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1. De leermaterialenketen in het MBO maar dan anders

2. De huidige leermaterialenketen in het MBO

De vragen
Welke technologietrends en welke marktontwikkelingen maken een andere inrichting van de
leermaterialenketen mogelijk? Hoe kan die andere keten er dan uit zien? Wat zijn de
voordelen, nadelen, kansen en valkuilen? Op deze vragen geeft deze verkenning een eerste
antwoord.
De varianten
Op basis van literatuuronderzoek en interviews zijn vier varianten ontworpen:
1. De student aan zet
De verantwoordelijkheid voor de aanschaf van het leermateriaal ligt volledig bij de
student. Hij zorgt als kritische consument zelf dat hij de (digitale en niet-digitale)
leermaterialen bij de start van de opleiding tot zijn beschikking heeft.
2. De instelling regelt alles
Het inschrijven bij een opleiding en het betalen van zijn inschrijfgeld is voor de student
voldoende. Het ROC/AOC zorgt ervoor dat de aan student alle (digitale en niet-digitale)
leermaterialen bij de start van de opleiding aan hem zijn geleverd.
3. Alle leermateriaal is digitaal
De student en docent kan altijd en overal bij zijn digitale leermateriaal via een eigen
apparaat (tablet, laptop, smartphone en/of PC).
4. Onbeperkt digitaal leermateriaal
De student en de docent neemt een totaalabonnement op het MBO-leermateriaal. Alle
betaalde leermaterialen vallen onder dit ene abonnement.
De keuzen
Om een keuze te kunnen maken moeten de MBO-instellingen de volgende drie kernvragen
beantwoorden:
1. Hoe ver gaat onze dienstverlening aan studenten en moeten we deze uitbreiden met het
verzorgen van alle leermaterialen voor de student of leggen we de verantwoordelijkheid
bij de student en wat is dan onze rol?
2. Zetten we in op een volledige overgang van folio-leermateriaal naar digitaal
leermateriaal dat altijd en overal voor de student toegankelijk moet zijn?
3. Willen we als MBO-instellingen (individueel of gezamenlijk) komen tot een
totaalabonnement op alle leermateriaal met de aanbieders/uitgevers?

Het deel van de keten waarop deze verkenning zich richt bestaat uit de bovenstaande
processtappen:
Contracteren
De onderwijsinstelling maakt met de aanbieder/uitgever van het leermateriaal afspraken o.a.
over prijs, leveringsvoorwaarden en serviceverlening (bijvoorbeeld hoe de toegang tot
digitaal leermateriaal is geregeld). Intermediaire partijen zoals distributeurs of
boekhandelaren spelen hierin soms een rol. De student koopt vervolgens zelf zijn
leermaterialen. Een deel van het materiaal kan ook direct door de instelling worden geleverd.
Inrichten schoolomgeving
Bij het gebruik van digitaal leermateriaal moet de Portal/ELO van de instelling zo zijn ingericht
dat het materiaal van daaruit gebruikt kan worden. Maar ook ander materiaal, zoals
gereedschap, kan aanpassingen in de schoolomgeving nodig maken.
Publiceren bestelomgeving
De bestelomgeving is de (ICT-)voorziening waarmee de studenten de voor hen relevante
leermaterialen kunnen bestellen en betalen. Deze voorziening wordt meestal geleverd door
de distributeur maar kan ook door andere dienstverleners worden aangeboden. De
onderwijsinstelling zorgt ervoor dat de student via de bestelomgeving kan bestellen en
betalen.
Bestellen en betalen
De student bestelt en betaalt de leermiddelen die hij nodig heeft voor zijn opleiding. Hij kan
er ook voor kiezen om deze elders aan te schaffen bijvoorbeeld direct bij de uitgever en/of bij
een (internet-)boekhandel of via de tweedehandsmarkt.
Leveren leermateriaal
De student ontvangt na betaling zijn leermateriaal van de distributeur en/of de boekhandel
en/of de onderwijsinstelling en/of uitgever. Via de Portal/ELO van de instelling en/of via de
portal van de uitgever krijgt hij toegang tot het digitale leermateriaal.
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3. Leermiddelen in het MBO: een korte schets
Onderwijsinstelling / student / docent
- De 70 Nederlandse MBO-instellingen hebben een zeer divers en breed aanbod aan
opleidingen op verschillende niveaus. De ambitie van het MBO is om studenten meer
maatwerkopleidingen te bieden. Er is dus vraag naar een grote variëteit aan leermiddelen.
- De situatie t.a.v. de leermiddelen verschilt per sector en soort opleiding Zo kennen de
groene AOC-opleidingen een traditie van speciale aandacht voor leermiddelen o.a. met
extra financiering door het vroegere ministerie van landbouw.
- De dynamiek in het curriculum is groot. Vanuit vernieuwingen in de beroepspraktijk maar
ook door veranderende onderwijskundige, maatschappelijke en politieke inzichten zijn er
veel wijzigingen in het gebruikte leermateriaal.
- Het curriculum kent, door de nauwe (stage-) relaties tussen de opleidingen en het
bedrijfsleven in de buurt, ook nog een regionale inkleuring.
- De student bestelt en betaalt in de meeste gevallen zelf zijn leermiddelen, laat dit doen
door de ouders (BOL) of soms door zijn werkgever(BBL). De trend is dat dit bestellen en
betalen steeds later plaatsvindt met als gevolg dat de student bij de start van zijn opleiding
nog niet direct beschikt over het juiste materiaal.
- Het MBO maakt steeds meer gebruik van digitaal leermateriaal. De student krijgt al of niet
via de portal/ELO van de onderwijsinstelling toegang tot het leermateriaal dat meestal
“draait” op de servers van de aanbieders. Deze toegang levert zeker bij de start van de
opleidingen grote problemen op waardoor ook het digitaal leermateriaal bij de start van de
opleiding nog niet altijd beschikbaar is.
Kenniscentra, bedrijfsleven, instellingen
- In het MBO spelen de “Kenniscentra onderwijs-bedrijfsleven” een belangrijke rol bij o.a. het
formuleren van de te behalen kwalificaties. Deze zijn vastgelegd in de kwalificatiedossiers.
De kerntaken, werkprocessen en competenties zijn leidend bij de inrichting van het
onderwijs en dus ook bij het ontwikkelen van leermateriaal.
- Het regionale bedrijfsleven heeft in meer of mindere mate invloed op het MBO-curriculum.
Door de grote plaats van stages in de MBO opleiding hebben de bedrijven een belangrijke
taak binnen het beroepsonderwijs. Medewerkers in bedrijven en instellingen treden op als
stagebegeleider of als (gast-)docent. Deze betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet altijd
groot genoeg. Dit uit zich o.a. in een tekort aan stageplaatsen.

Uitgevers / aanbieders van leermiddelen
- Het MBO kent een sterk gedifferentieerde aanbodmarkt van leermiddelen. Deze markt
bestaat o.a. uit algemene educatieve uitgeverijen, gespecialiseerde uitgeverijen
(Ontwikkelcentrum voor het groene onderwijs), samenwerkingsverbanden van opleidingen
of docenten die leermateriaal aanbieden. Bedrijven en instellingen maken vaak ook
materialen die als leermateriaal ingezet worden.
Er zijn veel docenten die individueel of als team binnen de onderwijsinstelling leermateriaal
ontwikkelen. Dit materiaal wordt maar in beperkte mate met anderen buiten de opleiding
gedeeld via platforms als Wikiwijs.
- Het aanbod aan digitaal leermateriaal neemt toe. Het gebruik ervan gaat minder snel dan
aanbieders en onderwijsmanagers verwachten. Het onbegeleid leren met digitaal
leermateriaal wordt (nog) niet meegerekend als onderwijstijd.
- De BTW op digitaal leermateriaal is 21%, op foliomateriaal 6%. Europese wetgeving
verhindert vooralsnog de mogelijkheid om het lage BTW tarief op alle leermaterialen toe te
passen.
- De nog beperkte competenties van veel docenten maar ook de (ICT-)organisatie in de
school staan een effectief gebruik van digitaal leermateriaal in de weg.
- Digitale toegang voor de docent en student is in de hele keten nog niet goed geregeld.
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4. Markt- en technologietrends samenvatting
(Zie hoofdstuk 6 en 7 voor een uitgebreid overzicht)

Markttrends
1.

2.

3.

