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Toelichting marktverkenning 
voorziening vroegtijdig aanmelden 

 
 
1. Inleiding 
 
Onderdeel van het wetsvoorstel 1 april aanmelding, toelatingsrecht en recht op 
studiekeuzeadvies in het mbo is de plicht tot het uitwisselen van een beperkte set van 
gegevens over overstappende leerlingen tussen vo-scholen, mbo-instellingen en de 
betreffende gemeenten. Het idee is dat het invoeren van een verplichte aanmelddatum 
van 1 april voorafgaand aan het schooljaar in het mbo bijdraagt aan de verbetering van 
de begeleiding van leerlingen bij de overgang naar het mbo. En daarmee aan het 

oplossen van de problemen met uitval van leerlingen bij de overgang naar het mbo. 
 
Om de uitwisseling van de in het kader van de 1 april aanmelding in de wet vastgelegde 
gegevens mogelijk te maken, wordt gedacht aan de ontwikkeling van een 
informatiesysteem of voorziening. In overleg tussen het ministerie van OCW en de 
betreffende  sectororganisaties (PO-raad, VO-raad en MBO raad) is afgesproken dat deze 
voorziening in het onderwijsveld wordt gepositioneerd, het wordt een publieke 
voorziening “van het onderwijsveld”.  

 
Ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe landelijke voorziening 
vroegtijdig aanmelden in het mbo is een projectgroep ingericht, waaraan medewerkers 
van de PO-raad, VO-raad, MBO raad, saMBO-ICT, Ingrado en VNG en een onafhankelijke 
procesregisseur deelnemen. De projectgroep heeft besloten een marktverkenning uit te 
voeren, om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van de verschillende 
aanbieders en partijen (privaat en publiek) in het onderwijsveld om een invulling te 
geven aan de (nieuwe) landelijke voorziening. 
 
 
2. De marktverkenning 
 
2.1 Doel 
 

De projectgroep vroegtijdig aanmelden realiseert zich dat er op dit moment verschillende 
partijen zijn die oplossingen aanbieden die (deels) voorzien in de gegevensuitwisseling 
en informatievoorziening die met de nieuwe landelijke voorziening wordt beoogd. Voorts 
verwacht de projectgroep dat er daarnaast partijen zijn die nu geen dergelijke oplossing 
aanbieden, maar die wel in staat zijn om een dergelijke oplossing te realiseren.  
 
Door middel van de marktverkenning wil de projectgroep een aantal doelen bereiken: 

 Een beeld krijgen van de partijen die mogelijk interesse hebben om de gevraagde 
oplossing te realiseren;   

 Een beeld krijgen van de visie van bovengenoemde partijen op de manier waarop 
de nieuwe landelijke voorziening kan worden vormgegeven; 

 Het verkrijgen van informatie en opdoen van inzichten die kunnen worden 
gebruikt voor het zetten van de vervolgstap: naar verwachting het opstellen van 
een programma van eisen en het ontwikkelen van een aanpak om tot de selectie 
van  een aanbieder te komen. 

 Een beeld krijgen van de risico’s, samenhangend met de invoering van een 
nieuwe landelijke voorziening, zoals die door de verschillende partijen in het veld 
worden gezien.          

 
Het gaat hierbij dus nadrukkelijk om een marktverkenning, niet om een aanbesteding of 
om het verstrekken van een opdracht.  
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2.2 Doelgroep         
 
Deze marktverkenning wordt uitgezet bij een zo breed mogelijke selectie van potentiële 
aanbieders. Er is nog geen sprake van selectie van een oplossing, van een aanbieder, of 
van een aanschaf. Een selectie zal pas in een vervolg op deze marktverkenning aan de 
orde zijn. 
 
2.3 Procedure 
 
Deze marktverkenning wordt breed uitgezet in de markt van potentiële aanbieders van 
oplossingen voor de beoogde voorziening. Bekende aanbieders worden rechtstreeks 

uitgenodigd om te reageren. Daarnaast wordt de uitvraag gepubliceerd op TenderNed 
(hoewel het hier een marktverkenning betreft) en op de site van saMBO-ICT. 
  
Aangeven belangstelling 
Partijen die belangstelling hebben om deel te nemen aan de marktverkenning, worden 
gevraagd om dit aan te geven op marktconsultatie@sambo-ict.nl. Dit in verband met het 
kunnen verspreiden van mogelijke vragen en antwoorden (zie hieronder). 
 

Mogelijkheid tot stellen van vragen  
Naar aanleiding van deze uitvraag is er een mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke 
vragen op marktconsultatie@sambo-ict.nl. Deze vragen zullen door de projectgroep 
vroegtijdig aanmelden op één moment schriftelijk worden beantwoord. De vragen en 
antwoorden zullen aan  alle partijen die hebben aangegeven te willen reageren, 
geanonimiseerd worden toegestuurd.  
 
