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1 De opdracht 

In mei 2019 werd door het Onderwijscluster ICT aan Stichting Praktijkleren  gevraagd om in een aantal 

interpretatiesessies het gesprek te voeren met de roc’s over de drie herziene kwalificatiedossiers ICT, 

opgesteld door SBB; IT systems and devices, ICT support en Software Developer.  

Binnen zeer kort tijdsbestek werden met behulp de actieve inzet van een viertal ROC’s in vier regio’s 

bijeenkomsten gehouden waar in totaal zo’n 250 docenten en andere betrokkenen hebben gereageerd en 

meegepraat over de inhoud van het actuele ICT-onderwijs. Docenten, praktijkopleiders en 

opleidingsmanagers werden ontvangen in achtereenvolgens: IT campus TCR Rotterdam (regio Zuidwest), 

Summa College in Eindhoven (regio Zuidoost), Deltion College in Zwolle (regio Noordoost) en MBO College 

Hilversum (regio Noordwest)  

Doel van de regionale bijeenkomsten was te komen tot een breed gedragen interpretatie van de herziene  

kwalificatiedossiers op basis waarvan het onderwijs de komende jaren ingericht kan worden. We gingen 

daarvoor op zoek naar de grote gemene delers, maar verzamelden ook de verschillen in zienswijze en 

aanpak die er binnen het ICT-onderwijs bestaan. Daarnaast was het intercollegiaal contact over de inhoud 

van het ICT-vak en de inrichting van het onderwijs een positieve impuls voor de ICT Community die de 

scholen met elkaar vormen. Deze handreiking is een weerslag van de uitkomsten van de 

interpretatiesessies waarvan alle mbo ICT-opleidingen gebruik kunnen maken bij het inrichten van hun  

onderwijscurriculum op basis van de nieuwe Kwalificatiedossiers. We hopen de scholen hiermee een 

bruikbaar handvat te bieden.  

 

 

Inge Lauret, Theo Broeren 

 

September 2019 

Amersfoort 
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2 De handreiking voor het onderwijs 

In de Handreiking Onderwijs wordt een meer concrete onderwijsinhoud beschreven op basis van de breed 

gedeelde opvattingen zoals die tijdens de interpretatiesessies naar voren kwamen. De Handreiking 

Onderwijs is dan ook bedoeld als handvat bij het inrichten van het onderwijs volgens de richtlijnen van de 

herziene  kwalificatiedossiers die per 1 januari 2020 van kracht zijn. De handreiking draagt tevens bij aan 

een goede afstemming tussen de onderwijspraktijk en de inhoud van de examens van Praktijkleren. 

Stichting Praktijkleren biedt de Handreiking Onderwijs per kwalificatiedossier aan de opleidingen ter 

informatie aan. Alle opleidingen ontwerpen een eigen invulling van een nieuw onderwijsprogramma. Ze 

kunnen daarbij geheel naar eigen inzicht gebruikmaken van de Handreiking Onderwijs. De handreiking 

geeft daarvoor geen kant-en-klare oplossing. Wel wordt de invulling van het onderwijs op kerntaakniveau 

zo concreet mogelijk benoemd. Dit wordt verder uitgewerkt op onderwerp. Daar waar werkprocessen 

hierbij aansluiten, wordt dit aangegeven.   
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3 Kwalificatiedossier IT systems and devices 

Allround medewerker IT systems and devices  

Expert IT systems and devices 

 
In de sessies is tevredenheid uitgesproken over de verbeterde afstemming tussen ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt en het beroep. Het bedrijfsleven ziet de beginnend beroepsbeoefenaar met name instromen 

op de arbeidsmarkt binnen de werkgebieden gebruikersondersteuning, applicatiebeheer en beheren van 

de infrastructuur, daar zijn de kerntaken op aangepast. Het is een herkenbaar kwalificatiedossier 

geworden: concreter, meer diepgang en ook technisch inhoudelijker. Er is meer aandacht voor techniek 

gekomen en documenteren heeft minder nadruk gekregen. Het loslaten van de watervalmethodiek geeft 

ruimte voor andere projectmethodieken als agile en scrum. Het invoegen van de onderwerpen databases 

en scripting wordt als positief ervaren.  

