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Maatschappelijke Sectoren & ICT: 63 opschalingsprojecten

Maatschappelijke
Sectoren & ICT

Voorwoord
Nederland staat voor grote uitdagingen in
sectoren als het Onderwijs, Veiligheid, Zorg,
Wonen/Werken, Mobiliteit en Energie. Het is
zaak oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld de
toenemende schooluitval, de files, toenemende
kosten in de zorg en energiebesparing. Met
slimme ICT-oplossingen kunnen we hier een
belangrijke bijdrage aan leveren. Wat dacht u
bijvoorbeeld van het gebruik van Serious
Gaming bij politie en brandweer, waarmee het
mogelijk wordt om vaker en gevarieerder een
rampscenario te oefenen. Of de student die in
het ziekenhuis met slimme ICT oplossingen
examen kan doen en dus minder hoeft in te
halen. Zo zijn er al tal van oplossingen uit de
praktijk die op een slimme manier bijdragen
aan het oplossen van de vraagstukken waar
we voor staan. De eenmalige oplossingen zijn
er vaak wel, maar het komen tot grootschalige
toepassing stuit vaak op allerhande praktische
obstakels.
Het Kabinet wil dit met het Actieprogramma
Maatschappelijke Sectoren & ICT (2005-2009)
veranderen. Met dit programma richten we ons
op projecten die een oplossing bieden voor
specifieke maatschappelijke uitdagingen.
Benutting van ICT kan bovendien bijdragen
aan de economische groei door efficiëntere
en effectievere werkprocessen.

In het kader van het Actieprogramma
Maatschappelijke Sectoren & ICT zijn er
inmiddels 55 opschalingprojecten uitgevoerd.
In de loop van dit jaar zullen er meer volgen.
In het voor u liggende overzichtsboek geven
projectleiders een korte beschrijving van hun
opschalingsprojecten en vertellen zij hun belangrijkste leerervaringen. Deze projecten kunnen
als bron van inspiratie fungeren voor uw eigen
innovatieve oplossingen voor de uitdagingen
waar we voor staan. U kunt bovendien voor de
uitvoering van uw eigen projectvoorstellen nog
meedoen aan de twee nog te organiseren Prijs
vragen vanuit het Programma M&ICT
(www.m-ict.nl), die tot eind 2009 worden
gehouden.
Laat u inspireren en draag op die manier uw
eigen steentje bij aan het vinden en uitrollen
van slimme ICT-toepassingen!

Frank Heemskerk
Staatssecretaris van
Economische Zaken
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Het Actieprogramma
Maatschappelijke
Sectoren & ICT
Forse inspanningen in de sectoren mobiliteit,
onderwijs, veiligheid en zorg zijn nodig om
Nederland voor te bereiden op de toekomst.
De inzet van ICT is vaak onmisbaar en op lokaal
niveau zijn er veel succesvolle voorbeelden van
kleinschalige ICT-oplossingen: zelfstandig wonen
met behulp van zorg op a
 fstand, aansprekende
taalles in de vorm van computergames, slimme
mobiele toepassingen bij een politiekorps gericht
op opsporing en een betere informatievoorziening
tussen p
 artijen in havens.

Dit soort successen verdienen navolging, opschaling noemt de overheid dat. Breder gebruik
van toepassingen binnen ketens, een sector of
de hele overheid komt echter vaak moeilijk van
de grond. Maatschappelijke problemen blijven
daardoor onopgelost, terwijl de oplossing soms
voor het grijpen ligt.
Dat verbreding van een project niet van de
grond komt, ligt vaak aan zogenaamd systeemfalen. Simpel gezegd betekent systeemfalen
dat gewenste veranderingen niet of moeizaam
starten omdat er zoveel partijen bij betrokken
zijn en ketens complex zijn. Hierbij spelen vaak
coördinatieproblemen, waardoor partijen niet
gezamenlijk tot uitvoering van plannen komen.
Bijvoorbeeld omdat de individuele schakels in
de keten geen zicht hebben op de kansen die
ICT voor de keten als geheel biedt. Of omdat er
geen partij is die de gezamenlijke vraag
bundelt. Zelfs als alle partijen bereid zijn om
samen te werken, zijn er nog horden te nemen. Vaak is de financiering een struikelblok,
bijvoorbeeld omdat de kosten en de baten
ongelijk over de ketenpartners zijn verdeeld.
Soms kunnen partijen geen passende organisatievorm voor de samenwerking vinden of
zijn de standaarden nog niet helemaal klaar.
M&ICT wil dit soort systeemfalen bij projecten
doorbreken, zodat succesvolle, kleinschalige
ICT-toepassingen wél breder worden toegepast.

voor het grootste deel via de M&ICT prijsvraag.
Via de prijsvragen daagt M&ICT de partijen
uit om met voorstellen te komen voor de
opschaling van succesvolle ICT-initiatieven. Er
is gekozen voor het middel prijsvraag, omdat
goede ideeën vanuit de praktijk komen. Daar
weten mensen als geen ander waar de schoen
wringt en wat er nodig is om dat op te lossen.
Op dit moment zijn er 10 prijsvraagrondes
geweest en worden er 55 opschalingsprojecten
in de sectoren Zorg, Veiligheid, Onderwijs,
Mobiliteit, Jeugd en leefbare wijken, met een
financiële bijdrage via M&ICT ondersteund.
Deze projecten worden in dit boek gepresenteerd.
Naast het stimuleren van opschalingsprojecten
ontwikkelt het programma ook sector
overstijgende instrumenten, die bij kunnen
dragen aan het wegnemen van belemmeringen
in opschaling. Zo is er bijvoorbeeld een hand
reiking ontwikkeld om te ondersteunen bij het
opstellen van een kosten-batenanalyse (KBA)
en zijn er ‘e-awareness’-trajecten georganiseerd
om bestuurders zich bewust te maken van
de meerwaarde van het gebruik van ICT bij
maatschappelijke vraagstukken.

Sinds 2005 stimuleert het actieprogramma
M&ICT daarom opschalingsprojecten door
middel van een financiële bijdrage. Dit gebeurt

Maatschappelijke Sectoren & ICT is een actieprogramma van de ministeries van EZ, BZK, Justitie,
OCW, VWS en V&W. Het programmabureau M&ICT is ondergebracht bij stichting ICTU.
Meer informatie kunt u vinden op de website van M&ICT: www.m-ict.nl.
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Beste zorg beloond
Birth
E-diabetes
IZIT zorginnovatie
Ketenintegratie in trombosezorg door ICT-ondersteuning met Wijkverpleging en Mantelzorg
KOALA
Landelijke uitrol revalidatie EPD
Madonna
Opschaling videoteleconsult in de revalidatiezorg
OTTO
Personal Safety Mobiel
Pico Bello
Psychotrauma zelfhulp online
REMEDIE
TeleConsultatie
Toegankelijke internetbehandeling

zorg

Beste zorg
beloond
// Wie: Zorgveiling Ontwikkeling
B.V., gemeente Spijkenisse,
gemeente Brielle, Swens advies,
Menzis zorgverzekeraar
// Start: januari 2008
// Gekregen budget: 1.015.000 euro
// Steekwoorden: cliënt als spil in
de keten, inkoopveiling zorg
// Meer informatie:
John Paap, john.paap@stipter.nl,
0181-613947, www.zorgveiling.nl
// Geadresseerd Systeemfalen::
Ontbreken van randvoorwaarden,
ontbreken van bestuurlijke regie en
onvoldoende vraagmacht.
// Opschalingsambitie:
Van 57.000 verzorgingen naar
200.000 verzorgingen met zorgveiling

John Paap

Wat is de grootste uitdaging?

directeur STIPTER

We hebben te maken met tegen
standers van de marktwerking in
de zorg.

Wat doet Beste zorg beloond?
Het project wil de web
toepassingen voor aanbesteding en
inkoop van zorgdiensten uitbreiden
en verbeteren. We zetten de wens
van de zorgklant centraal, dat
bespaart kosten en verbetert de
kwaliteit. Als basis gebruiken we
een reeds bestaande, succesvolle
veilingsite voor de inkoop van
zorgdiensten.

Wat is het voordeel van zorg
inkopen via internet?
Zorg wordt goedkoper, doordat
mensen zelf via een elektronische
inkoopveiling (via internet) hun
zorg en zorgproducten inkopen.
Bulkinkoop wordt vervangen door
inkoop per individuele zorgvraag.

Het beste antwoord daarop is laten
zien dat het werkt: op basis van
behaalde projectresultaten aantonen wat het beste is voor de
cliënt.
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Wat hebben jullie al bereikt?
De belangrijkste successen tot nu
toe zijn het marktaandeel bij de
inkoop en toewijzing van kraamzorg, de inkoop van huishoudelijke
hulp in het kader van de WMO bij
een aantal gemeenten en de
behoefte van zorgverzekeraars
en gemeenten om nieuwe toe
passingsgebieden te vinden voor
het systeem.

“We zetten de wens
van de zorgklant 
centraal”

sectoroverstijgend
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Birth
// Wie: European Design Centre,
Maxima Medisch Centrum,
Technische Universiteit Eindhoven
(faculteit Industrial design),
Academisch Ziekenhuis Maastricht
(opleidingscentrum Gynaecologie),
Dutch Society for Simulation
in Healthcare, Games Factory
Online.nl BV
// Start: januari 2009
// Gekregen budget: 1.030.755 euro
// Steekwoorden: samenwerking,
kwaliteit, teamtraining en
opschaling, gynaecologie, obstetrie
// Meer informatie:
Joâo Mena de Matos, jmm@edc.nl,
073-6104000.
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende betrouwbaarheid en
realisme van de game, ontbrekende
samenwerking tussen disciplines.
// Opschalingsambitie:
Game beschikbaar voor zieken
huizen en opleidingscentra; in
gebruik bij meer dan 40% van de
professionals.

Joâo Mena
de Matos

Heeft Birth nog een aanvullend
doel?

directeur European Design
Centre

Ja. We streven naar een gevali
deerde en geaccepteerde serious
game. We willen het instrument
inzetten als serieus opleidings
element in de medische sector.
Zowel voor professionals als voor
studenten.

Wat is Birth?
Birth laat zorgprofessionals en
studenten in gynaecologie
en obstetrie virtueel oefenen
met zeldzame en/of moeilijke
bevallingssituaties. Met behulp
van een serious game kunnen zij
optimaal oefenen met bevallingen,
keizersnedes en andere ingrepen.
Hierdoor lopen patiënten minder
risico op letsel door gebrek aan
praktijkervaring.
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Draagt Birth bij aan een goede
gezondheidszorg?
Birth draagt specifiek bij aan de
kwaliteitsverbetering van obstetrie
en gynaecologie. De ethiek en
verantwoordelijkheid van de
medische sector stelt ons voor een
grote uitdaging. Daarnaast willen
we de kwaliteit van de medische
zorg in bevallingssituaties graag
verbeteren samen met project
partners. Denk bijvoorbeeld aan
professionals uit andere zieken
huizen, academische ziekenhuizen
en opleidingscentra.

“We willen het inzetten als opleidings-
element in de medische sector”

zorg
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“Actuele en complete informatie 
is voor diabeteszorg essentieel”
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E-diabetes

Cecile de Jong

// Wie: Nictiz
// Start: januari 2007
// Gekregen budget: 1.200.000 euro
// Steekwoorden: effectieve
communicatie in de diabeteszorg
// Meer informatie:
Cecile de Jong, dejong@nictiz.nl,
070-3173450, www.nictiz.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Veel partijen waardoor moeizame
samenwerking en consensus over
de inhoud van de e-Diabetes
toepassing.
// Opschalingsambitie:
Informatiemodel landelijke
e-Diabetes toepassing, landelijke
standaarden en uniforme
gegevensset.

programmamanager
e-diabetes

Waarom e-Diabetes?
Het programma e-Diabetes wil
binnen enkele jaren landelijke
standaarden beschikbaar hebben
voor elektronische communicatie
in de diabeteszorg. Hierbij gaat het
onder andere om een beschrijving
van gegevens die minimaal be
schikbaar moeten zijn en om een
beschrijving van technische randvoorwaarden.

Wat zijn de voordelen van het
programma?
Het programma e-Diabetes
bevordert effectieve elektronische
uitwisseling van informatie in
de diabeteszorg. Zodat diabetes
patiënten en hun zorgverleners
beschikken over actuele en complete informatie, die bijdraagt aan
een tijdige diagnose en effectieve
behandeling. Welke zorggegevens
willen zorgverleners en patiënten
onderling kunnen uitwisselen?
En hoe kan dit technisch zo goed
mogelijk tot stand komen? Nictiz
realiseert hiervoor specificaties
samen met zorgprofessionals, zorgkoepels, patiëntvertegenwoordigers
en softwareleveranciers.

sectoroverstijgend

Wanneer wordt e-Diabetes
succesvol?
Als iedereen met enthousias
me zijn schouders eronder zet
en patiënten en zorgverleners er
profijt van hebben in de praktijk.
In een manifest heeft Nictiz met
koepel- en brancheorganisaties,
regionale zorgnetwerken en het
ministerie van VWS de samen
werking bekrachtigd om techni
sche standaarden te realiseren.
Om te toetsen of de specificaties
ook het gewenste resultaat hebben
in de praktijk, test het programma
ze samen met zorgverleners,
patiënten en softwareleveranciers.

zorg

IZIT

Renie Heerbaart

Wat hebben jullie bereikt?

// Wie: Vereniging ICT Connectie
Zorg Twente
// Start: januari 2008
// Gekregen budget: 2.000.000 euro
// Steekwoorden: kwaliteit
verbetering zorg en leven voor
chronisch zieken, informatie-uit
wisseling, protocol ondersteuning
// Meer informatie:
Renie Heerbaart,
renieheerbaart@izit.nl, 06-10881750,
www.izit.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende stimulans tot samenwerken in zorgketens en verdeling
kosten/baten
// Opschalingsambitie:
Organsiatie van zorgketens t.b.v.
5 chronische patientengroepen in
Twente en andere regio’s.

directeur IZIT

Zorgprofessionals in de
regio kunnen elektronisch informa
tie uitwisselen over diabetes
patiënten. Daardoor hoeven deze
patiënten niet steeds dezelfde
gegevens te verstrekken, worden
administratieve lasten ver-minderd
én fouten voorkomen. Hetzelfde
realiseren we voor andere chroni
sche patiëntgroepen, zoals mensen
met CVA en COPD.

Waar staat IZIT voor?
IZIT is een programma om de zorg
in Twente te verbeteren met
behulp van innovatieve techno
logie. Het gaat dan vooral om de
verbetering van de zorg aan vijf
groepen chronisch zieken: mensen
met COPD, CVA, hartfalen, diabetes en/of angst- en stemmings
stoornissen. Dat doen we door
de informatie-uitwisseling tussen
zorgverleners onderling en met de
patiënt te verbeteren, meer aandacht te besteden aan preventie en
de patiënten zelf een actieve rol in
het zorgproces te geven.
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Wat maakt IZIT mogelijk?
Dit project maakt het mogelijk om
zorgprofessionals en chronisch
zieken op grote schaal te onder
steunen bij de informatieuitwisseling en protocol
ondersteuning. De resultaten tot
dusver laten zien dat ICT-onder
steuning voor communicatie en
informatieuitwisseling veilig en
betrouwbaar is.

“ICT-ondersteuning voor 
communicatie en informatie-
uitwisseling is veilig en betrouwbaar”

zorg
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“Patiënten zijn blij om via hun 
vertrouwde wijkverpleegkundige 
op een veilige, flexibele wijze 
begeleid te worden”

mobiliteit

Ketenintegratie
in trombosezorg
door ICT-ondersteuning met
Wijkverpleging
en Mantelzorg
// Wie:
Stichting Begeleide Zelfzorg
Buurtzorg Nederland
NPCF
Niped
Mediq Apotheken
// Start: Oktober 2009
// Gekregen budget: 772.775 euro
// Steekwoorden: Optimaliseer
trombosezorg thuismetingen
// Meer informatie:
David Kat (secretaris),
m-ict@begeleidezelfzorg.nl,
020 7370081
// Geadresseerd Systeemfalen:
antistollingsketen onderbenut
kennis rond/met patiënt in de
thuissituatie
// Opschalingsambitie:
Veilige, comfortabele en hoogwaardige cardiovasculaire zorg met en
rondom 70.000 patiënten in hun
thuissituatie

onderwijs

veiligheid

David Kat
secretaris

Hoe is jullie project tot stand
gekomen?
In de Internistische ziekenhuispraktijk zagen wij dat het zelfmeten
van bloedwaarden voor verbetering van het kennis niveau van
de patiënt zorgde, verbetering
opleverde voor diens kwaliteit van
leven en daardoor van de zorg. Een
meedenkende patiënt heeft hogere
therapie trouw en door diens begeleiding met ICT te ondersteunen,
kunnen complicaties en overdiagnostiek worden voorkomen. Met
behulp van Achmea Zorginnovatie
en Mediq Apotheken is een vernieuwend concept uitgewerkt en in
de praktijk gebracht.

sectoroverstijgend

Wat maakt jullie aanpak nou
precies uniek?
Het beginpunt van onze aanpak
is de patiënt en de beste manier
is om deze en diens zorgverleners
samen te laten werken. Centraal
daarbij staat het direct contact
tussen de patiënt, degene die de
zelfmeting uitvoert en de bege
leidende artsen. Wij voeden de
kennis van -en rondom de patiënt
en benutten deze weer om de
individuele zorg te verbeteren.
Het is een virtueuze cirkel, die
patient, arts, wetenschap en
maatschappij ten goede komt.

Wat zijn op dit moment de
belangrijkste uitdagingen voor
het project?
Om de opschalingsstap in de technologie te zetten. Gelukkig hebben
wij een handvol partners die al
ervaring hebben met de diverse
componenten die wij hiervoor
willen integreren. Wij staan op de
schouders van reuzen, dus hebben veel vertrouwen dat wij goed
kunnen zien wat er aan de horizon
gloort.

zorg
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“KOALA draagt bij aan
meer empowerment
van de zorgvrager”
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KOALA
// Wie: Menzis Zorg en
Inkomen, Meavita Nederland, KPN,
Lanza i-Health Services, IPT
Medical Services, Martini Ziekenhuis, St Lucas Ziekenhuis, Delfzicht
Ziekenhuis, Rijksuniversiteit
Groningen
// Start: juli 2006
// Gekregen budget: 1.200.000 euro
// Steekwoorden: Zorg op
Afstand, Telecare, Telemedicine,
Zelfredzaamheid
// Meer informatie:
Marius de Waard,
info@koalaweb.nl, 06-51881658,
www.koalaweb.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende samenwerking in de
keten, onbekendheid met ICT en
moeizame aanpassing van zorg
processen.
// Opschalingsambitie:
ervaringen opdoen met tele
monitoring en teleconsultatie voor
gebruik in heel Nederland.

veiligheid

Liesbeth van
rijkom
Projectmanager

Waar staat KOALA voor?
KOALA (Kijken Op Afstand Logisch
Alternatief) zorgt voor continue
bewaking van patiënten, vooral
wanneer zij niet in het ziekenhuis
verblijven. De patiënt krijgt zorg op
afstand via de tv in de huiskamer.
Met een eenvoudig te bedienen
camera is 24 uur per dag contact
mogelijk met het Medisch Service
Centrum. Naast de camera kunnen
ook apparaten zoals bloeddruk-,
gewicht-, SpO2-meters en ECG-apparatuur worden aangesloten. Die
worden vanuit het Medisch Service
Centrum uitgelezen en beoordeeld
met de behandelende artsen.

De grootste uitdagingen?
Zowel ouderen met thuiszorg
als medisch specialisten moeten
worden aangesloten op KOALA.
Dat kost tijd en gewenning. Daar is

sectoroverstijgend

een multidisciplinaire aanpak voor
nodig en een volledige systeem
integratie. Nieuwe werkprocessen
moeten geïntegreerd worden in
het primaire proces van cure en
care. Cliënten moeten wennen
aan nieuwe technologie. Ook van
belang is dat we regelmatig op
doelmatigheid toetsen.

