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1. Omschrijving van de opdracht 
 
 

1.1 Inleiding 
 
In dit document wordt de opdrachtomschrijving, de huidige en de gewenste situatie 
beschreven die hoort bij de Aanbesteding outsourcing ICT-partner De Vos Vlaardingen. Dit 
document bevat tevens de omschrijving en randvoorwaarden van de gevraagde diensten.  
Allereerst worden in dit hoofdstuk de scope, aanleiding en doelstellingen van de opdracht 
beschreven. Dit hoofdstuk bevat de uitgangspunten ten aanzien van de opdracht.  
 
De huidige situatie en organisatie van De Vos Vlaardingen is beschreven in hoofdstuk 2. Dit 
hoofdstuk bevat de context en de gestelde uitgangspunten ten aanzien van de opdracht. De 
huidige situatie vormt de basis van de transitie. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft de opdracht en de gevraagde dienstverlening van opdrachtnemer. De 
in dit hoofdstuk beschreven dienstverlening bevat de gewenste situatie en uitwerking van de 
gestelde uitgangspunten. De gewenste situatie vormt de basis voor de transformatie. 
 

1.2 Doelstellingen en achtergrond van de aanbesteding 
 

1.2.1 Algemeen doel van de aanbesteding 
 
De aanbesteding heeft als algemeen doel het sluiten van een overeenkomst met één (1) 
opdrachtnemer met als voorwerp de in de aanbestedingsstukken omschreven opdracht. De 
opdracht zal worden gegund aan de ‘economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)’ op 
basis van de beste verhouding tussen prijs, kwaliteit, garantie, service en flexibiliteit. 
 

De overeenkomst heeft als startdatum de datum van 1 januari 2022 en loopt tot 1 januari 

2026 met de optie om de overeenkomst te verlengen met tweemaal (2) twee (2) jaren. 

Deimale looptijd inclusief verlenging is daarmee 8 jaar, eindigend in 2029. 

 

1.2.2 Aanleiding van de aanbesteding 
 

In de huidige situatie heeft De Vos Vlaardingen het beheer van de ICT infrastructuur en 

werkplekvoorziening uitbesteed aan een commerciële dienstverlener. Dit gebeurt niet in alle 

gevallen naar tevredenheid, zeker niet in relatie tot de hoge kosten. De Vos Vlaardingen 

heeft daarom besloten om per 1 januari 2022 uit te treden uit het samenwerkingsverband 

en de dienstverlening middels een aanbesteding te beleggen bij een externe commerciële 

partij. 
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1.2.3 Doelstelling van de aanbesteding 
 

Het contracteren van één opdrachtnemer die op flexibele wijze het volledige beheer, 

transitie, de eventuele transformatie en het uiteindelijke beheer van de ICT infrastructuur en 

werkplekvoorziening voor de organisatie van De Vos Vlaardingen kan verzorgen. 

Belangrijkste doelstellingen voor deze aanbesteding zijn: 

• Verhogen van de kwaliteit van generieke technische beheeractiviteiten en diensten 

• Verlagen van de structurele kosten voor ICT diensten in het algemeen 

• Vergroten van het adaptief vermogen van De Vos Vlaardingen: flexibel reageren op 

veranderingen en ontwikkelingen 

• Flexibel op- en afschalen van de dienstverlening op basis van een wisselende 

bezetting van zowel personeels- als leerlingenaantal 

• Borgen van de beschikbaarheid en veiligheid van de infrastructuur en componenten 

 

1.3 Omschrijving en scope van de opdracht van de aanbesteding 
 

Voor een hoogwaardige en continue bedrijfsvoering die de doelstellingen van De Vos 

Vlaardingen mogelijk maakt, is een moderne, robuuste en veilige ICT infrastructuur nodig die 

het voor gebruikers eenvoudig maakt gebruik te maken van hun informatievoorziening. Een 

dergelijke ICT infrastructuur bevat in onze visie vier bouwstenen: het werkplekconcept, de 

applicatieservices, de (inter-)connectiviteit en het datamanagement. 

De scope van de dienst ICT-basisinfrastructuur is zodanig samengesteld, dat de bouwstenen 

die hier onderdeel van zijn een samenhangend geheel vormen die integraal een kwalitatief 

betere dienstverlening opleveren dan wanneer deze zijn opgesplitst. De scope wordt in de 

volgende paragrafen per bouwblok verder beschreven. 

