tweede blok dat met name gericht op de relevante wetgeving. De 
cursus wordt verzorgd door Fox-IT en één of meerdere beleidsmedewerkers van het 
Landelijk Parket. Na afloop van blok 1 heeft de cursist inzicht in de werking van het 
internet en het vergaren van (verborgen) informatie, kent de cursist de ins en outs van  
sporen op het internet en beschikt de cursist over kennis van en inzicht in de risico’s die 
het internet meebrengt en hoe daar op een veilige manier mee om te gaan. Na afloop van 
blok 2 heeft de cursist kennis van en inzicht in (de gevolgen van) cyberdelicten en de 
relevante wetgeving, en kan hij of zij deze kennis in de praktijk toepassen. Doelgroep van 
de cursus verdieping computercriminaliteit en digitale opsporing zijn officieren van justitie, 
advocaten-generaal, rechters en raadsheren.39 

Naam organisatie: 
SSR, studiecentrum rechtspleging 

Mede ontwikkelaar(s): 
Fox-IT 

Projectnaam: 
Verdieping computercriminaliteit 
en digitale opsporing 

website: 
www.ssr.nl 

Verbetering eVaardigheden professionele gebruiker 
De cursus richt zich op de professionele gebruikers van zowel de zittende magistratuur 
(ZM) als het Openbaar Ministerie (OM). SSR heeft gekozen voor een gemengde doelgroep 
van cursus officieren van justitie/advocaten-generaal en rechters/raadsheren, omdat het 
belangrijk is dat beide doelgroepen beschikken over expertise en men van elkaar weet wat 
belangrijk is en waarmee rekening gehouden moet worden. Tijdens de cursus wordt door 
de cursisten zelf direct achter de computer gewerkt voor casusoefening. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: infrastructuur internet, informatievergaring, 
profilering van sociale groepen, sporenonderzoek, beveiliging, cyberdelicten (juri
disch/technisch), organisatie digitale opsporing, opsporingsmethoden, wetgeving, 
jurisprudentie, nieuwe ontwikkelingen. 

Bredere toepasbaarheid 
Evenals bij de training Digitalisering Opsporingspraktijk zijn de mogelijkheden voor 
toepassingen buiten de veiligheidssector legio. De training kan worden ingezet om 
werknemers bewust te maken van de risico’s en in het kader van bedrijfsrecherche. 

Ervaringen met opschaling en overdragen 
De cursus wordt ZM- en OM-breed aangeboden. Deelnemers zijn afkomstig uit heel 
Nederland en zijn o.a. werkzaam als rechter, officier van justitie en raio. Er zijn geen 
ervaringen met opschaling. 

Beschikbare openbare kennisdocumentatie, belangrijkste ervaringen en lessons learned 
Het cursusmateriaal bestaat uit een leerwijzer, casusmateriaal, achtergrond artikelen, 
lesboek en cd-rom. Meerderheid van de deelnemers volgt de cursus op eigen verzoek. 

  Bron: www.ssr.nl 
39 SSR, Opleidingsactiviteiten 2007, Brochure 
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4.9 ICT Werkt in de Zorg 

ICT Werkt in de Zorg is een landelijke pilot waarin	 Naam organisatie: Jeroen 
werknemers in de zorg tussen september 2002 en mei Bosch Ziekenhuis 
2005 experimenteerden met e-learning als scholings
middel. Aanleiding voor het initiatief was de grote Mede ontwikkelaar(s): Er zijn 

3 ontwikkelingspartners, te 
achterstand in de gezondheidszorg bij het gebruik van 

weten: Learning Lab van de 
ICT. De doelen zijn geformuleerd op gebied van ICT en Universiteit Maastricht, 
op het gebied van beroeps- en vakinhoud. De Nederlandse Vereniging van 
geformuleerde doelen op het gebied van ICT zijn: 	 Ziekenhuizen en Sectorfondsen 

Zorg en Welzijn. 
• 	 Ontwikkelen van een assessment waarin het 

kennis- en vaardigheidsniveau van de medewerker Projectnaam: ICT Werkt In de 

op ICT-gebied wordt vastgesteld.	 Zorg 

• 	 Vaststellen van de gewenste ICT-kennis en - website: 
http://www.jeroenboschziekenhui 

vaardigheden op basis van de nieuwe technologie, 
s.nl/jbz/jbz_werken/ 

applicaties en software in relatie met functievervul
ling.  