Wat is het effect van KOALA in
de maatschappij?
KOALA draagt bij aan meer
empowerment van de zorgvrager
in relatie tot zelfregie. Bovendien
levert Zorg op afstand een substantiële bijdrage aan het oplossen
van de arbeidsproblematiek in de
zorgsector en biedt ondersteuning
aan noodzakelijke systeemveranderingen in de zorg. Tenslotte is er
een schat aan onderzoeksgegevens
beschikbaar gekomen.

zorg
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“Het dossier 
verbetert de 
zorg voor de
patiënt”
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Landelijke uitrol
Revalidatie EPD

Robert van
Schijndel

Wat waren belangrijke uitgangs
punten?

// Wie: Revalidatie Nederland
// Start: juli 2007
// Gekregen budget: 986.658 euro
// Steekwoorden: revalidatiezorg,
EPD, flexibel systeem met vaste
kern, multidisciplinaire opzet,
beginnend bij de eindgebruiker
// Meer informatie:
Robert van Schijndel,
secretariaat@revalidatie-epd.nl,
030-2739326,
www.revalidatie-epd.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
actueel overzicht van patient- en
behandelgegevens ontbreekt, betere toegankelijkheid vereist
// Opschalingsambitie:
Modernisering registratiemethodiek
en resultaat beschikbaar stellen
aan 24 Revalidatie zorginstellingen
in Nederland.

projectmanager
Revalidatie EPD

Draagvlak en sturing. Draagvlak bij
de toekomstige gebruikers, door
ze intensief te betrekken en goede
communicatie over de voortgang.
En draagvlak bij opdrachtgevers
door veel overleg en voortgangsmeldingen. Sturing door een
scherpe planning en gedegen informatie en zo nodig bijsturing van de
projectaanpak.

Het project in het kort?
Begin 2009 beschikken alle 24
revalidatie-instellingen over een
elektronisch patiëntendossier (EPD)
voor revalidatiepatiënten,
waarin zij alle patiëntgegevens
kunnen registreren en het
behandelproces volledig kunnen
ondersteunen. Het Revalidatie EPD
wordt ontworpen op basis van de
gebruikerswensen, in lijn met de
Nictiz-standaarden.

Wat is het effect voor de patiënt?
Het elektronisch patiëntendossier
is effectiever, efficiënter, minder
foutgevoelig en verbetert de zorgkwaliteit voor de patiënt. De patiënt
hoeft maar één keer bepaalde
informatie aan te leveren en
revalidatieprofessionals beschikken
met het EPD altijd over actuele en
relevante informatie. We hebben de
toekomstige gebruikers vanaf dag
één betrokken bij het dossier.

Wat is het grote voordeel van
Revalidatie EPD?
Het systeem is flexibel, toegankelijk en gebruiksvriendelijk; een
revalidatie-instelling kan het
inrichten zoals men zelf wil. Het
Revalidatie EPD levert vele voordelen op voor patiënten, behande
laren, de instellingen en andere
zorgaanbieders in de keten.

zorg

mobiliteit

onderwijs

Madonna
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“Madonna levert tijdswinst, kwaliteitswinst
en grotere patiënttevredenheid op”

// Wie: VU medisch centrum, Sint
Lucas Andreas Ziekenhuis, AGIS
Zorgverzekeringen, Microsoft
Nederland, Nederlandse Patiënten
Consumenten Federatie, Nationaal
ICT Instituut in de Zorg, Stichting
Elektronisch Zorg Dossier
Amsterdam
// Start: oktober 2006
// Gekregen budget: 1.200.000 euro
// Steekwoorden: interactief
patiënten portal, gynaecologie,
elektronische zorgpaden, trans
muraal EPD.
// Meer informatie:
Hans van der Slikke,
jw.vanderSlikke@vumc.nl,
020-4443344,
www.vumc.nl/madonna
// Geadresseerd Systeemfalen:
Fouten en doublures in transmurale
ketenzorg door ontbreken van
informatie, onvoldoende gebruik
van zorgprotocollen
// Opschalingsambitie:
Samenhangende zorg(ICT-)diensten
rond de as VUmc en SLAZ ziekenhuis, uitbreiding naar 3 zorgpaden,
business case baschikbaar.

veiligheid

sectoroverstijgend

Hans van der
Slikke

Waar liep het programmateam
tegen aan?

gynaecoloog VUMC en MEDEINITIATIEFNEMER PROJECT
MADONNA

Aanvankelijk was het onmogelijk
een aantal gewenste deel
applicaties te koppelen aan zieken
huisbrede toepassingen, zoals
afsprakensystemen. Inmiddels is er
een procedure waarmee een kleine
groep deskundigen ontwikkelde
zorgpaden kan omzetten in digitaal
formaat. Zo voeren we efficiënt
meerdere zorgpaden in. Madonna
kent momenteel een infrastructuur met een portal die toegang
biedt aan patiënten met drie
verschillende gynaecologische
klachten. Later is het portal
beschikbaar voor meer klachten.

Waar staat Madonna voor?
Het programma Madonna is
“A Web-based, patient-centered,
protocol-driven, interhospital
collaboration project for Woman’s
Health using an interactive intelligent web portal”. Madonna wil
efficiëntere en kostenbesparende
gezondheidszorg ontwikkelen met
behulp van ICT-toepassingen en
-diensten; voor zowel burger als
patiënt op het gebied van verlos
kunde en gynaecologie in de regio
Amsterdam-West.

Wat is het maatschappelijk effect
van Madonna?
Met Madonna Medisch hebben
patiënten een instrument in
handen waarmee zij beter en
bewuster met gynaecologische
klachten kunnen omgaan. Madonna Medisch voorkomt onnodige
bezoeken aan de polikliniek en
begeleidt specialisten door
systematisch met zorgpaden te
werken. Ook krijgt de patiënt
toegang tot het eigen zorgdossier.
We verwachten dat Madonna tijdswinst, kwaliteitswinst en grotere
patiënttevredenheid oplevert.

zorg

Opschaling video
teleconsult in de
revalidatiezorg

Miriam
VollenbroekHutten

// Wie: Roessingh Centrum voor
Revalidatie, De Trappenberg, VU
Medisch Centrum, Sint Maartens
kliniek, Universitair Medisch
Centrum St Radboud, Rasa
Solutions, KPN, AO-adviseurs voor
organisatiewerk, Roessingh
Research and Development
// Start: september 2007
// Gekregen budget: 986.291 euro
// Steekwoorden: landelijke
opschaling, videoteleconsult, houdings- en bewegingsproblematiek
// Meer informatie:
Miriam Vollenbroek-Hutten,
m.vollenbroek@rrd.nl,
053-4875777, www.telefysiek.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende zorginhoudelijke
afstemming, regionale inter
operabiliteit van ICT infrastructuur,
uniforme vergoedingensystemen
voor zorgdienst en ICT.
// Opschalingsambitie:
Opschaling naar zeven regionale
“Communities of Practice” voor
videoteleconsultatie.

Clustermanager en project
manager Telefysiek

Wie gaan er teleconsulten?
De zorgprofessionals in de
revalidatiezorg. Denk aan fysio
therapeuten, kinderartsen,
revalidatieartsen, orthopeden en
neurologen op verschillende
locaties. Via Video Teleconsult
kunnen zij bewegende beelden met
elkaar uitwisselen.

Hoe werkt teleconsulten?
Revaliderende mensen hebben
veelal complexe houdings- en
bewegingsproblematiek. Specia
listen kunnen nu andere collega’s
raadplegen via een webbased
vraag-en-antwoordconsult, dat
gebruikmaakt van een standaard
template voor medische informatie,
aangevuld met videobeelden. Zo
kunnen de betrokken specialisten
de houding en het bewegings
probleem ook echt zien.

mobiliteit

onderwijs

veiligheid

sectoroverstijgend

Wat levert het op?
Niet de patiënt, maar de informatie
reist. Teleconsultatie voorkomt
onnodige verwijzingen, verbetert
het diagnostisch proces en levert
kwalitatief betere zorg voor
patiënten in hun eigen omgeving.
Revalideren kan dus sneller gaan.
De zorgverleners kunnen kwalita
tief betere zorg leveren en hun
expertise verhogen. Dat maakt hun
werk ook leuker.
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Wat waren de uitdagingen?
Zorgen dat er de juiste randvoor
waarden zijn die blijvend gebruik
garanderen ook na de projectfase.
Daarvoor is het belangrijk dat het
videoteleconsult is opgenomen
in het vergoedingensysteem van
zorgverzekeraars, ook is een goede
samenwerking tussen stakeholders
als technologieproviders, financiers,
zorginstellingen en ontwikkelcentra nodig. Nu dat gelukt is, is de
opschaling naar vijf zorgregio’s
tot stand gekomen met zo’n 150
professionals die waken over de
revalidatie van kinderen.

“Niet de patiënt, maar de informatie reist”

zorg

OTTO
// Wie: 3 Integrale Kanker
Centra (Zuid, Midden Nederland,
Noord), 34 Nederlandse zieken
huizen, Nederland Breedbandland
// Start: december 2006
// Gekregen budget: 1.200.000 euro
// Steekwoorden: opschaling,
teleconsultatie, telecollaboratie,
oncologie
// Meer informatie:
Janny van den Eijnden-van Raaij,
j.vd.eijnden@ikz.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Standaardisatie en financiering
ontbreken, beperkte kennis van
ICT-voordelen
// Opschalingsambitie:
teleconsultatie en telecollaboratie
beschikbaar in 34 ziekenhuizen

Janny van den
Eijnden-van Raaij
directeur IKZ en
projectmanager OTTO

Opschaling Teleconsultatie en
Telecollaboratie in de Oncologie.
Het is een samenwerkingsverband
tussen de verschillende deel
nemende instellingen. Doel is de
medisch specialisten van meer
dan 30 ziekenhuizen in Nederland,
die betrokken zijn bij de zorg voor
kankerpatiënten, met elkaar op
afstand te laten overleggen en
samen te laten werken. Met deze
teleconsultatie en telecollaboratie
kunnen we kankerpatiënten sneller
helpen en dalen de behandel
kosten.

onderwijs

veiligheid

sectoroverstijgend

Dat is belangrijk, want er is een
toenemende schaarste aan deze
experts.

Wat was de grootste uitdaging?
Waar staat OTTO voor?

mobiliteit

De koppeling tussen de diverse
diensten en netwerken, zodat
videoconferencing vanzelfsprekend
mogelijk is tussen alle zieken
huizen. De betrokken medisch
specialisten overtuigen bleek erg
mee te vallen; ze zagen snel de
voordelen van videoconferencing.
Inmiddels is OTTO vanzelfsprekend
in de deelnemende ziekenhuizen.
De technologie wordt nu ook
ingezet in andere disciplines en bij
andere hulpverleners.
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Wat houdt die teleconsultatie en
telecollaboratie in?
De experts van de betrokken
ziekenhuizen in Friesland,
Groningen, Drenthe, Utrecht en
Noord-Brabant kunnen via teleconsultatie (virtueel overleg) en telecollaboratie (virtueel samenwerken)
met elkaar, vanaf hun eigen werk
plek, videoconferencing-apparatuur
gebruiken, medische beelden
uitwisselen en communiceren,
alsof ze bij elkaar aan tafel
zitten. Dat scheelt lange reistijden
en maakt het werkproces effi
ciënter en sneller. Ze hebben nu
meer tijd voor andere patiënten.

“OTTO wordt nu ook in 
andere disciplines ingezet”  

zorg

mobiliteit

Personal Safety
Mobiel
// Wie: SafelinQ Benelux BV,
Erasmusbrug, MobileTrack
// Start: 1 januari 2010
// Gekregen budget: 416.476 euro
// Steekwoorden: Mobiele
Personen Postionerings Alarm
// Meer informatie:
Patrick Landsman, 0627581521,
plandsman@safelinq.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Missen van ketenaanbod,
financiering, algemeen
geaccepteerde one-stop-oplossing
// Opschalingsambitie:
Regulier vergoed krijgen van
oplossing en dienst in de zorg.
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“Mensen durven
weer de straat op”

onderwijs

veiligheid

Patrick Landsman
Wat hebben jullie tot nu toe
bereikt?
We hebben bereikt dat we 1000
personen in de regio Rotterdam
bestaande uit dementerende
ouderen, patiënten met verminderde zelfredzaamheid en mobiliteit
en medewerkers in de thuiszorg
gaan voorzien van de SmartlinQ
een veiligheidsmobiel waarbij GSM
en GPS gecombineerd worden. De
SmartlinQ communiceert direct met
een alarmcentrale en naasten van
de drager bij calamiteiten. Dit kan
zowel reactief zijn als proactief,
de drager kan op een SOS knop
drukken en zelf alarm slaan of ten
val komen wat het toestel zelf
registreert en doorgeeft. Tevens
kan de drager getraceerd worden
wanneer nodig, bijvoorbeeld bij
dwaaldetectie. We gaan in dit
project bewijzen de toegevoegde
waarde waarmee we denken te
realiseren dat o.a. gemeentes
via de AWBZ maar ook zorg
verzekeraars gaan inzien dat deze
mobiele oplossingen de zelfredzaamheid, veiligheid en
mobiliteit in de thuiszorg ten
goede zal komen. Onze ervaringen
opgedaan in het buitenland
(o.a. Engeland) zullen we zeker
gebruiken.

sectoroverstijgend

Wat maakt de Personal Safety
Mobiel nou precies tot een
succes?
Het is de combinatie waarbij alle
partijen samen 1 dienst aanbieden;
van distributeur van de toestellen,
de software ontwikkelaar, de ict
integrator, de alarmcentrale, de
thuiszorgorganisatie, zorgverzekeraar tot de telecomaanbieder zodat
er één contract, één contact en dus
één dienst aangeboden wordt.

Waarom brengen grote GSM
toestelleveranciers zoals Nokia,
Samsung etc. dit soort apparaten
niet op de markt, denkt u?
Men kent wel vergelijkbare
toestellen maar zonder de
intelligentie dus niet gekoppeld
aan specifieke applicaties, daarnaast zijn hun toestellen voor
de volume markt met massa
componenten welke niet speciaal
worden samengesteld voor een
veiligheidsoplossing binnen wat
in hun ogen een niche is.

zorg

Pico Bello

Leonard Witkamp

// Wie: KSYOS TeleMedisch
Centrum
// Start: Oktober 2009
// Gekregen budget: 1.200.000 euro
// Steekwoorden: TeleMedicatie
Aanreiking, TeleMedicatie Dossier
// Meer informatie:
Leonard Witkamp (directeur),
l.witkamp@KSYOS.org,
020-6000060, www.KSYOS.org
// Geadresseerd Systeemfalen:
Ontbreken ketenregisseur, onzekerheid investeringen terug te
verdienen, schaal van verandering
// Opschalingsambitie:
Van 100 naar 12.000 gebruikers van
TeleMedicatie Aanreiking onder
2 thuiszorg organisaties en 400
apothekers

directeur

Wat houdt TeleMedicatie
Aanreiking in?
TeleMedicatie Aanreiking (TMA)
betreft aanreiking bij de cliënt
thuis via geautomatiseerde medicatie dispensers. Deze zijn via gsm
verbonden met callcenters die de
automatische aanreiking van grote
groepen op afstand monitoren en
alarmeren bij incidenten. Via het
webgebaseerde TeleMedicatie
Dossier (TMD) hebben artsen,
apothekers en wijkverpleegkundigen inzicht in de medicatie van de
cliënt. Het TMD wordt gekoppeld
aan bestaande zorginformatie
systemen. Doel van TMA is kostenverlaging, efficiëntieverbetering en
verbeteren van therapietrouw.

mobiliteit
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Hoe belangrijk is de bijdrage
vanuit M&ICT voor uw project?
De bijdrage vanuit M-ICT is van
vitaal belang. Voor de
stakeholders gelden remmingen
die zij individueel niet kunnen
oplossen zoals bijvoorbeeld
onvoldoende vraagkracht en angst
voor concurrentie. De kracht is
de geïntegreerde dienst door één
hoofdaanbieder die samenwerkt
met de zorginstelling en research
partij, met een groot netwerk
van zorgverleners en die optreedt
namens de onderaannemers die
ieder hun expertise toevoegen en
de keten versterken. Gezamenlijke
onderzoek- en marketingactiviteiten
dragen bij aan de opschaling.

Wat zijn op dit moment de
belangrijkste uitdagingen voor
het project?
Opzetten van de logistiek, educatie
van deelnemende organisaties en
het verkrijgen van een landelijk en
blijvend tarief.

“TeleMedicatie Aanreiking zal een van de
eerstvolgende succesvolle TeleMedicine
diensten worden in Nederland”
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psychotrauma
zelfhulp online
// Wie: Stichting Arq; Psychotrauma
Expert Groep, Stichting Slachtofferhulp Nederland, Trimbos Instituut
en Nederlandstalige Vereniging voor
Psychotrauma
// Start: 1 januari 2010
// Gekregen budget: 650.820 euro
// Steekwoorden: Toegesneden
online informatie gericht op zelfmanagement van getraumatiseerde
mensen
// Meer informatie:
drs. Jan Schaart, lid van de Raad
van Bestuur van Stichting Arq,
j.schaart@centrum45.nl,
06-44507907, www.arq.org
// Geadresseerd Systeemfalen:
Binnen psychotrauma zorgketens
wordt nog onvoldoende samen
gewerkt om de bestaande ICT
toepassing verder uit te rollen.
// Opschalingsambitie:
Er worden min. 5 doelgroepen
forums opgestart voor beroeps
groepen,burgers en GGZ
professionals.

Christel Heus
Directeur Psychotrauma
Diagnose Centrum en
projectleider

Waarom is dit project gestart?
Slachtofferhulp Nederland heeft
vorig jaar 100.000 begeleidings
contacten gehad en in de beroeps
sfeer zijn er jaarlijks honderden
(schokkende) gebeurtenissen.
Deze getroffenen willen we graag
zo gericht mogelijke informatie
aanbieden door middel van online
hulp. De basis is een website
die gemaakt is voor de tsunami
getroffenen en met dit project
willen we die applicatie, kennis
en ervaring opschalen.

Wat is de kern de website?
Na schokkende (beroeps)
incidenten kan het verstrekken
van adequate informatie en de
mogelijkheid van lotgenotencontact
het empowerment van mensen
die dergelijke ervaringen hebben
ondergaan, ondersteunen. Deze
website wordt ingericht voor
specifieke doelgroepen met als
doel het versterken van het zelf
management en alleen zorg te
adviseren indien nodig.

mobiliteit
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Is dit alleen voor mensen met
een (oorlogs)trauma of voor
iedereen die last heeft van de
gevolgen van een schokkende
gebeurtenis?
Uiteindelijk is het de bedoeling
dat er voor alle mensen na een
schokkende gebeurtenis online
kennis en lotgenotencontact
mogelijk.

Wat is het voordeel van een
behandeling via internet, in
plaats van persoonlijk contact?
De online behandeling is sneller
en goedkoper voorhanden. Na een
schokkende gebeurtenis kunnen
gevoelens van schuld en schaamte
(had ik niet...als ik...ik ben er nog
goed van afgekomen maar...)
maar ook van woede een grote rol
spelen. De anonimiteit van online
behandeling kan bijdragen aan het
sneller kunnen benoemen van deze
gevoelens.
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Hoe kan de doelgroep jullie
straks vinden?
Er komt één centrale website die
op vele manieren gevonden zal
kunnen worden.

“Door de M&ICT bijdrage kunnen 
we nu de grote sprong voorwaarts 
daadwerkelijk gaan zetten”

zorg

14
“REMEDIE draagt bij aan 
meer patiëntveiligheid”
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REMEDIE

Brigit van Soest

Wanneer volgt de uitrol?