De inhoud van het dossier wordt als een verbreding ervaren. Het wordt daardoor een uitdaging om alles in 

drie (niveau 4), dan wel twee jaar (niveau 3) vorm te geven. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat dit betekent dat 

er keuzes in het programma gemaakt moeten worden. Een aantal scholen gaf aan hun onderwijs modulair 

te willen gaan inrichten, waardoor de student meer vrijheid krijgt om naar eigen inzicht diepgang in de 

opleiding aan te brengen.  Het vak Engels is in dit kwalificatiedossier alleen nog generiek benoemd. 

Beroepsgericht Engels is niet opgenomen en zal dus ook niet meer worden geëxamineerd. 

Het dossier IT systems and devices kent twee uitstroomprofielen: niveau 3 Allround medewerker IT systems 

and devices en niveau 4 Expert IT systems and devices. Uit de beschrijving in het basisdeel blijkt dat de 

profielen een grote overlap hebben. Voor de expert worden een aantal extra zaken benoemd. In deze 

handreiking wordt het verschil tussen beide profielen weergegeven; dit resulteert in een concretisering van 

en een nadrukkelijker onderscheid in vakkennis en vaardigheden. Onderscheiden wordt: 

 De beginnend beroepsbeoefenaar Expert IT systems and devices zal zich in eerste instantie met 

het beheren en onderhouden van een bestaande situatie bezighouden. Daarbinnen houdt hij 

zich aan de afgesproken bedrijfsprocedures en standaarden.  

 Nieuw te ontwikkelen onderdelen worden door de Expert IT systems and devices opgepakt 

binnen de kerntaak Ontwikkelt digitale informatievoorzieningen (P2-K1).  

 De opleiding tot Allround medewerker wordt ervaren als zwaarder in vergelijking met de 

huidige niveau 3-opleiding. Vanuit de werkgroep SBB is aangegeven dat de Allround 

medewerker IT systems and devices vooral werkplekbeheer op de werkvloer uitvoert.  

 De twee profielen kennen ieder een ander type student. Verschil in werk- en denkniveau en in 

beroepshouding die overwegend reactief (niveau 3) of meer proactief (niveau 4) van aard is.  

 Security is een aparte kerntaak in het profieldeel geworden (en daarmee dus alleen 

opgenomen in het onderwijsprogramma voor de niveau 4-opleiding). Het is echter van belang 

dat security ook in het basisdeel een prominente rol krijgt. Ook de Allround medewerker IT 

systems and devices moet zich bewust zijn van bedreigingen en oplossingen. 
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B1-K1:  Ondersteunt gebruikers 

B1-K1-W1:  Handelt meldingen af  

B1-K1-W2:  Instrueert gebruikers 

B1-K1-W3:  Installeert, configureert en beheert gebruikersdevices 

Algemeen. 

Over de kerntaak is in het algemeen gezegd dat het verschil tussen niveau 3 en 4 in deze kerntaak klein is 

Vakkennis en vaardigheden 

De Allround medewerker:  

o Heeft naast kennis van het Windows OS ook kennis van Linux. 

o Heeft, voor het installeren en configureren van devices, kennis van de mobiele OS-en, Android en 

IOS. 

o Kan een PC assembleren, dit wordt in het onderwijs afgerond niet in een examen. 

o Kan meldingen afhandelen in een servicedesk management tool. Topdesk is hierin meerdere malen 

als voorbeeld genoemd. 

o Kan werken volgens vaste procedures, zal in opdracht taken uitvoeren. Werkt met vaste protocollen 

en processen.  

o Kan bij het ondersteunen van gebruikers de juiste gespreks- en omgangstechnieken gebruiken. Deze 

moeten zeker in het onderwijs terugkomen, hoeven niet geëxamineerd te worden.  

o Kan de geldende wet en regelgeving, vastgelegd in onder andere de AVG, toepassen en zich bewust 

zijn van de privacy van gebruikers. 

o Heeft algemene kennis van het framework ITIL en specifieke kennis van het onderdeel Service 

operations.  

o Heeft de juiste vakkennis van hardware en techniek om gebruikers te ondersteunen. Daarnaast is 

het van belang dat de student leert om bij te blijven op dit terrein. 

o Kan een SLA lezen en begrijpen en de regels die er uit voort komen toepassen. 

o Weet hoe een organisatie ingericht is en welke positie de IT-afdeling in de organisatie inneemt. 