Educatieve contentmarkt
De belangrijkste trend is hier de opkomst van open content. Leermateriaal dat wordt
ontwikkelde door consortia of individuele ontwikkelaars. Er zijn steeds meer platforms
voor het opslaan, delen en vindbaar maken van open digitaal leermateriaal.
Internationalisering van de markt is ook in opkomst
Businessmodel innovatie
De kerntrend is hier de “appification”. Ook educatieve content krijgt de vorm van kleine
gespecialiseerde stukjes software die zich eenvoudig laten aanschaffen voor kleine
bedragen en die direct gebruikt kunnen worden. Het freemium businessmodel (starten
met een gratis versie en upgraden naar een betaalde variant) leidt tot het bezit van de
software. Een tweede trend is het all-you-can-eat model waarbij de consument via een
totaalabonnement toegang krijgt tot alle content die dan online beschikbaar is en niet
naar een eigen apparaat wordt gedownload. Contentleveranciers gaan ook steeds meer
aanvullende diensten aanleveren naast of in plaats van het content leveren alleen. De
aanbieder biedt dan een all-inclusive dienstenpakket.
Social Media
Online contact in allerlei vormen vormt de kern van het gebruik van social media. Dit
gaat van het samen delen van content tot het taggen van content waardoor deze voor
anderen beter vindbaar en bruikbaar wordt. Ook het gezamenlijk investeren (crowd
funding) in en vormgeven van bedrijven is steeds beter mogelijk door de inzet van social
media. In de slipstream van de social media komt het identityvraagstuk steeds vaker aan
de orde. Hoe kan ik eenvoudig inloggen (bijvoorbeeld met mijn facebook account)
zonder dat er allerlei privégegevens over mij worden verzameld en gebruikt door
derden.

3.

4.

5.

Educatieve technologie
Adaptief leren , gamification, social learning, en gebruik van video zijn hier de
kerntrends. Leermateriaal dat gebruik maakt van “learning analytics” en zich door de
analyse van grote hoeveelheden gebruikersgegevens kan aanpassen aan het
veranderende leerprofiel van de lerende heeft de toekomst. In steeds meer
leermateriaal worden game-elementen ingepast die leiden tot een hogere motivatie en
dus een langere leertijd. Het gebruik van social media bij het (samenwerkend) leren
groeit. Ook de inzet van video bij leren wordt steeds beter mogelijk door de toegenomen
bandbreedte en de eenvoudig kunnen maken en delen van videomateriaal.
Hardware en technologie
Hier zien we vooral de vernieuwingen in de “interface” tussen mens en machine.
Behalve spraak- en beeldherkenning zijn er voorbeelden waarbij niet de muis of het
touchscreen de commando’s geeft maar het lichaam van de gebruiker. Verder speelt de
locatie van de gebruiker (via GPS vastgesteld) bij steeds meer ICT-applicaties een rol.
Met augmented reality wordt het beeld dat de gebruiker ziet verrijkt met extra
informatie, bijvoorbeeld over objecten of mensen in zijn directe omgeving.
Semantisch web / internet of things
Semantische webtechnologie zorgt ervoor dat de enorme hoeveelheid data op een
slimmere manier wordt geordend en verbonden zodat er in dit “web van verbonden
data” beter gezocht en gevonden kan worden. Het internet of things bestaat uit
apparaten die met elkaar en met de mens communiceren via internet.

Relevant voor het MBO

Technologietrends

Op korte termijn

Op langere termijn

1.

Appification
Verrijkte content
Mobiele apparaten (BYOD)
Draadloos internet
Nieuwe content businessmodellen
Open content
Video
Social media

Gamification
Adaptief leermateriaal
Learning analytics
Semantisch web
Nieuwe interfaces

2.

Connectiviteit
De kerntrend is hier de explosieve toename van het gebruik van eigen mobiele
apparatuur (tablet, laptop en smartphone) en internetverbinding. Bring your own device
en cloudcomputing spelen daarbij een grote rol naast de steeds grotere beschikbaarheid
van draadloos internet.
Content technologie
De digitalisering van content is al langer aan de gang en kent steeds meer voorbeelden
van verrijkte digitale content: multimediaal en interactief. De eis dat alle content moet
kunnen werken op alle apparaten (devices) wordt steeds vaker gehoord.
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5. Varianten van de leermiddelenketen
Drie variabelen
Bij het ontwerp van de varianten deden zich drie variabelen voor die in combinatie met elkaar
hebben geleid tot de vier varianten.
De variabelen zijn:
1. De verantwoordelijkheid voor de aanschaf van de leermiddelen
2. De vorm van de leermiddelen
3. Het businessmodel van de aanbieders
Dit leidt tot het volgende overzicht

Na de gesprekken is ervoor gekozen niet alle mogelijke combinaties in varianten uit te werken
maar te kiezen voor vier varianten.
Informatie per variant
Elke dubbele pagina bespreekt een variant aan de hand van:
- Een korte typering
- Een overzicht van de meest relevante markt- en technologietrends
- De kernveranderingen in de keten
- Een eerste globale businesscase met voordelen
en nadelen
- Reflectie
- Een samenvattende stelling
Ketenpartijen
De globale businesscases zijn ingevuld vanuit het perspectief van:
1. De MBO-student
2. De onderwijsinstellingen / de docent
3. De leverancier van de landelijke (keten) voorzieningen m.n. Kennisnet
4. De uitgevers en andere aanbieders van (digitaal) leermateriaal
5. ICT-dienstverleners zoals de leveranciers van schoolportalen, ELO’s,
Schooladministratiepakketten enz.
6. Intermediaire partijen zoals distributeurs en de (school)boekhandel

De ketenvarianten en de variabelen
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Ketenvariant 1: De student aan zet
Kernveranderingen in de keten
Ik zorg zelf voor mijn spullen
De student neemt zelf het heft in handen. Hij schrijft zich in bij een opleiding aan een
ROC/AOC en krijgt daar informatie over de benodigde leermiddelen. De docententeams
bepalen de inhoud van dit leermiddelenpakket maar geven ook aan welke
keuzemogelijkheden de student daarin heeft. De student bestelt en betaalt zijn
leermiddelen op verschillende manieren: hij benut de tweedehandsmarkt, koopt (een
deel van) de boeken via een internetboekhandel of distributeur. Voor de digitale
leermiddelen sluit hij een licentie af bij de aanbieder en heeft daarmee toegang tot het
materiaal. Hij verzamelt de links naar de digitale leermaterialen bij de aanbieders en zet
deze in zijn eigen persoonlijke leeromgeving. De studenten en docenten gebruiken het
digitale leermateriaal in de opleiding met behulp van een eigen elektronisch apparaat
(tablet, laptop, PC, smartphone) en internetverbinding.

Technologie- en markttrends
Welke trends in technologie en in de markt staan dichtbij en maken deze variant mogelijk?

Contracteren.
De onderwijsinstelling sluit geen contracten met distributeurs en aanbieders/uitgevers. De
individuele student kiest zelf uit de beschikbare kanalen om aan zijn leermateriaal te komen
en neemt bijvoorbeeld direct bij een uitgever een licentie af op een digitale methode.
Inrichten schoolomgeving.
De student richt zijn eigen persoonlijke (digitale) leeromgeving in door gebruik te maken van
allerlei beschikbare voorzieningen. Een onderdeel daarvan is de Portal/ELO van de
onderwijsinstelling. De ICT-omgeving op de onderwijsinstelling moet zo ingericht zijn dat de
student met zijn eigen elektronisch apparaat draadloos toegang heeft tot internet.
Publiceren bestelomgeving
De onderwijsinstelling laat deze ketenstap over aan de markt. De student krijgt van de
onderwijsinstelling alleen het overzicht van het leermateriaal dat hij nodig heeft voor de
gekozen opleiding.
Bestellen en betalen
Dit is in deze variant een zaak tussen student en aanbieder en/of distributeur en/of (internet)
boekhandel.
Leveren leermateriaal
De aanbieder en/of distributeur en/of de (internet)boekhandel zorgt voor de levering. De
student ontvangt zelf de licenties op digitaal leermateriaal.

Individualisering / Persoonlijke leeromgeving
Deze ketenvariant sluit aan bij de maatschappelijke trend van individualisering waarbij de
burger zelf zijn zaken regelt en daarbij niet aan de hand wordt genomen door
organisaties en instellingen. Verder is de variant geïnspireerd op de trend in het hoger
onderwijs waarbij de student een grotere verantwoordelijkheid krijgt voor zijn eigen
persoonlijke leeromgeving inclusief leermiddelen. Hij maakt daarbij gebruik van allerlei
applicaties in de Cloud en organiseert daar zijn eigen leren. Hij zoekt daarbij zelf
oplossingen voor het zo goedkoop mogelijk aanschaffen van het leermateriaal.
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Globale businesscases
Voor- en nadelen voor de partijen in de keten.

Reflectie
1.

2.

3.