// Wie: Koninklijke Nederlandse
Maatschappij ter bevordering van
de Pharmacie, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers,
Alliance Apotheek
// Start: januari 2009
// Gekregen budget: 382.542 euro
// Steekwoorden: medicatie
veiligheid, risicoreductie, uniforme
registratie, zorgketen, kennisdeling
// Meer informatie:
Brigit van Soest,
b.van.soest@knmp.nl, 070-3737155
// Geadresseerd Systeemfalen:
Het ontbreken van bestuurlijke
regie.
// Opschalingsambitie:
De participatie van 500 openbare
apotheken, waarvan de helft actief
medicatiegerelateerde incidenten
meldt.

Projectmanager REMEDIE

REMEDIE wordt onder andere
eerst uitgetest in alle Allianceapotheken. Eind 2009 wordt
REMEDIE geleidelijk uitgerold naar
een landelijk operationeel systeem.

Waarom is REMEDIE ontwikkeld?
REMEDIE staat voor Registratie
& Evaluatie Medicijngerelateerde
Incidenten in de Eerste lijn. Voor
het project wordt het Centrale
Medicatiefouten Registratiesysteem
(CMR) van de NVZA uitgebreid en
aangepast voor gebruik in de
eerste lijn. Bij het voorschrijven,
bereiden, afleveren en toedienen
van medicatie aan patiënten
kunnen ziekenhuizen mogelijke
incidenten registreren in het CMRsysteem.

Wat is het effect van REMEDIE
op de patiënt?
Met REMEDIE zetten de KNMP
en NVZA een verdere stap naar
het terugdringen van vermijdbare ziekenhuisopnames. Kortom:
REMEDIE draagt bij aan meer
patiëntveiligheid. Bijkomend voor
deel voor de zorgverzekeraars is
dat zij minder kosten krijgen
vanwege de daling van zieken
huisopnames door medicatie
gerelateerde incidenten. Tot slot
draagt dit systeem in de toekomst
bij aan meer transparantie in de
zorg. Patiënten krijgen een
duidelijker beeld van de zorg
verlening en de soort medicatie die
wordt voorgeschreven.

zorg

TeleConsultatie

Leonard Witkamp

// Wie: KSYOS TeleMedisch
Centrum, Pleon Marketing en
Communicatie, Plustien, Medecs,
iBMG, Erasmus Universiteit
Rotterdam, Klinische Informatiekunde, LUMC, Leiden, Klinische
Informatiekunde, AMC
Amsterdam
// Start: juli 2007
// Gekregen budget: 1.200.000 euro
// Steekwoorden: TeleCardiologie,
TeleDermatologie, TeleOogheel
kunde, TeleSpirometrie
// Meer informatie:
Leonard Witkamp,
l.witkamp@KSYOS.org,
020-6000060,
www.KSYOS.org
// Geadresseerd Systeemfalen:
Vergoedingensystematiek,
ontbreken van efficiëntie
verbetering en onvoldoende
kennis van ICT-mogelijkheden
// Opschalingsambitie:
23.000 TeleConsulten door
tenminste 2500 huisartsen en
375 medisch specialisten.

dermatoloog en oprichter
van KSYOS

Hoe werkt TeleConsultatie?
Met behulp van TeleConsultatie
vraagt een huisarts via een be
veiligde internetverbinding een
advies over een patiënt aan een
medisch specialist in de regio. Hierdoor krijgen patiënten aantoonbaar
sneller betere zorg.

Waarom kiezen steeds
meer specialisten voor
TeleConsultatie?
Dankzij TeleConsultatie wordt 68
procent van de verwijzingen naar
het ziekenhuis voorkomen. Dat leidt
tot een kostenbesparing van 50
procent. De huisarts krijgt
gemiddeld binnen zes uur
antwoord op vragen van de
medisch specialist. Hierdoor krijgt
de patiënt meteen de juiste zorg
en hoeft hij niet onnodig lang te
wachten. Bovendien vergroot de
huisarts direct zijn medische
kennis.

mobiliteit
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Wordt TeleConsultatie in de
toekomst nog uitgebreid?
Jazeker. Tijdens het project is
TeleConsultatie al uitgebreid van
alleen TeleDermatologie naar
TeleCardiologie, TeleOogheelkunde
en TeleSpirometrie. Ongeveer 2.500
huisartsen en 250 medisch
specialisten zijn nu aangesloten.
Het aantal teleconsulten stijgt nog
steeds aanzienlijk en daarmee
draagt TeleConsultatie wezenlijk bij
aan het toegankelijk houden van
de zorg met behulp van internet
technologie.
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“TeleConsultatie 
draagt bij aan het 
toegankelijk houden 
van de zorg”
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Toegankelijke
internet
behandeling

16
“Uniek is dat cliënten de 
behandeling ook anoniem 
kunnen volgen”

// Wie: Tactive Beheer BV,
Stichting TACTUS Groep
e:Start: januari 2008
// Gekregen budget: 562.796 euro
// Steekwoorden: volwaardige
behandeling, toegankelijk, cliënt
staat centraal, verslavingszorg
// Meer informatie:
Heleen Westendorp,
h.westendorp@tactus.nl,
053-4824750,
www.alcoholdebaas.nl,
www.tactive.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Zorgsysteem voorziet onvoldoende
in de zorgbehoefte van alcohol
patiënten door moeilijke toegankelijkheid.
// Opschalingsambitie:
Naar minimaal 3 zorgverzekeraars
en 2 franchisenemers, van 0 naar
gem. 500 betaalde behandelingen
per franchisenemer

onderwijs
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Heleen
Westendorp

Wat is het succes van
www.alcoholdebaas.nl?

initiatiefnemer en
programmaleider
internetbehandeling
alcoholdebaas.nl

Met behulp van deze internet
behandeling kunnen we meer
cliënten toegang geven tot de hulpverlening en mensen eerder in hun
verslavingsproces bereiken. Uniek
is dat cliënten de internetbehandeling ook anoniem kunnen volgen.
Bijzonder is ook dat de internetbehandeling eenvoudig is te vertalen
naar nieuwe internetbehandelingen
voor andere ggz- en verslavings
problematiek.

Wat houdt het project in?
De internetbehandeling is een gestructureerd behandelprogramma,
waarin cliënten met een alcoholprobleem persoonlijk contact hebben
met een hulpverlener via internet.
Het grote voordeel ten opzichte
van een face-to-facebehandeling is
de anonimiteit. Op www.alcoholdebaas.nl kunnen cliënten hulp
ontvangen in eigen tijd en in een
vertrouwde omgeving. De internet
behandeling kent vijf onderdelen:
de informatieve website, online
lot-genotencontact, de internet
behandeling, een chatmodule en
een wetenschappelijk onderzoek
naar de resultaten.

Wat zijn de uitdagingen?
De financiering voor mensen die
de behandeling anoniem willen
volgen, past (nog) niet in het
huidige verzekerings- en
vergoedingsysteem van de
verslavingszorg. Daarnaast is het
een uitdaging om aan werkgevers
en verzekeraars duidelijk te maken
dat we als samenleving te maken
hebben met een probleem waar
kennelijk een groot taboe op rust.
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Multi modaal
mobiliteits
platform

17
“Door zelf gegevens op te
halen, kun je dagelijks een
uur werk besparen”

// Wie: Port infolink B.V.,
Logistiek Bedrijfsleven,
Havenbedrijf Rotterdam
// Start: oktober 2006
// Gekregen budget: 1.200.000 euro
// Steekwoorden: ketenintegratie,
Single-Window, change manage
ment, standaardisatie
// Meer informatie:
Marten van der Velde,
m.vander.velde@portinfolink.com,
010-2522200,
www.portinfolink.com
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende zicht op samen
werkingsvormen; onvoldoende
transparantie; onvoldoende vraag
macht
// Opschalingsambitie:
Streven: 70% container achterland
transport faciliteren; platform
beschikbaar voor andere
Nederlandse havens

veiligheid

Marten van der
Velde
Strategy & Business
Development Manager

Wat is het belangrijkste doel van
het project?
Port infolink richt zich op een
betere informatievoorziening en
communicatie tussen partijen in
de haven, zodat zij beter (multimodale) logistieke processen kun
nen aansturen. Streven is hiermee
hogere benuttingsgraden, een
daling van de ketenkosten en een
verhoging van het serviceniveau te
bereiken.

Wat zijn de meest waardevolle
kwaliteiten van het project?
Het project heeft veel waarde voor
de hele logistieke sector. Port info
link is namelijk een open systeem;
er zijn geen beperkingen voor deel
name. Ook is koppeling met andere
systemen of platformen mogelijk.
Daarnaast focust Port infolink juist
op kostendekking in plaats van op
winstoogmerk.

sectoroverstijgend

Welke mijlpalen kent het project?
We hebben de generieke eisen en
wensen van beoogde gebruikers
in kaart gebracht en een project
team samengesteld met vertegen
woordigers vanuit de relevante
schakels in de keten. Alle modules
zijn gebouwd en gedemonstreerd
aan diverse gebruikersgroepen.
De deelmodules die al in gebruik
zijn, hebben geleid tot intensieve
informatie-uitwisseling. De module
Ladinginformatie in de container
sector leidde er bijvoorbeeld toe
dat de bulksector zelf met het idee
voor een eigen module kwam.
Tevens is Port infolink in gesprek
met andere havens, vanaf juli 2009
zullen de havens van Rotterdam en
Amsterdam één gezamenlijk port
community systeem hebben.
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Business games à la carte
De lange staart
Digitale Leergemeenschap Educatie
Een rijk gevulde contentcatalogus voor het praktijkonderwijs
Game IIENS (Interactief Intelligent Educatief Narratief Systeem)
Games Atelier
Games to learn
GPS? Reken Maar!
Groeien door games
IKKIES Special learning community
Kennisbanken tweede fase
Lerend lesgeven met ICT
Leren in een virtuele wereld
Les 2.0
LOGO
MCTLive
MediaMania
Prodocent
Regeling contentstimulering
SELFLEARN
Simulatie voor praktijkleren in de breedte
S-TV: broadcast your school
Suppleo
Taaltreffers, de inzet van een edugame met Eredivisieclubs
UrWay.nl
Virtuele games als uitdagend leermiddel
Wereldscholen
Wisebits 2.0
Zien en begrijpen
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à la carte
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“Bij zo’n omvangrijk project 
is de samenwerking heel 
belangrijk  

// Wie: Hogeschool INHolland,
Simenco BV, HB Uitgevers BV,
Fontys Hogescholen, Noordelijke
hogeschool Leeuwarden
// Start: mei 2007
// Gekregen budget: 1.167.575 euro
// Steekwoorden: uniek,
innovatief, multidisciplinair, samenwerking
// Meer informatie:
Lotte Seijsener,
info@businessgamesalacarte.nl,
072-5183 647,
www.businessgamesalacarte.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende zicht op samen
werkingsvormen; onvoldoende
vraagmacht
// Opschalingsambitie:
Attractieve, modulaire business
games betaalbaar beschikbaar voor
het beroepsonderwijs

veiligheid

sectoroverstijgend

Lotte Seijsener

Wat was de grootste uitdaging?

Projectmedewerker
Communicatie

Bij zo´n omvangrijk project als dit,
is het belangrijk om de samenwerking in goede banen te leiden.
Dat was de grootste uitdaging
gedurende het project. Gelukkig
hebben we een gedreven projectteam kunnen samenstellen. Een
goede regisseur hield alle neuzen
in dezelfde richting.

Hoe is Business Games à la carte
het best te omschrijven?
Business Games à la carte is
samen met docenten van hoge
scholen ontwikkeld en bevordert
op een effectieve en aantrekkelijke
manier de praktijkervaring van
studenten. De game is bruikbaar
op diverse niveaus, disciplines en
thema´s. Op die manier is Business
Games à la carte inzetbaar voor
‘elke’ onderwijssituatie en draagt
het bij aan aantrekkelijk en
innovatief onderwijs.

Welke uitgangspunten waren
bepalend voor de games?
De toepasbaarheid in het onderwijs
is bepalend voor de inhoud van de
games. Daarnaast moest het een
professioneel ontwikkelde game
worden die eveneens professioneel
wordt uitgeleverd en ondersteund.
Hiermee wordt het onderwijs
verrijkt met een business game op
maat tegen een aantrekkelijke prijs.

Zijn er al mijlpalen bereikt?
De belangrijkste mijlpaal is dat er
na de zomer een speelklare versie
van de game op niveau 1 klaar lag.
Dat was geheel volgens planning.
Met die versie zijn succesvolle
pilots gehouden bij vier ver
schillende opleidingen op drie
hogescholen.

zorg

De lange staart
// Wie: ROC West Brabant
// Start: januari 2010
// Gekregen budget: 575.700 euro
// Steekwoorden: ‘long tail’ gaming
Nederlands
// Meer informatie:
P.A.M. van Knippenberg,
076-5048096,
p.vanknippenberg@rocwb.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Businessmodellen voor gaming
voor onderwijs werken niet
// Opschalingsambitie:
Alle ROCs in Nederland

A.M. van
Knippenberg
Hoofd dienst onderwijs en
innovatie

Kan gaming al serieus genomen
worden als leermiddel?
ROC West Brabant heeft veel
ervaring op het gebied van
innovatie met nieuwe leermiddelen,
in het bijzonder gaming. Het
belang van gaming wordt niet
alleen door ROC West Brabant
onderschreven maar ook andere
ROCs erkennen inmiddels het
belang. Het belang van gaming
wordt echter nog ten onrechte
gezien in termen als ‘fun’ en ‘een
leuke variatie’, terwijl ons ROC al
ervaring heeft met het inzetten van
games als leermiddel in het onderwijs. Eigenlijk is het project vanuit
die gedachte tot stand gekomen;
we willen graag met andere ROCs
onze positieve ervaringen delen.

mobiliteit

Wat is op dit moment de
belangrijkste uitdaging voor het
project?
De belangrijkste uitdaging bestaat
eruit dat het leermiddel, game “de
lange staart”, als een echt leer
middel om beheersing van de
Nederlandse taal te verbeteren
gezien gaat worden en niet alleen
als een ‘fun’ middel.

Jullie gaan de game gratis
aanbieden aan alle ROC’s in
NL. Hoe zorg je ervoor dat
de docenten de game ook
daadwerkelijk gaan gebruiken?
We zijn er van overtuigd dat
kwaliteit zich zelf niet verloochend.
In het systeemfalen zien we dat
zowel bestuurders als docenten
games wel accepteren maar nog
niet als volwaardig leermiddel
zien. Met deze game weten we
zeker dat docenten de toegevoegde
waarde zien. Bovendien zullen de
leerlingen aan gaan geven dat deze
game de oplossing is!

“Games worden nu 
eindelijk serieus genomen!”  
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Digitale leer
gemeenschap
educatie
// Wie: Hogeschool INHolland
// Start: september 2008
// Gekregen budget: 340.500 euro
// Steekwoorden: digitale leer
gemeenschap voor en door leraren
(in opleiding)
// Meer informatie:
Ton Gloudemans,
Ton.Gloudemans@INHolland.nl,
06-15279100, www.dleducatie.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende samenwerking werkveld en opleiding
// Opschalingsambitie:
Van 3 naar 7 locaties; vergroting
aantal en soort lerarenopleidingen

Ton Gloudemans
Hoofd MediaLab Educatie
en (mede)initiatiefnemer

Waar gaat het om?
Een internetplatform van en voor
leraren (in opleiding). Dit platform stroomlijnt de organisatie,
informatievoorziening en communi
catie in relatie tot het leerproces
van de student en maakt deze
effectiever. Hiermee wordt onder
meer invulling gegeven aan de
behoefte bij zowel studenten,
docenten als stagebegeleiders
aan een webomgeving waar ze
elkaar kunnen vinden, informatie
kunnen uitwisselen en waar ze
kunnen voortbouwen op elkaars
expertise. Het internetplatform kan
in eerste instantie naar meerdere
business units en vervolgens ook
naar andere hogescholen worden
opgeschaald.

Onderwijs uit de praktijk?
Inderdaad. De lerarenopleiding
staat onder grote druk, vanwege
een opkomend lerarentekort en de
discussie over de kwaliteit van
de opleiding. Door de opleidingen beter te laten samenwerken
met het onderwijs uit de praktijk,
geven we een nieuwe impuls aan
de lerarenopleiding. Dat verbetert
de uitstraling en de kwaliteit. Een
webomgeving die de communi
catie-informatiestromen en kennis
constructie ondersteunt, vervult
hierbij een cruciale rol.

mobiliteit
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En de samenwerking tussen
opleidingen?
Dat duurt nog even. We zitten nu
in de eerste fase. Om opleidingen,
schoolbesturen en scholen beter te
laten samenwerken, is onderlinge
afstemming en vooral ook tijd
nodig. Straks laten we verschillende gebruikersgroepen actief
de webomgeving gebruiken en in
vullen. Dan start de samenwerking
echt.
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“We geven een nieuwe impuls 
aan de lerarenopleiding”  
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Een rijkgevulde
content
catalogus voor
het praktijk
onderwijs
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// Wie: Ontwikkelcentrum,
EduAlert, 6 Praktijkscholen
// Start: november 2008
// Gekregen budget: 495.000 euro
// Steekwoorden: leuk, uitdagend,
praktisch, samenwerking voorop,
bewezen succesformule
// Meer informatie:
Marco Meurink,
info@ontwikkelcentrum.nl,
0318-642992,
www.ontwikkelcentrum.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Gering aanbod lesmateriaal voor
(praktijk)vakken uit Praktijk
onderwijs
// Opschalingsambitie:
Toepassing beschikbaar maken
voor Praktijkonderwijs;
gebruik door 25 PrO-scholen

onderwijs

veiligheid
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Marco Meurink

Waarom is hier behoefte aan?

marketingmanager

Het praktijkonderwijs wil beter
aansluiten bij niveau 1-opleidingen.
Dat vraagt om een opschaling
van de onderwijsorganisatie en
leermiddelen of content, wat een
grote opgave is voor de vaak kleine
scholen. Doordat docenten vaak
meerdere vakken moeten geven,
ook wanneer zij de specifieke vakkennis ontberen, is er een sterke
en dringende materiaal dat de
ontbrekende (praktijk)kennis dekt
en dat docenten ontlast.

Wat doen jullie?
Samen met het PraktijkOnderwijs
(PrO) richt het Ontwikkelcentrum
een contentcatalogus in, die lijkt
op de eerder ontwikkelde contentcatalogus voor het Groenonderwijs.
De contentcatalogus krijgt een
eigen look en feel en een op de
doelgroep afgestemd zoekscherm.
Bovendien krijgt de catalogus
bijpassende instructiefilms, een
conceptuele koppeling met de
praktijkinstructiekaarten en een
geavanceerde ‘arrangeertool’.

Wat is het voordeel van de
catalogus?
Beter onderwijs op maat voor het
praktijkonderwijs, dankzij een online catalogus met alle benodigde
vakkennis. Zo kunnen leerlingen
zich beter voorbereiden op hun
stage, het examen en de arbeidsmarkt.

Wat is onmisbaar voor het slagen
van het project?
Goede communicatie. Voor een
goede opschaling moeten we
de veelal kleinere onderwijs
instellingen allemaal goed
betrekken bij de catalogus.
Gelukkig zijn de praktijkscholen
zeer enthousiast over het project.