 

1.4 In scope van de opdracht 
 

1.4.1 Werkplekconcept 
 

De bouwsteen werkplekconcept betreft o.a. het (mede) (her-)ontwerpen, beheren, 

implementeren, actueel houden en technisch goed laten functioneren van de hieronder 

beschreven elementen conform de huidige situatie en na transformatie conform de 

gewenste situatie. 
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Infrastructurele diensten 

• Beheer van werkstations en bedrijfslaptops medewerkers 

• Licentiebeheer via de Microsoft 365 tenant 

• Ondersteuning BYOD van zowel medewerkers als leerlingen 

• Aanmaken van medewerkers-  en leerlingaccounts (gebaseerd op een ID-sync vanuit 

het leerlingadministratiesysteem (LAS).) 

Applicatiediensten 

• Alle Microsoft 365 waar een licentie voor in bezit is, waaronder mail (cliënt) 

• Overige aangeboden applicaties digitale werkplek 

Beveiliging 

• Cyber security risk management 

• Threat management 

• Identity & Access Management (IAM) 

• Security Incident & Event Management 

• Network Access Control (NAC) 

• End point security 

• Patchmanagement 

Werkplek Back-end 

• Mail dienst (MS Exchange OnLine) 

• Software packaging en distributie via EndPointManager 

• (Azure) Active Directory Management 

• File services (cloud gebaseerde opslag) 

• Print services (integratie met multifunctionals op de verschillende locaties) 

Services 

• Incident management 

• Problem management 

• Change management 

• Releasemanagement 

• Configuratiemanagement 

• On site support 
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1.4.2 Applicatiehosting 
 

Applicatieservices betreft alle diensten die nodig zijn om applicaties veilig te hosten en het 

technisch beheer van de producten die op de platformen draaien. Hierin zijn alle 

onderliggende sub-diensten/ taken inbegrepen (niet limitatief): 

• Beheer van operating systemen (update/upgrade), backupvoorziening. 

• In samenspraak met applicatie-leverancier zorg dragen voor het beheer van de 

applicatie, waaronder het installeren van updates. Dat kan varieren tot het faciliteren 

van toegang tot de applicatieserver aan de applicatieleverancier tot het zelf installeren 

van updates die door de applicatieleverancier ter beschikking gesteld worden. 

Infrastructuurdiensten 

• Virtuele en fysieke servers (servers, netwerk, OS, storage), uitgaande van een 

“Microsoft Cloud-first strategie”.  

Clouddiensten 

• Public cloud (via M365) 

• Cloud integratie voor zover van toepassing 

Beheerdiensten 

• Logging & Monitoring 

• Beheertools 

Services 

• Incident management 

• Problem management 

• Change management 

• Releasemanagement 

• Configuratiemanagement 
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1.4.3 (Inter-)connectiviteit 
 

(Inter-)connectiviteit bestaat uit alle benodigde netwerkdiensten en beveiligde 

koppelvlakken. De netwerkdiensten bestaan uit interne netwerken, connectiviteit naar 

bijvoorbeeld cloud providers en externe beheerpartners, wifi en internet. Hierin zijn ook 

inbegrepen alle netwerk functionaliteiten. De bouwsteen (Inter-)connectiviteit betreft o.a. 

het (mede) (her-)ontwerpen, beheren, implementeren, actueel houden en technisch goed 

laten functioneren van de hieronder beschreven elementen conform de huidige situatie 

(zonder vervanging van hardware) en na transformatie conform de gewenste situatie. 

Netwerkdiensten: 

 

1. Interne netwerk (LAN) 

2. Wifi netwerk (WLAN) 

3. Koppelvlak internet connectiviteit 

4. Externe verbindingen (cloud) 

 

1.4.4 Transitie huidige situatie naar gewenste situatie 
 

Transitiefase 

De Vos Vlaardingen zet in op een migratie door de geselecteerde ICT dienstverlener in de 

periode van 1 januari 2022 tot 1 februari 2022 naar de aangeboden ICT infrastructuur. Dit 

noemen we de Transitie fase. De beoogde situatie op 1 februari 2022 is beschreven; de 

aangeboden ICT dienstverlening is ‘as is’ ten opzichte van de huidige dienstverlening. 

Transformatiefase 

In de periode vanaf 1 februari 2022 vindt de transformatie plaats waarin de ICT 

dienstverlener zorgt voor optimalisatie op basis van de gunningscriteria. Voor De Vos 

Vlaardingen is het van belang dat de transformatie in het teken komt te staan van 

ontwikkelingen waarbij opdrachtnemer zorgdraagt voor het actueel en technologisch op 

niveau houden van de dienstverlening, aansluitend op de functionele eisen en binnen de 

kaders van De Vos Vlaardingen. 