De aanname bij deze variant is dát de MBO-student in staat en bereid is om zijn zaken zelf
goed te gaan regelen. De kans is groot dat niet alle studenten bij de start van de opleiding
(bijvoorbeeld na het wisselen van opleiding) zullen beschikken over de juiste materialen
en de juiste toegang tot digitaal leermateriaal.
De onderwijsinstelling kan zich in deze variant volledig concentreren op haar kerntaak:
het verzorgen van onderwijs en begeleiding. De kwaliteit van het onderwijs zal wel leiden
onder het feit dat niet alle studenten het leermateriaal op tijd zullen hebben. Hierdoor
gaat leertijd verloren met als gevolg toename van uitval en imagoschade voor de
onderwijsinstelling.
De marktpartijen (aanbieders, distributeurs en ICT-leveranciers) kunnen profiteren van
deze variant. Zij kunnen in de markt van leveren en distribueren van leermateriaal nieuwe
posities verwerven. Daarnaast biedt dit ruimte voor nieuwe spelers . De
verantwoordelijkheid voor een foutloze dienstverlening tegen een goede prijs komt
volledig te liggen bij de marktpartijen.

4.

5.

6.

Door de sterke nadruk op het zelf moeten organiseren van het leermateriaal zal door
marktwerking de prijs van leermiddelen kunnen dalen. Het versnipperde karakter van het
MBO, maakt dat dit waarschijnlijk alleen geldt voor de vakken die over de opleidingen
heen gegeven worden zoals bijvoorbeeld rekenen en Nederlands.
Leerlingen zullen een sterke drijfveer hebben om de materialen zo goedkoop mogelijk
aan te schaffen. Dit biedt kansen voor partijen zoals vergelijkingssites en partijen die
tweedehandshandel faciliteren.
Aangezien ook nieuwe partijen diensten gaan leveren is de noodzaak tot het ontwikkelen
en implementeren van standaarden hier nog groter.

De student is verantwoordelijk en de markt doet het werk
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Ketenvariant 2: De instelling regelt alles

Kernveranderingen in de keten

Een all inclusive aanbod
Het ROC/AOC biedt haar studenten in deze variant een totaalaanbod van onderwijs
inclusief het bijbehorende leermateriaal en alle andere voorzieningen. De student betaalt
een bedrag aan de onderwijsinstelling en krijgt daarvoor toegang tot alle (digitale en nietdigitale) leermaterialen die nodig zijn in de opleiding. De docententeams bepalen de
inhoud van dit leermiddelenpakket. De links naar de digitale leermaterialen bij de
aanbieders worden klaargezet in het portaal (de ELO) van de onderwijsinstelling. De
studenten en docenten gebruiken het digitale leermateriaal in de opleiding met behulp
van een elektronisch apparaat (tablet, laptop, PC, smartphone) en internetverbinding. De
onderwijsinstelling zorgt ook voor het leveren van de niet-digitale materialen.

Technologie- en markttrends
Welke trends in technologie en in de markt staan dichtbij en maken deze variant mogelijk?

Contracteren
De onderwijsinstelling sluit contracten met de aanbieders en/of distributeurs van
leermiddelen over aanschaf, gebruik, levering en (digitale) toegang tot het leermateriaal. De
afnemer van de leermiddelen is in deze variant de onderwijsinstelling en niet de individuele
student. De onderwijsinstelling maakt een (financiële) afspraak met de student over het
gebruik van de leermaterialen en de betaling.
Inrichten schoolomgeving
Nadat de student een contract heeft afgesloten, heeft hij toegang tot de digitale content die
in de Portal/ELO van de school voor hem klaar staat. Deze toegang regelt de
onderwijsinstelling samen met de aanbieder en/of distributeur.
Publiceren bestelomgeving
In deze variant is geen aparte bestelomgeving voor leermateriaal nodig. De opleiding heeft de
leermiddelenlijst samengesteld. Door de keuze van de student voor een opleiding krijgt hij de
leermiddelen op de lijst tot zijn beschikking en hoeft deze niet zelf te doen.
Bestellen en betalen
De onderwijsinstelling bestelt en betaalt de leermaterialen. De student betaalt voor de
leermiddelen aan de onderwijsinstelling.
Leermateriaal leveren
De onderwijsinstelling levert de niet digitale leermaterialen aan de student. Het digitale
leermateriaal wordt “afgespeeld” in de online omgeving van de aanbieder. De portal/ELO van
de onderwijsinstelling biedt links naar het materiaal en voert het geven toegang uit (volgens
de afgesproken standaarden). Als het materiaal de vorm heeft van een App wordt deze
gedownload vanaf de omgeving van de aanbieder of toegankelijk gemaakt in “de cloud”.

All inclusive reizen
Deze ketenvariant is geïnspireerd op de trend in de reisbranche om de reiziger zo volledig
mogelijk te ontzorgen en hem vooraf zekerheid te geven over de maximale kosten van zijn
reis. Zowel ontbijt, lunch, diner als drankjes zijn bij de prijs inbegrepen. Binnen de reis zijn
er natuurlijk wel keuzemogelijkheden om bijvoorbeeld wel of niet aan excursies onder
leiding van gidsen deel te nemen. De kosten daarvan zijn niet altijd in de totaalprijs per
persoon opgenomen.
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Businesscases
Voor- en nadelen voor de partijen in de keten.

Reflectie
1.

2.

3.

De aanname bij deze variant is dat de onderwijsinstelling in staat én bereid is om deze
extra dienstverlening aan de student te gaan leveren. Het is de vraag of de grote MBOinstellingen in staat zijn om het aanschaffen en leveren van leermiddelen zelf goed te
organiseren. Het inschakelen van gespecialiseerde dienstverleners ligt voor de hand.
De student wordt in deze variant volledig ontzorgd en zal dit beschouwen als een
hoogwaardige dienstverlening met alle positieve gevolgen voor het imago van de MBO
opleiding. Bovendien heeft elke student bij de start van de opleiding direct alle
leermaterialen tot zijn beschikking waardoor leertijd wordt gewonnen met als gevolg
verminderen van uitval.
Het in bulk aanschaffen van leermateriaal door de onderwijsinstelling zal leiden tot
aanbestedingstrajecten waardoor de onderwijsinstelling nieuwe eisen kan gaan stellen
aan de kwaliteit van het leermateriaal en de leveringsvoorwaarden (inclusief de daarbij te

4.

5.
6.

hanteren standaarden). Deze nieuwe onderhandelingspositie kan een positief effect
hebben op kwaliteit en prijs.
De financiële risico’s voor de onderwijsinstelling worden in deze variant groter.
Wanbetaling en/of veelvuldig switchen van opleidingen door studenten leiden tot extra
kosten die de onderwijsinstelling al of niet kan verhalen op de student.
Voor de aanbieder/uitgever kan de directe levering (na het winnen van de aanbesteding)
aan de onderwijsinstelling leiden tot een gunstiger meerjarencontract.
De distributeur krijgt in deze variant de mogelijkheid om voor de onderwijsinstelling de
dienstverlening aan de student de verzorgen. De financiële risico’s (door wanbetaling en
veelvuldig wisselen van leermiddelen) worden hier kleiner.

Het ROC/AOC moet ook de dienstverlening rond leermiddelen verzorgen
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Ketenvariant 3: Alle leermateriaal digitaal
Kernveranderingen in de keten
De digitale boekentas
Het ROC/AOC maakt in deze variant alleen nog gebruik van digitaal leermateriaal in plaats
van het folio-leermateriaal. De student koopt de overige niet-digitale leermaterialen
(gereedschap e.d.) zelf. De student bestelt en betaalt de digitale materialen op de
gebruikelijke manier (intern of extern boekenfonds). Langs deze weg kan hij eventueel ook
een laptop of tablet met korting aanschaffen. De student kan ook zijn eigen laptop of
tablet meenemen en gaan gebruiken. De docententeams bepalen zelf de inhoud van het
leermiddelenpakket. De links naar de digitale leermaterialen bij de aanbieders worden
klaargezet in de Portal/ELO van de onderwijsinstelling. De studenten en docenten
gebruiken het leermateriaal in de opleiding met behulp van tablet, laptop, PC of
smartphone met internetverbinding.

Technologie- en markttrends
Welke trends in technologie en in de markt staan dichtbij en maken deze variant mogelijk?

Contracteren
De onderwijsinstelling maakt met de aanbieder/uitgever van het digitale leermateriaal
afspraken o.a. over prijs, leveringsvoorwaarden en serviceverlening (bijvoorbeeld hoe de
toegang tot digitaal leermateriaal is geregeld). Intermediaire partijen zoals distributeurs of
boekhandelaren spelen hierin soms een rol. De student koopt vervolgens de licentie voor het
gebruik van de leermaterialen.
Inrichten schoolomgeving
De Portal/ELO van de instelling wordt ingericht zodat het materiaal van daaruit gebruikt of
gedownload kan worden naar de eigen tablet of laptop.
Publiceren bestelomgeving
De onderwijsinstelling zorgt ervoor dat de student via een bestelomgeving het digitaal
leermateriaal kan bestellen. Dit kan eventueel ook de bestelomgeving van de distributeur zijn.
Bestellen en betalen
De student bestelt en betaalt de digitale leermiddelen die hij nodig heeft voor zijn opleiding.
Leveren leermateriaal
De student ontvangt na betaling zijn leermateriaal via de Portal/ELO van de instelling. Het kan
ook zijn dat hij via de portal van de uitgever toegang krijgt tot het digitale leermateriaal. Een
deel van het digitale materiaal kan de student downloaden en zelf een plek geven op zijn
tablet/laptop/PC.

