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Stoppen.
Het	is	niet	nodig	om	door	te	gaan:	
Geld	teruggeven	aan	de	minister,	

programma	ontbinden.

Juridisch	kader	
leermiddelenbeleid	herijken.
Hoe	zit	het	nu	precies	met	de	

aanbestedingswetgeving?	En	met	de	
onderwijs	wet- en	regelgeving?	

10

Leermiddelenlijsten	zelf	maken.
Op	je	eigen	plek	je	leermiddelenlijst	

samenstellen	en	delen	met	
studenten.

1

MBOcloud

Aanbesteden	productie	van	
readers.	

Het	maken,	verspreiden	en	verkopen	
van	readers	goedkoper	en	flexibeler	
maken!	Keuze	voor	pdf,	kleur,	zwart-

wit?	Just-in-time?!	
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Onderzoek	leermiddelen	2.0.
Hoe	worden	leermiddelen	gebruikt?	Is	
er	voldoende	materiaal?	Hoe	moeten	
leermiddelen	er	uitzien?	Wat	zijn	

bestelmodellen?	Gezamenlijk	bepalen	
en	de	markt	benaderen.
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Benchmark	schoolkosten.
Een	anonieme	benchmark	kan	inzicht	
geven	in	vragen	als:	‘Wat	kost	die	

opleiding	bij	andere	instellingen?’	en	
‘Welke	leermiddelen	gebruiken	

anderen?‘.
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Delen	zelfgemaakt	materiaal.
Eenvoudig	zelfgemaakt	materiaal	

(readers,	lesinhoud)	delen.	
7

Leermiddelencatalogus.
Ten	behoeve	van	docenten	maar	ook	
studenten	een	totale	catalogus	waar	al	

het	beschikbare	gratis	en	betaald	
leermateriaal	in	te	vinden	is.	
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Toegang	(&	aanschaf)	digitaal	
materiaal	nog	verder	
vereenvoudigen.	

Uitzoeken	of	huidige	mogelijkheden	
breder	gebruikt	kunnen	worden.
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Facturatie,	Inning	en	Incasso	
weer	zelf	doen.

Coöperatief	aanbesteden?
6

11

Handreiking	terugdringen	
schoolkosten.

Instellingen	kunnen	door	deskundigen	
worden	ondersteund	in	de	te	nemen	

stappen.	
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stuurgroep

Benchmark	&	
Tooling

Herijken	Juridisch	
kader

Onderwijs-
benodigdheden	

(rapport)

Handreiking	
onderwijs-

benodigdheden-
beleid

Leermiddelen	via	
SURFspot

(onderzoek)

Inningen	via	
SURFspot

(onderzoek)

Delen	van	
materiaal
(onderzoek	
wikiwijs	vs

platform	SURF)

Toegang	digitaal	
materiaal	verder	
vereenvoudigen	
(onderzoek	en	
realisatie)

Onderzoek	
onderwijs-

benodigdheden	
2.0	

(onderzoek	en	
rapport)

Netwerk	
onderwijsbeno-
digdhedenbeleid
en	Schoolkosten

Programmateam

Elk 
element 

heeft een 
trekker.

Bij elk 
element is 
tenminste 
1 instelling 
betrokken.

Aansturing
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SCENARIO’S SURFMARKET

MBOpack

Hans-Peter Ligthart, 27 Januari 2017



SURFmarket

1. Benchmarktool

2. Leermiddelen via SURFspot

3. Platform voor het delen van lesmateriaal



Benchmarktool

Door middel van het ontwikkelen van een benchmarktool 
willen we instellingen inzicht geven in:
• de aard en de omvang van de onderwijsbenodigdheden 

(‘leermiddelenlijsten’)
• de mate waarin een instelling zich in samenstelling en kosten van 

de onderwijsbenodigdheden verhoudt ten opzichte van de overige 
instellingen 

• de inhoud van de onderwijsbenodigdhedenlijsten bij andere 
instellingen 

Status
- Onderzoek naar leveranciers en kosten voor ontwikkeling
- Betrokkenheid en medewerking van minimaal 
5 instellingen vereist