“Beter onderwijs op maat voor
het praktijkonderwijs”

“Kinderen duiken 
helemaal in het 
verhaal en zijn 
echt laaiend 
enthousiast!”
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Game IIENS
(Interactief
Intelligent
Educatief
Narratief
Systeem)
// Wie: Stichting ontSpruit,
Mijn naam is Haas
// Start: November 2009
// Gekregen budget: 623.672,50
euro
// Steekwoorden: Serious game,
taalonderwijs, interactief verhaal,
kleuters
// Meer informatie:
Sanneke Prins,
sprins@mijnnaamishaas.nl,
0653 906 275,
http://www.mijnnaamishaas.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvolwassen markt; onvoldoende
kwaliteit en kwantiteit leermatriaal;
hoge investeringskosten
// Opschalingsambitie:
Uitbreiden van de game content,
opschaling van 10 naar 70 scholen
en kennisontwikkeling.

veiligheid

Sanneke Prins
Managing Director

Waar ligt de oorsprong van dit
project?
De game is ontwikkeld door een
interdisciplinair team van masterstudenten aan de
kunstacademie van Utrecht (HKU).
Vervolgens is deze in nauwe
samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands en ICT Delta
op diverse basisscholen uitvoerig
getest en verder ontwikkeld.

Een serious taalgame voor
kleuters, hoe werkt dat?
In een interactieve, online verhalenwereld beleeft een kleuter visuele
en auditieve avonturen samen met
Haas, het hoofdkarakter van de
game. In de verrassende wereld
ontdekken kinderen en ouders dat
leren leuk kan en mag zijn! Het
systeem past zich automatisch aan
aan het niveau van een kind, waardoor het zelfstandig door het kind
te gebruiken is en het eenvoudig
thuis en op school is in te zetten.
Het project draagt op een speelse
manier bij aan het effectief
voorkomen en bestrijden van
taalachterstanden.

sectoroverstijgend

Wat zijn de resultaten van de
game tot nu?
De game Mijn naam is Haas wordt
op kleine schaal veelvuldig ingezet
op een aantal scholen die zijn
verbonden aan ICT Delta. Daarnaast is de game onderwerp
geweest van een tweetal wetenschappelijke onderzoeken, waarvan
de resultaten zeer positief zijn.
De game is tevens bekroond voor
het vernieuwende conceptuele
ontwerp.
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Games Atelier
// Wie: Waag Society, Gemeente
Amsterdam, Open Schoolgemeenschap Bijlmer,
Montessori Scholen Gemeenschap
// Start: januari 2007
// Gekregen budget: 532.764 euro
// Steekwoorden: Spelend leren,
GPS, gsm, internet, gamedesign
// Meer informatie:
Henk van Zeijts, henkz@waag.org,
020-5579898, www.gamesatelier.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Gebrek aan aanbod open
educatieve games; didactische
waarde niet aangetoond
// Opschalingsambitie:
Generiek maken game; van 5
scholen lokaal naar 50
landelijk
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“Deze computergame prikkelt de 
fantasie en wekt
nieuwsgierigheid”
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Marieke
Hochstenbach

Hoe is Games Atelier
gelanceerd?

educatief medewerkster,
Waag Society

Games Atelier heeft geresulteerd
in een product dat begin 2009 is
gelanceerd via een Mobile Game
Quest, een wedstrijd waaraan alle
scholen voor voortgezet onderwijs
in Nederland kunnen meedoen.
Ook in het buitenland is Games
Atelier niet onopgemerkt gebleven.
In 2008 hebben we de Medal of
Approval van de European Society
for Education and Communication
gewonnen.
Ook loopt er in Finland een pilot
van Games Atelier en hebben we
contact met een scholengroep in
Denemarken.

Wat is Games Atelier?
Een toepassing voor het voortgezet
onderwijs, waarbij leerlingen zelf
games maken en samen spelen. De
leerplek is de directe leefomgeving
van de leerling. Internet, GPS en
de mobiele telefoon zijn daarbij de
innovatieve en educatieve instrumenten. Inzet van deze computergame in het onderwijs prikkelt de
fantasie en wekt nieuwsgierigheid,
maar verbetert ook de sociale vaardigheden van de leerlingen.

Waaraan dankt Games Atelier
haar succes?
Gaming past bij de wensen en
eisen van deze tijd, het werkt
motiverend en sluit goed aan bij
de belevingswereld van jongeren.
Games Atelier integreert de
nieuwste technologieën in een
betekenisvolle leeromgeving. Naast
het bewezen effect van educatieve
spellen op locatie (Frequentie 1550)
is er een extra leereffect, namelijk
het leren maken van spellen.

zorg
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Games to learn
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“Studenten hebben een grote
rol bij de vormgeving en 
implementatie van de games”  

// Wie: ROC West-Brabant, ROC
ICT Services B.V., Games Factory
Online B.V., Ra.nj., 2Binteractive,
Atlas Advies
// Start: januari 2007
// Gekregen budget: 1.093.580 euro
// Steekwoorden: serious gaming,
hedendaags leermiddel, (v)mbo
// Meer informatie:
Pieter van Knippenberg,
p.vanknippenberg@rocwb.nl,
076-5048000,
www.hetondernemersspel.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende vraagmacht
// Opschalingsambitie:
Aanbod van 1 naar alle 42 ROC’s

veiligheid
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Pieter
van Knippenberg

Wat zijn de meest interessante
uitdagingen?

hoofd dienst Onderwijs
ROC West-Brabant

Interessant is dat projectpartners
met verschillende achtergronden
elkaars taal leren te spreken.
Zo hebben wij de software
ontwikkelaar uitgebreid bijgeschoold op didactisch gebied en
hem kennis bijgebracht over het
mbo. Daarnaast is het een uit
daging om de games door te
ontwikkelen in samenwerking
met onze studenten. Zij spelen
bijvoorbeeld een grote rol bij de
vormgeving en de invoering van de
games.

Wat is de basis van dit project?
Voor dit project worden twee
serious games, een ondernemers
spel en een talenspel, uitgebreid
tot een online multiplayer game.
Dit doen we samen met verschillende ICT-bedrijven, studenten en
docenten.

Wat is het gewenste (leer)effect?
Met ‘Games to learn’ verbetert
de beschikbaarheid en de uitwisseling van educatieve content.
Daarmee wordt het onderwijs veel
aantrekkelijker voor leerlingen en
docenten. Onze studenten zijn bijvoorbeeld razend enthousiast over
de ondernemersgame Enterprise,
waarbij ondernemingszin op een
zeer competitieve manier wordt
gestimuleerd. Ook de taalver
wervingsgame ‘Check Out’ vinden
de studenten aansprekend.

Zijn er al resultaten bekend?
Verschillende ROC’s en (v)mboscholen nemen de games (als pilot)
op in hun onderwijsprogramma.
Ook is er interesse getoond van
buiten de onderwijswereld, bijvoorbeeld vanuit Brainport Eindhoven.

zorg
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GPS? Reken Maar!

Henk van Zeijts

// Wie: Freudenthal Instituut,
Codename Future, Waag Society
// Gekregen budget: 197.000 euro
// Steekwoorden: Rekenen,
wiskunde, GPS, gaming
// Meer informatie:
Henk van Zeijts, 020 557 98 98,
vanzeijts@waag.org,
www.waag.org
// Geadresseerd Systeemfalen:
Achterstanden reken- en
wiskundeonderwijs, reactietijd
onderwijssysteem, leren buiten
de onderwijsomgeving
// Opschalingsambitie:
20 scholen binnen het project;
100 na het project

Director Creative Learning
Lab / Waag Society

Hoe is het project ontstaan?
Het Freudenthal Instituut en Waag
Society hebben in 2008 de pilot
“Mobile Math” uitgevoerd, waarbij leerlingen met mobieltjes met
GPS in een soort ‘landje-pik’ spel
zelf ruimtelijke vormen maakten
en veroverden op elkaar in de
fysieke ruimte om hun school.
Het idee was om op deze wijze
een aantal reken- en wiskundige
principes meer ervaringsgewijs
aan te bieden. De pilot werd met
veel enthousiasme ontvangen door
leerlingen en docenten. Daardoor
ontstond de gedachte dat deze
methodiek moest worden
opgeschaald.

sectoroverstijgend

Hoe wordt deze methodiek dan
precies opgeschaald?
Binnen GPS? Reken Maar! wordt
de software van Mobile Math
uitontwikkeld en geïntegreerd in
het GPS spelplatform ‘Games
Atelier’. Met dit platform kunnen
verschillende soorten mobiele
spellen worden gemaakt, gespeeld
en bekeken door leerlingen. Voor
deze spelvormen wordt binnen
GPS? Reken Maar! ook wiskundige
content ontwikkeld. Daardoor
ontstaat een ervaringsgericht en
GPS-gebaseerd wiskunde-pakket,
dat is gericht op de onderbouw
van het voortgezet onderwijs.

Vaak wordt gezegd dat mannen
een groter ruimtelijk inzicht
zouden hebben dan vrouwen.
Zien jullie dat in het spelen
van het spel door de leerlingen
bevestigd?
Dat zien we vooralsnog niet
bevestigd; zowel jongens als
meisjes kunnen erg goed overweg
met de telefoons en GPS.

“De kracht zit in het 
daadwerkelijk ‘beleven’ 
van wiskundige principes”  

zorg
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Groeien door
games

margreet
van den berg

// Wie: Onderwijsvernieuwings
coöperatie.nl, scholen van
Onderwijsvernieuwingscoöperatie.
nl, ICT en onderwijs, MesoConsult
B.V., Metroplus
// Start: november 2006
// Gekregen budget: 1.199.755 euro
// Steekwoorden: inspireren,
samen leren, excelleren, vergroten
didactisch repertoire
// Meer informatie:
Jos Zuylen,
onderwijsvernieuwing@wxs.nl,
013 – 4560311,
www.groeiendoorgames.nl,
// Geadresseerd Systeemfalen:
Gebrek aan geïnspireerd leren door
leerlingen; beperkt beeld mogelijk
heden ICT
// Opschalingsambitie:
Gebruik van leermateriaal en didactische werkvormen op coöperatie
scholen; beschikbaar voor andere
scholen

Inhoudelijk projectleider
Groeien door Games

Wat is onderwijsvernieuwings
coöperatie.nl?
Hierin werken tien scholen voor
voortgezet onderwijs samen aan
het ontwikkelen van inspirerende
leer- en werkomgevingen voor leerlingen en docenten. Bij het project
Groeien door Games bouwen
leerlingen zelf games. Zo creëren
we een inspirerende leeromgeving,
waarbinnen leerlingen hun expertise kunnen tonen.

Wat is de succesformule van
Groeien door Games?
Games maken deel uit van de leefwereld van leerlingen. Ze voelen
zich thuis in een gameomgeving.
Bovendien bouwen ze samen aan
een product waarin ze zichzelf
kunnen herkennen. Leerlingen

sectoroverstijgend

leren zo van elkaar en ontwikkelen competenties die binnen
het schoolse leren weinig of niet
worden aangesproken. Onderling
wisselen we op de website van
Groeien door Games voorbeeldmateriaal voor het maken van verwerkingsopdrachten uit. Ook staat
er een selectie van voor leerlingen
bruikbare gamebouwsoftware.

Grootste uitdaging?
Als je met ICT in het onderwijs aan
de slag gaat, zijn er vier drempels:
visie, professionalisering, software
en hardware. Binnen Groeien door
Games hebben we met diverse
workshops en visie- en professio
naliseringsbijeenkomsten op alle
niveaus getracht die drempels
te slechten. En we hebben een
selectie gemaakt van software
die op verschillende niveaus in de
scholen ingezet kan worden. Ook
adviseren we scholen over de inzet
van hardware.

“We creëren een inspirerende
leeromgeving, waarbinnen leerlingen
hun expertise kunnen tonen”

zorg

“Het geeft de kinderen
de kans mee te doen
in een ‘coole’ wereld”
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IKKIES Special
Learning
Community
// Wie: NoXqs Zorginnovatie B.V.,
stichting INOS, afdeling Mytyl
school De Schalm, Breda
// Start: september 2008
// Gekregen budget: 117.000 euro
// Steekwoorden: beperkingen
ondervangen, leefwereld vergroten,
leerplezier, competent zijn
// Meer informatie:
Marcel Hurkens,
MarcelHurkens@noxqs.nl,
0481-450640, www.noxqs.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende vraagmacht: doelgroep te klein voor rendabele
business case
// Opschalingsambitie:
Vertaling van applicatie uit zorg
naar toepassing in het speciaal
onderwijs

onderwijs

veiligheid

sectoroverstijgend

Marcel Hurkens

Wat levert het uiteindelijk op?

directeur NOXQS
Zorginnovatie B.V.

Kinderen met een beperking
kunnen moderne communicatie
middelen gebruiken om werk
stukken te maken en informatie
uit te wisselen. Dat leidt tot
meer plezier, een vergroot gevoel
van competentie en betere leer
resultaten. Hierdoor draagt het
project bij aan volwaardige deelname aan de maatschappij
van kinderen met een beperking.

Een toepassing voor speciaal
onderwijs?
Ja, we introduceren een digitale
leeromgeving in het speciaal onderwijs. We maken daarbij gebruik
van een applicatie die al in de
gehandicaptenzorg wordt gebruikt.
Met de applicatie kunnen kinderen
met uiteenlopende cognitieve en
fysieke beperkingen zelfstandig
kennis vinden, delen, reproduceren
en presenteren.

Hoe is de applicatie toegankelijk
gemaakt?
Het programma kan zich waar
nodig aanpassen aan de beperking
van het individuele kind. Zonder
dat dit ten koste gaat van de
gebruiksmogelijkheden voor andere
kinderen. Doordat de betrokken
kinderen beperkt informatie
kunnen opnemen, moet de
informatie meteen ‘raak’ zijn.
Alle aangeboden informatie wordt
niet alleen gescreend op inhoud,
maar ook op moeilijkheidsgraad.

Hoe zijn de reacties?
Iedereen is enorm enthousiast.
Dat heeft zeker te maken met het
gevoel dat het programma
kinderen met een beperking de
kans geeft mee te doen in een
online ‘coole’ wereld. Met broers,
zussen en vrienden die geen
beperking hebben. Er gaat een
wereld voor hen open.

“Dit bespaart
docenten
uitlegtijd en
draagt bij aan 
de bestrijding 
van lesuitval”
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Kennisbanken
tweede fase
// Wie: Educatief projectbureau
ScalaMedia, UniC, De Nieuwste
School, Vathorst College, Piter
Jelles !mpulse, Het Ontwikkel
centrum
// Start: oktober 2008
// Gekregen budget: 603.000 euro
// Steekwoorden: online kennis
banken, curriculumdekkend
fundament, efficiënt leren, digitaal
leren
// Meer informatie:
Patrick Rijke, 0575-549451,
p.rijke@scalamedia.nl,
www.studiovo.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Gedifferentieerde vraag blijft;
niet-kerndoeldekkend; wisselende
kwaliteit; beperkt bruikbaar
// Opschalingsambitie:
Van 1 naar 3 kennisbanken voor
de VO tweede fase. Van 4 naar 40
scholen

onderwijs
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Patrick Rijke
Projectleider Kennisbanken
tweede fase

Hoe komen de kennisbanken tot
stand?
Vier scholen, het Ontwikkel
centrum en educatief projectbureau Scalamedia ontwikkelen
gezamenlijk online kennisbanken
voor de tweede fase Voortgezet
Onderwijs. Een online kennisbank
is een digitaal naslagwerk van
theoretische eindtermen uit het
examenprogramma van een
bepaald vak / leergebied. De
samenwerkende partijen bouwen
het aanbod stapsgewijs uit.

Waarom kiezen scholen voor
kennisbanken?
De kennisbanken besparen
docenten uitlegtijd, kunnen bij
dragen aan de bestrijding van
lesuitval en bieden houvast aan
nieuwe docenten. Leerlingen
kunnen namelijk zelfstandig
gebruik maken van de digitale
leermiddelen. Daarnaast wordt
het voor docenten eenvoudiger
eigen lesmateriaal te ontwikkelen.
Hierdoor kunnen scholen veel beter
maatwerk leveren.

sectoroverstijgend

Hoe werden de kennisbanken in
de markt gezet?
De eerste maanden hebben we
het project nadrukkelijk gefocust
op de presentatie tijdens de onderwijsbeurs NOT. We wilden niet
alleen demoversies van nieuwe
kennisbanken presenteren, maar
ook voldoende informatie op papier
hebben om met andere partijen te
kunnen samenwerken. Dit vroeg er
bijvoorbeeld om al in een vroeg stadium uitspraken te doen over het
toekomstige business model. Met
de voorbeelden van kennisbanken
als www.studiobiologie.nl en
www.studiogeschiedenis.nl kunnen
we zowel toekomstige gebruikers
als mogelijke samenwerkings
partners een goede indruk geven
van het project.

zorg

“Het project doorbreekt
de traditionele
onderwijsgrenzen”
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Lerend lesgeven
met ICT

Sanne Gratama
van Andel

Hoe doen VAL en VLC het tot nu
toe?

// Wie: IVLOS, Citowoz
// Start: december 2007
// Gekregen budget: 1.000.000 euro
// Steekwoorden: Virtual Action
Learning (VAL), Virtual learning
Community (VLC), samenwerkend
leren, peerfeedback
// Meer informatie:
Maarten de Laat, m.f.delaat@uu.nl,
030-2534414,
www.lerendlesgevenmetict.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Ontbreken noodzakelijke
randvoorwaarden; beperkte
vraagmacht; gebrek aan trans
parantie
// Opschalingsambitie:
Via 85-100 leraren in opleiding naar
200-2500 docenten

adviseur hoger onderwijs

Werken met VAL is een omslag
voor docenten en studenten.
Hoewel werken met VAL tijd
oplevert, kost het eerst tijd om
het goed te implementeren. Uit
de eerste ervaringen bleek dat
studenten beter moeten worden
voorbereid op de omslag. Met de
onderzoeksresultaten kunnen we
de VAL en de VLC zo doorontwikkelen dat ze op maat worden
gesneden voor alle lerarenopleidingen en pabo’s in Nederland. De
docenten in opleiding geven workshops aan zittende docenten in het
Voortgezet Onderwijs (VO). Met het
doel om VAL ook hier op de kaart
te zetten.

Wat houdt Lerend lesgeven met
ICT in?
Lerend lesgeven met ICT is een
project dat een nieuwe manier
van opleiden beoogt voor alle
lerarenopleidingen in Nederland.
We maken gebruik van beproefde
technologie bestaande uit een
elektronische leeromgeving (Virtual
Learning Community) en aan
sluitende didactiek (Virtual Action
Learning).

Wat zijn de voordelen van lerend
lesgeven met ICT?
Het project Lerend Lesgeven met
ICT draagt bij aan de professionali
sering van het onderwijs en
doorbreekt de traditionele onderwijsgrenzen, zoals werken versus
leren. Het project speelt adequaat
in op specifieke problemen in
het onderwijs, zoals onderwijs
vernieuwing met ICT/nieuwe
media, culturele diversiteit en de
drop-outproblematiek.

zorg
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Leren in een
Virtuele Wereld
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“Docenten kunnen zelf een
online rollenspel maken,
dat past bij hun onderwijs”

// Wie: Stichting RechtenOnline,
E-merge, Technische Universiteit
Delft, Strathclyde University
Glasgow, Hogeschool Rotterdam,
Universiteit Leiden, Hogeschool
Utrecht, IJsfontein Interaction
Design, Stoas Learning
// Start: januari 2007
// Gekregen budget: 1.200.000 euro
// Steekwoorden: sociaal-authentiek leren via online rollenspelen,
simulatiespellen, docent als game
master, hbo, WO
// Meer informatie:
Diny Peters,
dinypeters@cyberdam.nl,
073-6313222, www.Cyberdam.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
onvoldoende aanbod; Onvoldoende
inbedding in didactische
context
// Opschalingsambitie:
van incidenteel gebruik naar een
structurele plaats binnen 17 Nederlandse opleidingen.

veiligheid

Diny Peters
projectleider

Wat houdt Leren in een Virtuele
Wereld in?
Het is een project waarin we de
bestaande online omgeving Cyberdam, ofwel Sieberdam, opschalen.
In Cyberdam kunnen docenten in
het hoger onderwijs met beperkte
inspanningen en geringe investeringen zelf via internet rollenspellen
in games en spelsimulaties maken,
begeleiden en uitvoeren.

