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De Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe bestuurt 

27 basisscholen met ca 6.600 leerlingen en ca 550 personeelsleden 

in de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Biddinghuizen, 

Swifterbant, Elburg, ‘t Harde, Harderwijk, Nunspeet, Putten & Apeldoorn. 

Over de SKO



Verandering educatie-systeem

Innovatieve rol leerkracht

Leiderschap

Leerling centraal

Verandering noodzakelijk







Opzet portaalomgeving

 ETTU heeft een architectuur uitgewerkt voor de realisatie van een 

onderwijsportaal voor ‘t Onderwijsbureau Bureau Meppel en haar besturen. 

Partners bij het portaal:



Start to go bestuursportaal zorgt voor gedegen mogelijkheden.

Cloud Social Intranet in SharePoint Online (Office 365)

Door de wet van de remmende voorsprong nu alleen in te zoomen op 

functionaliteiten:

 Verbinden

 Profielen zoeken

 Volgen van sites rondom een thema

 Informatie zoeken vanuit de betreffende rol 

(leerling – leraar – directie – intern begeleider – iCoach - bestuurder –

leerling - ouder - …)

Processen device onafhankelijk





Communiceren

 E-mail – 50 GB per gebruiker

Dataopslag in SharePoint – 1 TB per gebruiker

Globale adreslijsten binnen het bestuur per school

 Agenda

 Lync – (Skype voor Business) Video Conferencing

Processen device onafhankelijk



 Samenwerken

 Overkoepelende teamsites

 Volgen van communities

 Blended learning

 plaatsonafhankelijk leren, de leraar blijft procesbewaker

 Ondersteunen

 Centraal gefaciliteerde formulieren

 Workflows tussen OBM en bestuur

 Kennis delen

 Centrale taxonomie metadata

 Gedeelde document typen (sjablonen en metadata)

Processen device onafhankelijk



Visie

Leiderschap en 
management

Personeel

Management 
van onderwijs-

processen
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ondersteunen
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door 

het personeel

Waardering 

door 

de klanten

Resultaten 
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Waardering 
door de 

maatschappij

Cultuur en 
klimaat

Middelen en 
voorzieningen

Metadata INK



• Personeel

• Financiën

• Onderwijs & Kwaliteit

• Bestuur & Organisatie

• Materieel

• Leerlingen

Metadata werkvelden



Rolverdeling binnen Office 365



User management



O ja …. ik wil maar 1 keer inloggen ………..

Opzet Office 365



‘Start to go’ Communicatieportaal



Overzicht van al het nieuws



Beleid pagina



Werkpagina afdeling



Akke & Demi



Dashboard verzuim en begroting



Publiek Nieuws 

- Publiek nieuws:
Iedereen

- Directienieuws: OBM, 
Besturen, dir. scholen

- Bestuursnieuws: 
OBM, Besturen

OBM

Publiek Nieuws 

- Publiek nieuws:
Iedereen

- Directienieuws: OBM, 
Besturen, dir. scholen

- GMR nieuws: 
MR’s van de scholen

Bestuur

Publiek Nieuws 
- Publiek nieuws: 

Iedereen

- MR nieuws: 
GMR

School 

Intern Nieuws 

- Globaal nieuws: 
Bezoekers van de site 
en de Home-site

- Lokaal nieuws: 
Bezoekers van de site

Intern Nieuws 

- Globaal nieuws: 
Bezoekers van de site 
en de Home-site

- Lokaal nieuws: 
Bezoekers van de site

Intern Nieuws

- Globaal nieuws: 
Bezoekers van de site 
en de Home-site

- Lokaal nieuws: 
Bezoekers van de site



Lync - Online samenwerken



Lync – delen van documenten



Start to go portaal 

• Elk bestuur eigen design 

• Elk bestuur ‘in control’ van haar eigen informatie

• Fase II en III ook leerlingen en ouders toevoegen voor alle 

scholen



Toekomstige functionaliteiten

• Middels workflow In- en uitdiensttreding organiseren van 

collega's

• Directe Single Sign on koppeling met Parnassys vanaf 

begin 2015 



• Koppelingen met digitale leermiddelen b.v. 

Oefenweb: Rekentuin / Taalzee

• Brightcentre

• Leerlingenportaal, ontsluiting informatie

• Persoonlijke ‘about me’ pagina 

• Vergroting betrokkenheid ouders & leerlingen

• Integratie met OneNote b.v. Digitaal portfolio



Leerlingenportaal



Portfolio per leerjaar



Kinderen werken online samen



kristian.vandenberg@skofv.nl

@kvdberg

www.linkedin.com/in/kristianvandenberg