• 	 Uitgaande van een kloof die de bovenstaande twee activiteiten inzichtelijk zal maken, 
worden training- en leermodules ontwikkeld. 

• 	 Deze training- en leermodules worden via e-learning aangeboden en met zelftoetsen 
afgesloten.  

Het project kent verschillende doelgroepen, die samenhangen met de verschillende 
doelstellingen. De doelgroep van het totale (landelijke) project is het in ‘de gezondheids
zorg werkzame personeel met een accent op relatief laag opgeleide werknemers en 
werknemers met een sterk verouderde opleiding zonder enige of met weinig ICT-kennis.’ 
De doelgroep voor het pilot project zijn de werknemers het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De 
medewerkers doen eVaardigheden op door het volgen van (na/bij)scholing via zorginhou
delijke e-learning modules, waarbij zij leren werken in een elektronische leeromgeving. 

De totale kosten van het project bedroegen ongeveer €800.000. Het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis heeft voor het project ICT Werkt In de Zorg subsidie gekregen uit het 
programma EQUAL. Dit programma wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. 
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Europees Sociaal Fonds betalen elk 50% van de 
kosten van het project ICT Werkt In de Zorg. 

Verbetering eVaardigheden professionele gebruiker 
De pilot resulteerde in opleiden van ongeveer 2.000 medewerkers van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis. Zij hebben nu de basiskennis en vaardigheden om de reeds ingevoerde en 
toekomstige ICT-applicaties te gebruiken. Voor de scholing en training van het personeel is 
het train-de-trainer concept gebruikt, er was een leercentrum om basisvaardigheden op 
ICT gebied bij te brengen (training voor mensen die wel met ICT werkten, maar met 
verouderde technieken) en er waren workshops voor belangrijke lijnfunctionarissen. 

Bredere toepasbaarheid 
In de pilot was verzorgen van scholing op maat met behulp van een elektronische 
leeromgeving voor de zorgsector nieuw. Dit heeft in de pilot positief uitgepakt. Een bredere 
toepassing en e-learning binnen de zorgsector is mogelijk door de voordurende 
(bij)scholing die noodzakelijk is in de zorg. Daarnaast wordt in de evaluatie aangegeven 
dat de gebruikte methode van teleleren en telewerken voor de zorgsector een aantrekkelij
ke optie is. 
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Ervaringen met opschaling en overdragen 
De opschaling van de e-learning pilot in het Jeroen Bosch Ziekenhuis is binnen de zorg in 
volle gang. Samen met de NVZ (Vereniging van Ziekenhuizen) en 20 ziekenhuizen is in 
2004 het B-learningplatform opgericht. De naam b-learning is afgeleid van het ‘Blended 
Learning’. Dit is een leervorm die klassikaal leren en elektronische leeromgeving 
combineert. Het kennisplatform wil door middel van onderlinge kennisuitwisseling, 
standaardisatie, gezamenlijke investering en ontwikkeling de introductie en/of implementa
tie van e-learning in de gezondheidszorg versnellen. Het B-learningplatform (BLP) heeft 
jaarlijks bijeenkomsten, publiceerde in 2004 een (eind)rapportage met aanbevelingen voor 
zorginstellingen en presenteerde oktober 2006 het Leerstation Zorg. Dit platform heeft 
dezelfde doelstellingen als het BLP.40 

Beschikbare openbare kennisdocumentatie, belangrijkste ervaringen en lessons learned 
Aangezien het project een landelijke pilot was voor de gehele zorgsector, is veel aandacht 
besteed aan de projectresultaten en de daaraan ten grondslag liggende processen. Op de 
website wordt informatie over het project aangeboden en er zijn verschillende presentaties 
gegeven en artikelen geschreven over ‘ICT Werkt in de Zorg’. Het project is april 2005 
afgesloten met een symposium. De transnationale resultaten zijn weergegeven in de 
eindrapportage van ETIC, verder zijn er jaarlijkse rapportages aan het Agentschap SZW 
geweest. 