Leermiddelen via SURFspot

Met het aanbieden van digitale leermiddelen via SURFspot willen we:

• De student flexibiliteit bieden; student kan zelf bepalen op welk 
moment hij zijn digitale materiaal af wil nemen

• Het assortiment op SURFspot uitbreiden; kleine uitgevers hebben 
vaak moeite om aansluiting te vinden bij grote distributeurs; SURF 
wil deze uitgevers de mogelijkheid geven om materiaal aan te 
bieden

MBO-studenten raken bekend met SURFspot waar zij ook terecht 
kunnen voor voordelige hard- en software

Status:
Onderzoek naar partijen die digitaal materiaal 
aan willen bieden via SURFspot is lopende.



Platform voor het delen van lesmateriaal

Een platform voor het plaatsen en downloaden van zelfgemaakt 
lesmateriaal om: 
• Docenten toegang geven tot actueel lesmateriaal van collega 

docenten zodat er kan worden ingesprongen op actualiteiten. 
• Studenten krijgen actueel en afwisselend onderwijs

Er zijn 2 platformen die hier mogelijk geschikt voor zijn. Onderzoek 
naar mogelijkheden binnen Wikiwijs van Kennisnet en de 
mogelijkheden van HKI (hogeschool Kennisbank) van SURFmarket. 
Daarnaast is het betrekken van docenten een belangrijk onderdeel van 
het onderzoek.



Vragen of verder praten?

Neem contact op met:

Nike Moons 
e-mailadres: nike.moons@surfmarket.nl
Telefoon: 06 82 10 98 85
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Leermiddelen 2.0

Proces
• werktitel “Inzicht in de 

leermiddelenmarkt in het mbo”
• actualisering van de 

beschrijving uit 2013
• project is gestart, oplevering 

1 mei 2017
• primair gericht op bestuurders 

en staf
• omvang kern maximaal 10 A4

Inhoudelijk
• outline inhoud uitgewerkt
• 8 productgroepen aan student,

worden elk beschreven volgens 
hetzelfde format
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Leermiddelen 2.0: outline

• management samenvatting

• leermiddelenmarkt
• omvang
• trends en ontwikkelingen
• partijen

• overzicht per productgroep

• juridische kaders 
(verwijzing!)

• verantwoording
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Leermiddelen 2.0: productgroepen

Overzicht productgroepen
• schoolboeken
• digitaal materiaal
• combinatieproducten
• toetsen en examens
• readers
• software
• persoonlijke uitrusting
• diensten/producten instelling

Per productgroep
• beschrijving product
• trends en ontwikkelingen
• omvang van de markt
• marktpartijen
• bestel- & distributiekanalen
• gebruiks- & betalingsmodellen
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Herijking Juridisch Kader

Proces
• actualisering van rapportage uit 

2013
• project gestart, outline in 

voorbereiding
• vooronderzoek en ordening 

documentatie afgerond
• geplande oplevering 1 mei 

2017

Inhoudelijk
• focus uitgebreid naar de 

verschillende productgroepen
• overzicht wettelijke kaders en 

regelingen die aandacht 
behoeven (per productgroep)

• database van relevante 
bronnen: rapporten, wetten en 
regelingen, kamerbrieven, 
jurisprudentie, enz.
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Voorbeeld van juridische aandachtspunten
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Voorbeeld van de complexiteit
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Netwerk Onderwijsbenodigdhedenbeleid 
en Schoolkosten

• Samen optrekken naar een beter (en goedkoper!) 
onderwijsbenodigdhedenbeleid
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Agenda en Visiedocument

Agenda
• Volgende bijeenkomst 31 januari 
a.s. MboRaad, Woerden;
• Conferentie 31 mei a.s., locatie 
n.t.b.