Hebben docenten
programmeerkennis nodig?
Nee, zonder programmeerkennis
kunnen ze een online rollenspel
maken, dat past bij hun eigen
onderwijs. We hebben de software
aangepast aan de wensen van de
docenten. Ook hebben we een
methode ontwikkeld waarmee
docententeams in een workshop
van een week een rollenspel
kunnen ontwikkelen.

Wat is het grote voordeel voor de
studenten?
Binnen de onderwijssetting laten
hun docenten de studenten
ervaring opdoen met situaties die
zij in de beroepspraktijk kunnen
tegenkomen. Het spelen van de
simulaties sluit beter aan bij de
andere leerstijlen van studenten
dan het traditionele hoorcollege of
de werkgroepen.

sectoroverstijgend

Wat heeft het project al
opgeleverd?
We hebben meer dan 20 nieuwe
online rollenspellen en een sterk
verbeterde programmatuur ontwikkeld. Ruim 1000 studenten hebben
al binnen hun WO- of hbo-opleiding
een online rollenspel in Cyberdam
gespeeld.

zorg

“Les 2.0 maakt digitaal
erfgoed grootschalig
beschikbaar”
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Les 2.0

Tom Brink

// Wie: Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid, Edutude,
Digilessen VO, Pantamedia,
Naturalis, Nationaal Archief, Filmmuseum, Rijksmuseum van Oudheden, Rijksmuseum Volkenkunde
Leiden
// Start: november 2008
// Gekregen budget: 1.116.450 euro
// Steekwoorden: digitaal erfgoed,
open leermateriaal
// Meer informatie:
Tom Brink,
tbrink@beeldengeluid.nl,
035-6775971
// Geadresseerd Systeemfalen::
Geen overzichtelijk aanbod van
structureel beschikbare leer
objecten
// Opschalingsambitie::
Van 15 naar 27 scholen; gratis
landelijke beschikbaarstelling

Manager Onderwijs, Neder
lands Instituut voor Beeld
en Geluid

Wat is de kracht van Les 2.0?
Les 2.0 verbindt open digitaal
leermateriaal voor het voortgezet
onderwijs met erfgoedbronnen van
zes musea en archieven. Het biedt
docenten de mogelijkheid zelf hun
lesmateriaal samen te stellen.

Betekent Les 2.0 een doorbraak
in de digitale leermiddelen?
Les 2.0 wil digitaal erfgoed groot
schalig beschikbaar stellen voor
het onderwijs. Intensieve samenwerking van alle aangesloten
partners, waarin zowel vraag als
aanbod zijn gebundeld, kan een
maatschappelijke doorbraak
betekenen voor het gebruik van
digitale leermiddelen.

sectoroverstijgend

Wat zijn zichtbare effecten van
Les 2.0?
Het beoogde effect van Les 2.0 is
dat het gebruik van digitale erfgoedbronnen aanzienlijk toeneemt
in het onderwijs. Het is de bedoeling dat zowel docenten als leerlingen de lessenbank steeds vaker
gaan gebruiken. Voor docenten
biedt Les 2.0 de mogelijkheid om
maatwerk aan te brengen in de
lessen.

Wat is het doel op korte termijn?
Het coördineren van de onderliggende didactiek en opstellen van
de leerdoelenmatrix.
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LOGO
// Wie: PAT Onderwijsinnovatie,
Stichting Praktijkleren
// Start: oktober 2006
// Gekregen budget: 647.445 euro
// Steekwoorden: nieuwe loop
baanoriëntatie voor vmboonderwijs
// Meer informatie:
Ruud van Leeuwen,
r.van.leeuwen@thiememeulenhoff.nl,
030-2392239,
www.pat-onderwijsinnovatie.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Stagnerende invoering compe
tentiegericht onderwijs; vorming
incompleet beroepsbeeld
// Opschalingsambitie:
7500 leerlingen op 26 ROC’s
1500 leerlingen op 10 VMBO’s

Chantal van deN
Corput
docent/adviseur,
PAT Onderwijsinnovatie

Wat is LOGO?
Een game die (v)mbo-leerlingen
helpt bij het maken van hun
beroepskeuze. Door simulatie- en
communicatiespellen krijgen leerlingen een realistisch beeld van de
actuele beroepssituatie.
Zo voorkomen de leerlingen dat
zij een verkeerde beroepskeuze
maken.

Voorkomt de game ook
vroegtijdig schoolverlaten?
Ja. Voortijdig schoolverlaten treedt
voornamelijk op bij de overgang
van vmbo naar mbo en in de eerste
twee jaren van het mbo. Met de
game LATER=NU! hebben docenten een online methode die helpt
loopbaan-oriëntatie een structurele
plek te geven in hun onderwijs
programma. Niet de goede
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beroepskeuze staat centraal, maar
het verwerven van de juiste loopbaancompetenties. Leerlingen leren
reflecteren op hun eigen motivatie.
En daarnaast leren ze stappen te
zetten hoe ze hun loopbaan verder
kunnen vormgeven. Bijvoorbeeld
door te netwerken.

Wat zijn de succesfactoren?
We creëren met deze game een
aantrekkelijke online wereld, die
de huidige generatie leerlingen
aanspreekt en aansluit bij hun
leerstijlen. Doordat de leerling zelf
de hoofdrol speelt, doet hij tal van
ervaringen op. Niet alleen (bewegende) beelden, gesproken boodschappen, quizvragen als
beloningen, maar ook virtuele
simulaties zijn erin verwerkt.
Door erover te praten, vormen
jongeren een beter beeld van
beroepen en van hun eigen
motieven en kwaliteiten. Dat leidt
tot betere keuzes op de langere
termijn.

“Door de games krijgen leerlingen 
een realistisch beeld van 
de beroepssituatie”
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MCTLive

Teus Dorrepaal

// Wie: Stichting Mobiliteitsleren/
KC Innovam/uitgeverij VOC/
uitgeverij SVOB
Uitgeverij Deltapress
// Start: januari 2010
// Gekregen budget: 611.835 euro
// Steekwoorden: Duurzaam,
innovatief, verfrissend, kwalitatief
hoogwaardig
// Meer informatie:
J.B. Westera, 06-48619022,
jwestera@wsto.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende samenwerking;
gebrek aan transparantie en
bestuurlijke regie; infrastructurele
belemmeringen.
// Opschalingsambitie:
Juni 2012 moeten circa 14000
geregistreerde leerlingen werken
binnen MCTLive.

Directeur Stichting
Mobiliteitsleren

Een community om te leren hoe
je een fiets of auto moet maken/
repareren? Wat moet ik me daar
nu bij voorstellen?
Wellicht kent ook u in uw
omgeving wel studenten die een
opleiding volgen binnen de MCT
(Motorvoertuigen, Carrosserie en
Tweewielers). Een gemiddelde
leerling binnen deze branche heeft
meestal een gepassioneerde keuze
voor zijn opleiding gemaakt en
zuigt alles op wat te maken heeft
met auto’s, motoren, brommers en
carrosserie. Wij willen laten zien
dat er binnen de branche nog veel
meer te doen is dan alleen maar
auto’s of fietsen maken en dat de
toegang hiertoe via MCTLive
‘appeltje eitje’ is!

Op welke manier is het
bedrijfsleven aangesloten?
De bij de stichting aangesloten
scholen hebben een hechte relatie
met de leerbedrijven. Leerstof
wordt in overleg met bedrijven
samengesteld en voortdurend
geoptimaliseerd en zonodig

aangepast. Daarnaast biedt de
MCTLive-community de mogelijkheid om in direct contact te komen
met bewuste doelgroepen van
branchegerelateerde organisaties
en bedrijven. Denk aan ANWB
of BOVAG maar ook aan dealerbedrijven of importeurs. En is het
voor de RAI ook niet handig om
via een doelgerichte e-commerce
actie direct contact te leggen met
duizenden potentiële bezoekers
en deskundigen? Dit zijn maar
een paar voorbeelden van wat
MCTLive op dit vlak voor de
branche kan betekenen.

Komt er straks ook een
keurmerk: opgeleid via MCT
Live?
Indirect wel. De Stichting
Mobiliteitsleren geeft uiteindelijk
een keurmerk uit voor de leerstof
die in de digitale leeromgeving
wordt opgenomen. Uiteindelijk
certificeren de scholen zelf en daar
willen we ook van afblijven. De
materialen die echter onder
auspiciën van het consortium
worden aangeboden binnen
MCTLive, zijn volwaardige
materialen die geheel aan de
gestelde inspectie-eisen voldoen.
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“Goed dat krachten 
en kennis nu 
gebundeld worden”
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Mediamania

Geeske Steeneken

Wat was de grootste uitdaging?

// Wie: Codename Future, Waag
Society, Kunstgebouw, Ra.nj.,
Mijn Kind Online
// Start: september 2008
// Gekregen budget: 598.945 euro
// Steekwoorden: jongeren,
plezier, online vaardigheden, game,
virtueel burgerschap, VO
// Meer informatie:
Geeske Steeneken,
geeske@codenamefuture.nl,
070- 3024770
// Geadresseerd Systeemfalen:
Ontbreken structureel aanbod
lesmateriaal en ondersteuning
docenten en opvoeders voor
virtueel burgerschap
// Opschalingsambitie:
Van 5 naar 40 scholen en
structureel aanbod aan alle
VO scholen

manager Codename Future

Alle partners zijn expert op hun
vakgebied. Soms is het hierdoor
lastig samenhang te creëren. Maar
met een goede structuur in de
organisatie breng je veel duidelijk
heid aan. Ook hebben we ieder
onze kennis laten blijken in aparte
presentaties, zodat je ziet wat je
aan elkaar hebt. En het aanstellen
van een onafhankelijke project
leider is een must!

Wat is Mediamania?
MediaMania is een lesprogramma
rondom virtueel burgerschap.
Het digitale spel leert leerlingen in
het voortgezet onderwijs alles over
waarden, normen, dilemma’s en
do’s en dont’s in de virtuele wereld.
Het maakt kinderen, ouders en
docenten ‘mediawijs’. Ze krijgen
kennis en vaardigheden en de
mentaliteit die je nodig hebt om
bewust, kritisch en actief mee
te doen in de mediawereld van
vandaag en morgen.

Waarom is dat nodig?
Scholen zijn sinds 2006 verplicht
aandacht te besteden aan actief
burgerschap en sociale integratie.
Ouders en docenten leren hun kinderen hoe ze zich in sociale
omgevingen moeten gedragen.
Maar hoe gedraag je je als zelfstandige en bewuste online burger? En
hoe toon je respect voor elkaar?
MediaMania draait om dit online
burgerschap. Hoe ga je online
respectvol met elkaar om en hoe
doe je dat zo veilig mogelijk?
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“Hoe ga je online
respectvol met
elkaar om?”
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“ICT invoeren in het onderwijs
kan stoelen op een stevig
bottom-up initiatief”
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ProDocent

Jos Zuylen

// Wie: Onderwijsvernieuwings
coöperatie.nl
// Start: januari 2009
// Gekregen budget: 1.000.000 euro
// Steekwoorden: verbinden,
bottom-up, open leermateriaal,
professionalisering.
// Meer informatie:
Jos Zuylen,
jzuylen@mesoconsult.nl,
013-4560311, www.prodocent.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Inzet van ICT / gedigitaliseerd
leermateriaal op VO scholen blijft
achter
// Opschalingsambitie:
Gedigitaliseerd leermateriaal en
daaraan gerelateerd professionaliseringsmateriaal

Directeur
Onderwijsvernieuwings
coöperatie.nl

Waarom ProDocent?
Het project is gericht op de
professionalisering van docenten in
het voortgezet onderwijs. Daarvoor ontwikkelen en publiceren
we professionaliseringmateriaal en
open leermateriaal op
www.prodocent.nl. Deze website
vervult een belangrijke functie in
professionaliseringstrajecten voor
ICT-gebruik in het primaire proces:
het leren in het onderwijs.

Wie profiteert van ProDocent?
Het project heeft voordelen voor
verschillende doelgroepen.
Docenten en schoolbesturen
krijgen de kans zelf te onderzoeken
welk digitaal leermateriaal geschikt
is voor hun school. Ook de aan
bieders van leermateriaal worden
geprikkeld om het digitale
materiaal een plaats te geven in
hun assortiment. Bedrijven en
instellingen voor educatieve dienst
verlening stemmen hun aanbod
immers af op vragen uit het veld.
ProDocent draagt ertoe bij dat de
landelijke ambitie om ICT in
te voeren in het onderwijs
gestoeld is op praktijkervaringen.

sectoroverstijgend

Wat zijn de kansen voor de
toekomst?
Onderwijsvernieuwing door ICT
draagt bij aan professionalisering
van het onderwijs in de meest
brede zin van het woord.
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Regeling content Jan-Kees
stimulering
Meindersma

36
“Deze projecten dragen flink
bij aan de vraagarticulatie
voor educatieve content”

// Wie: Stichting Kennisnet
// Start: maart 2006
// Gekregen budget: 1.200.000 euro
// Steekwoorden: ketenstimulering,
business model contentontwikke
ling, samenwerking, digitaal leermateriaal, PO, VO, mbo
// Meer informatie:
info@kennisnet.nl, 0800-536647638,
www.kennisnet.nl,
projectenbank.kennisnet.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Gebrek aan standaardisatie; gebrek
aan exploitatiemodel; onvoldoende
zicht op samenwerkingsvormen.
// Opschalingsambitie:
22 projecten met een business
model.

Sector Manager MBO

Wat is het doel van de regeling
contentstimulering?
Dat scholen hun vraag naar
content in beeld brengen en samen
met contentontwikkelaars en
andere partners in de educatieve
contentketen een plan maken voor
duurzame ontwikkeling en exploi
tatie van die content. Hiervoor is
een regeling nodig, aangezien er
een gebrek was aan standaardi
satie van leermateriaal en leer
omgevingen, een gebrek aan goede
exploitatiemodellen en een
beperkte uitwisseling van
resultaten.

Wat heeft de regeling voor het
onderwijs opgeleverd?
Het resultaat van de Regeling
Contenstimulering zijn businessmodellen voor contentontwikkeling.
Inmiddels hebben 22 projecten in
het kader van de regeling geresulteerd in een businessmodel.
De eerste resultaten zijn in 2008
opgeleverd. De ervaringen zijn dus
nog beperkt, maar de verwachtingen zijn hooggespannen.

sectoroverstijgend

Wat hebben de content
stimuleringsprojecten zelf
opgeleverd?
Het gebruik van webbased leermateriaal staat of valt met de
inhoudelijke en onderwijskundige
kwaliteit. Binnen het programma
Educatieve contentketen is hieraan
gewerkt, door in projecten deskundigen in te schakelen, workshops
te houden en te onderzoeken welke
kwaliteitseisen aan digitaal leer
materiaal worden gesteld.
De meeste ketenpartners vinden
dat ze door de contentstimulerings
projecten een steeds beter beeld
krijgen van mogelijkheden van
webbased materiaal in het onderwijs.
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SELFLEARN

Jaap Verbeek

// Wie: Complaid B.V.. Stichting
ASVZ, Stichting Praktijkonderwijs
Emmen
// Gekregen budget: 598.000 euro
// Steekwoorden: Zelfredzaamheid,
Maatschappelijke participatie,
Elektronische leeromgeving,
Mensen met een verstandelijke
beperking
// Meer informatie:
J. Verbeek, 06-55388408,
jaap@ookjij.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
onvoldoende vormen van samenwerking, de bekostiging en
onvoldoende vraagmacht
// Opschalingsambitie:
Een opschaling naar ruim 25%
van de mensen met een licht
verstandelijke handicap
(ca. 100.000 mensen)

Directeur Complaid B.V.

Wat is SELFLEARN?
SELFLEARN is een online leer
omgeving voor mensen met een
verstandelijke beperking en is
gebaseerd op een bestaande
ELO voor het Voortgezet Speciaal
Onderwijs. Gebruikers kunnen
aan de hand van minimaal 187
leerobjecten, conform een reeds
ontwikkelde en succesvolle
methodiek, vaardigheden
ontwikkelen die hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie verhoogt bij het wonen in een
(semi-) zelfstandige woonvorm. Dit
leidt tot hogere kwaliteit van zorg
en grotere toegankelijkheid.
SELFLEARN zorgt daarmee voor
een vermindering van de faal
factoren rond (semi-)zelfstandig
wonen en doet tevens een sterk
verminderd beroep op de schaarse
capaciteit van betrokkenen. Dit
leidt tot kostenbesparing.

mobiliteit

Richt SELFLEARN zich vooral op
kinderen of is het project leeftijdonafhankelijk?
SELFLEARN richt zich niet alleen
op jongeren, maar ook op
volwassenen. Het huidige
programma is ontworpen voor
docenten en leerlingen van het
Speciaal Onderwijs (tot 20 jaar).
De opschaling bij SELFLEARN is
gericht op leerobjecten voor
volwassenen.

Wat leren ze nou precies en
waarom is daar een computer
voor nodig
Middels SEFLEARN wordt op een
toegankelijke manier lesstof aangereikt. Lesstof op het gebied van
sociale participatie en zelfredzaamheid. Enkele voorbeelden zijn:
koken, huis netjes houden, boodschappen doen, werk en stage,
omgaan met instanties, omgang
met buren, omgaan met conflicten,
etc. De computer is een perfect
hulpmiddel, dat de gebruiker in
staat stelt om de lesstof zoveel
mogelijk te kunnen herhalen,
zonder beroep te hoeven doen
op de begeleiding.

“Door gebruik te maken van de
computer als instrument, kan de
doelgroep beter zelfstandig leren”
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“Sluit aan bij de voorkeur 
van scholen; leg geen
systeem op”
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Simulatie voor
praktijkleren in
de breedte
// Wie: ECABO, St. Praktijkleren,
Leeuwenborgh Opleidingen
// Start: november 2008
// Gekregen budget: 816.000 euro
// Steekwoorden: Educatief
maatwerk beschikbaar stellen, mbo
// Meer informatie:
Maries Dinaux,
info@stichtingpraktijkleren.nl,
033 – 4709930
// Geadresseerd Systeemfalen:
Ontbreken bestuurlijke regie;
gebrek aan transparantie
// Opschalingsambitie:
Van 3 naar alle economisch /
administratieve opleidingen; van
1 naar minimaal 20 ROC’s

veiligheid

jos gordijn
projectleider

Wat gaan jullie doen?
Wij gaan een bestaande koppeling
tussen het curriculum van drie
opleidingen en een simulatie voor
praktijkleren opschalen. Hierdoor
ontstaat er één platform, waarin
bestaande en nieuwe simulaties en
andere middelen die bijdragen aan
de inhoud van opleidingen gekoppeld kunnen worden aan het
curriculum van de onderwijs
instelling. Docenten, ontwikkelaars
en leerlingen kunnen zelf zo ook
bijdragen.