Heeft ook zicht op eigen positie binnen de organisatie. 

o Kan eigen dag en deelwerkzaamheden plannen. 

 

Naast bovenstaande moet de Expert IT system and devices ook onderstaande zaken beheersen. 

De Expert kan: 

o Werkzaamheden plannen, zowel voor zichzelf als voor anderen.  
o Coördineren en aansturen. 
o Binnen projecten onderzoekmatig werken, is informatievaardig, kan bronnen gebruiken, kan zoeken 

en schiften. 
o Een SLA aanpassen en moet hiervoor kennis hebben van het servicedeskproces gebaseerd op ITIL en 

andere frameworks 
o Naast werkplekbeheer ook werkzaamheden uitvoeren aan de infrastructuur 

o Buiten de standaarden om werkzaamheden verrichten 

o Procedures en instructies aanpassen 

o Systemen optimaliseren. 
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B1-K2:  Beheert de infrastructuur 
B1-K2-W1:  Installeert en configureert netwerk- en infrastructuuronderdelen   

B1-K2-W2:  Beheert en monitort netwerk- en infrastructuuronderdelen   

 

Algemeen. 

Deze kerntaak staat in het teken van netwerk- en serverbeheer. Lokaal server- en netwerkbeheer blijft belangrijk. In 

het bedrijfsleven wordt daarnaast steeds meer met hybride omgevingen gewerkt. Het beheren van zo’n omgeving 

dient ook onderdeel van de opleiding te zijn.  

De allround medewerker beheert, moet kunnen installeren en configureren. Hij kan een eenvoudig netwerk opzetten, 

kan een eenvoudige AD inrichten, kan de server AD installeren en kan een script aanpassen. Voert 1e lijns werk uit. De 

allround medewerker is uitvoerder; kan een netwerk op het niveau van een thuisnetwerk beheren, zowel bedraad als 

draadloos en kan met DHCP ip-adressen instellen.  De medewerker moet weten hoe de infrastructuur in elkaar zit en 

kan verstoringen oplossen. 

De expert kan daarnaast ook ontwerpen of uitbreiden en kan zelfstandig een script maken. De expert voert 2e lijns 

werk uit gerelateerd aan infrastructuur, is ontwerper en uitvoerder op een hoger niveau. Hij beheert een netwerk op 

het niveau van het MKB en moet communicatief vaardiger zijn dan de allround medewerker. Door 2e lijns activiteiten 

heeft hij vaker te maken met ingewikkelder vraagstukken. De expert moet er voor zorgen dat de infrastructuur werkt 

en kan de werking optimaliseren. 

Er zijn veel voorbeelden tijdens de sessies genoemd, onder andere : migratie van IPv4 naar IPv6; beheren van de 

interne netwerkinfrastructuur gebaseerd op interVLAN-routing als netwerkverdeler en Windows Server (2019) als 

server-platform; kan een AD virtualiseren, vlan’s instellen, heeft kennis van federation services.  

Onderwerpen als de Layer3- en Layer2-switch, STP, SSH, Wireless, NAT, VTP, Etherchannel, ACL's, zijn belangrijk. Voor 

Windows Server (2019) is DHCP, AD, DNS, OU, WDS en Group policies van belang. Uiteraard is het noodzakelijk om als 

team uit bovenstaande onderwerpen keuzes te maken gebaseerd op visie en onderwijsconcept 

Vakkennis en vaardigheden 

De allround medewerker: 