Continu verbeteren 

Na de transformatie volgt, tot 31 december 2029 een fase van continu verbeteren. De Vos 

Vlaardingen definieert de fase Continue verbeteren als volgt: Tijdens de looptijd van de 

overeenkomst continue verbeteren c.q. aanpassen van de aangeboden ICT-dienstverlening, 

rekening houdend met de dan geldende stand van de techniek en de altijd veranderende 

eisen en wensen vanuit de organisatie. Rekening houdend met garantie, service en 

flexibiliteit. 
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1.4.5 Overname lopende contracten 
 

Een aantal elementen/overeenkomsten/licenties van de beschreven dienstverlening in 

scope wordt in de huidige situatie door bestaande externe partners geleverd.  

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat zij, bij het aflopen van deze overeenkomsten, de 

licenties met betrekking tot de basisinfrastructuur, (met dien verstande dat dit opportuun 

dan wel zinvol is vanuit een kostenafweging), ook gaat leveren. 

 

1.4.6 Overname hardware (Inter-)connectiviteit 
 
Het onderhoud en support van hardware (in overleg inclusief benodigde licenties ten 
behoeve van het leveren van de dienst (Inter-)connectiviteit is in scope van de opdracht. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende hardwarecomponenten (geen limitatieve 
opsomming): 
 
1. Routers 
2. Switches 
3. Firewalls 
 
De huidige hardware van De Vos Vlaardingen dient door de opdrachtnemer op de onder 
punt 1.4.3 genoemde punten te worden overgenomen. De opdrachtnemer is 
verantwoordelijk voor de dienst (Inter-)connectiviteit en dient in het transformatieplan aan 
te geven op welke wijze deze hardware na de transformatie wordt ingezet. 
 
Partcodes van de huidige hardware, evenals netwerktekeningen worden op aanvraag 
verstrekt. 
 

1.4.7 Additionele functionele diensten 
 

1.4.7.1 Servicemanagement 
 

Service Management is een integraal onderdeel van de door opdrachtnemer te leveren 

dienstverlening. Leverancier is verplicht zijn Service Managementmethoden te baseren op 

huidige courante Servicemangement methodologieën , die zich richt op de Service 

Management Lifecycle en de verbanden tussen onderdelen van Servicemanagement. 
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1.4.7.2 Tweede en derdelijns-servicedesk 
 

De 2e & 3e lijns-helpdesk voor de geleverde diensten is in scope van de opdracht. Voor de 1e 

lijns-servicedesk ICT geldt dat deze in de huidige situatie deels intern geleverd wordt en 

deels door de huidige dienstverlener wordt verzorgd. De Vos Vlaardingen ziet een melding 

die niet binnen het beheer van opdrachtgever valt of die niet binnen maximaal 60 minuten 

door interne servicedesk kan worden opgelost of een melding waar geen workaround voor 

bekend is direct als een 1e of 2e-lijns melding bij opdrachtnemer. 

De melding die niet binnen het 1e klantcontact wordt afgehandeld, wordt van zoveel 

mogelijk informatie voorzien en direct doorgezet naar de 2e lijns-helpdesk. 

 

1.4.7.3 Projectrealisatie 
 

Projectrealisatie heeft tot doel om gewenste wijzigingen in de informatievoorziening 

projectmatig uit te voeren. Projectmatig werken is het op gestructureerde wijze uitvoeren 

van wijzigingen of het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe diensten. 

Het doel van projectmatig werken is het bewerkstelligen dat projecten op een voorspelbare 

en gecoördineerde wijze worden doorgevoerd. Op tijd, binnen budget, met hoge kwaliteit en 

met een lerend vermogen zodat projecten steeds beter verlopen. Hoewel projectenbeheer, 

of het uitvoeren van projecten te beschouwen is als het doorvoeren van grote wijzigingen, 

wordt dit proces apart benoemd. Projecten kennen een eigen dynamiek, eigen producten en 

doorgaans een eigen besturing.  

Deze diensten (projectvoorstellen) worden gedurende de overeenkomst op verzoek van De 

Vos Vlaardingen door de opdrachtnemer geoffreerd en na goedkeuring uitgevoerd. 

Daarnaast verwacht De Vos Vlaardingen dat de opdrachtnemer op eigen initiatief 

projectvoorstellen aandraagt en na goedkeuring door De Vos Vlaardingen daarin de 

projectmanagement rol invult, daarbij altijd bijgestaan (in overleg) door iemand binnen De 

Vos Vlaardingen. 

