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Hierbij ontvang je de Maart-nieuwsbrief van Npuls. Via deze editie stellen we je op de hoogte van de 
laatste updates vanuit Npuls.   
 

 Oege de Jong is tijdelijke vervanger van stuurgroeplid Bert Beun  

 Aankondiging uitvraag Npuls sleutelteams  

 Werksessie Pilothub EdTech  

 Bijeenkomst Pilothub Studiedata en AI (15 maart)  

 Bijeenkomsten Kennisinfrastructuur  

 Npuls vacatures  
 
Lees gauw verder!  
 

Oege de Jong is tijdelijke vervanger van stuurgroeplid Bert Beun  
Bert Beun heeft per 1 maart de stuurgroep van Npuls verlaten. Oege de Jong is vanuit de MBO-raad zijn 
tijdelijke vervanger. De Jong is lid van het MBO Raadbestuur en CvB-lid bij MBO Rijnland. We danken 
Bert Beun voor zijn inzet voor Npuls de afgelopen maanden en wensen hem veel succes als 
bestuursvoorzitter bij de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. We wensen Oege 
de Jong veel succes en plezier in zijn nieuwe rol in de stuurgroep.   
 

Aankondiging uitvraag Npuls sleutelteams  

Binnenkort ontvangen CvB's van alle publieke mbo-scholen, hogescholen en universiteiten de vraag om 
sleutelteams voor Npuls te gaan samenstellen.   
De sleutelteams bestaan uit de belangrijkste spelers in de instelling rondom digitalisering, 
onderwijsbeleid, en onderwijsuitvoering en -organisatie. Denk hierbij aan functionarissen die een sleutel 
rol vervullen in (strategisch) onderwijsbeleid, informatiemanagement, ICT, bibliotheken, onderwijs- en 
studentadministratie, docentprofessionalisering, en data en IR. Deze sleutelteams zullen de schakel zijn 
tussen Npuls en de instellingen gedurende de duur van het programma.  
 

Pilothubs  
Er zijn tijdelijke pilothubs gestart om de formele start van het programma voor te bereiden. Een aantal 
van die teams organiseren sessies om zo breed mogelijk input op te halen. Als fase 1 van start is, zullen 
er ook vacatures volgen voor deze pilothubs.   
 

Werksessie Pilothub EdTech  
Wil je meedenken over de plannen van de pilothub EdTech en publiek-private-samenwerking? Het 
coördinatieteam van de pilothub nodigt je uit in gesprek te gaan tijdens een werksessie op 23 maart. 



Het team is op dit moment bezig met een schrijfteam vanuit zowel instellingen als SURF met het 
ontwikkelen van een plan van de pilothub. De input van de werksessie neemt het coördinatieteam mee 
bij het ontwikkelen van dit plan. Wil je meedenken? Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.  
 

Bijeenkomst Pilothub Studiedata en AI  
De pilothub Studiedata en AI nodigt gaat tijdens de bijeenkomst op 15 maart in gesprek met deelnemers 
over de invulling van de hub. De bijeenkomst is voor betrokkenen binnen instellingen, zoals: 
onderwijskundigen, beleidsmakers, bestuurders, docenten, studenten, architecten, informatiemanagers 
en adviseurs op het gebied van ICT- en onderwijs uit mbo, hbo en wo.   
De bijeenkomst zit vol. Wil je op de wachtlijst komen? Kijk hier voor meer informatie.   
 

Bijeenkomsten subsidieregeling Centers for Teaching & Learning  
Binnen Npuls werkt het coördinatieteam Kennisinfrastructuur aan een subsidieregeling waarmee 
instellingen een (door)start kunnen maken met het versterken van teaching & learning initiatieven 
rondom onderwijs en digitalisering. Op dinsdag 21 maart organiseert het team een online 
informatiebijeenkomst waarbij ze de eerste schetsen van de subsidieregeling Centers for Teaching & 
Learning met jullie delen. Wil je meedenken met de invulling en uitvoering van de regeling? Meld je dan 
hier aan voor de bijeenkomst!  
 
Kun je hier niet bij aanwezig zijn? De aankomende maanden organiseren we een aantal fysieke 
bijeenkomsten bij onderwijsinstellingen in de regio's noord, midden en zuid. Houd de website en 
nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.  
 

Vacatures  
 

Aanvoerder kennisinsfrastructuur  
Voor Npuls zoeken wij aanvoerders van de ict-infrastructuur die, samen met andere professionals, 
vorm gaan geven aan de landelijke ict-infrastructuur. Verbinders die makkelijk aan de juiste tafels 
komen te zitten en daar verschil maken.  
   

 WO    
 20 uur   
 Reageren voor 14 maart  
  

Voor de volledige vacature of om te solliciteren, kijk hier.  
 

 

   

Aanvoerder ict-infrastructuur    
Voor Npuls zoeken wij aanvoerders van de ict-infrastructuur die, samen met andere professionals, 
vorm gaan geven aan de landelijke ict-infrastructuur. Verbinders die makkelijk aan de juiste tafels 
komen te zitten en daar verschil maken.  
   

