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Voorwoord 
Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat is zowel onze missie in 
het onderwijs als in de werkwijze van O2A5. We zorgen ervoor dat 
iedereen zich bij ons veilig en welkom voelt, we zijn zelfstandig en 
verantwoordelijk, leren van elkaar, werken aan onze eigen 
ontwikkeling en nemen actief deel aan de samenleving. 

Deze missie en visie zijn uitgewerkt in zeven strategische thema’s 
die qua invulling (bewust) ruimte bieden aan dialoog: als 
professionals onder elkaar, met de leerlingen en hun ouders, onze 
samenwerkingspartners en andere stakeholders. Bij alles wat we 
doen en bij iedere keuze die we maken betrekken we één of 
meerdere thema’s. Zo worden ze onderdeel van ons dagelijks werk. 

Onze missie en visie op ICT moeten hierbij aansluiten. De rol die 
ICT krijgt in het onderwijs aan de leerling van nu - de “app 
generatie” - zou integraal onderdeel van onze thema’s moeten zijn. 
Vanuit die gedachte heeft een werkgroep van ICT-coördinatoren, 
directeuren en stafleden na een aantal gespreks- en feedbackrondes 
gekozen voor wie we zijn (missie) en wat we doen (visie) als het om 
ICT gaat. Hierbij zijn vier invalshoeken gehanteerd: het kind, de 
school, de omgeving en de organisatie. 

Met de vaststelling van dit document begint de zoektocht pas goed. 
ICT ontwikkelingen gaan zo snel dat wat we vandaag opschrijven, 
morgen verouderd kan zijn. Dit document geeft het kader 
waarbinnen op bestuurlijk niveau (Kaderbrief) en schoolniveau 
(jaarplan) gekozen kan worden voor de nadruk op het ene of  
andere missie- en visie element. Per element zijn succescriteria 
benoemd. Die bieden houvast voor de nadere dialoog en voor de 
uiteindelijke keuzes: dáár gaan we voor! 

Bert van der Lee 
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Inleiding   
 

Relatie met eerdere strategische keuzes 
De ICT-missie en -visie elementen staan niet op zichzelf. Ze zijn 
gerelateerd aan een aantal strategische thema’s van O2A5. De 
cirkel “Kind” (p. 4) maakt onder meer concreet hoe we ICT willen 
inzetten om onze leerlingen betekenisvol te laten leren en werken 
(thema 3 strategisch beleid; zie rechterpagina). ICT speelt verder 
een duidelijke rol in het thema “Verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap” (zie rechterpagina). Een aantal van de ICT-
elementen zullen dan ook aan de uitwerking van deze strategische 
thema’s worden toegevoegd.  

Hoe gaan we om met de vastgestelde missie en visie ICT 
Na advisering, vaststelling en goedkeuring door de diverse gremia 
kunnen scholen aan de slag met de uitvoering. Omdat veel al 
bekend is, hoeven zij echter niet te wachten; de meeste scholen zijn 
zelfs op onderdelen al gestart. 
Scholen leggen zelf accenten. Idealiter liggen die in de lijn met de 
onderwijskundige visie en ontwikkelingen van de school. Daarnaast 
stelt het bestuur jaarlijks voor alle scholen doelstellingen in de 
Kaderbrief; vanaf 2020 zo ook voor de ICT. In de 
clustermanagementgesprekken die de directies met het bestuur 
hebben, komt de voortgang van deze doelen ter sprake.  
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Kind 
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Kind – missie 
 

 Succescriteria (Wat zien we als dat is gelukt?)  
 

Ik ben digitaal vaardig 1. Elke leerling kan diverse devices gebruiken op een manier die past bij hun leeftijd.  
2. Elke  leerling kan de programma’s die voor hem/haar zijn bedoeld, goed gebruiken. 

 

Ik werk samen 1. Vanaf groep 5 werken de leerlingen regelmatig (minstens 1x per maand) samen in een 
online document.  

2. De leerlingen kunnen werken met online samenwerkingstools. 
 

Ik ben mediawijs 1. In elke groep besteedt de leerkracht aandacht aan mediawijsheid  
 

Ik kan het (zelf) 1. Leerlingen werken zelfstandig met devices (aanzetten, opstarten programma/app, 
afsluiten). 

2. De leerlingen kunnen op een verantwoorde manier omgaan met devices (opruimen, 
opladen, zorgvuldig omgaan met) 
 

Ik voel me veilig 1. Leerlingen worden niet (digitaal) gepest. 
2. De leerlingen herkennen digitaal pesten 

 

Ik ontdek 1. ICT-middelen wordt structureel (aantoonbaar) ingezet bij ontdekkend leren. 
 