Tijdens het project is besloten om twee geplande activiteiten niet (verder) uit te voeren. 
De geplande assessment tool dat deelnemers toetst op hun kennis en vaardigheden van 
ICT, is niet ontwikkeld omdat beginnende ICT-gebruikers liever een basistraining ICT 
bleken te volgen. Verder bleek het vaststellen van de gewenste ICT-competenties lastig, 
workshops over de noodzakelijke ICT-competenties voor zorgfuncties leverde een grote 
hoeveelheid aan invalshoeken en opvattingen op. Het verwerken van de opvattingen zou te 
veel tijd en energie kosten. Ten tijde van het project hadden meerdere onderwijsinstellin
gen moeite met het beschrijven van ICT-competenties van niet ICT-opleidingen41. Aan dit 
deel van het project is verder geen aandacht meer gegeven. 

De kostenefficiëntie van de lesmethode wordt pas merkbaar wanneer grote groepen 
medewerkers op dezelfde manier worden opgeleid. De investering in e-leermodules en 
elektronische leeromgevingen is namelijk hoog. Regionale of landelijke samenwerking is 
nodig om de investering te verdelen over meerdere partners. Binnen het BLP wordt deze 
samenwerking verder uitgebreid. 

4.10Trioras 

In de zomer van 2004 is een start gemaakt met de uitvoering 
van het concernbrede project Trioras. Trioras staat voor de 
invoering van procesgeneeskunde waarmee, ondersteund door 
de inzet van ICT, een forse efficiencywinst wordt behaald in 
combinatie met kwaliteitsverbetering van de zorg. Door de 
zorgprocessen te beschrijven en patiënten bij de eerste intake in 
een beschreven zorgprogramma (totale programma van medisch 
zorg voor de patiënt, gebaseerd op een door de specialisten 
gezamenlijk afgesproken werkwijze (protocol)) in te delen, kan 

Naam organisatie: 
Albert Schweitzer ziekenhuis 

Mede ontwikkelaar(s): 
Orbis en Joining minds 

Projectnaam: 
Trioras 

website: 
www.trioras.nl 

40 www.leerstationzorg.nl 
41 Procesverslag ICT Werkt in de Zorg, via http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/jbz/jbz_werken/ > 
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de zorg voor een patiënt efficiënter gepland worden.42 Het ontwikkelen van procesgenees
kunde is gestart in samenwerking met Orbis zorgconcern te Sittard (basis EPD)  en het 
externe bureau Joining minds, dat de samenwerking begeleidt. Inmiddels is het project uit 
de opstartfase en loopt het alleen binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis. 

Gebruik makend van moderne ICT-mogelijkheden wordt de zorg inhoudelijk gestandaardi
seerd, op elkaar afgestemd en logistiek geoptimaliseerd. Zo kost de 80% 
gestandaardiseerde zorg minder tijd en is er meer tijd beschikbaar voor de 20% 
specialistische zorg. Een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is een integraal onderdeel 
van het Trioras project, het is een systeemondersteuning voor de processen. Binnen het 
implementatietraject zijn er ook trainingen voor medewerkers over hoe om te gaan met de 
systemen. 

Het project is gestart bij vier pilot-specialismen: Chirurgie, Interne,geneeskunde KNO en 
Gynaecologie. Deze vakgroepen vertegenwoordigen een groot deel van de productie van 
het ziekenhuis. Allereerst is in kaart gebracht hoe informatiestromen bij afdelingen zijn, 
vervolgens ook hoe deze tussen afdelingen zijn. Het project is sterk gericht op de 
vakgroep, maar in de implementatiefase worden steeds meer vakgroepen erbij betrokken. 
Bij de vier pilot-groepen zijn de processen aangepast, het systeem is in gebruik, maar het 
EPD voldoet nog niet volledig aan wensen die er zijn. Er vindt een revisie van het systeem 
plaats met een verbeterslag van het EPD. Medewerkers werken momenteel met de 
bruikbare onderdelen van het EPD, andere onderdelen worden beperkt ingezet. In 2005 
zijn veel randvoorwaarden voor Trioras ingevuld. In 2006 startte de vakgroepen: 
Neurologie, Oogheelkunde en Reumatologie. Op de recent aangepaste site van Trioras is 
de voortgang van de verschillende deelprojecten te vinden. 

