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Workshop Informatiemanagement in het voortgezet onderwijs  
Van onderwijsvraag naar ICT-aanbod 
 
Binnen scholen wordt steeds meer informatie gebruikt en uitgewisseld als gevolg van de 
toenemende digitalisering. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van digitale leermiddelen, de 
administratie van leerlinggegevens, de uitwisseling van toetsresultaten, het opstellen van 
rapportages over schoolopbrengsten, de communicatie met ouders. Steeds meer processen binnen 
de school worden afhankelijk van informatievoorzieningen. Dit levert allerlei vraagstukken op, zoals:  

 Hoe zorg ik voor een goede afstemming tussen wat het onderwijs wil en wat ICT kan bieden? 
 Hoe maak ik de juiste keuze voor bijvoorbeeld een ELO? 
 Hoe houd ik leermiddelen betaalbaar? 
 Hoe houd ik regie op mijn ICT-organisatie? 
 Wat organiseer ik centraal en decentraal op het gebied van ICT? 
 Wat besteed ik uit ten aanzien van ICT-diensten?  

Waarom deze workshop?   

Herken je je in bovenstaande vraagstukken? Dan is deze workshop voor jou een ‘must’. Deze 
workshop helpt scholen bij het in kaart brengen van de informatiebehoefte vanuit de 
onderwijsorganisatie, en welke eisen er daarom gesteld dienen te worden aan de ICT-voorzieningen. 
Daarnaast helpt de workshop scholen om een betere opdrachtgever te zijn richting hun ICT-
organisatie en -leveranciers.   

Informatiemanagement is van belang voor:   

 Optimaal gebruik van ICT als middel om onderwijs te verzorgen 
 Maken van samenhangende keuzes voor ICT-investeringen vanuit de onderwijsvisie 
 Het beheersbaar maken van ICT 

Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs gaan om deze redenen aan de slag met 
informatiemanagement. In deze workshop krijg je een duidelijk beeld van wat hierbij komt kijken.    

Over de workshop   

In deze workshop ga je aan de slag met cases vanuit je eigen praktijk. In de workshop worden de 
volgende onderwerpen behandeld, waarbij je eigen casus centraal zal staan:  

 De inrichting van de ICT-organisatie en de verbinding met het onderwijs 
 De rol van de informatiemanager 
 Aanpak voor het uitwerken van informatie- of leermiddelenbeleid 
 Vraagarticulatie vanuit de vaksecties 
 Succesvol ICT-projecten uitvoeren 
 Het keuzeproces rondom ICT-investeringen  

Met je eigen schoolsituatie als basis kunt je na afloop van de workshop:  

 Het gesprek voeren binnen je school over het belang van informatiemanagement 
 Een idee vormen over hoe informatiemanagement binnen jouw school georganiseerd zou 

kunnen worden 
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 Aan de slag met de uitwerking van het informatie- of leermiddelenbeleid op je school 
 Een onderbouwing opstellen voor een ICT-investering binnen je school.  

Voor wie?   

Deze workshop is interessant voor schooldirectie, hoofd ICT en/of –bedrijfsvoering, of andere 
functies die zich bezighouden met beleid en financiering met betrekking tot ICT-voorzieningen 
binnen de instelling. Het is zowel voor scholen die echt met een informatiemanager (gaan) werken 
als voor scholen die alleen de principes willen toepassen. 

Waar en wanneer?   

Op Slimindeklas.nl/trainingen vind je een overzicht van de actuele data en locaties waar deze 
workshop gegeven wordt.  

Kosten 

€ 450 per persoon exclusief BTW. 

Maatwerk  

Heb je interesse in deze workshop, maar wil je deze op je eigen locatie laten plaatsvinden? Of het 
volledig toespitsen op de situatie op jouw instelling? Wij bespreken daarvoor graag de 
mogelijkheden. Neem contact met ons op via training@slimindeklas.nl of bel 020 – 420 13 96.  

Over de workshopleider   

De workshop wordt gegeven door Tonny Plas. Tonny heeft als beleidsadviseur, project- en 
programmamanager op het gebied van informatiebeleid in het onderwijs veel ervaring. Zijn kennis 
van het onderwijs en zijn onderwijskundige achtergrond helpen bij het begrijpen van de 
informatievraagstukken die spelen binnen scholen. Tonny is nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de publicaties van Kennisnet rondom informatiebeleid en informatiebeveiliging. 


