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Strategische verkenningen 

 

 financiële aspecten 

 

 juridische aspecten 

 

 pakket van eisen 

 

 technologie- en business-ontwikkelingen 

 

documenten beschikbaar op: 

www.sambo-ict.nl/2013/02/documenten-rond-leermiddelenbeleid 



quiz 

Is er een vaste prijs voor schoolboeken? 

nee! 

 

Hoeveel BTW betaal je over een CD met educatieve content 

voor het onderwijs? 

6% 

 

Je spreekt met de distributeur af dat de leerling zijn leermaterialen bij hem 

kan bestellen. Moet je dit aanbesteden? 

nee, mits…! 

 

Welk deel van de omzet aan leermaterialen is boeken?  Meer of minder dan 

50%? 

precies 50% 

nou vooruit dan: 50,3% 

 



juridische verkenning 

 vaste boekenprijs 

 niet voor voorgeschreven schoolboeken 

 BTW 

 (werk)boeken en combinatie boek-digitaal  6% 

 digitaal materiaal als clouddienst  21% 

 schoolkosten 

 overzicht regelgeving rond les- en cursusgeld, door school te verzorgen 

basisuitrusting, niet-verplichte faciliteiten, … 

 helderheid in hoeverre mag worden verwacht dat leerling beschikt over computer 

 inkoop 

 inschakelen leverancier waar leerling zelf kan bestellen (niet verplicht!)  

 geen aanbestedingsplicht 



Wat willen jullie weten over leermiddelen? 
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 Aanleiding 

 ambitie leermaterialenketen te verbeteren  programma LiMBO 

 veranderende leermiddelenmarkt door digitaal leermateriaal 

  veel vragen heeft rondom leermiddelen(beleid) 

 

 Doelgroep 

 bestuurders en managers in het mbo 

 

 Hoe? Zo! 

 geeft overzicht en inzicht, o.b.v. vragen 

 t.b.v. visievorming, kiezen van richting, implementatie 



Hoe? Zo! Leermiddelen 

 

1. Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? 

2. Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? 

3. Wat zijn de aanleiding voor en de inhoud van leermiddelenbeleid? 

4. Met welke juridische aspecten moet ik rekening houden? 

5. Welke keuzes kan ik maken en hoe kan ik deze afwegen? 

6. Hoe kan ik de inkoop van leermiddelen organiseren? 
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