De digitale schooltas
In het voortgezet onderwijs bestaat deze variant in het aanbod van uitgeverij Thieme
Meulenhoff. De leerboeken zijn beschikbaar als goed doorbladerbaar PDF waarin notities
kunnen worden gemaakt. In de werkboeken kan worden geschreven en getekend. Er zijn
scholen die voor alle vakken de digitale schooltas gebruiken. De leerlingen hebben in dit
geval alleen een iPad nodig. De school zorgt voor een snelle internetverbinding. Thuis
moeten de leerlingen dit zelf regelen.
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Businesscases
Voor- en nadelen voor de partijen in de keten.

Reflectie
1.

2.

3.

4.

5.

De aanname bij deze variant is dat het mogelijk is om alle folio-leermateriaal in het MBO
te kunnen vervangen door digitaal leermateriaal. Dit digitale leermateriaal kan in eerste
instantie de vorm hebben van slimme PDF-bestanden maar in een later stadium ook meer
geavanceerd interactief multimediaal leermateriaal zijn.
De docenten en begeleiders in de MBO-instellingen zijn nog onvoldoende voorbereid op
deze manier van digitaal werken. De implementatie zal zich voor een belangrijk deel ook
moeten richten op het ondersteunen van de docent zowel technisch als vakdidactisch.
De student moet zelf kunnen beschikken over een laptop of tablet met Internet. Hij moet
dus kosten maken voor de aanschaf van een apparaat en voor een (draadloze)
internetverbinding thuis.
De onderwijsinstelling moet haar ICT-infrastructuur aanpassen aan het gebruik van eigen
apparatuur van de studenten en docenten binnen de muren van de instelling en zorgen
voor een hoogwaardige en betrouwbare (draadloze) internetverbinding.
Voor de aanbieders/uitgevers betekent dit een grote verandering in hun aanbod en
organisatie. De transitie die nodig is voor deze omslag vraagt om grote investeringen in
een periode waarin de markt voor leermateriaal ongewis is.

6.

7.

8.

Adaptief digitaal leermateriaal is nog onvoldoende beschikbaar vanwege hoge
ontwikkelkosten en heeft haar effectiviteit nog niet bewezen. Door de grote
versnippering in de MBO-markt zal op korte termijn weinig hoogwaardig digitaal
leermateriaal beschikbaar komen.
De rol voor de traditionele distributeur in deze variant lijkt uitgespeeld. Aangezien geen
fysieke boeken meer vervoerd worden is de toegevoegde waarde van de distributeur in
de keten nog maar beperkt. De ICT dienstverleners zullen door onderwijsinstellingen
vooral gevraagd worden om betrouwbare draadloze internetverbindingen te realiseren.
Voor hardwareleveranciers zijn er extra mogelijkheden door de toename van de vraag
naar tablets/ laptops.
De vraag naar gemeenschappelijke standaarden en ketenvoorzieningen neemt toe.

Alle MBO- leermateriaal kan en moet digitaal
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Ketenvariant 4: Onbeperkt digitaal leermateriaal
Kernveranderingen in de keten
Alles in één totaalabonnement
Deze variant gaat uit van de maximale keuzevrijheid van alle beschikbare digitale
leermiddelen voor de MBO-docent van alle commerciële aanbieders. De student betaalt
een vast bedrag (per maand) en krijgt daarvoor toegang tot de leermiddelen. Het
ROC/AOC maakt in deze variant alleen nog gebruik van digitaal leermateriaal in plaats van
foliomateriaal. De student koopt de overige niet-digitale leermaterialen (gereedschap e.d.)
zelf. De docententeams stellen uit het totale beschikbare aanbod van leermateriaal het
leermiddelenpakket samen voor hun opleiding. De links naar de digitale leermaterialen bij
de aanbieders worden klaargezet in de portal/ELO van de onderwijsinstelling. De
studenten en docenten gebruiken het leermateriaal in de opleiding met behulp van een
(eigen) tablet, laptop, PC of smartphone en internetverbinding.

Technologie- en markttrends
Welke trends in technologie en in de markt staan dichtbij en maken deze variant mogelijk?

Contracteren
De MBO-onderwijsinstellingen maken gezamenlijk met alle aanbieder/uitgevers van het
leermateriaal één afspraak over prijs, leveringsvoorwaarden en serviceverlening (bijvoorbeeld
hoe de toegang tot digitaal leermateriaal is geregeld). Docenten kunnen vervolgens putten uit
het totale aanbod van MBO-leermateriaal. De student neemt privé of via de
onderwijsinstelling een abonnement op het MBO leermateriaal.
Inrichten schoolomgeving
Nadat de student een abonnement heeft afgesloten heeft hij direct toegang tot het digitale
leermateriaal dat in de portal/ELO van de onderwijsinstelling voor hem klaar staat. De content
zelf “draait” bij de uitgever en kan zonodig worden gedownload naar de eigen tablet of laptop.
Publiceren bestelomgeving
In deze variant is geen aparte bestelomgeving voor leermateriaal nodig. De opleiding heeft de
leermiddelenlijst samengesteld. Door het nemen van het abonnement krijgt de student direct
toegang en hoeft niets zelf te doen in de bestelomgeving.
Bestellen en betalen
De student betaalt (maandelijks) voor zijn abonnement.
Leveren leermateriaal
Via de Portal/ELO van de instelling krijgt hij toegang tot het digitale leermateriaal.

All you can eat / VO content
Deze ketenvariant is losjes geïnspireerd op de muziekdienst Spotify en de artikelendienst
nextIssue. De gebruiker neemt een abonnement en krijgt daarmee toegang tot het totale
aanbod van muziek of artikelen. Door de aanschaf van een totaalabonnement kan de
lezer/muziekliefhebber putten uit een steeds groeiend aanbod van digitaal beschikbare
content. Hij stelt daaruit zijn eigen afspeellijst of tijdschrift samen. Afspeellijsten in Spotify
kunnen met andere gebruikers worden gedeeld. De aanbieder krijgt via het
distributieplatform betaald naar gebruik van zijn content. Ook de organisatie VO content
werkt volgens dit model. De scholen betalen een vast bedrag per leerling per jaar en
kunnen vervolgens gebruik maken van alle “stercollecties” leermateriaal. Wikiwijs dient
als distributieplatform voor het digitale leermateriaal.
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Businesscases
Voor- en nadelen voor de partijen in de keten.

Reflectie
1.

2.

3.

De aanname in deze variant is dat de MBO-instellingen gezamenlijk een contract kunnen
sluiten met de aanbieders/uitgeverijen die voor het MBO de leermaterialen leveren. In dit
contract staan afspraken over de manier waarop het abonnementsgeld wordt verdeeld
over de aanbieders.
In deze variant kan er een nieuwe speler in de keten nodig zijn: het leermiddelendistributieplatform. Deze speler functioneert in dit model onder directe aansturing van de
gezamenlijke MBO-instellingen. De gezamenlijke instellingen voeren de contractonderhandelingen met de individuele aanbieders en kiezen een partner die het
distributie-platform levert. De student krijgt via de instelling de mogelijkheid om een
abonnement af te sluiten. Na de opleiding kan de student abonnee blijven.
Aangezien ook leermateriaal van kleine en nieuwe aanbieders “achter het platform”
beschikbaar komt wordt de totale hoeveelheid leermateriaal groter. Behalve het

4.

5.

positieve effect van diversiteit, betekent dit ook dat het vinden van geschikt materiaal
een uitdaging wordt. Dit vraagstuk moet door het platform worden opgelost.
De aanbieders zijn in dit model minder zeker van hun inkomsten omdat er betaald wordt
naar gebruik. Voor het “meten van gebruik” moeten nog wel oplossingen worden
gevonden.
De rol van de traditionele distributeur is in deze variant uitgespeeld. Er is wel ruimte voor
een dienstverlener die de digitale distributie, oftewel het leermiddelendistributieplatform
voor het MBO inricht en onderhoudt. Dit platform kan ook geleverd worden als landelijke
voorziening.