Wat is de kracht van jullie
project?
De kracht van ons project is dat
er een non-profitplatform ontstaat,
waarop commerciële uitgevers hun
simulaties aan de doelgroep kwijt
kunnen. Alle informatie is nu op
een plek terug te vinden. Decentrale ontwikkeling blijft mogelijk,
maar er is één punt waar de
simulaties gekoppeld kunnen
worden aan het curriculum door
docenten en leerlingen.

sectoroverstijgend

Hoe weten jullie of dit inderdaad
gaat werken?
We hebben ons georiënteerd op
alle spelers in de markt en hun
producten. Welke opties zijn er
nu? Wat ontbreekt er? Ook hebben
we de ervaringen van scholen,
docenten, leerlingen, systeembeheerders, contentaanbieders,
kenniscentra, bedrijfstakgroepen,
aanbieders van digitaal educatief
materiaal, aanbieders van authenticatie- en autorisatiemethoden, aanbieders van leerlingvolgsystemen
en elo-omgevingen geanalyseerd.
Die kennis nemen we mee, zodat
de infrastructuur optimaal aansluit
bij de wensen en behoeften van
scholen en we (deels) bestaande
voorzieningen kunnen benutten.

zorg
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S-TV: broadcast
your school
// Wie: Omroep Gelderland,
Publieke Regionale Omroepen
// Start: januari 2009
// Gekregen budget: 500.000 euro
// Steekwoorden: student
generated TV, learning by doing,
mediawijsheid, regionale Omroep
// Meer informatie:
Hans Geenen, hansgeenen@s-tv.nl,
026-3713772, www.s-tv.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende inzicht mogelijk
heden voor video toepassing in het
onderwijs
// Opschalingsambitie:
Onvoldoende inzicht mogelijk
heden voor video toepassing in het
onderwijs

“S-TV maakt jongeren mediawijs 
en betrekt hen bij de regionale
samenleving”
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Hans Geenen
Directiesecretaris Radio en
TV Gelderland

Wat is S-TV?
Om video te integreren in het
onderwijs ontbreekt het scholen
aan goede kennis van videoproductie, faciliteiten, didactische materialen en competente leerkrachten.
S-TV richt zich tot VO en MBO
–scholen en biedt ze een complete
leeromgeving aan, waarmee videoonderwijs zowel technisch als
inhoudelijk kan worden ingevuld.
Zo helpt S-TV jongeren mediawijs
te worden. S-TV wordt aangeboden
door de regionale omroep omdat
ze graag jongeren wil bereiken in
de leeftijd van 12 tot 18 jaar en hen
actief wil betrekken bij de regio
nale samenleving.

Wat maakt S-TV succesvol?
Het project is succesvol dankzij
regelmatige productie van nieuwe,
student generated content. Aan
scholen de taak om jongeren te
interesseren voor video-onderwijs.
S-TV ondersteunt docenten daarbij.
Zo is er bijvoorbeeld ruimte voor
uitwisseling van ervaringen en
lesideeën en is er per regio een
coördinator vanuit S-TV die helpt
bij de uitrol op scholen.

sectoroverstijgend

Levert S-TV een educatieve
meerwaarde?
Zoals Joep (15 jaar) het verwoordt:
“Sinds ik video’s en televisie heb
leren maken voor S-TV kijk ik ook
anders naar het 8-uur journaal. Ik
snap nu pas dat die journalisten
ook een keuze hebben gemaakt
welke vragen ze stellen of welke
beelden ze laten zien. Je kunt de
mening van kijkers daarmee dus
behoorlijk beïnvloeden.”

zorg

Suppleo

Andre Struik

// Wie: Station to Station BV, KPN
BV, CPOWN Penta Primair
// Start: januari 2009
// Gekregen budget: 667.671 euro
// Steekwoorden: onderwijs
vernieuwing, ICT als leermiddel,
content, digitaal schoolbord, PO
// Meer informatie:
Andre Struik,
a.struik@stationtostation.nl,
0348 – 446963
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende respons op vraag
articulatie; gebrek aan
standaardisatie
// Opschalingsambitie:
Van 2.000 naar 14.500 leer
fragmenten; van 300 naar 2.800
leereenheden; voor 4.000
scholen

manager Onderwijs, Station
to Station

Waar houdt Suppleo zich mee
bezig?
Het project Suppleo is gericht op
het ontwikkelen van een zo volledig mogelijk aanbod van digitaal
lesmateriaal voor het digitale
schoolbord. Leerkrachten uit het
basisonderwijs hebben daarmee
namelijk een krachtig instrument in
handen om het onderwijs beeldend
en interactief vorm te geven.
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Wat zijn de belangrijkste
uitdagingen tot nu toe?
De belangrijkste uitdaging is het
daadwerkelijk invoeren en ge
bruiken van digitaal lesmateriaal
in de dagelijkse lespraktijk. Een
duidelijke visie op het gebruik van
zowel de techniek als de inhoud
is medebepalend voor succesvolle
vernieuwing in het onderwijs
middels ICT. Dat scholen zich dit
steeds meer gaan realiseren, is één
van de belangrijkste resultaten van
het project tot nu toe.

Welk effect heeft het project op
de leerprestaties van leerlingen?
Suppleo wil bijdragen aan de
verhoging van de kwaliteit van het
onderwijs, de professionalisering
van leerkrachten en het leerrendement van de leerlingen. Onder
andere door effectief gebruik
van het digitale schoolbord te
bevorderen als leermiddel in het
onderwijs. Visueel en/of auditief
lesmateriaal kan bovendien een
positieve uitwerking hebben op de
leerresultaten van allochtone leerlingen. Leerkrachten kunnen bovendien het bestaande lesmateriaal
uitbreiden met bijvoorbeeld eigen
materiaal, zoals beelden, presentaties en opdrachten.
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“Een duidelijke visie op techniek
en inhoud bepaalt het succes van
onderwijsvernieuwing”
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Taaltreffers,
de inzet van een
edugame met
Eredivisieclubs
// Wie: Stichting FC Twente, scoren in de wijk, Stichting Meer Dan
Voetbal, Expertis Onderwijsadviseurs, Unversiteit Twente, IJsfontein, SOV concept en vormgeving,
QLICT
// Start: November 2009
// Gekregen budget: 550.000 euro
// Steekwoorden: Gaming, onderwijs, voetbal, didactiek
// Meer informatie:
Gerard Oude Vrielink,
info@scorenindewijk.nl, 074 2590210, www.scorenindewijk.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende vraagarticulatie,
deskundigheid, infrastructuur,
budget, ontwikkelingskosten,
leeropbrengsten, marktdominantie.
Activeren van ouders.
// Opschalingsambitie:
Het inzetten van de game bij 5
Eredivisieclubs en 250 basisscholen.

Gerard Oude
Vrielink

Hoe belangrijk is de bijdrage
vanuit M&ICT voor uw project?

penningmeester/secretaris

De bijdrage levert een versnelling
op van onze opschalingsmogelijk
heden en doorbreekt veel
barrières die genomen zouden
moeten worden om de vele spelers
in het veld op één lijn te krijgen.
Doordat nu met een actief programma een voorbeeld gesteld kan
worden, wordt de instapdrempel
verlaagd en heeft dit project een
sterke basis voor verdere groei.

Hoe werkt de game?
Het is een webbased game binnen
het onderwijs in combinatie met
een onderwijsprogramma en
aanvullende activiteiten vanuit de
voetbalclub. De gameplay is
gebaseerd op het werken met
woorden en het geven van de
juiste betekenis aan de woorden.
Je ontmoet daarbij alle spelers van
FC Twente en andere mensen, die
een belangrijke rol hebben binnen
de club.
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Waarom is FC Twente betrokken
bij deze game?
FC Twente wil niet alleen actief
zijn op het sportieve, maar ook in
het maatschappelijke veld. Binnen
de stichting FC Twente geven we
invulling aan projecten in het kader
van onze solidariteitsgedachte.
Zo hebben we ook nagedacht over
welke rol wij als club kunnen
spelen bij het verhelpen en voor
komen van taalachterstand. Op
basis van een Engels project is
vervolgens het idee ontstaan voor
het ontwikkelen en inzetten van
een Edugame binnen het basis
onderwijs.
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“De omgeving FC Twente laat 
vooral de “taalzwakkere” leerlingen
veel nieuwe woorden leren.”

zorg
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“De omslag van moeten leren 
naar willen leren, daar staan 
wij voor”
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Urway.nl

Ellen Bulder

// Wie: TU Delft, ROC Leiden en
Verdonck, Klooster & Associates
// Start: november 2006
// Gekregen budget: 1.000.000 euro
// Steekwoorden: voortijdig
schoolverlaten, online, leren,
positief
// Meer informatie:
Ellen Bulder, ellen@urway.nl,
079-3681000
// Geadresseerd Systeemfalen:
Schoolse omgeving niet
geschikt voor deel van voortijdig
schoolverlaters
// Opschalingsambitie:
Implementatie van concept uit
Engeland in Nederland.
Streven: landelijk bereik

Programmamanager
Urway.nl

Wat houdt UrWay.nl in?
UrWay.nl is een alternatief maar
beproefd leerconcept voor talent
ontwikkeling. Het concept wordt
ingezet om de problematiek
rondom schooluitval aan te pakken.

Hoe pakt UrWay.nl schooluitval
aan?
Via de 24/7 online leervoorziening
UrWay.nl krijgen jongeren weer
zicht op hun toekomst. Via online
coaching krijgen jongeren een
leertraject op maat. Een traject dat
positief stimuleert en dat maximaal
aansluit op hun persoonlijke leerstijl, interesses en motivatie.
Zodat jongeren weer willen leren.

Wat maakt deze methode uniek?
Oplossingen voor schooluitval zijn
vaak gericht op terugkeer naar
school. UrWay.nl werkt anders. Wat
ons uniek maakt, is dat we leren
tijd, plaats en tempo onafhankelijk
maken, en qua inhoudelijk leer
traject maximaal flexibel zijn.

Wat hebben jullie bereikt?
86% van onze uitstromers kreeg
een vervolgtraject. Daarvan is het
merendeel weer naar school
gegaan. Zelfs jongeren die iedereen
al had opgegeven. Daar zijn we
trots op.

sectoroverstijgend
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Virtuele games
als uitdagend
leermiddel
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// Wie: ROC West-Brabant,
Stichting Kenteq, ROC ICT
Services B.V, KL KLU, ROC
Zeeland, Zadkine, Avans Hoge
school, ROC Westerschelde,
Hogeschool Zeeland, ROC MiddenBrabant, It Workz
// Start: januari 2007
// Gekregen budget: 1.090.000 euro
// Steekwoorden: innovatieve
3D-maintenance omgeving, uit
dagend, vernieuwend, leermiddel
// Meer informatie:
Emmy Bakker, e.bakker@rocwb.nl,
0164-281700
// Geadresseerd Systeemfalen:
Gebrek aan samenwerking om
kennislacunes op te vangen
// Opschalingsambitie:
Simulatie / leeromgeving voor
maintenance personeel vanuit
Amerika implementeren in
Nederland

veiligheid

Emmy Bakker
Directeur Markiezaat
College

Wat beoogt dit project?
Dit project vertaalt en ontwikkelt
een bestaande, succesvolle 3Dgesimuleerde leeromgeving uit de
Verenigde Staten. MBO-scholieren
doen ervaring op met complex
technisch onderhoud, een taak
waarvoor op dit moment nauwe
lijks oefenmogelijkheden bestaan in
de praktijk.

Waarom is er voor een
gesimuleerde leeromgeving
gekozen?
Waar gebruikers bij oefenen in de
praktijk tegen hoge investeringen,
beschikbaarheid en veiligheid
aanlopen, kunnen zij in een virtuele
omgeving wel oefenen met verschillende typen vliegtuigen of
machines. Hierbij maken we
gebruik van de meest moderne
technologie zoals Virtual Reality.

sectoroverstijgend

Onderwijs en bedrijfsleven nemen
samen de verantwoordelijkheid
voor goed opgeleide medewerkers
die kunnen werken met de laatste
technologische ontwikkelingen.

Hoe worden de virtuele games
ingezet in de praktijk?
De virtuele leeromgeving kan
worden ingezet tijdens de les of bij
assessments. Zowel studenten als
medewerkers in de techniek
hebben baat bij de virtuele games.
Het is bijvoorbeeld mogelijk een
pre-flight check bij een Fokker 100
uit te voeren in de ‘virtuele wereld’.
Deze omgeving is ook webbased
beschikbaar. Het is de bedoeling
de content in de toekomst verder
uit te bereiden.

“We maken gebruik van de meest
moderne technologie zoals Virtual
Reality”

zorg
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“Inmiddels werken 16
scholen aan ruim 40
onderzoeks- en ontwerp
vragen uit de hele wereld”
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Wereldscholen

Erik Vos

Hoe reageren de scholieren?

// Wie: Worldschool B.V., Nabuur
Foundation, Institute of Social
Studies, SNV (Netherlands Development Organisation), Scholieren
academie (Rijksuniversiteit
Groningen)
// Start: september 2008
// Gekregen budget: 338.750 euro
// Steekwoorden: leerlingen als
internationaal adviseur
ontwikkelingsvraagstukken, VO
// Meer informatie:
Erik Vos, e.vos@worldschool.nl,
0182-523624, www.worldschool.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende zicht op samen
werkingsvormen
// Opschalingsambitie:
Van 12 scholen en 22 opdrachten
naar 80 scholen met 1600 leer
lingen en 200 opdrachten

directeur, Worldschool B.V.

Inmiddels werken leerlingen van 16
scholen in 65 teams aan meer dan
40 onderzoeks- en ontwerpvragen
uit de hele wereld. Binnenkort
leveren ze de resultaten van hun
werk op aan opdrachtgevers in
ontwikkelingslanden. Soms vinden
ze de opdrachten wel moeilijk.
Maar dan wordt het pas interessant voor ze. Stel ze vragen, geef
ze een korte deadline, laat ze een
expert raadplegen. En voor je het
weet zijn ze weer aan de slag!

Wereldschool, is dat een digitale
school voor avatars?
Nee, Wereldschool of Worldschool
laat leerlingen uit het voortgezet
onderwijs betekenisvol onderzoeksen ontwerpwerk van hoog niveau
doen, in opdracht van echte
opdrachtgevers uit ontwikkelings
landen. Dit leidt tot krachtige
onderwijsinnovatie: internationale
horizonverbreding en kwaliteits
verbetering van het Tweede
Faseonderwijs. En: leerlingen leren
veel en ervaren dat hun werk er
werkelijk toe doet.

Wat beoogt Wereldscholen?
Er bestaan al bewezen elektro
nische samenwerkingsomgevingen,
waarin middelbare scholen authentieke opdrachten voor vrijwilligers
werk uitvoeren. Wereldscholen
wil deze omgevingen opschalen
en uitbreiden. We zetten daarvoor
een professionele organisatie op
die ook na de projectfase Wereld
scholen kan onderhouden.

zorg

Wisebits 2.0

Marieke Brugman

Wat zijn de bijzonderheden?

// Wie: Universiteit Leiden
ICLON sectie vwo-wo, RVU
// Start: december 2008
// Gekregen budget: 340.265 euro
// Steekwoorden: filosofische
filmpjes over wetenschap
// Meer informatie:
Marieke Brugman,
mbrugman@iclon.leidenuniv.nl,
071-5273823, www.wisebits.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
bekostiging
// Opschalingsambitie:
Van 20 naar 200 wisebits en wat
scholieren zelf aanleveren

Onderwijscoördinator,
Universiteit Leiden

Met de subsidie van M&ICT
kunnen we het concept van de
Wisebits uitbreiden tot een portal
met filmpjes en opdrachten voor
gebruik op middelbare scholen.
We hebben zo een bijzondere
samenwerking kunnen continue
ren tussen de RVU educatieve
omroep en de Universiteit Leiden
en werken nu ook samen met de
Stichting Wetenschapsoriëntatie
Nederland.

Waar staan Wisebits voor?
Wisebits zijn korte filmpjes
over wetenschap en filosofie.
Door de Wisebits met didactische
opdrachten en een correctiemodel
via een portal aan te bieden, kunnen docenten ze inzetten voor het
nieuwe schoolvak Wetenschaps
oriëntatie. Gedurende het project
worden docenten en leerlingen uitgenodigd zelf een actieve bijdrage
aan de Wisebits te leveren.

mobiliteit
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“Dankzij M&ICT wordt
Wisebits een portal 
met filmpjes en
opdrachten voor
middelbare scholen”

Wat is de ambitie van
Wisebits 2.0?
Nederland als kennisland staat
hoog op de politieke agenda. Om
die ambitie waar te maken, is het
belangrijk om jonge mensen zo
vroeg mogelijk te interesseren voor
de wetenschap. Alleen een goed
geïnformeerde samenleving kan
gemotiveerde keuzes maken. Daarnaast kan Wisebits een positieve
rol spelen in het terugdringen van
studie-uitval onder eerstejaars
studenten door ondermeer studie
kiezers adequaat te informeren
over wetenschap in het schoolcurriculum.

onderwijs
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“Verrijkt educatief
filmmateriaal
verrijkt het
onderwijs
rendement”
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Zien en
begrijpen
// Wie: Dienst Ambulante
begeleiding REC 2.1 NN, Dr De
Graafschool, Guyotschool voor (V)
SO Multimediadienst Koninklijke
Effatha Guyot Groep, Buro op
leidingen Koninklijke Effatha Guyot
Groep, Teleblik
// Start: november 2008
// Gekregen budget: 251.500 euro
// Steekwoorden: selecteren van
nuttige bronnen, toegankelijk
maken van materiaal via tolk
Nederlandse Gebarentaal en
ondertiteling, verspreiding van het
materiaal via website Teleblik
// Meer informatie:
Hans Otermann,
h.otermann@kegg.nl, 050-5331893,
www.zienenbegrijpen.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
bekostiging van toegankelijke
leermiddelen voor dove of
slechthorende leerlingen
// Opschalingsambitie:
Van 154 naar 400 items
met tolk Gebarentaal;
van 118 naar 300 ondertitelde programma’s

onderwijs

veiligheid

sectoroverstijgend

Hans Otermann

Waarom was dit project nodig?

Projectleider

Het bestaande onderwijsmateriaal
moest toegankelijker worden voor
dove en slechthorende leerlingen.
Door het lesmateriaal te verrijken,
krijgt educatief filmmateriaal meer
onderwijsrendement. Daarom is
het belangrijk om het gebruik van
het materiaal te bevorderen door
voorbeeldlessen te geven.

Voor wie is het project ‘Zien en
begrijpen’ bedoeld?
Het project ‘Zien en begrijpen’
maakt educatief filmmateriaal
toegankelijk voor leerlingen met
een auditieve of communicatieve
beperking. Het beschikbare
materiaal wordt aangevuld met
een tolk Nederlandse Gebarentaal, voorzien van ondertitels en
interactieve besturing. Leerlingen
van cluster 2 scholen en leerlingen met ambulante begeleiding in
het regulier onderwijs kunnen dit
verrijkte filmmateriaal bekijken via
een elektronische leeromgeving op
het internet.

Mooie uitdaging?
Het bleek een uitdaging om
verschillende partijen en denk
wijzen, zoals onderwijsinhoud,
mediatechniek en webdiensten,
bij elkaar te brengen en te laten
samenwerken. Maar het levert
resultaat op. Op dit moment omvat
het project het meeste educatieve
filmmateriaal op internet aangevuld
met gebarentaal en ondertiteling.
Dit hebben we voor elkaar
gekregen door intensief met
verschillende partijen samen
te werken.
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Beter voorbereid op incidenten en rampen
Digitale Bereikbaarheidskaart
Innovatie Beveiligings- en Alarmeringsketen
Landelijke Databank Risicotaxatie tbs
Multi-VIT
Portfolio Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid
Samen voorbereid veilig
Slimmer veilig

sectoroverstijgend
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“De kennis uit het
veld verwerken
we in de game”

mobiliteit

Beter voorbereid
op incidenten
en rampen
// Wie: Nederlands Instituut
Fysieke Veiligheid
// Start: december 2008
// Gekregen budget: 250.000 euro
// Steekwoorden: communicatie,
gebruikersvriendelijkheid, meerwaarde, innovatief
// Meer informatie:
Eric Didderen,
eric.didderen@nifv.nl, 026-3552402,
www.nifv.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Ontbreken van centrale regie,
onvoldoende vraagbundeling
// Opschalingsambitie:
Van individuele inzet naar een
gecoördineerde inzet binnen vijf
veiligheidsregio’s

onderwijs
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Eric Didderen
senior trainer/adviseur
NIFV

Wat bewijst dit project?
Dat serious gaming je beter voor
bereidt op incidenten en rampen.
Het is een volwaardig oefenmiddel
dat kan bijdragen aan je vak
bekwaamheid.

