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Informatiemanagement bij Noorderpoort

• Wat is precies de uitdaging?

• Hoe zijn we georganiseerd?

• Hoe ben je dan klaar voor de vraag van morgen?

• Structuur
• Kennis
• Principes
• Cultuur

• Gaan we het redden?



Wat is precies de uitdaging?

Informatiemanagement:

Het organiseren en beheren van de benodigde informatie in een 
organisatie de manier waarop die informatie wordt gebruikt in de 
organisatie

Dus: aansluiten bij behoefte en vraag!

Bedrijfsfunctie

Proces

Informatie

Applicatie (functionaliteit)

Infra



150 opleidingen

100 cursussen (en groeiend)

Wat is precies de uitdaging?

Aansluiten bij behoefte en vraag :
– Elk beroep digitaliseert en moderniseert. Digitalisering en informatievoorziening is de ‘enabler’.

Allround podiumtechnicus Drone-piloot Automonteur

100 cursussen (en groeiend)

Gebruikmaken van ICT mogelijkheden

• Les volgen buiten de school

• Klassikale en online lessen wisselen we af.

• Afstandsonderwijs: waar en wanneer het jou uitkomt lessen volgen.

• We gebruiken interactieve software en apps om de lessen te ondersteunen



Wat is precies de uitdaging?

Aansluiten bij behoefte en vraag :
– 15.000 jonge en digitaal vaardige (en veeleisende) klanten

15.000 klanten



Wat is precies de uitdaging?

Aansluiten bij behoefte en vraag :
– Modulair, meer kort cyclisch, NCOI-achtig, flexibel

Leven lang leren



Wat is precies de uitdaging?

Kan onze organisatie verandering aan?
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• Veel kennis van onderwijs – niet 
perse van andere zaken

• Team aan zet, professional 
(docent) staat centraal

• Veranderings-moe

• Snel veranderende beroepen
• Snel veranderend onderwijs
• Snel veranderende klant
• Snel veranderende eisen



Hoe zijn we georganiseerd?

• Strategisch opdracht

• realiseren van de digitaliseringsagenda
• borgen van de (digitale) informatievoorziening

Dienst informatiemanagement



Hoe zijn we georganiseerd?

Dienst informatiemanagement

• 35+ collega’s

• 25 grotere informatiesystemen
• honderden ‘vakinhoudelijke applicaties’

• Taken o.a.:
• IT Governance
• Portfoliomanagement (Opstellen van business cases )
• Procesmanagement
• Informatie architectuur
• Beveiliging & privacy
• Management informatie
• Functioneel beheer / doorontwikkeling



Hoe zijn we georganiseerd?

Dienst informatiemanagement

Subteams:

1. Strategie, beleid en sturing
(business intelligence)

2. Bedrijfsvoering

3. Studentenondersteuning

4. Communicatie, samenwerking & 
portalisering

5. Digitalisering & informatievoorziening
(beleid en strategie)

6. Dagelijks beheer



Hoe zijn we georganiseerd?

Rondleiding digitale campus

Weten & regelen

Dienst informatiemanagement

• Alle diensten onder 1 serviceconcept: CLICK CALL FACE
• Weten & regelen
• Servicecentrum / studentendesk
• Noorderpoort academie / Rondleiding in digitale Campus / Noorderpoort NEXT



Hoe ben je dan klaar voor de vraag van morgen?

• Structuur
• Kennis
• Cultuur
• Principes

• Snel veranderende beroepen
• Snel veranderend onderwijs
• Snel veranderende klant
• Snel veranderende eisen

• We veranderen op diverse vlakken, als één geheel (hopen we)



Hoe ben je dan klaar voor de vraag van morgen?
Structuur

Subteam Bedrijfsvoering

• Gebruik- en service 
• Beleid, strategie
• Proces
• Data & techniek
• Functionaliteit & informatievoorziening
• Change

• Vraag – aanbod

• Strategisch portfoliomanagement -> voor grote projecten, programma’s

• Alle kleine projecten, kleine wijzigingen?
Naar subteams
• Gebruikersgroep

• Mandaat
• Geld
• Prioritering

• Jaarlijks onderzoek naar kwaliteit & realisatie 
strategisch doelen

• Meerjaren investeringsbegroting digitalisering



Hoe ben je dan klaar voor de vraag van morgen?
Kennis

Subteam Bedrijfsvoering

• Gebruik- en service
• Beleid, strategie 
• Proces
• Data & techniek
• Functionaliteit & informatievoorziening
• Change

• Noorderpoort academie

• Noorderpoort NEXT / rondleiding Digitale Campus

• Digitaal burgerschap

• TRAINING – TRAINING – TRAINING (en soms verplicht)

• Functioneel beheer / IM
• Regie kunnen voeren
• Proceskennis
• Changemanagement
• Privacy
• Security

• Breed opgeleid



Hoe ben je dan klaar voor de vraag van morgen?
Principes

• Minder principes, meer leidend en principieel

• Principes met uitleg -> waarom?

• Principes moeten bekend zijn, leven
• Bij functioneel beheer
• Bij de organisatie, bij de medewerkers, bij de studenten!

De inrichting van het ICT-en informatielandschap is 
vraag gestuurd en sluit aan bij de behoefte van de 
gebruikers van het Noorderpoort.

Afnemers krijgen gerelateerde diensten 
gebundeld aangeboden.



Hoe ben je dan klaar voor de vraag van morgen?
Principes

• Meer ethiek

Binnen Noorderpoort worden beslissingen niet enkel genomen op basis van 
geautomatiseerde besluitvorming. Algoritmes zijn ondersteunend, niet leidend. 
Een beslissing wordt dan ook altijd genomen en onderbouwd door mensen

Verwerkingen van persoonsgegevens mogen nooit leiden tot 
uitsluiting, stigmatisering of kansenongelijkheid 



Hoe ben je dan klaar voor de vraag van morgen?
Cultuur

• Dienst informatiemanagement

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid
• Inspringen bij capaciteitsissues, calamiteiten
• Generalist met specialisme
• Taken caroussel
• Beleid, strategie, principes kennen en uitdragen

• Noorderpoort

• Elke medewerker moet iets van informatievoorziening weten
• Privacy
• Security

• Digitaal vaardig maar ook verantwoordelijk
• Je kan overal hulp krijgen! Maar je hebt zelf als professional de 

taak om ‘bij te blijven’



Hoe ben je dan klaar voor de vraag van morgen?

organiseer vandaag…

… dat je de vraag van morgen kan beantwoorden?!



Gaan we het redden?

toegevoegde waarde = vertrouwen = ruimte = voortgang



Vragen?