Alle MBO- leermateriaal via één totaalabonnement
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6. Aanbevelingen
Een business case per instelling
Indien een instelling overweegt een stap te zetten in de richting van een van de ketenvarianten uit deze rapportage, verdient het aanbeveling een business case uit te werken. In
een dergelijke businesscase zal de instelling tenminste de volgende vragen moeten
beantwoorden:
1. Hoe ver gaat onze dienstverlening aan studenten en moeten we deze uitbreiden met het
verzorgen van alle leermaterialen voor de student of leggen we de verantwoordelijkheid
bij de student en wat is dan onze rol?
2. Zetten we in op een volledige overgang van folio-leermateriaal naar digitaal leermateriaal
dat altijd en overal voor de student toegankelijk moet zijn?
3. Willen we als MBO-instellingen (individueel of gezamenlijk) komen tot een
totaalabonnement op alle leermateriaal met de aanbieders/uitgevers?
Hierbij kunnen de globale business cases in deze verkenning als basis dienen, en zal de
instelling die uitwerken voor de eigen situatie (inclusief een concretisering van de kosten en
baten). Daarbij hoort ook de keuze om een ketenvariant in te gaan richten als
opleidingscluster, onderwijsinstelling, groep onderwijsinstellingen of door alle MBOonderwijsinstellingen gezamenlijk.

Randvoorwaarden en aandachtspunten
Voor elke variant geldt dat deze alleen mogelijk is als er voldaan wordt aan een aantal
randvoorwaarden, verdeeld over vraagsturing, ketenregie en aanbodsturing. Deze zijn in de
tabel hiernaast geïnventariseerd. In de kolommen is (met een plus teken) per ketenvariant
aangegeven welke randvoorwaarden moeten zijn vervuld. Daarnaast is (onder “overige
aandachtspunten”) een aantal punten genoemd die strikt genomen geen voorwaarde zijn,
maar wel de drempel voor het gebruik kunnen verlagen of het risico voor de instelling kunnen
verminderen.
Het verdient aanbeveling voor SaMBO-ICT om deze voorwaarden en aandachtspunten op te
nemen in het sectorale “Pakket van Eisen (PvE) leermaterialenketen MBO”. Daarnaast
verdient het aanbeveling voor het lopende ECK-programma om na te gaan of de individuele
technologie- en marktontwikkelingen (zie bijlagen) aanleiding geven tot nieuwe of aangepaste
afspraken in de Educatieve ContentKeten.

Gezamenlijke vraagsturing
Aanbieders leveren al hun foliomateriaal ook als digitaal leermateriaal
Aanbieders leveren digitaal leermateriaal in kleinere arrangeerbare eenheden
Aanbieders leveren digitaal leermateriaal volgens een flexibel (totaal)abonnementsmodel

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

Gezamenlijke ketenregie
Verbeteren van de vindbaarheid van digitaal leermateriaal
Gezamenlijk onderhandelen met aanbieders van leermateriaal t.b.v. gezamenlijke inkoop

+

+

+

+
+

Gezamenlijke aanbodsturing
Inrichten van een gemeenschappelijk distributieplatform voor alle digitaal leermateriaal
Overige aandachtspunten
Onderwijsinstellingen zijn eigenaar van de gebruikersinformatie
Aanbieders leveren meer leermateriaal t.b.v. adaptief opbrengstgericht leren
Wegnemen van belemmeringen vanuit wetgeving (o.a. BTW)
Standaarden m.b.t. uitwisseling gebruikersinformatie (o.a. toetsresultaten) verplicht stellen
Onderwijsstandaarden m.b.t. distributie en toegang verplicht stellen
Versterking van het open beschikbaar stellen van het door de instelling ontwikkelde leermateriaal

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
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Bijlage: Overzicht Markttrends
Welke trends in de (content)markt staan dichtbij en verder weg?

Educatieve contentmarkt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Internationalisering van de markt van educatieve content
Open Content Beweging
Vervaging van grenzen tussen professional en amateur
Platforms voor delen en vinden van open content
Verbetering Vindbaarheid van content
Mixen gesloten en open content
Gebruikersconsortia van content

Businessmodel innovatie
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bricks and clicks
Appification / App Stores
Freemium model (try before you buy)
Download to own model
Pay per view / Pay per use
All-you-can-eat model
All-inclusive
Verdienen aan dienstverlening niet aan content
Waarde genereren uit big data

Social Media trends
17.
18.
19.
20.

Gebruik Social Media
Social Tagging
Sociale Onderneming (open innovatie)
Crowd funding

Privacy & security
21. Privacy & Security & Identity gebruik
22. Single Sign On
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EDUCATIEVE CONTENTMARKT
1. Internationalisering van de markt van educatieve content.
De markt voor educatieve games wordt in toenemende mate internationaal. Gezien de hoge
ontwikkelkosten voor hoogwaardige games kunnen deze alleen door internationaal
opererende bedrijven worden geproduceerd (vergelijkbaar met de Hollywood speelfilms).
Deze hoogwaardige games worden dan in Nederland "nagesynchroniseerd".
Deze ontwikkeling is ook zichtbaar bij minder geavanceerde educatieve content. Een
voorbeeld hiervan is de Khan academy. De Engelstalige oefeningen en instructiefilmpjes
worden in meerdere talen ondertiteld en kennen ook als volledig Nederlandstalige versies.
2. Open Content Beweging
In de open content beweging stellen ontwikkelaars van content deze gratis beschikbaar aan
(eind)gebruikers. Vaak worden er wel afspraken gemaakt over het gebruik van deze content
door derden, zo mogen andere ontwikkelaars de content soms niet hergebruiken met het doel
om deze content te verkopen. Ook mag de content vaak niet worden aangepast zonder dat de
eigenaar daarvan op de hoogte is gesteld en dit heeft toegestaan. Bekend initiatief is de
Creative Commons licentie.
3. Vervaging van grenzen tussen professional en amateur
(Open) content kan door de verbeterde (en sterk vereenvoudigde) ontwikkeltools ook door
niet-professionals worden ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Dit betekent een toename van
content. De kwaliteit van educatieve content is niet meer per se afhankelijk van een
professionele ontwikkelcontext (bijvoorbeeld geleverd door een uitgeverij).
4. Platforms voor delen en vinden van open content
Naast het groeiende aanbod aan open content, ontstaan er tegelijkertijd ook (nieuwe)
platforms voor het delen van leermateriaal. Een voorbeeld hiervan is Wikiwijs.
Binnen het onderwijs zijn deze platforms met name bedoeld voor de uitwisseling van losse
leereenheden maar de beweging laat zien dat ook complete (leerlijn-)methoden worden
aangeboden. Wikipedia is het platform voor het delen en vinden van zogenaamde informatieobjecten. Leermateriaal dat bedoeld is om een concept uit te leggen zonder dat daar
verwerkingsopdrachten bij zijn opgenomen.
5. Verbetering Vindbaarheid van content
Het gaat in deze trend om het verbeteren van de vindbaarheid van content met behulp van
(geautomatiseerde) metadatering. Hierbij spannen contentleveranciers zich in om hun content
beter vindbaar te maken. Voorbeelden: Educatieve contentketen rond de
gemeenschappelijke zoekvoorziening Edurep, maar ook Bouwconnect: een initiatief met als
doel het vastleggen van metadata van afzonderlijke bouwproducten door de leveranciers, en
een (betaalde) geavanceerde zoekvoorziening aanbiedt.