Netwerkbeheer/ Routing switching 
o Kan WIFI instellen  
o Kan een klein netwerk fysiek aanleggen 
o Kan een klein kantoornetwerk of thuisnetwerk aanleggen. 
o Kan verbindingen testen 
o Heeft kennis hebben van gestructureerde bekabeling 

o Heeft basiskennis van bedrade en draadloze netwerken  

o Kan accounts aanmaken in de cloud  
o Kan IoT onderdelen instellen en beheren 
o Kan gebruik maken van storage oplossingen met behulp van een NAS 
o Weet wat IPv4 is en kan IP-adressen invoeren in devices 
o Kan NIC devices configureren 
o Kan patchen 

o Heeft kennis van glasvezeltechnologie 

o Heeft basiskennis van het OSI model 

o Kan basaal thuisrouters configureren 
o Kan firewalls softwarematig configureren 
o Kan de DMZ instellen op een thuisrouter 
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Serverbeheer 

o Heeft inzicht in het gebruik van een Active directory 
o Weet wat DHCP is en kan de DHCP server configureren. 
o Weet wat DNS is 
o Heeft basiskennis van server installatie en configuratie, zowel windows als linux 

 
o Kan een virtuele desktop infrastructuur configureren 
o Kan een Office365 account configureren 
o Kan met virtuele omgevingen werken 
o Heeft kennis van standaarden 

 
Voorbeeldopdrachten: 

 Bouw drie Lan’s + Wireless met één router 

 Maak voor alle Lan’s een DHCP-scope 

 Zorg voor toegang tot internet, vast en draadloos, met een home router 

 Bouw de netwerken classfull 

 Zorg voor toegangsbeveiliging op basis van MAC-security  
 

De expert: 

 
Netwerk/Routing switching 

o Weet hoe certificaten werken en kan deze toepassen (Let's Encrypt) 
o Heeft kennis van storage oplossingen, SAN 
o Heeft kennis van Routing protocollen 
o Weet hoe (virtuele) routers werken en kan deze gebruiken 
o Heeft kennis van VLAN en kan deze inrichten 
o Heeft kennis van subnetten 
o Heeft kennis van Access- distributie en Corelagen (switches/routers) 

Serverbeheer 
o Heeft kennis van replicatie en synchronisatie 
o Kan een databaseserver inrichten 
o Kan gebruik maken van virtualisatiesoftware 
o Kan zowel een Windows als een Linux Server installeren en configureren 
o Kan de DNS configureren 
o Kan de active directory inrichten 
o Kan een Server beheren met behulp van scripting 
o Heeft kennis van cloudoplossingen 
 
o Kan een testplan schrijven 
o Heeft kennis van PAAS SAAS IAAS en weet hoe deze in een organisatie ingezet worden 
 

Voorbeeldopdrachten: 

 Bouw drie LAN's + wireless met één router, zelfde netwerk, maar met een efficiëntie-slag door 
VLAN's toe te passen. 

 Maak voor alle LAN's een DHCP-scope. Gebruik hiervoor de IOS van de router.  

 Zorg voor toegang tot het internet, vast en draadloos, te configureren: NAT / AP / ACL.  

 Bouw de netwerken classless, in acht nemend dat VLAN-id's te herleiden zijn uit ontworpen IP-
subnetten.  

 Zorg voor toegangsbeveiliging op basis van MAC-security en toegangsbeveiliging op basis van Port-
security 
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B1-K3:  Beheert applicaties   
B1-K3-W1:  Adviseert over, installeert en configureert applicaties  

B1-K3-W2:  Onderhoudt applicaties  

Algemeen. 

Het verschil tussen de allround medewerker en de expert, in deze kerntaak, is de mate van complexiteit en de daarbij 

vereiste skills. Wat betreft verantwoordelijkheid en zelfstandigheid is het onderscheid aan te geven tussen reactief en 

proactief werken. 

De allround medewerker is uitvoerend en volgend, moet werken volgens opgestelde protocollen. De expert is 

adviserend en leidend. De medewerker rapporteert als iets niet werkt, hoeft het niet te onderzoeken. Werkt meer op 

verzoek.  

Vakkennis en vaardigheden. 