Visiedocument
• Het doel van het netwerk is door 
het delen van kennis, ervaringen en 
samenwerking op concrete 
gedeelde ambities de schoolkosten 
voor studenten in het mbo tot een 
minimum te beperken; 
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Strategische en operationele doelen

Strategisch
• De ontwikkeling realiseren die 
ervoor zorgt dat het ‘onderwerp 
onderwijsbenodigdheden’ wordt 
erkend als een strategisch 
onderdeel in de bedrijfsvoering van 
de instelling en daarmee ook in de 
hele sector. Hiermee krijgt het de 
aandacht die het verdient;

Operationeel
• Beleid toetsen aan 
onderwijswetttelijke- en 
aanbestedingswettelijke kaders;
• Kennis en ervaring delen;
• Daar waar mogelijk en gewenst, 
samen optrekken.
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Betrokkenen 
Netwerk Onderwijsbenodigdheden en Schoolkosten

Initiatiefnemers
• Rudolf Barkhuijsen, sr beleidsmedewerker roc Rijn IJssel 
• Joop van Schie, Sambo-ICT

Betrokkenen
• Heleen Beurskens, beleidsadviseur strategie & onderwijs MBO-raad, Woerden
• Jose Kosters, beleidsmedewerker roc Nijmegen; Maaike Stam, Sambo-ICT
• Hans Bijloo, Hoofd Juridische Zaken  Albeda College Rotterdam
• Richard van der Molen (directeur bedrijfsvoering)  Landstede MBO te Zwolle
• Jeroen Bendijk, Projectleider bedrijfsvoering Friesland College te  Leeuwarden
• Frans Bergmans, Hoofd studentenbeheer,  Summa College Eindhoven
• Rob Smit, informatiemanager Nova College Haarlem

Woensdag 31 mei 2017 is er een conferentie waarvoor u allen van harte bent 
uitgenodigd. 

Opgeven bij r.barkhuijsen@rijnijssel.nl
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Handreiking
Onderwijsbenodigdhedenbeleid

• Advies op - en ondersteuning van de ontwikkeling ervan in de 
meest praktische zin in de BVE- instellingen
• Vanuit het streven de goede dingen te doen en de dingen goed te 
doen!
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Voorgeschiedenis en doorstart

• Ontwikkeling van onderwijsbenodigdhedenbeleid in het Albeda 
College;
• Conceptversie is beschikbaar;
• Doorstart onder de koepel van het Netwerk 
Onderwijsbenodigdhedenbeleid en Schoolkosten.
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Kennis en ervaring in het Albeda College

Ervaring met:
• Gestart in 2010;
• Voor de voet op uitleggen en 
laagje voor laagje overtuigen;
• Complexiteit en impact niet te 
onderschatten;
• No single solution for all;
• Docenten en teams willen 
meewerken mits betrokken.

Kennis over:
• Wettelijke kader en de 
interpretatie ervan;
• Inkoop technische aspecten;
• Inrichting distributie en 
facturatie;
• Verschillende productgroepen 
met elk een eigen – en uniek 
regime;
• Kosten en werkdruk 
verminderende maatregelen.
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Sneak preview

• Onderwijsbenodigdheden	MBO

• Achtergrond

• Betaalbaarheid	opleidingen	MBO

• Noodzaak	Startkwalificatie

• Hoogte	schoolkosten

• Wegvallen	WToS

• Grijze	zone

• Verplicht

• Geacht

• Vrijwillig

• Onduidelijkheden

• Casuïstiek	Onderwijsbenodigdheden

• Geschiedenis

• Inventarisatierapport	Leermiddelenbeleid	MBO,	Juridische	Verkenning	Kennisnet	2012

Concept handreiking & Placemat
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Vragen?

• Geïnteresseerd!? 
• U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst op 31 januari, 
10.30 – 12.00, aansluitende lunch bij de MBO Raad te Woerden
• Of tijdens de netwerkdag: 31 mei 2017 (noteer nu vast in uw 
agenda!)
• Agenda & Visiedocument
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