Vragen gesteld aan een van de leden van de projectgroep vroegtijdig aanmelden of via 
een andere communicatiewijze direct gerelateerd aan deze marktverkenning worden niet 
op prijs gesteld. U kunt uw vragen enkel stellen via het e-mailadres 
marktconsultatie@sambo-ict.nl.  
   
Deadline insturen reactie  
Nadat de beantwoording van de vragen heeft plaatsgevonden heeft u tot en met 25 

november 2016 de tijd om uw schriftelijke reactie te sturen. Het e-mailadres hiervoor is 
marktconsultatie@sambo-ict.nl. U ontvangt na twee werkdagen, uiterlijk 30 november 
2016, een ontvangstbevestiging.  
 
Gesprekken  
Na oplevering van de schriftelijke reacties worden in beginsel alle aanbieders die een 
reactie hebben gestuurd uitgenodigd voor een gesprek met de projectgroep vroegtijdig 
aanmelden. In dit gesprek kunnen de ingestuurde reacties worden toegelicht en 
besproken.  
 
Eindrapportage  
De schriftelijke reacties van aanbieders worden niet openbaar gemaakt. Alle aanbieders 
ontvangen een eindrapportage waarin wordt aangegeven welke aanbieders hebben 
gereageerd en een overzicht van de conclusies van de marktverkenning als geheel.  
 

Alle intellectuele rechten van de aangeleverde informatie blijven berusten bij de 
rechthebbende. Schriftelijke reacties van aanbieders worden uiteraard niet met de 
andere aanbieders gedeeld. 
 
De planning en de stappen in deze marktverkenning zijn in onderstaand schema 
weergegeven.  
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Planning 
 

Versturen notitie marktverkenning en beschrijving voorziening 
aan potentiële aanbieders 

28 oktober 2016 

Publicatie notitie marktverkenning en beschrijving voorziening 
op TenderNed en  website saMBO-ICT  

28 oktober 2016 

Aangeven belangstelling om deel te nemen aan 
marktverkenning 

11 november 2016 

Mogelijkheid tot het stellen van vragen 28 oktober tot en met 
4 november 2016 

Terugkoppeling van antwoorden op gestelde vragen 11 november 2016 

Insturen schriftelijke reactie marktverkenning 25 november 2016 

Gesprekken 5-9 december 2016 

Eindrapportage en terugkoppeling aan de aanbieders  16 december 2016 

 
 

3. Vragen aan de potentiële aanbieders 
 
Ten behoeve van de marktverkenning is een beschrijving van de beoogde voorziening 
gemaakt, waarin onder andere wordt ingegaan op de uit te wisselen gegevens, de aard 
van de voorziening, de functionaliteiten van de voorziening, de gewenste 
beleidsinformatie en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. In het kader van de 
marktverkenning wordt de potentiële aanbieders gevraagd de volgende vragen 

schriftelijk te beantwoorden: 
 

 Wat is uw visie op de oplossing waaraan in het kader van de vroegtijdige 
aanmelding in het mbo behoefte is? Deze vraag wordt gesteld om de potentiële 
aanbieders in de gelegenheid te stellen te beschrijven hoe zij het huidige 
speelveld beschouwen en wat gegeven dat speelveld de beste oplossing zou zijn 
om in de beschreven informatiebehoefte te voorzien. Hierbij is het dus ook 
mogelijk om een andere oplossing voor te stellen dan beschreven in de 

documentatie. 
 Wat vindt u van de in de documentatie beschreven oplossing in de vorm van de 

ICT-voorziening? Ziet u mogelijkheden voor verbetering van deze voorziening? 
 Welke bijdrage zou u willen en kunnen leveren aan de oplossing waaraan in het 

kader van de vroegtijdige aanmelding in het mbo behoefte is? Bijvoorbeeld: biedt 
u een bestaande oplossing die (eventueel na aanpassingen) landelijk kan worden 
ingezet? Of bezit u over marktkennis en technische kennis waarmee u een nieuwe 
oplossing kunt realiseren? 

 Hoe stelt u zich de aanpak voor om te komen tot de ICT-voorziening? 
Onderwerpen die hierbij van belang kunnen zijn, zijn het betrekken van vo-
scholen, mbo-instellingen, gemeenten en RMC-regio’s en leveranciers van 
administratiesystemen en de implementatiestrategie.     

 Welke risico’s ziet u in relatie tot de realisatie en implementatie van een nieuwe 
landelijke ICT-voorziening, zoals uitgewerkt in de beschrijving? Hierbij kan 

gedacht worden aan risico’s op het gebied van draagvlak, implementatie en 
beheer.  
          

 
 
 