Hoe doen jullie dat?
We maken virtueel oefenen
realistischer door best practices te
gebruiken. De kennis uit het veld is
dus verwerkt in de game. Zo
maken we het virtueel oefenen
beter en realistischer. Ook laten
we zien hoe je serious gaming
optimaal kunt inzetten in de
veiligheidsregio’s.

Wat waren de eerste stappen?
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We hebben de gebruikerswensen
geïnventariseerd. Zo trek je al
meteen aandacht voor je project.
Verder hebben we het virtueel
oefenen meer gebruiksvriendelijk
gemaakt. En een plan van aanpak
voor de implementatie ontwikkeld
en ingezet.

sectoroverstijgend

Wat is de maatschappelijke
meerwaarde?
Door virtueel oefenen meer
realistisch te maken, vergroot je
het leereffect. Bovendien bespaart
virtueel oefenen een hoop kosten.

Grootste uitdaging?
Veel ideeën en veel mogelijkheden.
We moeten dus duidelijk
prioriteiten stellen en keuzes
maken.

zorg

mobiliteit

onderwijs

Digitale
Bereikbaarheidskaart
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“Met de digitale
bereikbaarheidskaart
wordt het rustig in het
voertuig, iedereen ziet
waar we naar toegaan 
en er hoeft niet meer 
naar allerlei informatie
gezocht te worden”

// Wie: NVBR, regionale en lokale
brandweerkorpsen
// Gekregen budget: 1.200.000 euro
// Steekwoorden: Objectinformatie
voor de brandweer, uit de Basisregistraties, gemaakt, beheerd en
gepresenteerd in een GIS
// Meer informatie:
Guus Zijlstra, 026-3552440,
g.zijlstra@nvbr.nl, www.nvbr.n
// Geadresseerd Systeemfalen:
Samenwerking en uitwisselbaarheid ontbreekt, ICT-innovatie is
versnipperd evenals de ICTinrichting
// Opschalingsambitie:
Voorbereiding en feitelijk ondersteuning van de invoering in alle
regio’s

veiligheid

Guus Zijlstra
Programmacoördinator
Informatiemanagement
NVBR

Wat willen jullie met de DBK
bereiken?
De maatschappij verwacht dat
hulpdiensten zoals de brandweer,
bij het uitoefen van hun belangrijk
geachte taak van redden en
blussen over actuele, juiste en
volledige informatie beschikt.
Meermalen is gebleken dat dit niet
het geval is. De Schiphol detentie
centrumbrand is één van de
wrange voorbeelden waar blijkt dat
goede informatie niet voorhanden
is. De DBK-oplossing maakt daar
een einde aan. Dit door beschikbare informatiebronnen duurzaam
te synchroniseren (informatie halen
bij de bron) én tevens gesignaleerde onjuist- en onvolledigheden
actief terug te melden aan de
bronhouders. De brandweer treedt
dan ook op als ogen en oren voor
de bronhouders. Daarmee laat ze
als onderdeel van de overheid zien
dat de principes van de E-overheid
en dienstverlening echt in praktijk
gebracht worden en dat overheids
diensten niet langs elkaar heen
werken.

sectoroverstijgend

Wat merkt de burger straks van
de toepassing?
Door dit systeem werkt de brand
weer sneller en veiliger. De
brandweer voldoet hierdoor beter
aan de verwachtingen van de
burger.

Er is veel te doen over
informatiedeling bij rampenen crisisbestrijding. Gaat de DBK
hierin een doorbraak betekenen?
De DBK is de basis voor de
informatievoorziening op eenhedenniveau bij de brandweer. Daarmee
is de DBK ook een belangrijke
basis voor de informatiedeling met
andere disciplines en met rampenen crisisteams. Door gebruik te
maken van open standaarden
en gestandaardiseerde bericht
specificaties zal de informatiedeling
eenvoudiger tot stand kunnen
komen. De informatievoorziening
in rampen- en crisisteams wordt
daardoor gevoed met de informatie
uit het veld.

zorg

mobiliteit
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Innovatie
Beveiligings- en
Alarmerings
keten
// Wie: Gemeente Utrecht
// Start: 7 september 2006
// Gekregen budget: 1.200.000 euro
// Steekwoorden: visionair,
ondernemend, publiekprivaat,
complex.
// Meer informatie:
Jan Lavèn, j.laven@utrecht.nl,
030-2864844, www.hetciv.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende kennis, vraag
bundeling, onduidelijke afspraken
publieke & private ketenpartners.
// Opschalingsambitie:
binnen Utrecht, naar de regio en
ondersteuning van soortgelijke
projecten in het land.

veiligheid

Jan Lavèn
programmamanager
Bedrijvigheid, Innovatie
en Veiligheid, gemeente
Utrecht

Waarom moest de keten
aangepakt worden?
De kosten liepen steeds verder
op en er werd getwijfeld aan de
effectiviteit van oude aanpakken.
Bovendien was er geen echte
ketensamenwerking. Door slim
cameratoezicht wordt beveiliging
effectiever en goedkoper. De
gemeente Utrecht heeft daarom
samen met het bedrijfsleven
collectief stedelijk cameratoezicht
opgezet als basis voor samenhang
en ketenregie.

Hoe is het cameratoezicht
effectiever gemaakt?
Meer gebieden hebben zich aan
gesloten bij het Utrechtse Dienstencentrum Beveiliging. Het
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toezicht is verbeterd met intelligente beveiliging op grote parkeer
terreinen, gezichtsherkenning in de
surveillanceomgeving en agressiedetectie. Bovendien is het toezicht
gekoppeld aan alarmmeldingen van
individuele bedrijven, beveiliging
van nieuwbouwterreinen en het
personeel van de gemeentelijke
afvalstations en aan publiekprivate
incidentregistratie.

Wat zijn de reacties op het
project?
In het hele land is er veel belang
stelling voor dit project. We laten
anderen onze aanpak zien hoe en
helpen ook in de planvorming of
aanbesteding. Door de juridische,
technische en organisatorische
complexiteit van het project en
lokale investeringsmiddelen zijn
er nu diverse varianten op het
‘Utrechtse Model’. Want iedereen
is het er over eens dat de keten
moest innoveren.

“Slim cameratoezicht is effectiever 
en goedkoper”

zorg

mobiliteit

Landelijke
Databank Risicotaxatie tbs
// Wie: Alle Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) en het
Expertisecentrum Forensische
Psychiatrie (EFP).
// Gekregen budget: 625.000 euro
// Steekwoorden: Opzet Landelijke
Databank Risicotaxatie, tbs
// Meer informatie:
Iva Embley, tel. 030- 291 00 10,
i.embley@efp.nl, www.efp.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende samenwerking en
coördinatie, waardoor het veilig
delen van risicotaxaties om te
gebruiken voor wetenschappelijk
onderzoek bemoeilijkt wordt.
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Gijs Bakkum
transitiemanager EFP

Waarom is dit project gestart?
De FPC’s (Forensische Psychiatrie
Centra) hebben al langere tijd het
voornemen een landelijke databank
voor alle risicotaxatie scores op
te zetten. In 2006 is er een
parlementair onderzoek naar
de werking van het tbs-stelsel
uitgevoerd door de Commissie
Visser. Dit parlementair onderzoek
heeft geleid tot een advies: ‘Tbs
vandaag, over gisteren en morgen’
(2006). In de aanbevelingen van de
Commissie Visser wordt onderzoek
naar risico expliciet opgenomen.
Met het rapport van de commissie
Visser als steun in de rug is nu het
project vormgegeven om te komen
tot een landelijke databank en
hebben alle FPC’s hun commitment
getoond door de intentieverklaring
tot samenwerking te ondertekenen.

sectoroverstijgend

Waar is de risicotaxatie op
gericht?
De risicotaxatie is gericht op een
veilige en verantwoorde reintegratie in de samenleving. Door
alle risicotaxaties bijeen te brengen in één databank kan weten
schappelijk onderzoek worden
uitgevoerd. Hierdoor kan de risicotaxatie worden verbeterd, waardoor het voorspellen (en beheersen)
van risico bij de re-integratie van
patiënten in de samenleving beter
kan worden gedaan. Hierdoor
wordt de veiligheid van de samenleving vergroot.

Zijn er nog internationale
ambities?
Als de LDR-tbs is vormgegeven
is Nederland het eerste land ter
wereld met een eenduidige databank voor forensisch psychiatrisch
onderzoek naar gestandaardi
seerde risicotaxatie. De innovatieve
waarde is enorm. Wij verwachten
dus inderdaad internationale
belangstelling en kunnen mogelijk
ook andere landen een platform
voor validatie en onderzoek bieden,
dat de veiligheid in het algemeen
ten goede komt.

“Onze belangrijkste klant 
is de maatschappij”

zorg

mobiliteit

Multi-VIT
// Wie: VSTEP B.V., Artesis
// Start: september 2008
// Gekregen budget: 987.885 euro
// Steekwoorden: virtueel
trainen, multi-player, multidisciplinair, veiligheidsregio’s
// Meer informatie:
Cristijn Du Marchie Sarvaas,
info@vstep.nl, 010-2014520,
www.vstep.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Ontbreken coördinatie in veilig
heidsketen, diversiteit aan
verwachtingen, kostbare
ontwikkeling.
// Opschalingsambitie:
Van enkele brandweerkorpsen en
een trainingscentrum naar meerdere disciplines binnen 25 veilig
heidsregio’s.
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“Virtueel trainen zorgt voor
betere kennis en kunde”

onderwijs

veiligheid
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Cristijn Du
Marchie Sarvaas

Wat is de kracht van
samenwerking bij dit project?

CEO VSTEP

Het samenvoegen van de
verschillende hulpdiensten, zoals
brandweer, politie en Genees
kundige Hulpverlening bij
Ongevallen en Rampen in één
Veiligheidsregio leidt tot betere
samenwerking bij bestrijding van
incidenten. Dankzij virtuele training
kunnen de hulpdiensten in een
realistische omgeving oefenen
met de bestrijding van rampen en
incidenten.

Waar staat Multi-VIT voor?
De projectnaam staat voor Multi
disciplinaire Virtuele Incidenten
Training. Multi-VIT wil realisti
sche virtuele trainingssimulaties
doorontwikkelen en beschikbaar
maken voor alle hulpdiensten in
Nederland. Zodat zij zich beter
kunnen voorbereiden op groot
schalige incidenten en rampen.

Waarom is virtuele training
belangrijk?
Virtueel trainen zorgt voor betere
kennis en kunde bij het uitvoeren
van procedures. Ook komt het de
communicatie over de disciplines
en hulpdiensten ten goede. Voor
trainees is het makkelijker een
beeld te vormen bij geschetste
situaties uit de theorie. Zij kunnen
immers in teamverband verschillende strategieën oefenen en
testen bij het benaderen of op
lossen van een incident.

Wie vormen het klankbord?
Een gebruikersgroep, bestaande
uit ervaren bestuurders en hulp
verleners uit de veiligheidssector,
is nauw betrokken bij het project.
Zij volgt de ontwikkeling van onder
meer systeemaanpassingen en
additionele modelleringen van
VSTEP’s trainingsapplicaties.

zorg

Portfolio multi
disciplinaire
informatie
voorziening
veiligheid
// Wie: Raad MIV
// Start: oktober 2007
// Gekregen budget: 180.000 euro
// Steekwoorden: inzicht door
overzicht
// Meer informatie:
Rosalie Kramer,
rosalie.kramer@vtspn.nl,
0343-525835, www.portfoliomiv.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Gebrek aan samenwerking &
coördinatie
// Opschalingsambitie:
Van een enkele discipline of regio
naar een landelijk centrale database

Jocko Rensen
Sr. Beleidsmedewerker

Waarom een Portfolio MIV?
MIV staat voor Multidisciplinaire
Informatievoorziening Veiligheid.
Het Portfolio MIV brengt initia
tieven en projecten op het gebied
van informatievoorziening voor de
sector openbare orde en veiligheid
(OOV) in kaart.

Wat is het maatschappelijk
belang van Portfolio MIV?
Portfolio MIV biedt meer samenhang tussen landelijk, regionaal en
lokaal informatiemanagement op
het gebied van openbare orde en
veiligheid. De website van Port
folio MIV verstrekt informatie over
veiligheid aan zowel de professio
nal als de burger.

mobiliteit
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Daarnaast is een beheerssysteem
nodig dat een deelbare bron
informatie en (toegangs-)beheer
heeft en tegelijkertijd gebruiks
vriendelijk en veilig is. Er is
gekozen voor een open sourcesysteem en voor een systeem wat
in- en export van informatie naar
andere systemen mogelijk maakt.

Hoe verliep de uitrol?
Een gestroomlijnde samenwerking
tussen de informatiemanagers
leidde binnen een half jaar tot een
eerste versie van een functioneel
systeem. Voordat Portfolio MIV
landelijk werd uitgerold, hebben
zes veiligheidsregio’s het systeem
getest. Inmiddels bestaat er ook
een helpdesk. Portfolio MIV is
daarmee naast een toegankelijk
systeem ook een ingerichte organisatie met een eigen gezicht.

De uitdagingen
Informatie-uitwisseling over openbare orde en veiligheid komt niet
vanzelf van de grond. Zowel de
betrokken bestuurders als direct
betrokkenen in het OOV-veld
moeten Portfolio MIV omarmen.
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“Informatie-uitwisseling komt 
niet vanzelf van de grond”

zorg

“Hiermee
kunnen we 
slachtoffers
voorkomen”  
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Samen voorbereid Cristijn du
veilig
Marchie Sarvaas

Hoe wordt de informatieuitwisseling zelf getraind?

// Wie: VSTEP BV, Risk
Management Control BV
// Start: januari 2009
// Gekregen budget: 447.307 euro
// Steekwoorden: virtuele trainingen, BHV, informatievoorziening,
calamiteitenoefening
// Meer informatie:
Cristijn du Marchie Sarvaas,
info@vstep.nl, 010-2014520,
www.vstep.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende samenwerking &
coördinatie, onbekendheid met
ICT-mogelijkheden.
// Opschalingsambitie:
Van enkele organisaties naar
minimaal 30 ziekenhuizen en 12
penitentiaire inrichtingen.

Met een multiplayer trainings
applicatie. De bedrijfshulpverleners
oefenen hierin hun procedures
en ze oefenen hoe ze samen met
de professionele hulpdiensten
informatie kunnen uitwisselen.
Zo’n ICT-oplossing kan een enorme
maatschappelijke bijdrage leveren.

CEO VSTEP

Wat houdt het project in?
We gaan de informatievoorziening
tijdens calamiteiten tussen bedrijfs
hulpverleners en hulpdiensten
verbeteren. Die informatievoorziening gaan we sectoroverschrijdend
aanpakken met virtuele trainings
applicaties, zowel in ziekenhuizen
als in penitentiaire inrichtingen.
Daarbij werken de hulpverleningsdiensten ook mee.

Waarom is dat nodig?
Uit evaluatiestudies van calami
teiten uit het recente verleden is
gebleken dat de informatievoor
ziening van bedrijfshulpverleners
aan hulpdiensten tekort heeft
geschoten. Denk bijvoorbeeld aan
de brand in het ziekenhuis in
Almelo en de brand in het cellen
complex bij Schiphol. Als bedrijf
hulpverleners beter kunnen
aangeven bij de professionele
hulpverleners wat bijvoorbeeld
de calamiteit inhoudt en hoeveel
slachtoffers er zijn, kan de schade
worden beperkt en kunnen we
hiermee uiteindelijk ook slacht
offers voorkomen.

zorg

“We staan
dankzij het
draadloze
netwerk veel
beter met
elkaar in
verbinding”  
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Slimmer veilig

Siert Helder

Wat is het doel van het project?

// Wie: Gemeente Groningen,
Regiopolitie Groningen
// Start: januari 2008
// Gekregen budget: 826.620 euro
// Steekwoorden: meer informatie,
meer veiligheid
// Meer informatie:
Elle de Jonge,
elle.de.jonge@groningen.politie.nl,
06-52528783
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende samenwerking en
ontbreken van bestuurlijke
regie.
// Opschalingsambitie:
Van districtsniveau naar shared
service center met aanpalende
politiekorpsen.

Medewerker Research en
Innovatie

Slimmer Veilig draagt bij aan meer
veiligheid op straat. Vooral hulp
verleningsdiensten staan dankzij
het draadloze netwerk veel beter
met elkaar in verbinding.

Hoe slimmer veilig?
Het project Slimmer Veilig
bevordert het snel uitwisselen van
informatie tussen mobiel werkende
overheidsdiensten. Dit is mogelijk
met een nieuw draadloos breedbandnetwerk dat stadsdekkend
over Groningen wordt gelegd.
Vooralsnog is het project vooral
interessant voor de politie. Het
biedt uitzicht op een doorbraak
naar landelijke opschaling.

Zijn er nog verbeterpunten?
Goede communicatie gedurende
het hele project is erg belangrijk.
Hetzelfde geldt voor een trans
parante en duidelijke opdrachtverstrekking. Wat beter kan, is de
samenwerking tussen de keten
partners.
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CHOICE
E-Inspecties
Implementatie ketensamenwerking jeugd
Jongin
KiSS
Kijk mijn wijk
UCee Station
Versterking Buurtcommunity
Welkom in onze wijk

veiligheid

sectoroverstijgend

zorg

CHOICE

Kees bastiaanse

// Wie: Jeugdriagg Noord Holland
Zuid (PratenOnline), De Jutters
(GripOnline), Tactus verslavings
zorg en Casa Nederland
// Start: juli 2008
Gekregen budget: 787.500 euro
// Steekwoorden: jongeren,
oplossingen voor problemen,
internet, keuzevrijheid
// Meer informatie:
Drs. J.A. Oijevaar,
secretariaat@pratenonline.nl,
023 – 5269852
// Geadresseerd Systeemfalen:
Goede samenwerking ontbreekt in
de hulpverleningsketen voor
jongeren, het ontbreken van vraag
articulatie.
// Opschalingsambitie:
een verdubbeling van het bereik
van de Jeugd GGZ van 100.000
naar 200.000 jongeren.

directeur / bestuurder
Jeugdriagg Noord Holland
Zuid

Wat heeft CHOICE voor ogen?
Een betere hulpverlening voor
jongeren tijdens hun zoektocht
naar antwoorden en oplossingen
op het gebied van geluk en welzijn:
verslaving, psychische problemen
en sociaal maatschappelijke
problemen. De website geeft
jongeren een breed palet aan
oplossingen in een dialoogvorm
passend bij de informatiebehoefte.

Hoe helpen jullie de jongeren?
CHOICE is een volwaardige
online omgeving, vol oplossingen
op psychosociaal gebied binnen
een geïntegreerde hulpverleningsomgeving. De website is meer dan
een luisterend oor. Jongeren
kunnen er terecht voor informatie,
tests, chats, contact met deskundigen en lotgenoten. De site is
laagdrempelig, betrouwbaar,
veilig en vertrouwd. Contact is snel
gelegd tussen jongeren onderling,
maar ook met een deskundige,
zoals een hulpverlener.

mobiliteit
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Wanneer komt de website
online?
Vanaf 1 januari 2010 moet de site
voor iedereen toegankelijk zijn. In
de technische en operationele zin
moeten we nog wat uitdagingen
overwinnen. Zo is de selectie van
een goed internetbureau, dat de
kernwaarden van CHOICE kan
vormgeven, van groot belang. We
hebben een solide project
organisatie op touw gezet en er is
een goede samenwerking tussen
de vier betrokken partners in de
gezondheidszorg, met expertise op
het gebied van geestelijke gezond
heidszorg, verslavingszorg en
seksualiteit.
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“De website is meer 
dan een luisterend oor”

zorg

“e-Inspecties laat
rijksinspecties beter
samenwerken.”
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e-Inspecties

Bart-Jan Hindriks

Wat is er al bereikt?

