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Agenda

1. Kennismaking

2. Bestaande samenwerking tussen schoolbesturen in Friesland, Groningen en Drenthe

3. Over SIVON

4. Behoefte aan samenwerking bij deelnemers

5. Afsluiting en vervolg



Kennismaking

🤝
Schrijf in de chat:

- naam

- naam van je schoolbestuur

- functie



Samenwerking tussen schoolbesturen in Friesland, Groningen en Drenthe



Over SIVON

SIVON staat voor goed en veilig onderwijs waarin de relatie tussen leraar en leerling centraal 
staat. Onze taak is om die relatie zo goed mogelijk te ondersteunen met ict. I
Goed onderwijs vraagt om een veilige en beschermde omgeving. Leerlingen, leraren en ouders 
moeten hiervan uitgaan en besturen moeten hierop kunnen vertrouwen. SIVON staat voor een 
veilige omgeving om te leren. II

Door goede digitalisering wordt de kwaliteit van het onderwijs vergroot. En goed onderwijs 
vraagt om digitale mogelijkheden. SIVON ondersteunt het onderwijs in deze vraag.III
SIVON staat voor publieke waarden: rechtvaardigheid, kansengelijkheid menselijkheid, 
autonomie en gezamenlijkheid. SIVON is een vereniging van gezamenlijkheid. Op basis van 
deze waarden bieden wij diensten aan en werken we aan een stevigere positie in de markt.IV
Door binnen SIVON samen te werken bereiken besturen een markt die het onderwijs optimaal 
ondersteunt en waarin we minder afhankelijk zijn van leveranciers en meer keuzevrijheid 
hebben in kwalitatief hoogwaardige producten.V



Over SIVON

SIVON is de coöperatie voor 
digitaliseringsvraagstukken in het 

funderend onderwijs.

• 392 leden (56% van alle leerlingen in NL)
• Voor en door onderwijsbesturen
• Intensieve samenwerking met Kennisnet

Diensten en producten

• Infrastructuur (Veilig Internet, Wifi s a Service, 
inkoop devices, digiborden, multifunctionals)

• Leermiddelen (gezamenlijke aanbesteding 
leermiddelen PO en VO)

• Informatiebeveiliging en Privacy (netwerk 
IBP, DPIA’s, FG as a Service)

Wij zijn trots op…

• Sterke ledengroei in afgelopen jaren
• Resultaten voor schoolbesturen rondom DPIA 

Google, prijsverhoging Magister, BTW 
verlaging leermiddelen)

• Inkoop devices ten tijde van Corona

Toekomst

• Uitbreiding diensten en producten (DPIA’s, 
inkoop LAS, leveranciersmanagement, PEN 
testen, …)

• Verhogen deelnamegraad
• Op termijn: integratie met Kennisnet



Ervaringen in samenwerking



Wat is jullie behoefte aan samenwerking op gebied van digitalisering?

Vraag 1.

Op welke onderwerpen ben je geinteresseerd in samenwerking met andere 
schoolbesturen?

Vraag 2.

In welke vorm van samenwerking ben je geinteresseerd? Kennisdeling, samen inkopen, 
samen organiseren, …?

Vraag 3.

Op welke manier kan SIVON bijdragen aan deze samenwerking?



Afsluiting en vervolg