Hierbij is het van groot belang dat de opdrachtnemer het rimte van het schooljaar en de 

daarbij horende schoolspecifieke processen gedurende het jaar begrijpt. 
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1.5 Buiten scope van de opdracht 
 

De volgende diensten vallen buiten de scope van de opdracht en worden uitgevoerd door De 

Vos Vlaardingen of een derde partij: 

1.5.1 Levering van eindgebruikers hardware 
 

Alle decentrale apparatuur zoals daar zijn (niet limitatief): laptops, printers, 

werkplekapparatuur (o.a. beeldschermen, dockingstations, toetsenborden, muizen, beamers 

e.d.) worden door De Vos Vlaardingen aangeschaft. Dit gebeurt daar waar van toegevoegde 

waarde in overleg met de opdrachtnemer. Voor de aan te schaffen apparatuur zal, indien 

nodig, met de opdrachtnemer een beheerafspraak worden gemaakt zodat zij de 

ondersteuningstaak kunnen uitvoeren met betrekking tot deze apparatuur. 

 

1.5.2 Telefonie 
 

De telefonie valt buiten de scope van deze opdracht. Opdrachtnemer kan een voorstel doen 

voor een telefonie oplossing. Deze wordt niet meegenomen in de beoordeling van deze 

uitvraag.  

1.5.3 Internetverbindingen 
 

De internetverbindingen vallen buiten de scope van deze opdracht. 
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2. Huidige situatie 
 

In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen de huidige ICT-omgeving geschetst, in de selectiefase 

dient deze beschrijving met name om omvang en reikwijdte van de opdracht te bepalen. In 

de gunningsfase wordt meer gedetailleerde en specifieke informatie beschikbaar gesteld, 

zoals bijvoorbeeld CMDB (configuration management database), architectuurtekeningen en 

applicatieoverzichten. 

2.1 Profielschets IT-organisatie 
 

De ICT dienstverlening voor De Vos Vlaardingen wordt verzorgd door een samenwerking 

tussen een commerciële dienstverlener en de ICT afdeling van De Vos Vlaardingen. De 

commerciële dienstverlener voert sinds 2011 het ICT-beheer en ICT-onderhoud uit. 

Kenmerken van de ICT infrastructuur diensten zijn: 

• De ondersteuning van een digitale werkplek per medewerker. Op de werkplek draait 

Windows 10 en Office 365 for Education. 

• De Vos Vlaardingen heeft een aantal bedrijfsapplicatie(bundel)s waarvan er 3 intern 

(on-premise) draaien en 8 in SAAS-vorm. Van deze applicaties zijn er 9 

bedrijfskritisch. 

 

2.2 Kengetallen 
 

2.2.1 Fysieke locaties 
 

De Vos Vlaardingen kent 4 scholen, verdeeld over 5 locaties die allemaal een andere vorm 

van onderwijs bieden. 

• Het Lyceum Vos – havo | vwo | gymnasium | tto 

• De Mavo Vos – KBL-mavo | mavo | Liftklas 

• Het College Vos – BBL | KBL | LWOO | Liftklas 

• De Internationale Vos (2 locaties) | EOA | Liftklas 
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2.2.2 Medewerkers en leerlingen 
 

Zowel het aantal medewerkers als het aantal leerlingen op De Vos Vlaardingen fluctueert 

gedurende het jaar en ook gedurende verschillende jaren.  

Aantallen die geldend zijn voor het lopende schooljaar 2020-2021: 

• Het Lyceum Vos – ca. 580 leerlingen 

• De Mavo Vos – ca. 290 leerlingen 

• Het College Vos – ca. 370 leerlingen 

• De Internationale Vos (2 locaties) – ca. 210 leerlingen 

Personeel totaal – ca. 195 medewerkers 

 

2.3 Servicedesk 
 

De Servicedesk is intern belegd en zorgt voor het afhandelen van incidenten en service 

verzoeken. 

Incidentmanagementproces 

Incident management wordt afgehandeld in Autotask. Toegang tot Autotask is beschikbaar 

gesteld door de commerciële dienstverlener. De registratie van incidenten vind door zowel 

de interne servicedesk als door de servicedesk van de commerciële dienstverlener plaats. 

 

2.4 (inter-)Connectiviteit 
 

In de gunningsfase wordt meer gedetailleerde en specifieke informatie beschikbaar gesteld, 

zoals bijvoorbeeld CMDB, architectuurtekeningen, aantal routerswitches, firewall etc. 

 

2.5 Applicatieservices (lokaal) 
 

Lokale applicatiehosting betreft alle diensten die nodig zijn om applicaties veilig te hosten en 

het technisch beheren van de producten die op de platformen draaien. Hierin zijn 

inbegrepen operating systemen, logging, monitoring en het technisch beheer van de 

applicaties die op de platformen zijn gehost, maar ook het up to date houden van de 

applicaties waarbij informatiebeveiliging een integraal onderdeel is van de applicatiehosting. 

