
Onze diensten

IT-beheer, infrastructuur,
ondersteuning, print- en
camerabeheer,
telefonieomgeving, identiteit-
en accesmanagement. 

Ondersteuning bij het
ontwikkelen van persoonlijke-
en digitale vaardigheden van
medewerkers

IT-advies, inrichting en
implementatie van
informatievoorzieningen. One-
stop-shop voor inkoop, privacy
& security en AI & Data
technologie.

KIEN ICT

SERVICE INTEGRATIE &
INNOVATIE

KIEN KENNIS

Waarom
samenwerken?
Uitdagingen op het gebied van
informatievoorzieningen zoals: IT-
infrastructuur, privacy,
gegevensbescherming, scholing van
medewerkers, cyberveiligheid, AI en data
dringen zich steeds nadrukkelijker op binnen
het onderwijs. Stuk voor stuk vraagstukken die
vragen om een hoge mate van specialisme,
waarbij je niet het risico wilt lopen op een
zogenaamde vendor lock-in of kosten voor
het inhuren van externe expertise.Voor
individuele scholen is het lastig om een eigen
beleid te voeren binnen een digitale transitie
én om deze toekomstbestendig te
implementeren. Door samenwerking met
andere schoolinstellingen kom je daarin veel
verder, houd je controle over de strategie en
deel je ideeën, volg je innovaties en
zienswijzen zonder daarbij je eigen identiteit
te verliezen.

De coöperatie KIEN u.a. is in 2013 opgericht
door onderwijsorganisaties uit de regio Zuid
Holland. Samen geven wij, zonder
winstoogmerk, invulling aan de IT-behoeftes
en -vraagstukken die nu en in de toekomst
belangrijk zijn voor het onderwijs.

NEEM CONTACT OP

SAMEN ICT VOOR
ONDERWIJS.

088-6575000

www.kienict.nl

info@kienict.nl

Samen kom je verder! Grip op
informatievoorzieningen

Continuïteit ICT-omgeving
Privacy
Synergiën
Informatiebeveiliging
Lerend netwerk in de regio



Dit doen we samen..

Een van de grootste zorgen voor een schoolbestuur is de veiligheid
en privacy rondom gegevens van leerlingen en docenten. Er moeten
maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat systemen en
gegevens veilig worden gebruikt en bewaard en niet in verkeerde
handen vallen. Deels wordt dit geregeld vanuit de techniek maar
ook awareness speelt hierbij een belangrijke rol. Dat pakken wij
gezamenlijk op. Wij zijn ISAE-gecertificeerd en leden kunnen gebruik
maken van een gemeenschappelijke FG en security officer.

Het gebruik van ICT kan soms technische problemen met zich
meebrengen. Als schoolbestuur moet je  ervoor zorgen dat er
voldoende ondersteuning is om deze problemen snel op te lossen.
Dit gedeelte neemt KIEN uit handen. Wij monitoren en onderhouden
de infrastructuur. Wij hebben een eigen support afdeling met een
toegankelijk selfserviceportaal, helpdesk en field support voor
ondersteuning op locatie. Omdat wij in de regio opereren, zijn wij
altijd in de buurt. 

Het implementeren van ICT op school kan duur zijn. Een
schoolbestuur moet zorgen voor voldoende financiering om de
nodige apparatuur, software en ondersteuning te kunnen bieden.
Omdat wij zonder winstoogmerk werken én gezamenlijk inkopen, is
er een behoorlijk schaalvoordeel te behalen. 

VEILIGHEID & PRIVACY

TECHNIEK

KOSTEN

ONDERWIJSKUNDIG
Een schoolbestuur moet zich afvragen of het gebruik van ICT wel
voldoende bijdraagt aan het onderwijsproces. Wordt er wel écht
meerwaarde gecreëerd door het gebruik van ICT, of is het vooral
een extra belasting voor leerlingen en docenten? Hierover leren we
samen binnen ons lerend netwerk.

DIGITALE VAARDIGHEDEN
Een schoolbestuur moet er ook voor zorgen dat leerlingen en
docenten beschikken over voldoende digitale vaardigheden om
optimaal gebruik te maken van ICT. Er moeten bijvoorbeeld
trainingen en workshops worden georganiseerd om deze
vaardigheden te ontwikkelen. Wij kunnen invulling geven aan een
studiedag maar bieden ook een online leerplatform en organiseren
workshops.

Future proof
onderwijs!

Onze dienstverlening
Sinds de oprichting in 2013, is KIEN de betrouwbare partner
voor ICT-diensten in alle sectoren van het onderwijs!

Wij begrijpen dat de informatievoorziening een belangrijke
rol speelt in het onderwijs. Omdat wij van het onderwijs zijn,
bieden wij innovatieve ICT-oplossingen die het
onderwijsproces ondersteunen en verbeteren. Onze
diensten omvatten onder meer cloud computing,
netwerkbeheer, beveiligingsoplossingen, privacy &
gegevensbescherming, professionalisering op het gebied
van digitale vaardigheden, gezamenlijke inkoop IT-
voorzieningen en nog veel meer.

We weten dat het beheer van ICT in het onderwijs veel
uitdagingen met zich meebrengt. Ons ervaren team
ondersteunt scholen en helpt bij het beheren van de ICT-
infrastructuur. Wij bieden niet alleen uitstekende service en
support, maar ook praktische trainingen en advies die
aansluiten bij de schoolplannen. 

Onze oplossingen zijn flexibel en schaalbaar, zodat ze mee
kunnen groeien met de onderwijsinstelling en voldoen aan
de toekomstige behoeften en aansluiten  bij iedere
schoolsector (ko, po, so, vo, mbo en hbo).
Of het nu gaat om hulp bij het beheren van het netwerk, het
implementeren en gebruik van nieuwe software of het
verbeteren van de beveiliging, KIEN heeft de ervaring en
het specialisme om te helpen. 

We zijn trots op onze samenwerkingen en om bij te dragen
om de onderwijsinstelling future proof te maken. KIEN is voor
scholen een one-stop-shop waarin het complete IT-stuk
wordt verzorgd vanuit een onderwijskundige invalshoek. Wij
zijn de schakel tussen de scholen en de landelijke ICT-
samenwerkingen (SIVON, SURF).

Bel ons vandaag nog voor meer informatie over onze
diensten of om een afspraak te maken voor een
kennismakingsgesprek.

Mogen wij jou verwelkomen als nieuw lid binnen de samen-
werkende ICT-coöperatie?

We kijken ernaar uit om samen te werken!