De Allround medewerker: 

o Kan gangbare applicaties en operating systems beheren, geen specifieke (verticale) pakketten. 
Bijvoorbeeld: software voor servicemanagement, Office pakketten, toepassingssoftware voor 
compressie, tekenen, browsen, spreadsheets, presentatiesoftware. 

o Kan in het geval van (mogelijk) gecompromitteerde software de juiste stappen zetten om data veilig te 
stellen en software weer operationeel te krijgen.  

o Kan, in het kader van security-awareness, een passwordbeleid opstellen en handhaven.  
o Kan als lokale ondersteuner, op de werkvloer, applicaties beheren. 
o Heeft kennis van functioneel applicatiebeheer en heeft basiskennis van de uitvoerende processen in het 

BISL en ASL framework. 

o Kan op lokaal niveau (software) updates uitvoeren. 

o Kan met behulp van de juiste software een image maken, testen en verder verwerken.  

o Kan een bestaand script aanpassen. Bedenkt en codeert niet zelf maar kan op verzoek een eenvoudige 

aanpassing doen in een bestaand script. 

o Kan klanten en opdrachtgevers adviseren over mogelijke toepassingen, adviseert over een beperkt aantal 

mogelijkheden;  bijvoorbeeld  advies geven over een applicatie of een keuze maken uit 3 applicaties. 

o Kan fouten lokaliseren, kan als gebruikersondersteuner fouten verhelpen en kan escaleren bij incidenten 
en problemen die voor rekening van de expert komen. 

o Rapporteert als iets niet naar behoren functioneert.  
o Voert testen uit in een bestaande testomgeving.  
o Voert werkzaamheden uit volgens procedure, houdt bij de uitvoering rekening met AVG. 

 
De expert: 

o Ziet de relatie tussen software en infrastructuur  
o Heeft meer conceptuele kennis van servicemanagement 
o Kan functioneel beheer voeren op netwerkapplicaties, gerelateerd aan servers en netwerken. 
o Kan technisch en functioneel applicatiebeheer uitvoeren gerelateerd aan applicaties en het beroep 

applicatiebeheerder. Hierin staan zowel het ASL als BiSL framework centraal. Het ITIL framework komt 

daarnaast zowel in deze, als in kerntaak 1 aan de orde.  

o Kan met behulp van deployment software aan gebruikers toewijzen 

o Kan zelfstandig en eventueel pro-actief een (onderdeel van een) script maken. 

o Kan eisen en wensen van een opdrachtgever vertalen in een onderbouwd advies, inclusief kostenraming.  
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o Kan na troubleshooting werkzaamheden uitvoeren die gericht zijn op problemen die organisatie-breed 
optreden. 

o Kan een analyse maken en vervolgens een oplossingsrichting voorstellen als iets niet werkt 
o Kan een testomgeving bouwen en gebruiken.   
o Kan ingaan op complexere migratie-vraagstukken.  
o Kan procedures opstellen of bijstellen en in deze ook proactief handelen, hierbij wordt ook rekening 

gehouden met de AVG. 
  

Voorbeeldopdrachten: 

 O365 gebruikers aanmaken, groepen aanpassen op verzoek. 

 Adviseren over de keuze van een fotobewerkingspakket, officepakket of browser. 

 Bijhouden van de AD  

 Vertalen eisen wensen naar advies inclusief een kostenraming 

 Veiligstellen van mogelijk besmette apparatuur,  

 Adviseren op en bijhouden van het wachtwoordbeleid. 

 Aanpassen van bestaande scripts. 

 Beheer van besturingssystemen. 

 

Daarnaast voor de expert IT sytem and devices 

 Richt bijvoorbeeld een sharepointserver in. 

 Geeft een onderbouwd advies over werken in een cloud of lokaal. 

 

Profieldeel 

P2 Expert IT systems and devices 
In het profieldeel IT system and devices staat de rol van de expert centraal. In twee kerntaken,  ‘ontwikkelen van een 

informatievoorziening’ en ‘controleert de security’, wordt het onderscheid tussen de medewerker en de expert IT 

system and devices duidelijker.  

In het profieldeel wordt in de typering van het beroep het volgende gezegd: De Expert IT systems and devices werkt 

zelfstandig op de ICT afdeling van een organisatie of in een servicedeskomgeving. De expert heeft oog voor de 

organisatie,  bezit een helikopterview en communiceert met alle betrokkenen. 