Ik mag zijn wie ik ben 1. ICT wordt ingezet als één van de middelen om verschillen in persoonlijke achtergronden 
te begrijpen. 

2. ICT wordt (ook) ingezet om specifieke talenten van leerlingen aan te spreken.  
3. ICT biedt ondersteuning bij beperkingen van leerlingen. 
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Kind – visie 
 

 

 Succescriteria (Wat zien we als dat is gelukt?)  
 

Betekenisvolle, veilige en uitdagende 
(digitale) leeromgeving. 

1. De digitale activiteiten van de leerlingen zijn direct gericht op het realiseren van 
gewenste doelen. (betekenisvol) 

2. De leerlingen in de bovenbouw kunnen hun doelen zien, aanvullen en volgen.  
3. Bij normaal gebruik van devices op school, worden de leerlingen niet geconfronteerd 

met ‘ongepaste’ inhouden. 
4. De leerlingen ervaren het gebruik van digitale middelen als uitdagend. (meten) 

 
Eigenaarschap 1. Doelen zijn (in de bovenbouw) digitaal zichtbaar voor de leerlingen. (Dit bevordert 

eigenaarschap)  
2. ICT wordt gebruikt om feedback makkelijker te maken.  

 

ICT-basis-vaardigheden 
 

1. De leerlingen hebben kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van 
computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten 
technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie 
te begrijpen. 
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Creatief en procesmatig met digitale 
tools problemen oplossen 
 

Toelichting 
 
Het gaat hier om computational thinking. Er kan ook worden gedacht aan een leerlijn 
programmeren, maar computational thinking is wel meer dan alleen programmeren.  
 

1. De leerlingen hebben vaardigheden die nodig zijn om problemen op te lossen waarbij 
veel informatie, variabelen en rekenkracht nodig zijn. 

2. Leerlingen begrijpen hoe informatie tot stand komt zodat je computersystemen kan 
benutten voor probleemoplossen, voor het denken in stappen.  

3. Leerlingen hebben (op hun niveau) inzicht in algoritmes (een reeks instructies om vanaf 
een beginpunt een bepaald doel te bereiken) en procedures (een verzameling 
activiteiten die in een bepaalde volgorde moet worden uitgevoerd) 

Informatie-vaardigheden 
 

1. Leerlingen kunnen informatie uit digitale bronnen scherp formuleren en analyseren. 
2. Zij kunnen relevante digitale informatie kritisch en systematisch zoeken, selecteren, 

verwerken en gebruiken  
3. Leerlingen kunnen digitale bronnen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid beoordelen en 

evalueren. 
 

Mediawijsheid 
 

1. Aan het eind van de basisschool hebben alle leerlingen een digitaal rijbewijs 
2. Elke school heeft een leerlijn mediawijsheid die ook als zodanig wordt uitgevoerd.  
3. Op O2A5 niveau is er een raamwerk mediawijsheid. Scholen kunnen dat raamwerk op 

maat maken.  
4. Scholen hebben een instrument om de vaardigheden voor het digitaal rijbewijs in kaart 

te brengen. 
5. Op O2A5 niveau is vastgesteld welke digitale vaardigheden zijn opgenomen in het 

digitaal rijbewijs.  
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School 
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School - missie 
 Succescriteria (Wat zien we als dat is gelukt?)  

 
Wij zijn professioneel 1. De leraren zijn ICT vaardig 

2. De benodigde ICT vaardigheden zijn beschreven. 
3. De leerkrachten kennen online samenwerkingstools 

 
Wij zijn actueel 1. Leraren, ouders en leerlingen ervaren de ICT omgeving als ‘modern’. 

 
Wij bieden een veilige omgeving 1. Alle medewerkers geven aan zich (digitaal) veilig te voelen en te werken. (o.a. AVG 

proof)  

Wij werken digitaal samen en delen 
kennis 

1. Er zijn gedeelde mappen waarin organisatorische zaken (afspraken) met elkaar 
worden gedeeld. 

2. Er zijn gedeelde mappen waarin onderwijskundige zaken ( o.a. lessen) met elkaar 
worden gedeeld. 
 

Wij communiceren (ook) digitaal 
 

1. ICT wordt gebruikt voor de actieve zoektocht naar en communicatie met ouders en 
andere partijen in de samenleving. (Denk aan gemeenten, verzorgingshuizen, 
sportclubs e.d.) 
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School - visie 
 

 Succescriteria (Wat zien we als dat is gelukt?)  
 

Software: adaptief en betekenisvol. 1. De software reageert adequaat op antwoorden van leerlingen. 
2. De software geeft de leerkracht gelegenheid tot data analyse. 