// Wie: Arbeidsinspectie,
Inspectie Verkeer en Waterstaat,
Voedsel en Warenautoriteit,
Algemene Inspectiedienst,
Gemeente Zwolle, Milieudienst
Rijnmond
// Start: 2006
// Gekregen budget: 1.375.000 euro
// Steekwoorden: informatie delen,
voorbereiden, samenwerken
// Meer informatie:
Bart-Jan Hindriks,
info@e-inspecties.nl, 070-8887656,
www.e-inspecties.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Gebrekkige samenwerking &
informatie-uitwisseling
// Opschalingsambitie:
Van individuele inspecties naar alle
Rijksinspecties, brede informatie
afdeling.

programmamanager

De pilots voor de voorzieningen
Digitaal Dossier en de Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR).
Met de GIR kunnen inspecteurs
gezamenlijk waarnemingen uitwerken, conclusies trekken en zo
samen één eindrapport schrijven.
De GIR is bijvoorbeeld al gebruikt
bij het toezicht op gevaarlijke
stoffen (BRZO) en bij de chemische
bedrijven in de regio Rijnmond
(DCMR). Vanaf 2009 worden ook
kinderopvanginstellingen met een
eigen versie van de GIR geïnspec
teerd.

Wat houdt het project in?
e-Inspecties faciliteert een betere
en slimmere samenwerking tussen
inspectiediensten door generieke
ICT-voorzieningen in te zetten.
De rijksinspecties houden toezicht
op vrijwel alle maatschappelijke
sectoren. Van kinderopvang tot
chemie en van wegvervoer tot
gezondheidszorg.

Wat is de maatschappelijke
bijdrage?
Door ICT slimmer in te zetten,
helpt e-Inspecties de rijksinspecties
en andere toezichthouders beter
samen te werken. Hierdoor worden
inspecties effectiever en efficiënter.
En zo ervaren burgers en bedrijven
minder overlast van de inspecties.

Grootste uitdaging?
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Om 14 rijksinspecties met daar
achter vele duizenden inspecteurs
te laten samenwerken op ICT-vlak,
is veel overtuigingskracht en een
goede visie nodig. Maar ICT is
geen wondermiddel. Inspecteurs
moeten op een andere manier gaan
werken voordat we daadwerkelijk
effecten bereiken. Dit vereist
bewustwording en ondersteuning.

zorg

“Dit project
draagt bij aan
een landelijke
dekking van de
verwijsindex”
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Implementatie
keten
samenwerking
jeugd
// Wie: Programmaministerie voor
Jeugd & Gezin
// Start: // Gekregen budget: 1.200.000 euro
// Steekwoorden: praktisch, doelgericht, innovatief, bevorderen
ketenbrede samenwerking, verwijs
index jongeren
// Meer informatie:
Nicolette Damen,
Nicolette.damen@jeugdengezin.nl,
(070-3406992)
// Geadresseerd Systeemfalen:
ontbrekende samenwerking tussen
organisaties en instanties op lokaal
niveau.
// Opschalingsambitie:
versneld implementeren van
verwijsindex risicojongeren

veiligheid

Nicolette Damen
projectleider, programma
ministerie voor Jeugd &
Gezin

Wat gaan jullie doen?
Via lokale versnellingsworkshops
willen we versneld samenwerkingsafspraken totstandbrengen, waardoor we het implementeren van
de verwijsindex risico’s jeugdigen
stimuleren. In dit landelijk elektronisch systeem melden hulpverleners als zij een bepaald risico bij
een jeugdige signaleren. Als
meerdere hulpverleners bij dezelfde
jeugdige een melding doen,
worden ze met elkaar in contact
gebracht via een signaal. Zo
kunnen de hulpverleners relevante
informatie uitwisselen en hun
trajecten op elkaar afstemmen.

Wat is de maatschappelijke
bijdrage van het project?
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Dit project draagt bij aan de
doelstelling van de minister voor
Jeugd en Gezin: eind 2009 moet de
verwijsindex een landelijke dekking
hebben. Het brengt gemeenten en
ketenpartijen sneller bij elkaar om
samenwerkingsafspraken te maken.
Uit de praktijk blijkt namelijk dat
het maken van deze afspraken
intensief en tijdrovend is, waarbij
veel kennis en convergentiekracht
nodig is. De samenwerkings
afspraken worden vastgelegd in
een convenant en dit vormt de
basis waarop gemeenten kunnen
aansluiten op de verwijsindex.

sectoroverstijgend

Hoe zorgen jullie dat gemeenten
en partners sneller afspraken
maken?
Met versnellingsworkshops op
lokaal niveau. Het afstemmen
van de inhoud op de behoefte
van de deelnemende partijen bleek
nog een uitdaging, aangezien de
ene gemeente meer voorbereid is
op de index dan de andere.

zorg

mobiliteit

Jongin
// Wie: Stichting Spectrum,
Kuseema, PJ Partners, Gemeente
Arnhem, GGD Flevoland,
Nationale Jeugdraad, Hulp
verlening Gelderland Midden
// Start: september 2008
// Gekregen budget: 653.514 euro
// Steekwoorden: Jongin is de
virtuele toegang tot het lokale
Centrum voor Jeugd en Gezin
// Meer informatie:
Sylvia Vlaardingerbroek,
S.Vlaardingerbroek@spectrumgelderland.nl, 026-3846257,
www.jongin.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Gebrek aan ketenregie en beperkte
vraagmacht verhinderen verdere
opschaling.
// Opschalingsambitie:
Binnen 2 jaar minimaal 53
jongerenportalen succesvol
implementeren.
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“Jongeren hebben behoefte
aan betrouwbare, actuele
en toegankelijke informatie,
dicht bij huis.”

onderwijs

veiligheid

Sylvia
Vlaardingerbroek
Beleidsmedewerker bij
Spectrum en projectleider
Jongin

Wat is Jongin?
Jongin is een leuke, informatieve
en onderhoudende website voor
jongeren van 12 tot en met 23 jaar.
De website biedt jongeren voor
hen toegesneden informatie over
diverse onderwerpen, zoals zorg,
onderwijs, geweld, drugs en seks.
Ook verwijst Jongin naar plekken
dicht bij huis, waar jongeren hulp
of advies kunnen krijgen, en
bevordert de communicatie tussen
jongeren. Doel is Jongin in zoveel
mogelijke Nederlandse gemeenten
toegankelijk te maken.

Bijzonder detail?
Elke Jonginwebsite is uniek.
Jongeren screenen zelf de teksten en adviseren bij de opzet en
vormgeving. Gemeenten hebben
met Jongin de regie voeren op
jongereninformatie en advies. Ook
stimuleert de website intensieve
samenwerking tussen uitvoerende organisaties. De Natio
nale Jeugdraad adviseert ons over
het project en de gemeenten over
de uitvoering.

sectoroverstijgend

Belangrijkste aandachtspunten
tijdens de invoering?
Gemeenten en andere betrokken
organisaties werken nog sterk aanbodgericht. Het kost bijvoorbeeld
veel tijd en moeite om teksten
om te zetten in voor de doelgroep
begrijpelijke taal. We proberen dit
op landelijk niveau op te lossen.
Daarnaast vergt samenwerking
tussen organisaties specifieke
aandacht.

Nog te overwinnen?
Jongin koppelt thema’s aan NAWgegevens van organisaties. We
maken daarbij gebruik van de
sociale kaart So-card (GGD) en
G!ds. Sommige gemeenten maken
al gebruik van een andere aan
bieder. Als gemeenten al een
andere aanbieder hebben,
bespreken we de samenwerkingsmogelijkheden.

zorg

mobiliteit

onderwijs

KiSS
// Wie: Provincie Groningen
en alle 25 gemeenten in
Groningen
// Start: juli 2008
// Gekregen budget: 1.072.056 euro
// Steekwoorden: invoering
provinciebrede verwijsindex
Groningen
// Meer informatie:
Harry Woltring,
info@zorgvoorjeugd.nu,
06-22924284,
www.zorgvoorjeugd.nu
// Geadresseerd Systeemfalen:
Onvoldoende samenwerking
waardoor ook vraagarticulatie niet
tot stand komt; ontbreken van
regiefunctie.
// Opschalingsambitie:
Opschaling project vanuit één
gemeente naar de gehele
provincie Groningen.

“Het is een kunst de juiste partners 
op de juiste wijze te betrekken””
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veiligheid

sectoroverstijgend

Sharmila
Raghoebar

Wat waren de mooiste
uitdagingen?

Programmamanager
ketenregie

Het is een kunst de juiste partners
op de juiste wijze te betrekken
bij de invoering van het systeem.
Ook belangrijk is een strategisch
kader, dat wordt gedragen door
alle hulpverleningsinstellingen,
de provincie én haar vijfentwintig
gemeenten.

Wat is de basis van KiSS?
Het project KiSS voert het
signaleringssysteem in voor Zorg
voor Jeugd in de provincie
Groningen. Het systeem is
bedoeld om problemen bij kinderen
en jongeren tot 23 jaar te
signaleren en vervolgens de
coördinatie van zorg te organiseren.
De invoering van het signaleringssysteem hangt samen met lande
lijke ontwikkelingen, zoals de
inrichting van de Centra voor
Jeugd en Gezin. Centraal staan een
gezamenlijke visie en methodieken.

Wat maakt het project
succesvol?
KiSS zorgt voor een betere
organisatie van de coördinatie
functie in de jeugdhulpverlening.
Denk aan sneller gegevens
uitwisselen tussen verschillende
instanties. Een goed signaleringssysteem leidt tot relatief minder
escalerende en risicovolle situaties
bij jongeren. Kwetsbare jeugdigen
worden geholpen en de preventieve werking wordt verbeterd.

Trots op?
Ik ben vooral trots op de samen
werking met de partners in
Groningen. In de zomer van 2008
hebben we de projectorganisatie
ingericht en een partnerschap
convenant opgesteld. Dankzij de
inzet van alle partners is er een
goed strategisch kader opgesteld.

zorg

“Zonder dat het voelt
als leren, leren ze
enorm veel”

mobiliteit

Kijk mijn wijk
// Wie: Stichting Meet my Street,
Stichting Beleven, Stichting
Dynamo
// Start: mei 2009
// Gekregen budget: 426.565 euro
// Steekwoorden: film, jongeren,
contact, buurtbewoners
// Meer informatie:
Conny van der Bijl, directeur,
conny@meetmystreet.nl,
06-15507161,
www.meetmystreet.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
gebrek aan coördinatie, gebrek
aan inzicht mogelijkheden ICT,
bekostiging
// Opschalingsambitie:
In 7 wijken structurele plek,
kennismaking in meerdere wijken.

onderwijs

veiligheid

Conny van der
Bijl
Directeur

Wat houdt Meet my Street in?
Meet my Street nodigt jongeren uit
hun leefomgeving in beeld te
brengen in fotoseries, korte films
en geluidsopnames. Ze worden
begeleid door mediakunstenaars,
monteren zelf op de computer en
publiceren op internet, tv en live
in de buurt. Meet my Street brengt
jongeren in contact met verschillende mensen in hun wijk, van jong
tot oud, in bedrijven, in winkels, op
de markt of op straat. De projecten zijn een samenwerking tussen
scholen voor voortgezet onderwijs
(met name VMBO) en jongeren
centra.

Wat is de kracht van Meet my
Street?
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De projecten brengen jongeren in
contact met mensen waar ze
anders nooit mee in gesprek
zouden komen, met de camera in
de hand durven de jongeren
mensen aan te spreken. De
projecten vergroten daardoor hun
blikveld en inzicht in hun eigen
wereld. We benaderen jongeren
positief, vanuit mogelijkheden,
kansen en talenten, niet vanuit
problemen. We versterken jongeren
op het gebied van nieuwe media
en sociale contacten.

sectoroverstijgend

Waarom zijn projecten als Meet
my Street belangrijk voor het
onderwijs?
Voor docenten is er een andere
manier van omgang met de leerlingen, doordat ze een beeld krijgen
van de leefomgeving van de
jongeren. En omdat de leerlingen
in hun eigen omgeving aan de slag
gaan, wordt school een verlengstuk
van de buurt. Zonder dat het voelt
als leren, leren ze enorm veel. De
omgeving is meer betrokken bij de
school en vice versa. En praktijk
wijst uit dat dit kan bijdragen aan
een lager leerlingverzuim.

zorg

“Door het project
kunnen jongeren
van hun passie,
hun beroep
maken”

mobiliteit

onderwijs

veiligheid

UCee Station

Mirjam du Cloo

// Wie: Click F1
// Start: 1 april 2009
// Gekregen budget: 578.720 euro
// Steekwoorden: wijkgerichte
jongerenparticipatie en mediaeducatie
// Meer informatie:
Mirjam du Cloo, Projectleider
UCee Station, mducloo@clickf1.nl,
06- 12034243, www.clickf1.nl /
www.uceestation.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Subsidiestromen, nodig voor doorgroei, zijn niet ingericht op crossmediale jongerenparticipatie
// Opschalingsambitie:
Technische en kwalitatieve uitbreiding tot 20 wijken in twee
steden.

projectleider UCee station

Mark van Rijn
projectcoördinator UCee
Station

Wat is UCee Station?
UCee Station is een internet
‘media’-station door en voor jongeren. In de wijken en op de scholen
leren de jongeren zelf radio,
filmpjes en artikelen maken,
waarmee zij hun eigen leven en
de gebeurtenissen in hun eigen
omgeving kunnen verslaan. In de
stad wordt een virtueel netwerk
van stations aangelegd, als een
metronetwerk in een metropool. De
organisaties uit de wijken (stations)
krijgen voor hun jongeren elk een
perron. Dit kunnen scholen, buurtcentra, culturele instellingen of
jongerenzelforganisaties zijn.

Wat is de bijdrage van het project
aan de leefbaarheid in de wijk?
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Jongeren nemen vanaf jonge
leeftijd een aparte positie in de
maatschappij in. Jongeren die zich
positief en actief opstellen in een
wijk kunnen een groot voordelig
effect opleveren op het gebied van
veiligheid, sociale cohesie en dus
positieve dynamiek. UCee Station
wil met dit gedachtegoed een
platvorm bieden, dat het dynamische en ongecontroleerde van deze
doelgroep omzet van het negatieve
naar het positieve, in een veilige en
jongerenproof omgeving.

sectoroverstijgend

Wat maakt UCee Station tot een
succes?
Het is een totaalconcept dat inhoudelijk, technisch en strategisch ver
is doorgedacht, zonder dat dit te
merken is voor de jongeren. UCee
Station is een crossmedia - spin
in een jongerennetwerk: een platform, een ketenaanbod, een spin
in het web en een infrastructuur
tegelijkertijd.

zorg

Versterking
Buurtcommunity
// Wie: Buurtzorg Nederland, Ecare
Services
// Start: april 2009
// Gekregen budget: 425.335 euro
// Steekwoorden: Zelfsturing,
Buurtgericht, Zorgnetwerk, Sociale
cohesie.
// Meer informatie:
Ard Leferink (projectmanager),
a.leferink@ecareservices.nl,
06-10937904,
www.buurtzorgnederland.com
// Geadresseerd Systeemfalen:
Versnipperde zorg, versnipperde
bekostiging. Afstemming niet
declarabel.
// Opschalingsambitie:
van 75 naar 150 buurten en naar
andere dienstverleners
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Ard Leferink

Zorg en ICT, gaat dat wel samen?

projectmanager

Het beste antwoord is misschien
wel de reactie van een van onze
zorgverleners: ‘Het is knap dat ICTers in staat zijn de behoefte van
buurtzorgers en hun cliënten zo
digitaal in kaart te laten brengen
dat we allemaal het gevoel krijgen
dat het er wezenlijk toe doet. Dat
het op deze manier heel goed
werkt en de snelheid en efficiëntie
ten goede komt.’ Wij ervaren dat
zorgprofessionals van soms digibeten uitgegroeid zijn tot koplopers
in ICT-gebruik. Dat is een erg
belangrijk uitgangspunt voor
verdere opschaling.

Wat houdt jullie project in?
Ons project richt zich op de
verdere opschaling van een buurt/
wijkgericht thuiszorgconcept,
waarbij zelfsturing en buurtgericht
trefwoorden zijn. ICT wordt ingezet
voor zorgregistratie, coördinatie
en communicatie in de zorgketen,
met de zorgprofessional als case
manager. We gaan ons platform
uitbreiden naar 150 wijken en
maken het ook toegankelijk voor
mantelzorgers en (welzijns)dienst
verleners.

Wat is de maatschappelijke
relevantie?
Het gaat hier vooral over de zorg
voor kwetsbare doelgroepen:
patiënten die nog net thuis kunnen
wonen. De patiënt is uitgangspunt,
er wordt gekeken naar de mogelijk
heden vanuit zijn/haar omgeving
en de zorg wordt hier omheen
georganiseerd. De zorgprofessional
wordt daarmee feitelijk ook
regisseur en voorkomt versnippe
ring in de zorgverlening. Doel
stelling is om ervoor te zorgen dat
iemand zo lang mogelijk thuis kan
blijven wonen, met behoud van
kwaliteit van leven.

mobiliteit

onderwijs

veiligheid

sectoroverstijgend

“Met de zorgprofessional als case
manager en de patiënt en omgeving
als uitgangspunt, kan er écht zorg
op maat geleverd worden.”

zorg
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mobiliteit

onderwijs

veiligheid

sectoroverstijgend

Welkom in
onze wijk

Adela
el Mahdaoui

Wat is de basis voor het
opschalen?

// Wie: Codename Future, Waag
Society, OSG Schiedam,
Dongemond College, Rijswijks
Lyceum
// Start: april 2009
// Gekregen budget: 308.150 euro
// Steekwoorden: Jongeren, GPSgame, Wijkverbetering, Duurzaamheid, Triple P.
// Meer informatie:
Adela el Mahdaoui
(projectmanager),
adela@codenamefuture.nl,
070-302 47 70,
www.codenamefuture.nl
// Geadresseerd Systeemfalen:
Moeilijkheden jongeren te laten
participeren (overheid) en niet
motiverend onderwijs (scholen).
// Opschalingsambitie:
50 scholen in heel Nederland.

Projectmanager

Er is reeds een succesvol project
Prachtwijken uitgevoerd op 10
scholen in Den Haag e.o. Tevens is
het GPS spel succesvol ingezet op
een tiental Amsterdamse scholen.

Waar staat Welkom in onze wijk
voor?
Met het project “Welkom in onze
wijk” willen de deelnemers
jongeren een actieve en constructieve rol laten spelen in hun wijk.
Jongeren krijgen de kans hun
woon- of schoolwijk op virtueel
niveau naar eigen inzicht in te
richten. Dat gebeurt via hun
school, waar ze allemaal zitten.
Deelnemende jongeren worden uitgedaagd de positieve zaken in hun
wijk voor anderen te verbeelden en
te beschrijven en verbeterplannen
te bedenken voor de dingen die
hen niet bevallen. Zo raken
jongeren op een positieve manier
betrokken bij hun wijk en kunnen
ze via een GPS rondleiding in hun
wijk aan wijkgenoten en gemeente/deelraad laten zien hoe hun
ideale wijk eruit ziet. Daardoor zal
negatief gedrag van de jongeren
in “hun” wijk naar verwachting
minder worden.

Wat maakt de aanpak van
Welkom in onze wijk nou precies
uniek?
De jongeren wordt gevraagd mee
te denken over de verbetering van
hun wijk op een manier die bij hun
past. In plaats van de jongeren
te benaderen als veroorzakers
van problemen, wordt ze met dit
project gevraagd verbeterplannen
te bedenken, uit te werken en te
presenteren. Dat gebeurt op school,
met een aansprekend ICT project.

“Het project biedt jongeren en scholen 
de mogelijkheid om zich op een 
positieve manier in de wijk te profileren.”
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