Naast het beheren van de IT infrastructuur, applicaties en devices houdt de Expert IT systems and devices zich bezig 

met het beveiligen van informatiesystemen, geeft security advies, verbetert de security van systemen en reageert op 

cybersecurity aanvallen. Ook heeft de Expert IT systems and devices een rol bij het communiceren over wensen van 

opdrachtgevers en het vertalen van deze wensen naar aanpassingen of vernieuwingen in de IT infrastructuur of 

applicaties. Het kunnen werken met databases en programmeerervaring speelt hierin een rol. 

K-1 ontwikkelt digitale informatievoorzieningen 
Het profieldeel is in de sessies goed ontvangen, wordt als echt niveau 4 ervaren. Men geeft wel aan dat er voor 

gewaakt moet worden deze kerntaak als samenraapsel van onderdelen te zien, de drie werkprocessen in deze 

kerntaak hebben grote en duidelijke raakvlakken. 

Het is mogelijk om de drie werkprocessen na elkaar te doorlopen, iteratief, met behulp van geïntegreerde opdrachten, 

deze kerntaak is goed in te zetten voor een agile aanpak. 
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K1-W1 Ontwerpt een informatievoorziening 
 

In dit werkproces komt veel terug van de huidige opleiding ict-beheer.  

Het begrip Informatievoorziening is een ‘container’. Van belang hierbinnen is de analyse, de informatiebehoefte 

vaststellen en deze vastleggen in eventueel een FO – TO. Geen implementatie. Vastleggen van de eisen en wensen van 

een opdrachtgever in documentatie, ook de te gebruiken techniek vastleggen. De projectmethodiek is vrij, er kan agile 

gewerkt worden, dit geeft dan andere documentatie.  

Men geeft aan dit onderdeel niet te groot te maken, wel een functioneel ontwerp maar een light versie. De context is 

vrij te bepalen. Het is van belang om de expert aan te leren om te denken in structuren en procedures, wellicht een 

programma structuur diagram laten maken. 

Onderdeel van dit werkproces is ook communiceren met de klant/opdrachtgever, analyse en ontwerp. 

Voorbeeldopdrachten: 

 Ontwikkelen van een webapplicatie. 

 Inrichten van een databaseserver. 

 Een sharepointserver of office365 oplossing opnemen in de organisatie. 

 Monitoring systeem inrichten. 

 netwerk - server – client opzetten. 

 Internet Of Things oplossing inzetten. 

 

K1-W2 Automatiseert processen 
Basiskennis programmeren (variabelen, beslissingen en herhalingen) wordt verwacht zodat de student met een 

programmeertaal (script) onderdelen van de beheeractiviteiten kan automatiseren. Bij beheeractiviteiten kan gedacht 

worden aan network automation of installeren van devices. Basiskennis programmeren is ook van belang  zodat de 

Expert IT System & Devices het gesprek kan aangaan met de Software Developer en voor eventuele doorstroom naar 

het HBO.  

Als voorbeeld is tijdens de sessies de Arduino, Raspberry Pi of de Microbit  genoemd om in te zetten bij het aanleren 

van basisvaardigheden met betrekking tot programmeren in  C# of Python. 

De expert moet over processen gaan nadenken, gebaseerd op technische kennis. Logisch redeneren en Computational 

thinking als skill.  

Voorbeeldopdrachten: 

 Geïntegreerd over de drie werkprocessen: het bedenken van een geautomatiseerde oplossing. Deze 

vervolgens bouwen en beheren. Dit kan gekoppeld worden aan diverse contexten. 

 Automatiseren van processen gerelateerd aan beheer. Een switch toevoegen, aanpassing van infrastructuur. 

 Geautomatiseerd een Wordpress-installatie in een docker-omgeving plaatsen. 

 Het inrichten en beheren van een AD met behulp van een script. 

 Met een script een AD migreren. 

 Scripting in het bouwen van MS power-apps. 