 

Goede en veilige digitale leer- en 
werkomgeving 
 

1. Er is een standaard digitale leeromgeving (bijv. MOO ) 

 

Voldoende en bijdetijdse apparaten  1. Er zijn genoeg devices beschikbaar 
2. De devices zijn niet verouderd.  

 

Actuele digitale programma’s en 
hulpmiddelen 

1. Digitale programma’s en hulpmiddelen zijn niet verouderd.  
2. Leraren maken regelmatig kennis met actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT.  
3. Op alle scholen is de Microsoft 365 zo ingericht dat de onderlinge samenwerking 

optimaal kan verlopen. 
4. Alle leraren zijn geschoold om optimaal met de Microsoft 365 omgeving te kunnen 

werken (o.a. Sharepoint).  
5. Documenten worden kunnen deelbaar worden gemaakt. 
6. Er komen gezamenlijke ‘mappen’ waarin ook documenten kunnen worden gedeeld 

tussen scholen en stafbureau. 

 
ICT-coördinator 1. Elke school heeft een ICT-coördinator.  

Digitaal vaardig (leraren) 1. In team/ per school is vastgesteld hoe digitaal vaardig de leraren moeten zijn.  
 

Veiligheidsbeleid 1. Er is een raamwerk sociaal veiligheidsplan op O2A5 niveau 
2. Elke school heeft dit raamwerk op maat gemaakt voor hun eigen school. 
3. Leerlingen zijn weerbaar t.a.v. sociale media 
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Omgeving  
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Omgeving - missie 
 Succescriteria (Wat zien we als dat is gelukt?)  

 
Wij werken samen ICT wordt (ook) ingezet in de samenwerking met mensen en organisaties in de omgeving.  

 
Wij bieden een veilige omgeving De ICT-omgeving is veilig (o.a. door toepassing van technologische-, gebruiks- en 

gedragsregels) 
 

Wij communiceren (ook) via sociale media Afspraken rondom communicatie via sociale media zijn vastgelegd. 
 

Wij zijn digitaal actueel Leraren, ouders en leerlingen ervaren de ICT-omgeving als bijdetijds. 
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Omgeving – visie 
 

 Succescriteria (Wat zien we als dat is gelukt?)  
 

Digitale informatie naar ouders met 
respect voor privacy 

1. Ouders vinden dat hun privacy door de school in voldoende mate wordt 
gewaarborgd. (AVG-proof) 

2. Voor digitale communicatie met ouders en met elkaar, gebruiken wij een digitaal 
platform (bijvoorbeeld Social Schools). 

 
Digitale samenwerking waar mogelijk of 
nodig 

1. ICT wordt (ook) gebruikt voor de actieve samenwerking met andere partijen in de 
samenleving.  
 

Afspraken gebruik sociale media 1. De school heeft een eigen website 
2. De school heeft vastgesteld of en hoe andere sociale media worden benut.  

 

Uitstekende websites 1. Alle scholen hebben een duidelijke website waar de contactgegevens snel en 
duidelijk te vinden zijn. 

2. Een aantal nader te benoemen elementen is op alle websites aanwezig en snel te 
vinden.  
 

Experimenteren en innoveren 1. Scholen hebben de ruimte om innovatieve ICT-producten uit te proberen. 
2. Er is een stimuleringsfonds van O2A5 voor innovatieve ICT-producten/ideeën. 

 

Digitaal platform 1. Voor digitale communicatie met de omgeving, gebruiken wij een digitaal platform 
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 Organisatie O2A5  
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 Organisatie - missie  
Succescriteria (Wat zien we als dat is gelukt?)  

Wij faciliteren  Het technisch beheer van apparatuur en infrastructuur is optimaal.    
  

Wij ontzorgen  Scholen moeten ervan uit kunnen gaan dat de apparatuur die ze hebben het doet en dat de 
infrastructuur werkt. Bij keuzes  (zowel technisch als onderwijskundig) kunnen 
zij bovenschoolse ondersteuning krijgen; bij problemen kunnen ze een beroep doen op de helpdesk.  
De medewerkers ervaren digitale systemen als gebruiksvriendelijk.   
  

Wij communiceren  Een senior beleidsadviseur communiceert proactief met de leden van de werkgroep ICT en de 
directies rondom ICT aangelegenheden. Hierdoor is er draagvlak voor genomen besluiten en worden 
besluiten ook uitgevoerd.  
  

Wij sturen  Rekening houdend met een groot draagvlak, worden er bovenschools keuzes gemaakt die voor 
alle scholen gelden. (zie: Visie) Willen we het kunnen beheersen en (betaalbaar) beheren, dan 
moeten we de keuzevrijheid beperken. Voorselectie centraal, decentraal (beperkte) keuzes.  
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Organisatie - visie  
 Succescriteria (Wat zien we als dat is gelukt?) 
  