 WO    
 20 uur   
 Reageren voor 14 maart  
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Voor de volledige vacature of om te solliciteren, kijk hier.  
 

 

   

Programmanager kennisinfrastructuur  
Voor Npuls zoeken we een programmamanager van de kennisinfrastructuur die, samen met andere 
professionals, vorm gaat geven aan de landelijke kennisinfrastructuur. Een verbinder die makkelijk 
aan de juiste tafels komt te zitten en daar verschil maakt.  
   

 WO    
 32-40 uur   
 Salaris €5178 - €7396  
 Reageren voor 14 maart  
  

Voor de volledige vacature of om te solliciteren, kijk hier.  
 

  
  

Programmamanager ict-infrastructuur    
Binnen Npuls zoeken we een programmamanager voor het onderdeel ict-infrastructuur, die samen 
met andere professionals zorgt voor de realisatie van ‘state of the art’ sectorvoorzieningen voor het 
Nederlandse onderwijs.  
   

 WO    
 32-40 uur   
 Salaris €5808 - €8298  
 Reageren voor 14 maart  
  

Voor de volledige vacature of om te solliciteren, kijk hier.  
 

 

  
  

Ontvangen nieuwsbrief  
Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je die voortaan zelf ontvangen? Mail naar 
info@digitaliseringsimpuls.nl o.v.v. Aanmelden nieuwsbrief. We versturen ongeveer een keer per maand 
een nieuwsbrief.  
 
Wil je je afmelden? Mail van naar info@digitaliseringsimpuls.nl o.v.v. Afmelden nieuwsbrief.  
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English version  
  
Herewith you receive the March edition of the Npuls newsletter. Through this newsletter, we will inform 
you of the latest updates from Npuls.    
   

 Oege de Jong temporarily replaces Bert Beun in the steering committee   

 Announcement call for Npuls key teams   

 Session Pilot hub EdTech   

 Meeting Pilot hub Education Data and AI (15 March)   

 Learning infrastructure meetings   

 Npuls vacancies  (see Dutch version) 
  
Read on!   
  

Oege de Jong temporarily replaces Bert Beun in the steering committee member  
Bert Beun has left the Npuls steering committee as of 1 March. Oege de Jong is his temporary 
replacement from the Vocational Council. De Jong is a member of the Vocational Council board and 
member of the board at MBO Rijnland. We thank Bert Beun for his commitment to Npuls in recent 
months and wish him good luck as chairman at the Goldschmeding Foundation for People, Work and the 
Economy. We wish Oege de Jong every success and pleasure in his new role in the steering committee.    
  

Announcement call for Npuls linking teams   
Boards of governors of all public vocational schools, universities of applied sciences, and research 
universities will soon receive the request to start putting together linking teams for Npuls.    
   
The key teams consist of key players in the institution around digitisation, education policy, and 
education implementation and organisation. These include officials with key roles in (strategic) 
education policy, information management, technology, libraries, education and student administration, 
lecturer professionalisation, and data and IR. These linking teams will be the link between Npuls and 
institutions for the duration of the programme.  
  

Work session EdTech Pilot hub  
Would you like to think along about the plans of the EdTech pilot hub and public-private collaboration? 
The coordination team of the pilot hub invites you to engage in conversation during a working session 
on 23 March. The team is currently working with a writing team from both institutions and SURF to 
develop a plan for the pilot hub. The input from the working session will be considered by the 
coordination team in developing this plan. Would you like to think along? For more information and 
signing up head to our website.  
  

Meeting Education data and AI Pilot hub  
The Education Data and AI pilot hub invites participants to discuss the details of the hub during the 
meeting on 15 March. The meeting is for stakeholders within institutions, such as: educationalists, 
policymakers, administrators, lecturers, students, architects, information managers, and advisors in the 
field of technology and education from tertiary education.    
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The maximum number of participants has been reached. Would you like to join the waiting list? Click 
here for more information (Dutch only).   
  

Meetings subsidy scheme Centers for Teaching & Learning   
Within Npuls, the Learning Infrastructure coordination team is working on a subsidy scheme that will 
enable institutions to (re)start strengthening teaching and learning initiatives around education and 
digitisation. On Tuesday 21 March, the team will organise an online information meeting where they will 
share with you the first outlines of the Centers for Teaching & Learning subsidy scheme. Would you like 
to contribute to the interpretation and implementation of the scheme? Then sign up for the meeting 
(Dutch only)!   
   
Can't attend? In the coming months, we will organise several physical meetings at educational 
institutions in the northern, central, and southern regions. Keep an eye on the website and newsletter 
for more information.  
  

Received newsletter   
Did you receive this newsletter from someone else, and would you like to receive it yourself from now 
on? Mail to info@digitaliseringsimpuls.nl stating ‘Subscribe to newsletter’. We send out a newsletter 
about once a month.   
 
Would you like to unsubscribe? Mail from to info@digitaliseringsimpuls.nl stating ‘Unsubscribe from 
newsletter’.  
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