 Geautomatiseerd monitoren van server en netwerkapparatuur. 
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K1-W3 Database beheren 
kennis van databasebeheer wordt als belangrijk gezien, zeker in de beroepspraktijk. Veel organisaties outsourcen hun 

infrastructuur maar niet de databases vanwege vertrouwelijke bedrijfsgegevens. 

In het onderdeel databasebeheer moet SQL bekend zijn, SQL-query’s uitvoeren. Van belang dat het om beheer gaat, 

ze hoeven niet te ontwerpen en niet te bouwen. Loggen, meten, performance, pet op van de beheerder, niet de 

ontwerper. Hiervoor is het wel nodig om basiskennis en inzicht te hebben in data / tabellen / relaties/ tabelopbouw/ 

aanpassingen doorvoeren 

Als een pakket gebruikt wordt dan wel een echt databasepakket gebruiken, Access wordt als te beperkt gezien. 

Database normaliseren snappen maar niet uitvoeren, Het kunnen lezen van een 3e normaalvorm en een ERD om te 

komen tot een datadictionary en database is voldoende.  

Voorbeeldopdrachten: 

 Drie werkprocessen in een opdracht plaatsen: database als onderdeel in ontwerpen informatievoorziening 

die vervolgens geïmplementeerd wordt en beheerd. Binnen implementatie en beheer kunnen zaken 

geautomatiseerd worden. 

 Integratie met werkproces 2 kan door uit de database een website te vullen. Backend wel, frontend niet. 

Eenvoudige webinterfaces gerelateerd aan databases 

 

K-2 beheren van de security   
Adviseren over security en het verbeteren van de security hoort een rode draad door de gehele opleiding te zijn, ook 

voor de allround medewerker. In deze kerntaak van het profieldeel komt security echter in een uitgebreide vorm 

terug, specialistischer dan de rode draad.  

K2-W1 Geeft security advies en verbetert de security 
In alle onderdelen van de opleiding moet security meegenomen worden, opdrachten in het basisdeel kun je hier mee 

verdiepen. Het is ook een idee om een opdracht, bijvoorbeeld het uitvoeren van een security-audit, in de bpv te doen. 

In het basisdeel is security direct gericht op het beheren van de ict-omgeving. In dit werkproces komt analyseren en 

onderzoeken ook aan bod. Dit is een belangrijk onderwerp dat apart behandeld moet worden, los van de andere 

kerntaken. Veel pro-actiever (controleren, adviseren, reageren op incidenten) 

Security- awareness en preventie moet een belangrijk onderdeel zijn, meenemen in alle opdrachten uit het basisdeel. 

Aanbevolen wordt om dit werkproces door de opleiding heen te verwerken. Bij het bouwen van een omgeving moet 

ook de security opgenomen worden. Infrastructuur, devices, internet, byod, overal kan een securitydreiging 

voorkomen. Laat overigens eerst een risico-analyse opstellen door medewerkers.  

Te denken valt ook aan  aan fysieke security, awareness is meer dan IT. 

Voorbeeldopdracht: 

 Uitvoeren van een security-audit in de praktijk. 
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K2-W2 Reageert op security-incidenten 
 

Reageren op incidenten en bedreigingen is wellicht vooral iets voor op school en minder voor in de BPV. Op 

incidenten reageren is minder zwaar en beter uit te voeren dan reageren op bedreigingen. 

Van belang hierbij is om de vakkennis actueel te houden. De specialistische kennis over de belangrijkste bedreigingen 

is van belang. 

4 Tot slot 

Bij het ontwikkelen van nieuwe curricula door de scholen blijft Stichting Praktijkleren ondersteunen in de 

vorm van informatievoorziening, advisering en/of begeleiding tijdens studiedagen of -bijeenkomsten. Dat 

zal ook in de vorm van webinars gaan plaatsvinden. In het kader van de nieuwe Community ICT kunnen 

scholen elkaar informeren door hun curricula-invullingen te delen. Gebaseerd op KD en de Handreiking 

Onderwijs zullen per kwalificatiedossier ook examenmatrijzen worden opgeleverd. Deze dienen als basis 

voor de nieuw te ontwikkelen examens door Stichting Praktijkleren.  


