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Geachte leden van het College van Bestuur,
Tijdens zijn Interne Vergadering van 25 maart jl. heeft de GMR zich ter
voorbereiding op de bespreking tijdens de Overlegvergadering van 8 april a.s.
gebogen over de notitie ICT-beleid uit november 2017 en de aanvulling daarop
van november 2020.
Uit deze stukken kwam naar voren dat de basis van infrastructuur, netwerk,
verbindingen en applicaties redelijk goed geregeld is. De scholen zijn
aangesloten op glasvezel en er wordt gebruik gemaakt van inmiddels
gebruikelijke cloudoplossingen. Om over het ICT-beheer als zodanig te
spreken, biedt in de ogen van de GMR dan ook weinig meerwaarde.
De vragen van de GMR spitsen zich toe op zaken die verder gaan dan deze
basale dienstverlening. Kort gezegd komt het erop neer dat de GMR graag met
u wil spreken over uw visie op de relatie tussen:
1. ICT en onderwijs;
2. ICT en veiligheid (centraal/decentraal, datalekken, privacy, etc.).
Voor wat betreft het eerste punt merkt de GMR wellicht ten overvloede op dat
hij niet verwacht dat ICT aan onderwijsontwikkeling doet. Wat nu gemist wordt,
is het inzicht in hoe ICT aansluit bij de stappen die op dat vlak gezet worden.
De ambities en visie van De Haagse Scholen in relatie tot het ICT-beleid ziet de
GMR graag terug in een notitie over ICT-beleid. Het gaat dan om vragen op
ICT-gebied als: Waarom kiest DHS ervoor om elke individuele school de
vrijheid te geven eigen keuzes te maken? Hoe gaat De Haagse Scholen om
met de ervaringen op schoolniveau en hoe worden deze gedeeld? Is er op
schoolniveau voldoende financiering om effectief eigen keuzes te kunnen
maken? Wat heeft De Haagse Scholen geleerd van het Steve Jobs
experiment?
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Voor wat betreft het tweede punt kan de GMR onderschrijven dat een school
zelf het beste weet aan bijv. welke applicaties die school behoefte heeft, echter
er moet ook bij een keuze op schoolniveau aandacht zijn voor de rol die
bovenschools hierin op zich moet nemen. Voor de kwaliteitsbewaking,
monitoring en de veiligheid blijft het essentieel dat bovenschoolse deskundigen
zicht hebben op wat er op schoolniveau gebeurt. Veiligheid en de keuze voor
decentraal/centraal moet in relatie met elkaar gezien worden.
Los van deze twee bredere thema’s valt het de GMR op dat de websites van de
verschillende scholen niet altijd herkenbaar zijn als deel uitmakend van De
Haagse Scholen. Ook hebben sommige scholen websites die helemaal up-todate zijn, terwijl andere scholen duidelijk achter de ontwikkelingen aanlopen.
Hier zijn - in de ogen van de GMR - met ondersteuning van het bestuurskantoor
relatief eenvoudig verbeteringen te realiseren, die bijdragen aan de positieve
uitstraling van de scholen en van De Haagse Scholen als geheel.
De beide stukken die de GMR onlangs ontvangen heeft, beschrijven vooral wat
er nu ligt, met enkele actiepunten voor de korte termijn. De notities zijn
geschreven vanuit het perspectief van beheer. Het blikveld is daardoor
logischerwijze beperkt. De aansluiting bij de vergezichten voor de langere
termijn met betrekking tot zaken als privacy/veiligheid en onderwijsontwikkeling
ontbreekt. De GMR gaat graag met u in overleg wanneer deze aspecten
uitgewerkt zijn.
Een gesprek met deze insteek was wat de GMR steeds voor ogen stond, maar
blijkbaar is dit eerder niet duidelijk bij u overgekomen. Mocht ook ditmaal niet
helder zijn wat de GMR bedoelt, dan ben ik graag bereid dit toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Namens de GMR

Benito Boer
(voorzitter)
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