Het gaat hier voornamelijk om de interne hosting van software met examendoeleinden. 
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2.6 Werkplekconcept 
 

De digitale werkomgeving bestaat uit het geheel van hardware- en softwarediensten die 

integraal de automatiseringsdiensten bieden om effectief te kunnen werken waarvan 

informatiebeveiliging integraal een onderdeel is. 

Naast de standaard kantoorautomatisering (zoals Office 365) wordt op de werkplek nog een 

aantal applicaties aangeboden, onder andere gericht op onderwijs specifieke taken.  

 

2.6.1 Standaard werkplek (medewerkers) 
 

De standaard werkplek is een mobiele Windows 10 omgeving. Binnen de scholen wordt 1-

factor authenticatie toegepast. Bij gebruik van Microsoft Office applicaties buiten de school 

wordt 2-factor authenticatie toegepast. 

De hardware van een standaard werkplek bestaat uit circa 200 managed laptops. 

2.6.2 Bijzondere werkplek (medewerkers) 
 

Bijzondere werkplekken bestaan uit een vaste opstelling met een Windows 10 omgeving. 

Daarbij wordt 1-factor authenticatie toegepast.  

De hardware van een bijzondere werkplek bestaat uit circa 10 managed desktops. 

 

2.6.3 Standaard werkplek (leerlingen) 
 

De standaard werkplek is een mobiele Windows 10 omgeving. Voor deze werkplekken wordt 

1-factor authenticatie toegepast.  

De hardware van een standaard werkplek bestaat uit circa 1000 laptops. 

Het beheer van de laptops blijft onder verantwoording van De Vos Vlaardingen. Externe 

partners zorgen hierbij voor de hardware support op deze hardware. Van de opdrachtnemer 

wordt verwacht dat ze beschikbaar zijn voor 2e lijns vragen indien dat zich voordoet. 
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2.6.4 Randapparatuur 
 

De Vos Vlaardingen maakt gebruik van multifunctionals voor printen, kopiëren en scannen 

en laserprinters voor printen, welke niet in scope zijn van deze aanbesteding. Het hosten en 

beheren van de printservers, ten behoeve van het “follow me printing”, en het 

ondersteunen van de benodigde drivers binnen de werk-plek worden wel de 

verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. Daar waar de multifunctionals geen 

cloudondersteuning hebben wordt gebruik gemaakt van een derde (externe) clouddienst ten 

behoeve van de koppeling met de lokale omgeving. 
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3. Gewenste situatie 
 

3.1 Inleiding 
 

Het dagelijkse onderwijs bij De Vos Vlaardingen wordt voor een groot deel gestuurd en 

bepaald door digitale informatievoorziening. Ontwikkelingen kunnen snel gaan en worden 

vaak door de waan van de dag ingegeven. Hoewel informatievoorziening gerekend wordt tot 

de ondersteunende bedrijfsprocessen is het wel bepalend óf en op welke manier 

medewerkers en leerlingen dagelijks kunnen deelnemen aan het onderwijsproces. 

De Vos Vlaardingen heeft er in 2011 voor gekozen beheer en onderhoud van ICT op afstand 

te zetten en regie en zeggenschap gezamenlijk te voeren met de dienstverlener.  

 

3.2 Visie op het Regie- en Samenwerkingsmodel 
 

Het samenwerkingsverband met de opdrachtnemer voor deze overeenkomst wordt voor 

lange tijd aangegaan, potentieel 8 jaar. De Vos Vlaardingen vindt het dan ook van zeer groot 

belang dat de opdrachtnemer past bij de scholengroep en wil in dit verband spreken over 

een strategisch partnership. Alleen het bereiken van een lange termijn relatie met een 

partner kan leiden tot het gewenste lange termijn rendement. 

Het echte rendement van de samenwerking met externe partijen wordt behaald door een 

nauwe samenwerking en gezamenlijk sturen op zowel financieel als kwalitatief rendement 

voor de totale dienstverlening. In die samenwerking moet het niet zo zijn dat de partner zich 

uitsluitend richt op het uitvoeren van de overeengekomen diensten en de klant op het 

sturen op het contract. 

Lange termijn rendement kan vooral worden bereikt door gezamenlijk de diensten te 

beheren en te optimaliseren. Daarbij moeten klant en partner oog voor elkaars belangen 

hebben en gezamenlijk inspelen op de ontwikkelingen in het scholenlandschap die leiden tot 

nieuwe behoeften en mogelijkheden voor De Vos Vlaardingen. 

De Vos Vlaardingen wil invulling geven aan deze samenwerkingsrelatie aan de hand van de 

volgende thema´s: 

• Bereidheid en financiële eerlijkheid. 

Definitie: Soms moeten op onderdelen keuzes gemaakt worden die op zichzelf niet 

optimaal zijn. Partners moeten de bereidheid hebben om deze offers te brengen. 