6. Mixen gesloten en open content
Door de toename van de hoeveelheid (open) content die ook steeds beter vindbaar wordt, is
het mogelijk om een mix te maken van gesloten, open en eigen content. De praktijk is dat er
meer gevarieerd wordt met meerdere typen content op basis van de structuur en inhoud van
de bestaande leerlijn bijvoorbeeld uit de methode.
7.Gebruikersconsortia van content
Gebruikers verenigen zich in coöperaties die de contentontwikkeling voor de leden zelf
organiseren. Voorbeelden zijn de Kenniscentra MBO en de stichting VO content. VO content is
een stichting die leermaterialen van verschillende collectiehouders open beschikbaar stellen
voor een bedrag per leerling (7 euro). In principe is de content toegankelijk voor iedereen. De
trend laat zien dat gebruikers van content zichzelf steeds vaker organiseren.
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BUSINESS MODEL INNOVATIE
8. Bricks and clicks
Het aanbieden van producten vraagt in sommige gevallen om een “bricks-oplossing” (fysiek
aanwezige winkel) waar consumenten hun producten kunnen bekijken en kopen. In andere
gevallen is digitaal aanschaffen of digitale toegang wenselijk. Voorheen lag de nadruk op óf
bricks óf clicks, waarbij sommige aanbieders beiden hadden, maar deze als losstaande
entiteiten zagen. De laatste jaren is juist de trend er een van integratie van winkel en webshop
of andere online dienstverlening.
9. Appification / App Stores
Er zijn steeds meer partijen die een online winkel (App Store) beginnen om hun content te
verkopen. Vaak gebeurt dit in combinatie met een eigen apparaat (device) dat op de markt
wordt gebracht. Belangrijkste voorbeelden zijn: Apple (combinatie film, audio en print met de
iPad, iPhone en iPod) Google (combinatie Android OS voor mobiele devices met Apps waarin
content wordt aangeboden) Sony (combinatie van film, audio e.d. met Sony apparaten zoals
TV, PS3 e.d.) Amazon (combinatie film, audio en print content met hun Kindle Fire table, Kindle
voor het lezen van boeken).
Gebruikers raken gewend aan deze Appstores. Een gewenste applicatie kan snel worden
gevonden, geïnstalleerd en gebruikt. Door het grote aanbod van applicaties is het vinden van
relevante apps tijdsintensief. De aanbieders van de appstores zoeken daarom manieren om
het vinden van apps eenvoudiger te maken. Dit doen zij onder andere door de app stores te
personaliseren.
10. Freemium model (try before you buy)
Mede dankzij de grote concurrentie op Internet en in app-stores ontstaan er nieuwe business
modellen, waarbij toepassingen in eerste instantie, vaak met beperkte functionaliteit, gratis
worden aangeboden. Inkomsten kunnen op twee manieren worden gegenereerd.
Bijvoorbeeld door advertentieruimte in de app te verkopen, in dit geval blijft de app vaak
gratis. Een ander model is om alleen enkele basisfunctionaliteiten te geven, zodat gebruikers
"upgraden" naar de betaalde versie. Gebruikers raken gewend aan "try before you buy".
11. Download to own model
In het download-to-own model, download de consument de content die is aangeschaft. Dit
betekent dat de gebruiker direct ook eigenaar is van de content. Op elke willekeurig device
kan de content worden gebruikt. De consument heeft levenslang toegang tot de content.
Itunes is hiervan het bekendste voorbeeld.
12. Pay per view / Pay per use
Het pay-per-view/use model is gebaseerd op het betalen voor het gebruik van een bepaalde
contenteenheid in plaats van het in bezit krijgen van content. Omdat de consument geen
eigenaar is van de content, wordt de content tegen een lagere prijs aangeboden. Dit model is
bekend in de fysieke wereld als het huren van video's bij de videotheek. In de digitale wereld is
het bekend van Video on Demand.

13. All-you-can-eat model
Het all-you-can-eat-business model houdt in dat de consument tegen een vaste
(abonnements-)prijs onbeperkt gebruik kan maken van de aangeboden diensten. In de media
industrie wordt dit model veelvuldig toegepast in voor video content (vb. Netflix) en muziek
(spotify), maar ook in de digitale print wordt er volop geëxperimenteerd met dit model
(eLinea). De gebruiker betaalt maandelijks een vast bedrag, terwijl partijen die hun content via
het platform aanbieden naar gebruik worden betaald.
14. All-inclusive
Is gebaseerd op de trend in de reisbranche om de reiziger zo volledig mogelijk te ontzorgen en
hem vooraf zekerheid te geven over de maximale kosten van zijn reis. Zowel ontbijt, lunch,
diner als drankjes zijn bij de prijs inbegrepen. Binnen de reis zijn er natuurlijk wel
keuzemogelijkheden om bijvoorbeeld wel of niet aan excursies onder leiding van gidsen deel
te nemen. De kosten daarvan zijn niet altijd in de totaalprijs per persoon opgenomen.
Bij het afnemen van de content krijgt de gebruiker ook alle ondersteunende dienstverlening
meegeleverd. Educatieve uitgevers leveren naast content ook een elektronische leeromgeving,
verzorgen docententrainingen enz.
15. Verdienen aan dienstverlening niet aan content
Content wordt (o.a. door de open contentbeweging) op steeds meer plaatsen gratis
aangeboden. De traditionele contentleveranciers bieden in reactie hierop nieuwe
dienstverlening aan gekoppeld aan de open content. Educatieve uitgevers leveren naast
content ook een elektronische leeromgeving, verzorgen docententrainingen enz.
16. Waarde genereren uit big data
Met name (onderwijs-)systemen die veel data verzamelen van de gebruiker doen dit om hun
dienstverlening op maat te kunnen leveren aan de gebruiker. Dit geldt in het onderwijs o.a.
voor adaptieve leersystemen en leerlingvolgsystemen. Deze grote hoeveelheid data is
waardevol en kan voor verschillende, ook commerciële, doeleinden worden gebruikt
(bijvoorbeeld op maat advertenties tonen, adaptief leren mogelijk maken).
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SOCIAL MEDIA TRENDS
17. Gebruik Social Media
Social media zijn online platforms waar gebruikers met elkaar in contact kunnen komen en zelf
de inhoud bepalen en verzorgen. Met social media verbinden mensen zich met anderen om zo
verhalen, ervaringen of informatie te delen. Dit kunnen objecten (zoals foto’s, video’s en tekst)
zijn of mensen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het delen van foto’s via Flickr, de kennis die wij
gezamenlijk creëren op Wikipedia of het uitwisselen van informatie op het zakelijke
netwerkplatform LinkedIn. Social media zijn cloud based, dat wil zeggen dat de netwerken
altijd en overal toegankelijk zijn. Slactivism = via sociale media snel organiseren van door
massa ondersteund activisme.
18. Social Tagging
Gebruikers van diensten zijn steeds meer bereid om hun oordeel over de geleverde content en
diensten openbaar beschikbaar te stellen. Social tagging helpt o.a. bij het beter vindbaar
maken van content maar vooral bij het snel kunnen beoordelen van de gevonden content.
Voorbeelden van succesvol gebruik van social tagging: Zoover, sociale metadata in Wikiwijs.
19. Sociale Onderneming (open innovatie)
Ondernemingen betrekken hun omgeving steeds vaker bij besluiten over de inrichting van die
onderneming. Dit wordt onder andere ondersteund door de inzet van social media. Via deze
sociale media vinden discussies plaats, worden suggesties gedaan en kan zelfs inhoud worden
gegeven aan de invulling van de school met buitenstaanders.
20. Crowd funding
Crowdfunding is een alternatieve manier om een project te financieren. Normaal gesproken
gaat een ondernemer naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te
verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar faciliteert
direct contact tussen de investeerders en de ondernemers. Een bekend initiatief is
kickstarter.com.
PRIVACY & SECURITY
21. Privacy & Security / Identity gebruik
Voorbeelden van commerciële (gratis) diensten laten zien dat alle informatie van een
gebruiker wordt vastgelegd om te gebruiken voor andere doeleinden. Zo legt Google de
zoekopdrachten van gebruikers vast, om zo de 'juiste' reclame aan te kunnen bieden aan de
gebruiker.Adaptief leren is alleen mogelijk als er veel informatie van de lerende kan worden
vastgelegd en hergebruikt om beter aan te sluiten bij de ontwikkeling van de gebruiker. Het is
de vraag welke partij deze informatie opslaat, beheert en toegang geeft/heeft.
Daarnaast bestaat het risico dat wanneer er onvoldoende aandacht aan beveiliging wordt
besteed, dat identiteiten van gebruikers gekopieerd, gehackt of gestolen worden om
vervolgens misbruik van te maken.

22. Single Sign On
De groei van (en de ergernis over) het aantal inlognamen/wachtwoorden heeft ertoe geleid
tot initiatieven die 'single-sign-on' aanbieden. Dit houdt in dat een gebruiker één
overkoepelende gebruikersnaam en wachtwoord heeft, waarmee op verschillende locaties
kan worden ingelogd in de bijbehorende diensten. Dit gebeurt o.a. door de inloggegevens van
de ene dienst te hergebruiken in de andere of gegevens te koppelen. Bijvoorbeeld: inloggen
vanuit Facebook naar Spotify
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Bijlage Overzicht Technologietrends
Welke trends in de technologie staan dichtbij en verder weg?

Connectiviteit
1.
2.
3.
4.

Groei bandbreedte / (open) draadlozenetwerken
Cloudcomputing
Mobiele apparaten
Bring your own device

Content technologie
5.
6.
7.

