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(1) Ik krijg 
steeds een (2) Er staat: bel 

Het probleem

steeds een 
zandloper bij 
deze toets!

(2) Er staat: bel 
de uitgever, dus 
dat zal ik doen.Het probleemdeze toets!

(3) Ah, maar u moet ons niet (3) Ah, maar u moet ons niet 
bellen hoor, u moet bij de 
eigen helpdesk zijn.(5)  ZE 

(4) Raar, we kennen 
de applicatie niet. Dus 

(5)  ZE 
ZOEKEN 
HET MAAR 
UIT! *&^>@
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de applicatie niet. Dus 
geen ondersteuning.  UIT! *&^>@



Student
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Een droom …Een droom …
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Een aanpakEen aanpak
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Veel beweging…Veel beweging…
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Scope ECK 2Scope ECK 2
Landelijke visie/beleid op onderwijs

Sectorspecifieke vertaling beleid en visie
Aanbod leermateriaal

Digitaal leermateriaal

Sectorspecifieke vertaling beleid en visie

Beleid school/instelling

Vindbaar

Educatieve contentketen 2

Vindbaar Toegankelijk

Transparantie Distributie, 

Bruikbaar 

ArrangeerbaarTransparantie 

aanbod, 

vocabulaires

Distributie, 

authenticatie 

&autorisatie

Arrangeerbaar

Toets- en 

leerresultaten

Gebruik digitale leermiddelen Gebruik digitale leermiddelen 

in leersituatieFaciliteiten, kennis en kunde



• Welke processen spelen er nu een rol bij de • Welke processen spelen er nu een rol bij de 
distributieketen van leermateriaal:
• Inzien en beoordelen, leermiddelenlijst, bestellen, • Inzien en beoordelen, leermiddelenlijst, bestellen, 
betalen, distribueren, toegang, gebruiken

• In kaart brengen van de processen vanuit het 
perspectief van de mbo instellingen. 

• Realiseren leidend procesmodel distributieketen 
op grond waarvan een systeem/systemen kunnen op grond waarvan een systeem/systemen kunnen 
worden gerealiseerd
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Mbo: 
- behoefte aan voldoende, goed - behoefte aan voldoende, goed 

gemetadateerde leerobjecten
- domeingerichte aanpak - domeingerichte aanpak 
- concrete projecten rond handel, zorg
- overstijgende vakken llb, taal en - overstijgende vakken llb, taal en 

rekenen.  
- betrekken stakeholders: kenniscentra, 

consortia, communities, uitgeversconsortia, communities, uitgevers
- instellingen betrekken, delen!
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Pas op de PlaatsPas op de Plaats

doel: 
“inventariseren van gerealiseerde “inventariseren van gerealiseerde 
acties en intensief en gericht 
afstemmen daarvan”afstemmen daarvan”
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Beoogde resultatenBeoogde resultaten

• procesmodel contentketen   �• procesmodel contentketen   �

• inventarisatie belangen en knelpunten   �

• gedragen koers/richting   �

• globale aanpak (incl. regievoering)   �• globale aanpak (incl. regievoering)   �

� besluit stuurgroep: advies aan mbo-raad• � besluit stuurgroep: advies aan mbo-raad
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Hoe gaan we dat doen?Hoe gaan we dat doen?

• 2-daagse bijeenkomst mbo-veld èn markt• 2-daagse bijeenkomst mbo-veld èn markt

• maximaal uitnutten van wat er al is, …• maximaal uitnutten van wat er al is, …
… en goed uitdiepen op wat nog mist

• vanuit het perspectief van de sector!

12



En ná de Pas op de Plaats…?En ná de Pas op de Plaats…?
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Vragen en discussieVragen en discussie

Jan Bartling

Leo Bakker

Willem-Jan van Elk
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