• Relatie met voldoende perspectief.  

Definitie: Het uitgangspunt is dat partijen hun investeringen en potentiële 

meerwaarde van de samenwerking moeten kunnen renderen. 
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• Openheid en transparantie.  

Definitie: Vertrouwen is de basis van dit type samenwerking. Zonder openheid en 

transparantie heeft vertrouwen geen voedingsbodem. 

• Betrokkenheid. 

Definitie: Dit type samenwerking draait om het realiseren van elkaars doelen. 

Hiervoor is betrokkenheid bij elkaar nodig. Niet alleen om te weten en snappen wat 

die doelen zijn, maar ook om een echt commitment te ontwikkelen op het bereiken 

van die doelen. 

De Vos Vlaardingen verwacht dat de opdrachtnemer een eigen uitleg geeft van de definitie 

van de beschreven thema’s. Daarnaast is De Vos Vlaardingen geïnteresseerd op welke wijze 

concrete invulling wordt gegeven aan deze thema’s gedurende de looptijd van de 

overeenkomst. Daarbij heeft het de voorkeur dat de opdrachtnemer voor het volledige 

pakket kan zorgen, daar waar nodig de regie houdt bij het inschakelen van derden partijen. 

Een en ander altijd in overleg met De Vos Vlaardingen. 

 

3.3 (inter-) Connectiviteit 
 

Connectiviteit vormt het fundament voor De Vos Vlaardingen: effectief digitaal 

samenwerken van collega’s onderling, van leerlingen onderling en samenwerking tussen 

docenten en leerlingen kan alleen wanneer er een digitale infrastructuur beschikbaar is die 

connectiviteit faciliteert. Deze infrastructuur bestaat uit verschillende, goed beveiligde 

sectoren. In elke schakel in de keten van digitale infrastructuur, speelt connectiviteit een 

randvoorwaardelijke rol.  

In de toekomst zal de digitale infrastructuur zo robuust moeten zijn dat het de groeiende 

vraag aan connectiviteit kan faciliteren. Die vraag bestaat steeds meer uit beeld en geluid. 

Corona heeft de wereld veranderd en hybride werkvormen zijn voortaan de norm; deze 

werkvormen vragen verbindingen die veilig en snel zijn, eenvoudig te benaderen en 24/7 

beschikbaar. 

• Voor de verbindingen met de buitenwereld gelden beschikbaarheid, snelheid en 

veiligheid als belangrijkste criteria. Medewerkers en leerlingen, maar ook eventuele 

gasten moeten eenvoudig en snel, via alle devices een verbinding via WiFi op kunnen 

zetten. Beveiliging van verbindingen gebeurt door authenticatie- en 

identificatievoorzieningen. 

• De technische netwerk infrastructuur van De Vos Vlaardingen is niet recent. De 

switches en bekabeling zijn (sterk) verouderd. Het WiFi netwerk is ongeveer 5 jaar 

geleden vernieuwd. De hardware componenten gaan over naar de opdrachtnemer, 

inclusief de bekabeling. Binnen de scholen kunnen medewerkers gebruik maken van 

een zeer beperkt aantal vaste verbindingen en van beveiligde WiFi; voor leerlingen 

en bezoekers is een vrij toegankelijk draadloos netwerk beschikbaar, met 

toegangsbeveiliging. 
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Voor telefonie maakt De Vos Vlaardingen gebruik van een dienst van een derde aanbieder. 

Dit contract loopt via de huidige ICT dienstverlener. Zie 1.5.2. 

 

3.4 Werkplekconcept 
 

Voor de digitale werkplek van een medewerker van De Vos Vlaardingen is het relevant dat 

de werkplek is gestandaardiseerd, met mogelijkheden voor personalisatie. Standaardiseren 

is de norm; flexibiliteit binnen dit ‘casco’ een noodzakelijke aanvulling.  

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij deze inrichting probleemloos kan realiseren. 

Deze verzorgt de volgende functies: 

• Identiteit. 

Iedere gebruiker heeft een uniek en beveiligd account waarmee toegang tot de 

werkplek en gekoppelde systemen en gegevens mogelijk is. Er is een veilige (single) 

sign-on: één keer inloggen voor toegang tot de digitale, persoonlijke werkplek; 

• Digitale werkomgeving. 

De omgeving waar iedere medewerker alle informatie, medewerkers en tools vindt 

die zij of hij nodig heeft om zijn werk te doen. 

• Persoonlijke bestandsopslag.  

Iedere gebruiker beschikt over persoonlijke opslag voor bestanden. Dit wordt 

gerealiseerd door het gebruik van (de laatste versie van) Microsoft OneDrive. 