Verbetering eVaardigheden professionele gebruiker 
Binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis is training verplicht voor iedereen die in het 
ziekenhuis komt werken. Er wordt verteld hoe het basissysteem van het ziekenhuis werkt 
en nieuwe medewerkers leren hoe binnen dit systeem afspraken worden gemaakt, orders 
worden verwerkt, gegevens van patiënten worden opgevraagd en hoe patiënten worden 
overplaatsen etc. Specifiek binnen het Trioras project zijn er 5 opleiders actief die artsen, 
verpleegkundigen en het ondersteunend personeel opleiden. Daaronder valt ook nazorg, 
mochten medewerkers nog vragen hebben. De training is verplicht voor medewerkers van 
vakafdelingen die bij Trioras betrokken zijn. 

Bredere toepasbaarheid 
Procesgeneeskunde is interessant voor andere ziekenhuizen. Het gebruik van EPD is 
systeem afhankelijk (Albert Schweitzer ziekenhuis gebruikt SAP als ziekenhuisinformatie
systeem). Brede toepasbaarheid van het systeem hangt af van de systemen waarmee 
andere ziekenhuizen werken. Opleidingen rond het gebruik van deze systemen, zijn 
daarom ook specifiek voor elk ziekenhuis. Het Albert Schweitzer ziekenhuis is in gesprek 
met andere ziekenhuizen, maar daarbij gaat meer om het toepassen van procesgenees
kunde dan het opschalen van het aanleren van eVaardigheden. 

Het project resulteert in een operationeel elektronisch patiënten dossier, van intake tot en 
met ontslag, voor vier pilot-specialismen over alle vier de locaties. Hierna vindt de verdere 
toepassing plaats in de rest van het ziekenhuis. Het Albert Schweitzer ziekenhuis zoekt 
verbreding zodat ook andere ziekenhuizen gebruik kunnen maken van de ontwikkelde ICT 
applicaties. Tijdens bijeenkomsten en presentaties blijkt dat er vanuit andere zorginstellin
gen interesse is voor dit project. Het gaat daarbij niet alleen om techniek en ICT, maar 

42 Terugblik 2004, Jaarverslag Albert Schweitzer ziekenhuis. 
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allereerst om het ‘standaardiseren en uniformeren van zorg, om zorgpaden en klinische 
paden, om logistiek en adequate telefonische intakes waardoor polipatiënten direct bij de 
juiste dokter terecht komen’. 

Ervaringen met opschaling en overdragen 
Procesgeneeskunde is binnen de zorgsector toepasbaar, maar er zijn nog geen ervaringen 
met opschaling. Een belangrijke basis voor opschaling van het EPD is dat andere 
ziekenhuizen ook met SAP-ziekenhuis-programmatuur werken. Opschaling (en ook 
samenwerking tussen ziekenhuizen) is dus gebonden aan het ziekenhuis informatie 
systeem dat wordt gebruikt. 

Beschikbare openbare kennisdocumentatie, belangrijkste ervaringen en lessons learned 
De voorbereiding voor het project heeft circa anderhalf jaar geduurd. De grootste opgave 
was het verzorgen van de standaardisatie van het zorgproces, maar ook het overwinnen 
van weerstand kwam aan bod, het beschikbare budget, welke techniek werd en met welke 
aanbieder werd samengewerkt. 

Een van de succesfactoren binnen het Trioras project was de programmamanager. Deze 
persoon was een medisch specialist die zich bezig hield met procesgeneeskunde (wat 
ondersteund wordt door ICT-innovaties). Deze persoon was bekend met ICT, de 
problematiek van artsen en met projectmanagement. Het is belangrijk gebleken dat een 
programmamanager anderen goed kan motiveren. Het motiveren van het operationeel 
management komt vanuit de inhoud (betere patiëntenzorg) en betere patiëntendossiers. 
Door de vier locaties van het ziekenhuis, is de dossiervorming lastig. De voordelen van een 
elektronisch dossier zijn voor iedereen duidelijk en het draagvlak is hiermee gerealiseerd43. 

43 Goede voorbeelden databank op http://www.snellerbeter.nl/databank/voorbeeld/item/184/ 
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