Digitalisering van content
Verrijkte content
Platformonafhankelijke apps

Educatieve technologie
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Adaptief leren
Profiling & recommendation
Learning analytics / big data
Serious gaming, gamification & simulation
Personal Learning Environments
Social learning
Webvideo
Van Lean backward – Lean Forward
Telepresence

Hardware en technologie
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Spraak- en beeldherkenning
Natuurlijke User Interface
Location Based Service
Near Field Communication
Augmented Reality
Artificial Intelligence

Semantisch web / Internet of thing
23. Semantisch Web / Open Linked Data
24. Internet of Things
25. Sensoren / Machine-to-Machine-to Person Communication
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CONNECTIVITEIT
1. Groei bandbreedte / (open) draadloze netwerken
De beschikbare bandbreedte voor toegang tot internet neemt toe. Glasvezel en draadloze
netwerken worden steeds beter. Hierdoor kunnen meerdere mensen tegelijkertijd gebruik
maken van een hoogwaardige toepassingen (bijvoorbeeld streaming video).
De wifi technologie wordt steeds verder ontwikkeld. Dit heeft als gevolg dat de kwaliteit van
het netwerk op een aantal punten verbetert, met name op: snelheid, bereik-,
betrouwbaardheid- en beveiliging.
Onder aanvoering van de FON technologie, waarbij routers twee verschillende netwerken
hebben waarvan er een gesloten is en een open is voor externe gebruikers, groeit de dekking
van gratis wifi. In London wordt momenteel het grootste open wifi network ter wereld met
deze technologie aangebracht.
2. Cloud Computing
Cloud computing is het via het internet beschikbaar stellen van ICT-diensten (hardware,
software en gegevens). Het gaat om standaarddiensten die de gebruiker (tegen betaling) zelf
kan inrichten. De software en de gegevens (bijvoorbeeld documenten, e-mailberichten) sataan
niet meer op de eigen computer of server maar zijn bereikbaar via internet. De gebruiker hoeft
zich niet bezig te houden met beheer en backup van zijn programma’s en gegevens. De
diensten zijn overal beschikbaar waar internetverbinding aanwezig is. Veel elektronische
leeromgevingen en leerlingadministratiepakketten worden als cloudoplossing aangeboden aan
de scholen.
3. Mobiele apparaten
Het gebruik van mobiele devices, zoals smartphones, tablets en laptops is toegenomen. Op
deze mobiele devices worden allerlei verschillende typen apps gebruikt die soms wel maar
vaak ook niet afhankelijk zijn van internetverbindingen. Het gebruik van deze devices in het
onderwijs resulteert erin dat leerlingen en docenten tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen leren.
4. Bring your own device
Bring Your Own Device (BYOD) beschrijft de recente trend van medewerkers (en studenten)
die hun eigen mobiele apparaten (laptop, smartphone, tablet enz.) meenemen naar hun
werkplek. op de werkplek maken ze gebruik van de onderwijs- of bedrijfsapplicaties zoals email, file servers en databases. Sommigen geven de voorkeur van de noemen Bring Your Own
Technology (BYOT), omdat het niet alleen betrekking heeft op de hardware (het apparaat)
maar ook de gebruikte software op het apparaat (bijvoorbeeld je webbrowser, mediaspeler,
antivirus, tekstverwerker enz.).

CONTENT TECHNOLOGIE
5. Digitalisering van Content
Steeds meer content wordt zowel in fysieke als een digitale vorm uitgegeven. Muziek was hier
de voorloper, maar andere content zoals kranten, boeken en audiovisuele content worden
tegenwoordig zowel digitaal als fysiek aangeboden. Voor bepaalde typen content, zoals
muziek, zien we dat de digitale verkopen de fysieke verkopen overstijgen. Een logische
vervolgstap in deze transitie is dan ook naar "born-digital", hierbij wordt enkel digitaal
uitgegeven. Geavanceerde educatieve content is daarvan een voorbeeld.
6. Verrijkte content
Deze content bestaat uit een geïntegreerde combinatie van tekst, beeld, geluid en film. Het is
volledig interactief; de gebruiker kiest zelf voor welke specifieke onderdelen hij extra
toelichting wil en op welke manier. Sociale media zijn een onlosmakelijk onderdeel geworden
van de content. De gebruiker leert van de ervaringen van andere gebruikers doordat zij hun
aantekeningen en commentaren aan de content toe kunnen voegen. Er is constante feedback,
doordat er via toetsing en klikgedrag een optimale set aan informatie en oefeningen worden
klaargezet.
7. Platformonafhankelijke apps
Behalve de explosieve toename van applicaties op de devices zelf, groeit het aantal
gespecialiseerde applicaties dat op het web worden aangeboden zeer snel. Van vervangende
programma's voor bijvoorbeeld tekstverwerking tot aan specialistische apps kunnen
tegenwoordig via websites benaderd worden, zonder dat daarvoor specifieke hardware nodig
is. HTML5 technologie is een belangrijke driver van deze trend. Alle content moet werken op
alle devices.
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8. Adaptief leren
Adaptief leren is het ondersteunen van de meest effectieve manier van leren van leerlingen.
Bij adaptief leren wordt gebruik vaak gemaakt van leermiddelen die een interactief karakter
hebben. Het gedrag en de behaalde resultaten van de leerling worden geanalyseerd en op
basis hiervan krijgt de leerling vervolgopdrachten. De rol van de docent wordt bij het gebruik
van dit adaptieve leermateriaal kleiner.
9. Profiling & Recommendation
Internetgiganten als Facebook en Google, maken gebruik van profiling (het verzamelen van
informatie over gebruikers) om op basis van de profielen passende (betaalde) producten en
diensten te verkopen (reclame). Ook retailers (bol.com) maken gebruik van dit soort
mechanismen, zoals: 'als je dit leuk vindt, dan vind je dit waarschijnlijk ook interessant'
Om adaptief leren te kunnen aanbieden, is het nodig om het profiel van de leerling te vormen.
Op basis van het profiel, dat kan bestaan uit gemaakte opdrachten, voorkeuren leerstijlen e.d.,
kunnen aanbevelingen worden gedaan over de opdrachten die de lerende vervolgens gaat
maken.
10. Learning Analytics / Big data
Learning analytics maken het mogelijk om van de grote hoeveelheden informatie die in
verschillende databases verzameld worden intelligente analyses te maken. Zo krijgen
docenten intelligente informatie die ze kunnen optellen bij hun eigen waarnemingen en
analyses. Ze kunnen daardoor betere beslissingen nemen over het begeleiden van het
leerproces. De analyse van deze gegevens (na Educational DataMining) kan de
onderwijsinstelling ook meer inzicht verschaffen in: het studiegedrag van studenten, de
kwaliteit van het gebruikte onderwijsmateriaal, het gebruik van de digitale leer- en
werkomgeving, de kwaliteit van de toetsen en de studievoortgang.
11. Serious gaming, gamification & simulation
Game based learning is het gebruik van zowel entertainment- als van serious games in het
leerproces, of ter ondersteuning van het leerproces. De ervaringen in het Nederlandse
onderwijs laten zien dat games inzetbaar zijn met name bij het opdoen van vaardigheden
werkt het goed. De ‘Gamification’ ontwikkeling, die zich richt op het benutten van de
motiverende elementen uit games, bieden veel perspectief voor leersituaties. In simulaties
maakt men ook veel gebruik van game-elementen.
12. Personal Learning Environments
Personal learning environments (PLE’s) zijn persoonlijke collecties van (leer)materiaal en
toepassingen die leerlingen (en docenten) verzamelen om hun eigen leerproces vorm te
geven. Dit wordt sterk beïnvloed door de trend naar meer mobile devices (smartphones en

tablets) en daarop beschikbare apps die in hoog tempo centrale webgebaseerde
leeromgevingen vervangen. Deze PLE’s zijn echter geen ‘omgevingen’ meer in de zin dat er
virtuele samenhang is tussen materiaal en toepassingen.
13. Social Learning
Met social learning bedoelt men het combineren van 'formele' opleidingen / cursussen met
'informeel' kennis delen en creëren. Het informeel kennis delen wordt meestal ondersteund
met sociale internet tools. Denk daarbij aan forum discussies, chat, bloggen, wiki's, gedeelde
video's etc. Deze web2.0 tools maken het mogelijk om op een laagdrempelige manier kennis
te consumeren en te delen.
14. Webvideo
Videotechnologie maakt het mogelijk om hoogwaardig videomateriaal te bekijken en
beluisteren op tablets, mobiele telefoons en laptops. Dankzij de mogelijkheden van ultrahoge
bandbreedte en de combinatie van wereldwijde IP-netwerken en draadloze 4G LTEnetwerken, zal het gebruik zich niet meer beperken tot de huiskamer of het klaslokaal. In het
kader van het onderwijs kunnen twee vormen van video technologie worden onderscheiden.
Allereest de distributie vorm, waar content wordt uitgezonden naar de leerling (uitzenden van
lessen).De tweede vorm is interactief, waarbij de communicatie twee kanten op gaat en
leerlingen ook zelf video’s opnemen en delen in het kader van hun leren.
15. Van Lean backward – Lean Forward (Flipping the classroom)
Van passief luisteren/kijken naar uitgezonden content (broadcast, hoorcollege) naar zelf
bepalen wat je wilt luisteren/kijken (multicast / on demand). In onderwijs spreken we dan van
"flipping the classroom": leerlingen luisteren en kijken thuis naar de (video-)uitleg van de
lesstof, waardoor er in de les tijd vrijkomt voor dingen die normaal als huiswerk worden
opgegeven: opdrachten maken onder begeleiding van de docent, onderzoek doen, in groepjes
werken, discussiëren enz..
16. Telepresence
In het onderwijs komt de toepassing van telepresence technieken er op neer dat lerenden en
onderwijsgevenden niet in dezelfde ruimte, maar wel tegelijkertijd samen aan het werk zijn.
Op dit moment wordt vooral gebruik gemaakt van video’s in de vorm van open courseware als
aanvulling op bestaande lessen. ‘Kijk eens naar het rekenfilmpje over vermenigvuldigen op de
Kahnacademie.nl’, ‘Volg die digitale les van MIT opencourseware’, ‘we bekijken nu klassikaal
dit You Tube filmpje over het tillen van bedlegerige mensen’. Echte telepresence maakt het
mogelijk dat leerlingen en docenten ervaren of de persoon (terwijl fysiek op een andere
locatie) echt aanwezig is.
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HARDWARE & TECHNOLOGIE