• Groepsbestanden en samenwerken.  

Iedere medewerker heeft toegang tot een omgeving voor opslag van bestanden voor 

samenwerken op school-, team- en klasniveau. Dit wordt gerealiseerd door een 

Sharepointomgeving, eventueel in combinatie met Microsoft Teams. 

• e-mail.  

Iedere medewerker heeft e-mail functionaliteit op iedere werkplek (vast en daar 

waar van toepassing eigen mobiel). Dit wordt gerealiseerd door het gebruik van (de 

laatste versie van) Microsoft Outlook, voorzien van Advanced Threat Protection 

(ATP). 

• Digitaal samenwerken.  

Iedere medewerker kan online vergaderen. Gebruikers kunnen elkaars status zien, 

chatten of een spraak- of videogesprek opzetten om te vergaderen of samen te 

werken aan documenten, gegevens te verwerken en processen uit te voeren. 

Dit wordt gerealiseerd door het gebruik van (de laatste versie van) Microsoft Teams. 

• Applicatiedistributie.  

Het aanbieden en ontsluiten van applicaties aan gebruikers op een voor 

medewerkers eenvoudig toegankelijke manier, rekening houdend met de licenties 

die bij De Vos Vlaardingen in bezit zijn.  
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• Printen.  

Faciliteren van de mogelijkheid om bestanden te kunnen afdrukken op de 

multifunctionals en printers in het schoolnetwerk. 

De standaard werkplek dient op alle door de school gefaciliteerde devices te werken, met 

specifieke werking voor het betreffende device. Er zijn circa 200 werkplekken voorzien die 

met de standaard digitale werkplek kunnen worden uitgerust en ongeveer 10 waar extra 

toepassingen (specials) nodig zijn. 

 

3.5 Applicatieservices 
 

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij de voor de bedrijfsvoering benodigde applicaties 

beschikbaar stelt en dat deze louter benaderbaar zijn vanuit de persoonlijke werkplek. Medewerkers 

hebben toegang op basis van de rechten en functies binnen de organisatie die er voor hen gelden. 

Daarbij onderscheiden we drie typen applicaties: 

1. SAAS oplossingen, waarbij de opdrachtnemer de verbinding naar en toegang tot de applicatie 

regelt; op een zo effectieve en efficiënt mogelijke manier; 

2. Server based applicaties, waarbij de server is geplaatst binnen het netwerk van opdrachtnemer. De 

opdrachtnemer verzorgt de stabiele en snelle distributie van de applicatieservices naar 

eindgebruikers; 

3. Client server applicaties; waarbij client en server geplaatst zijn binnen het netwerk van 

opdrachtnemer. De opdrachtnemer verzorgt de stabiele en snelle distributie van de applicatie-

services naar eindgebruikers. 

 

3.6 Servicedesk 
 

De Vos Vlaardingen wil regie voeren op de uitbesteding van ICT diensten. Die regie geldt voor de 

dienstverlening ten behoeve van continuïteit én ontwikkeling van de informatievoorziening, 

applicaties en ICT infrastructuur. Het draait om beheersing. De Vos Vlaardingen heeft ervoor 

gekozen om de eerstelijns-servicedesk in eigen beheer uit te voeren, ingevuld op basis van bezetting 

tijdens kantoor-uren (8.30 - 17.00 uur). Het uitgangspunt is dat de opdrachtnemer een aanvulling 

biedt op deze eerstelijns-servicedesk. Het heeft de voorkeur hierbij (minimaal) 1 vast aanspreekpunt 

te hebben. 

Het gaat daarbij om een methodische inrichting: 

• Incidentmanagement. 

Het oplossen van verstoringen die optreden bij het gebruik van de informatievoorziening. 

Een incident is een verstoring met een gedocumenteerde probleembeschrijving en oplossing. 
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• Problemmanagement. 
Meldingen die niet werk verstorend zijn maar nog wel een oplossing vragen, worden 
problemen. Bij een probleem is de oplossing niet gedocumenteerd. 

• Changemanagement. 
Bij een Change (wijziging) gaat het om het gecontroleerd doorvoeren van een aanpassing op 
de informatievoorziening. 

• Releasemanagement.  
Bij een Release gaat het om het beheerst doorvoeren van een aantal wijziging in een 
activiteit, erop gericht om een onderhoudsmoment aan informatiesystemen zo efficiënt 
mogelijk te benutten.  

• Configuratiemanagement. 
Het proces dat zorg draagt voor een actuele administratie en documentatie over de 
informatievoorziening.  

