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AAN DE SLAG!

DRIE DOELSTELLINGEN
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verbetering van de 
kwaliteit van het 

onderwijs

verhoging van de 
adaptiviteit van 
het onderwijs

verbetering van 
functionele en kritische 
digitale vaardigheden 

van lerenden en 
docenten



HET PROGRAMMA
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Fase 1: 2023 en 2024
Fase 2: 2025 - 2030
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DEELNAME IS OP NATIONAAL 
NIVEAU (GEDEELD)

DEELNAME IS OP LOKAAL NIVEAU: 
DESKUNDIGEN BIJ INSTELLINGEN

PER THEMA: 
DESKUNDIGENGROEPEN
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• Elke instelling een Center for Teaching & Learning

• Gericht op het faciliteren van personeel en 

studenten

• Brug tussen nationaal en lokaal

Centers for Teaching & Learning
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Kennisinfrastructuur

• Toepasbare en toegankelijke kennis

• Fonds voor onderzoek

• Faciliteren van communities
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Transformatiehubs

• Voorlopers

• Samenwerking van personeel, studenten, 

onderzoekers, ICT, commerciële aanbieders enz.

• Gericht op het vinden van nationale oplossingen

Eerste twee transformatiehubs:

• Wendbaar en efficiënt georganiseerd onderwijs

• Digitaal onderwijsmateriaal
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ICT Infrastructuur

• Ontwikkelen en organiseren van ICT-oplossingen

• Zorgen voor interoperabiliteit

• Samenwerking met transformatiehubs

• Implementatie bij instellingen
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Transformatiehub Flexibel

eduID

• Na fase 1 is het eduID klaar

• eduID is door 10 instellingen geadopteerd in een

primair proces

Toegepast binnen

• eduBadges/Microcredentials

• Studentmobiliteit (eduXchange)

• eduWallet

+IAM
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ICT Infrastructuur

Authenticatie en autorisatie systeem
• Het systeem beheert toegang en zorgt voor

ontsluiting van platforms naar gebruikers, ontwikkeld
op basis van eduID.

SURFconext en API-security worden ook ingezet binnen
de ICT infrastructuur voor onderwijs

+IAM



VOOR WELKE 
UITDAGINGEN STAAN WE? 
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capaciteit en 
expertise aan 
ons verbinden

commitment van alle 
onderwijsinstellingen en 
samenwerkingspartners

samenwerking tussen 
drie sectoren:
mbo-hbo-wo

internationale 
samenwerking



HOE KUN
JE MEEDOEN?
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Via jouw instelling krijg je meer informatie over de 
mogelijkheden die het programma gaat bieden.

Contact over de digitaliseringsimpuls?
info@digitaliseringsimpuls.nl
femke.morsch@surf.nl

Meedenken over IAM/eduID binnen het programma?
peter.clijsters@surf.nl

www.digitaliseringsimpuls.nl
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