
Overheidssteun voor 
onderwijsinstellingen

De digitaliseringsagenda
De Nederlandse regering maakt in haar 
digitaliseringsstrategie duidelijk dat scholen een centrale 
rol spelen bij het bijbrengen van technische kennis – in een 
vroeg stadium al op de basisschool. De digitalisering van 
het onderwijs vordert in Nederland in hoog tempo. De 
Onderwijsraad, een adviesorgaan van de regering, blijft zich 
inspannen om scholieren voor te bereiden op leren en 
werken in de digitale maatschappij. 

Vanwege de werkdruk en het gebrek aan leraren bestaat er 
een grote behoefte aan tijd en ruimte in het onderwijs. Een 
doordachte digitalisering kan daaraan bijdragen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK), de PO-raad en de VO-raad hebben daarom een 
Digitaliseringsagenda opgesteld. Deze wordt door veel 
partijen uit de onderwijssector ondersteund.

Het doel van de digitaliseringsagenda is het bevorderen van 
goede samenwerking binnen het onderwijs en tussen het 
onderwijs en andere partijen, zoals bijv. de zakenwereld.

Sivon, de coöperatie van schoolbesturen

Het Nederlandse onderwijslandschap is zeer divers, waarbij 
ook particuliere scholen een grote rol spelen. Meer dan 80 
verschillende schoolbesturen hebben zich verenigd en het 
verband Sivon opgericht. In Sivon wisselen de instellingen 
ervaringen uit over infrastructuur en leermiddelen en doen 
ze samen aankopen. Sivon ondersteunt zijn leden bij 
aanbestedingen en organiseert gemeenschappelijke 
aanbestedingen.

Hier kunt u de Digitaliseringsagenda downloaden.

https://www.nederlanddigitaal.nl/initiatieven/digitaliseringsagenda-primair-en-voortgezet-onderwijs
https://www.sivon.nl/
https://www.sivon.nl/diensten/gezamenlijk-devices-aanbesteden/
file://ch-dat-21/Ablage/Marketing%20Communications/Projekte/Group%20Campaigns/Fokuskampagne%20Education%20-%20E-Education/Inspiration%20und%20Infos/F%C3%B6rderung%20Digitale%20Schule%20BNL/Digitaliseringsagenda_primair_en_voortgezet_onderwijs.PDF


Aanbesteding en 
ondersteuning 

ICT-stichting voor scholen en onderwijsinstellingen
Kennisnet is oprichter en leider van de ICT-stichting voor 
scholen en instellingen in het primair onderwijs (PO), het 
voortgezet onderwijs (VO) en het beroepsonderwijs. 

Bij het professionele gebruik van ICT is binnen het 
onderwijs coöperatie en bundeling van krachten nodig. 
Kennisnet ondersteunt dit en adviseert de PO-raad, de VO-
raad, de MBO-raad en saMBO-ICT bij de uitvoering van hun 
rol als vertegenwoordiger van de onderwijssector. 
Bovendien ondersteunt Kennisnet grotere administratieve 
initiatieven om het gebruik van ICT te professionaliseren.

Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

De aanbestedingen

TenderNed is de online marktplaats voor aanbestedingen van de 
Nederlandse regering. Open uw bedrijfsrekening op het platform, 
waar de aanbestedingen van alle regeringsopdrachten op één plaats 
te vinden zijn. 

Naar het aanbestedingsplatform TenderNed:

https://www.tenderned.nl/cms/

Individuele advisering over de infrastructuur

De Littlebit Technology biedt een breed scala aan hoogwaardige 
Education-oplossingen voor IT-resellers, VAR’s en 
Systemintegrators. We helpen u graag met individuele adviezen en 
ondersteunen u zowel bij eenvoudige als bij complexe projecten.

Littlebit Technology B.V.
Duwboot 9, 3991 CD Houten, NL
Tel. +31-303 074 390
info@littlebit-tech.nl

https://www.kennisnet.nl/
https://www.tenderned.nl/cms/

	Foliennummer 1
	Foliennummer 2