 
Het is cruciaal dat de ICT dienstverlening vanaf de startdatum professioneel is ingeregeld. Omdat 
deze dienstverlening een samenspel is tussen de school en de opdrachtnemer, is het noodzakelijk dat 
er op basis van een duidelijke SLA wordt gewerkt die de benodigde snelle ontwikkeling van een 
gezamenlijke werkwijze ondersteunt. 
 
Voor de uitvoering van de ICT dienstverlening geldt dat er een strikte inrichting moet worden 
gerealiseerd waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan elkaar zijn gekoppeld 
binnen een generieke procesinrichting. Met die procesinrichting wordt bedoeld: ieder deelproces 
bestaat uit (een combinatie van) taken, waarbij een unieke verantwoordelijkheid en bevoegdheid 
geldt. Met andere woorden: wie de taak heeft, is als enige geautoriseerd en daarmee bevoegd om 
die taak uit te voeren.  
We onderscheiden de volgende taken: 
 

• Melden.  
Dit is het vastleggen van een signaal, initiatief of probleemanalyse in een daarvoor bedoelde 
Servicedesk toepassing. 

• Bewaken.  
Dit is het bewaken van de voortgang van de afhandeling op basis van de vooraf gemaakte 
afspraken. 

• Afstemmen.  
Dit is het beantwoorden van vragen over de beoogde oplossing, en het maken van keuzes 
tussen voorgelegde oplossingsrichtingen. 

• Controleren.  
Nagaan of het antwoord of de oplossing tot het beoogde resultaat heeft geleid. 

• Coördinatie na escalatie.  
Dit is bij escalatie voeren van regie tussen betrokken partijen om te komen tot een accurate 
probleemanalyse of oplossing. Escaleren gebeurt formeel (via een verzoek) en betekent: 
overdragen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

 
In de overeenkomst met de opdrachtnemer en leveranciers van Cloud diensten wordt beschreven 
welke afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden met deze partijen zijn gemaakt. 
Generiek geldt daarin dat technisch beheer, systeemintegratie en technisch applicatiebeheer ligt bij 
de ICT dienstverleners. Zij zijn resultaatverantwoordelijk; de afspraken gaan over het ‘wat’ en niet 
over het ‘hoe’.  
Dat betekent dat zij er o.a. voor zorgen dat: 

• Dat de ICT infrastructuur probleemloos werkt; 
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• Dat eindgebruikers probleemloos kunnen werken, zonder technische verstoringen; 

• Dat incidenten en problemen snel en goed opgelost worden; 

• Dat wijzigingen accuraat doorgevoerd worden; 

• Dat systeemintegratie effectief gebeurt, in onderlinge afstemming met en regie over 
leveranciers van applicaties, en andere betrokken partijen. 

 

 

3.7 Kennisniveau, certificeringen en wetgeving 
 

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze zorg draagt voor het aantoonbaar up to date 

houden van het kennisniveau van de door De Vos Vlaardingen in gebruik zijnde systemen en 

bijhorende software.  

De processen en de kwaliteit van de opdrachtnemer dienen geborgd te zijn door een ISO/IEC 27001-

certificering. De Vos Vlaardingen verwacht van de opdrachtnemer dat er discreet wordt omgegaan 

met bedrijfsgegevens en deze op een verantwoorde wijze verwerkt worden. 

De  beginselen van gegevensbescherming, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) moeten daarvoor in aanmerking worden genomen door de 

opdrachtnemer en daarmee worden meegenomen in de dienstverlening en doorgevoerd in 

standaardinstellingen.  

Uitgangspunt daarbij is privacy by design en default: 

• Privacy by design 

Dit houdt in dat de opdrachtnemer er al bij de inrichting van de dienstverlening voor zorgt 

dat persoonsgegevens goed worden beschermd. En dat deze gegevens niet langer bewaard 

worden dan nodig is voor het doel van de verwerking. Basis is het principe van 

dataminimalisatie: het verwerken van zo min mogelijk persoonsgegevens, dat wil zeggen 

alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. 

• Privacy by default 

Dit houdt in dat de opdrachtnemer technische en organisatorische maatregelen moet nemen 

om ervoor te zorgen dat, als standaard, alléén persoonsgegevens verwerkt worden die 

noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat de opdrachtnemer wil bereiken. De 

verwerkingsverantwoordelijke informeert en geeft controle. De dienstverlening wordt 

standaard op zodanige wijze wordt aangeboden, dat de inbreuk op de privacy van de 

betrokkenen zoveel mogelijk wordt beperkt.  

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze Microsoft Certified is.   
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4. Overige zaken 
 

Op aanvraag kunnen zaken als netwerktekeningen per locatie, gegevens van de huidige hardware, 

licentiegegevens en aanverwante zaken beschikbaar worden gesteld. 

 

5. Ruimte voor aantekeningen 
 