ICT beheer wordt professioneel 
uitgevoerd  

1. Er is een professionele partij die ervoor zorgt dat de devices een uptime garantie hebben van 
99,9 % Dat wil zeggen dat ze het dus nagenoeg altijd doen. Dit geldt ook voor digiborden en 
touchscreens.   
2. Er is een bovenschoolse helpdesk die tickets volgt en zo nodig doorzet.   
3. Indien de leraar een probleem niet kan oplossen, wordt de ICT coördinator van de 
school ingeschakeld. Als zij (hij) het probleem niet binnen 5 minuten kan oplossen, wordt een 
ticket aangemaakt bij de bovenschoolse helpdesk.   
4. Als de ICT-er er niet is, kan er een beroep worden gedaan op de professionele partij.   
5. De professionele partij zorgt ervoor dat het probleem zo spoedig mogelijk wordt 
opgelost. Afspraken hierover zijn vastgelegd.   
  

Wij kopen apparaten en digitale 
diensten bij een beperkt 
aantal leveranciers  

Toelichting:  
Voor een efficiënt beheer, is het noodzakelijk dat het aantal verschillende apparaten wordt 
beperkt. Dat scheelt veel tijd en is dus goedkoper.   
1. Scholen worden verplicht om voor de keuze van een apparaten gebruik te maken van een 
beperkt aantal opties.   
2. Scholen worden verplicht om voor de toekomstige keuzes van digitale diensten (bv. voor 
contentmanagementsysteem website en internetverbindingen) gebruik te maken van een beperkt 
aantal opties. 
3. Voor die opties zijn zo nodig Europese en/of onderhandse aanbestedingen geweest die op 
organisatieniveau worden geregeld.  
  
  

Wij regelen licenties  1. Waar bovenschoolse licenties mogelijk en wenselijk zijn wordt dat op organisatieniveau 
geregeld.   
  

Wij werken conform AVG  1. De privacy en het omgaan met persoonsgegevens is door O2A5 volgens wettelijke normen 
geregeld.   
2. Scholen houden zich aan de wettelijke normen.   
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Wij gebruiken Microsoft 365 
en Sharepoint 

1. Voor het delen van documenten wordt Microsoft 365 gebruikt.  Hiervoor wordt de inrichting 
geoptimaliseerd.  
2. Alle medewerkers kunnen de voor hun noodzakelijke handelingen in Microsoft 365 uitvoeren. 
(Denk aan delen en opzoeken documenten en mailen naar collega’s van andere O2A5 scholen.)   
3. Wij communiceren digitaal, hiervoor onderzoeken wij welk platform daarvoor het meest 
geschikt is. Het gekozen platform wordt door alle medewerkers gebruikt.   
  

Wij organiseren scholing  1. Als blijkt dat voor grote groepen scholing op een bepaald gebied is gewenst, wordt 
dat bovenschools georganiseerd.  
  

Wij stemmen af  1. ICT coördinatoren komen vier dagdelen per schooljaar bij elkaar.  
Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de senior beleidsadviseur.  
Het doel van deze bijeenkomsten is kwaliteitsverhoging van het primaire proces (het leren 
van de leerlingen), door inzet van ICT. Samen delen, samen leren, halen en brengen.   
2. Bij minstens één dagdeel is ook de directie betrokken. Deze bijeenkomst staat in het teken 
van de relatie onderwijskundig beleid en ICT   
  

Wij helpen bij financieel ICT beheer  1. Scholen zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen ICT begroting / investeringsplan  
2. Vanuit het stafbureau is hulp beschikbaar voor om een jaarbegroting en/of 
een meerjaren begroting voor ICT op te stellen.   
  

Wij zorgen voor veiligheid  1. Scholen zijn digitaal veilig.   
2. Er is een bovenschools raamwerk voor ICT veiligheid dat door scholen op maat kan worden 
gemaakt.  
3. Medewerkers van scholen kunnen rekenen op steun van het bestuur in het geval van issues 
rondom cyberpesten / cybersecurity.    
  

Het ICT beleid is vastgesteld  1. Het ICT beleid kan rekenen op een groot draagvlak bij directeuren en ICT coördinatoren.  
2. De GMR heeft ingestemd met het ICT beleid.  
3. Het ICT beleid is vastgesteld door het bestuur.  
4. De Raad van Toezicht heeft het ICT beleid goedgekeurd.  
5. Het ICT beleid is intern gecommuniceerd.  
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