17. Spraak- en beeldherkenning
Spraak- en beeldherkenning zijn sterk in ontwikkeling. Een voorbeeld van deze ontwikkeling is
de spraakherkenning die Apple aan iOS toegevoegd. Spraakherkenning verandert de interactie
die de gebruiker heeft en biedt mogelijkheden aan nieuwe innovatieve toepassingen. Ook
beeldherkenning (bijvoorbeeld software die mensen kunnen herkennen in video beelden)
maakt een snelle ontwikkeling door. Deze technologieën zorgen ervoor dat ook content die
niet uit tekst bestaat (zoals video en audio) "doorzoekbaar" wordt.
18. Natuurlijke User Interface
De laatste jaren zijn er een aantal belangrijke innovaties doorgebroken op de markt die de
interactie tussen mens en machine. Bekende voorbeelden hiervan zijn: motion-sensing zoals
bijvoorbeeld de Microsoft Kinect, het touchscreen van de iPhone, het besturen via spraak
zoals bij Siri. Daarnaast zorgt een verbeterde user interface (bijvoorbeeld de simpele manier
waarop de iphone bestuurd kan worden) en de uniformiteit van de applicaties die daarop
draaien ervoor dat de toegankelijkheid vergroot wordt en de toepassingen laagdrempeliger.
19. Location Based Service
Location Based diensten zijn diensten die worden aangeboden op basis van de locatie waar je
bent. Naast dat diensten worden gepersonaliseerd op je persoonlijke eigenschappen en
voorkeuren, speelt je locatie een belangrijke rol. (mobiele) Apparaten zijn een belangrijke
voorwaarde voor deze services, vaak zijn deze uitgerust met technologien zoals GPS, waardoor
de plaats waar de gebruiker zich (fysiek) bevindt wordt gebruikt. Automatisch detecteren van
medestudenten die in zich in de buurt bevinden en met eenzelfde onderwerp bezig zijn.
20. Near Field Communication
RFID chips kunnen worden gebruikt om fysieke dingen te digitaal te kunnen laten
communiceren met andere dingen en/of mensen. Op deze wijze kan bijvoorbeeld een boek
worden uitgerust met een RFID label, op het moment dat het voorbij een apparaat komt dat in
staat is om het uit te lezen dan kunnen bepaalde acties gebeuren. Op dit moment worden
deze technologieën gebruikt in de logistiek, producten worden gelabeld, zodat ze gevolgd
kunnen worden om te zien of en hoe snel zij hun eindbestemming halen. Een voorbeeld dat
dichtbij de leermiddelenketen ligt is het gebruik van dit soort technologie in distributiecentra
en bibliotheken.

21. Augmented Reality
Augmented Reality is het toevoegen van informatie aan de realiteit, zodat deze tegelijkertijd
kunnen worden gezien of gehoord. In plaats van informatie af te beelden op klassieke en
geïsoleerde beeldschermen, worden de data geprojecteerd in het gezichtsveld van de
gebruiker, meestal door middel van een head-mounted display (HMD) of head-up display
(HUD). In de miltaire luchtvaart is dit met name de HUD bekend, waarop de gevechtsvlieger
allerlei extra informatie ziet terwijl hij door zijn voorruit kijkt. Het maakt het verschil tussen de
reële wereld en de virtuele wereld steeds kleiner en zorgt tevens voor eenvoudigere en
gebruikersvriendelijkere interfaces, ook voor complexere toepassingen. In consumentenmarkt
zijn een aantal initiatieven die gebruik maken van Augmented Reality in hun product: Layar en
Google Project Glass.
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SEMANTISCH WEB / INTERNET OF THINGS
23. Semantisch Web / Open Linked Data
Met Semantic Web technology kan verspreide openbaar beschikbare kennis gecombineerd
worden en beter toegankelijk worden gemaakt. Het semantisch web, ook wel web3.0
genoemd, bestaat uit technologieën die verbanden tussen woorden in teksten kunnen
herkennen. Het geeft betekenis aan teksten, net zoals wij mensen dat doen. Niet
gestructureerde documenten op het web worden ‘een web van verbonden data’. Zo kan de
gebruiker op internet makkelijker vinden wat hij zoekt. Daarnaast kan met behulp van het
semantische web, zoektermen worden gekoppeld aan de gebruiker. Het semantische web is
een belangrijke voorwaarde voor goedwerkende Artificial Intelligence die gebruik maakt van
het Internet. Doordat betekenis wordt gegeven aan de content die beschikbaar op het
Internet kan de AI-engine deze interpreteren en er 'slimme dingen' mee doen.
24. Internet of Things
Het Internet of Things bestaat uit apparaten die met elkaar kunnen communiceren via het
Internet zonder tussenkomst van mensen. Dit betekent dat deze autonoom kunnen handelen.
Vaak voeren zij bepaalde taken uit die informatie opleveren (bijvoorbeeld sensoren die de
temperatuur in de gaten houdt, of een koelkast die bijhoudt hoe de inhoud van de koelkast
eruit ziet). Zo kan een intelligente koelkast tot de conclusie komen dat er te weinig melk
aanwezig is. Vervolgens meldt het apparaat dit aan het bestelsysteem van de supermarkt die
het laat bezorgen met de wekelijkse boodschappen. Wanneer het pak melk weer beschikbaar
is kan dat via SMS worden gecommuniceerd aan de eigenaar van de koelkast.
25. Sensoren / Machine-to-Machine-to Person Communication
Steeds meer alledaagse (gebruiks)voorwerpen in onze omgeving verzamelen via sensoren
informatie, wisselen dit met elkaar uit en zijn via het internet met elkaar verbonden. Zij passen
hun gedrag of eigenschappen op deze informatie aan en kunnen op deze manier op onze
behoeften en gedrag inspelen. Dit zorgt voor een andere kijk op het internet; dit verplaatst
zich van alleen computers en smartphones naar dingen in ons alledaagse leven waardoor de
virtuele en echte wereld met elkaar versmelten. Een goed voorbeeld hiervan is de iPhone,
waarin GPS, accelrometers en andere sensoren zijn ingebouwd.
Communicatie van machine tot machine zal de manier veranderen waarop mensen hun
wereld beheren, of het nu gaat om energieverbruik, productinventarisatie of kritische
bedrijfsactiva en beheer van het wagenpark.

24

Bijlage: Verantwoording
SaMBO-ICT heeft de ambitie om de procesketen van selectie, bestelling, levering, betaling en
gebruik van leermaterialen in het mbo goed op elkaar af te stemmen, en heeft daarom het
initiatief genomen tot het programma “Leermateriaal in het mbo: de instellingen aan zet!”
(LiMBO). Kennisnet voert dit programma voor SaMBO-ICT uit.
Naast een aantal praktische pilots kent het programma een zogeheten visiespoor, dat zich
richt op zaken die uitzoekwerkvragen (maar 'straks' wel tot activiteiten kunnen leiden) en op
meer strategische onderwerpen. Resultaat van het visiespoor zijn visies vanuit de vraagzijde
(de mbo-instellingen) en waar nodig suggesties voor vervolgactiviteiten.
Bij de totstandkoming van deze verkenning is gebruik gemaakt van zowel interviews als van
literatuur zoals marktrapportages, trendrapportages en (wetenschappelijke) artikelen. In deze
sectie worden de belangrijkste referenties genoemd.
Geïnterviewden
Dhr. R. Montenarie (Groep Educatieve Uitgeverijen)
Dhr. R. van Oosten (MicroWeb Edu)
Dhr. M. Colenbrander (Thieme Meulenhoff)
Dhr. J. Bartling (saMBO-ICT)
Dhr. W. Karssenberg (saMBO-ICT)
Dhr. R. Slomp (Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen)
Dhr. W. Rubens (Open Universiteit)
Dhr. W. Derks (Programma Educatieve contentketen)
Dhr. L. Raggers (Kennisnet Innovatie)
Dhr. M. van de Wetering (Kennisnet Innovatie)
Dhr. O. de Groot (Kennisnet Expertise)
Dhr. W. Verbruggen (Kennisnet Innovatie)
Dhr. W.J. van Elk (LiMBO)
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