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"Alleen wanneer we 

inzien 

dat wijzelf de 

makers 

van onze 

eigen ongemakken 

zijn, 

is er een opening 

voor verandering.“

Ayya Khema

Joop

9 februari 2016

2

"Je kunt een 

probleem niet 

oplossen binnen 

het

referentiekader 

waarin het ontstaan 

is.“

Einstein

Vermindering van de 

schoolkosten voor onze 

studenten

Vermindering van de 

werkdruk rondom 

leermiddelen in 

onze teams
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Waar komen we vandaan?

– 2011 Besluit tot herziening van het toenmalige distributiemodel;

– 2012 Versobering van de (Vrijwillige) Niet – Wettelijke Bijdrage;

– 2013 Opsplitsing van de verschillende soorten dienstverlening op de pallet: b2b 

en b2c ;

– 2014 Organiseren van marktwerking in de sector onderwijsbenodigdheden 

versus de handhaving van een quasi-monopolie;

– 2015 Keten – en kostenreductie door ontsluiting directe toegang tot de 

infrastructuur van de uitgeverijen;

Inmiddels is er 5 jaar ervaring met- en kennis over onze omgang met 

onderwijsbenodigdheden
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Resultaat

9 februari 2016

2011
Gem. pakketprijs: €415,-

2015
Gem. pakketprijs: €286

€ ±2 miljoen op jaarbasis, elk jaar, verdeeld over alle 20.000 studenten

=

Studieboeken, minimaal 5%, zonder verzendkosten

Readers, Albeda breed,  - 50%

Contributies Niet – Wettelijke Bijdrage, Albeda breed, - 66%

Licenties, 3 uitgevers, -7% tot 15%, zonder verzendkosten

Joop
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Schoolboeken Licenties Persoonlijke
middelen

Readers Contributies

Transparantie + +/- +/- ++ ++

Rechtmatigheid + +/- +/- ++ +/-

Inclusiviteit + +/- +/- ++ ++

Volumevoordelen +/- +/- +/- ++ +/-

Control + +/- +/- ++ ++

Producten en diensten van 

derden

Albeda –

producten
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+ = geregeld

+/- = in ontwikkeling

++ = geregeld en opgevolgd in de teams
Wat is er 

gebeurd?

Hennie
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Waar willen we in 2020 zijn?

Top (beroeps) onderwijs voor 

jongeren en volwassenen tegen zo 

laag mogelijke kosten.

 Curriculum voor rekening van de 

opleiding !?; N.B. impact financieel

 Voorbereiding voor de lessen en 

oefenmateriaal voor toetsing voor 

rekening van de student; N.B. Grijze zone

 Persoonlijke leer- en hulpmiddelen voor 

rekening van de student. N.B. nog te weinig 

greep op distributie
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Toegankelijk onderwijs 1

Topkwaliteit

Lage extra lasten voor de student

1.Triple Challenge, Ehrmann, 1994
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Hoe realiseren we onze ambities m.b.t. schoolkosten 

en vermindering werkdruk voor de teams?

– Geleidelijk terugdringen schoolkosten voor studenten richting 2020:

intern

– Terugdringen kosten: We kijken steeds kritisch te kijken naar nut en noodzaak; 

– Spreiding kosten: We faciliteren gefaseerde aanschaf van middelen gedurende het  

studiejaar.

extern

– Lagere verzendkosten:  We stimuleren marktwerking rondom levering leermiddelen;

– Lagere kosten: We ontwikkelen alternatieve distributie-modellen in een kortere keten.

– Verminderen van de werkdruk voor onze docenten en OL’s richting 2020: 

Intern

– AlbedaReadershop: Onze leerinhouden zijn just-in-time beschikbaar;

– OBL-applicatie: We richten zelfstandig onze lijsten met onderwijsbenodigdhedenlijsten 

in.

extern

– Curricula op maat: We ontwikkelen samen met uitgevers materiaal op maat.
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Onze grootste partnersWie zijn onze partners
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Ambities 2016 en verder
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477 lijsten

84 uitgevers

908 unieke artikelen

3776 regels

Office 365?
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Roadmap implementatie 2016

– Acte de Presence 7 grootste uitgevers in maart 2016 Kennis Centrum 

Taal en Rekenen;

– Conferentie Schoolkosten 9 mei 2016 (Aftrap implementatie 

programma)

– Pilot MboCloud eind 2016 (indien beschikbaar en wenselijk)
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Ambities voor de teams in 2016

– De pilots met een single sign on met onze zeven grootste uitgevers (65% van 

de leermiddelen) vanuit ons portaal* naar online leer- en toetsmateriaal;

– Ketenreductie door directe toegang tot leermiddelen bij uitgevers op basis van  

overeenkomsten 

– De huidige voorzieningen voor de opmaak van leermiddelenlijsten bij onze 

huidige partners blijven voorlopig intact;

* of vervanger
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Quick Wins voor de student 2016
– Lijsten door de teams zorgvuldig en sober te laten inrichten als het om 

schoolboeken en persoonlijke leer - en hulpmiddelen gaat,

– Student toe te staan en te stimuleren tweedehands exemplaren aan te schaffen;

– Student toe te staan en te stimuleren niet alle onderwijsbenodigdheden bij 

aanvang van het eerste jaar aan te schaffen, maar gespreid in te kopen op het 

moment dat dat materiaal ook werkelijk gebruikt gaat worden. 

– De teams te verplichten aan te geven wanneer een artikel in het betreffende 

cursusjaar wordt gebruikt.
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Schoolkosten verminderen in  2017

– Readers die door onszelf in elkaar gezet worden om boeken te vervangen per 

definitie goedkoper te laten zijn dan de boeken die de uitgevers er over 

uitgeven. In sommige gevallen betaalt de student delen van de inhoud 1,5 tot 2 

keer. Alternatieven zijn levering van leerinhoud op maat en tweedehands.

– Kosten voor gereedschap en verbruiksmaterialen in allerlei opleidingen omlaag 

brengen, de basisinventaris wordt door de rijksbijdrage bekostigd. Alternatieven 

zijn gefaseerde aanschaf in de loop van de cursusjaren, co-financiering

bedrijven en realiseren van samenwerkingsovereenkomsten met leveranciers.

– Aanschaf van niet gespecificeerde diensten of producten schrappen of 

specificeren en vrijwillig, op basis van Overeenkomst Vrijwillige Bijdrage.

9 februari 2016

14 Gonda



/N

VRAGEN?

Dank je wel voor je aandacht, wellicht zijn er nog …
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