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Programma

Waar doen we het voor?

Wat is jouw invloed?

Wat is nodig voor goede leermiddelen?

Wat is onze rol als uitgever, en welke stappen gaan we maken?

Wat is jouw volgende stap?



Optimaal leerklimaat

Veilige en efficiënte schoolorganisatie

Goede leermiddelen

Helder examenprogramma

Deskundige en bevlogen docenten

Belangrijk

We doen het voor 
docent en leerling



Wat is jouw invloed?

 Wat is jouw invloed?

 Pak je telefoon

 Ga naar menti.com.
 Vul de code in: 96 33 51
 Doe mee en reageer.



Vraag 1, met antwoord publiek



Vraag 2, met antwoord van publiek



Goede en bereikbare leermiddelen

De school

De distributeur
De 

leeromgeving-
maker

De uitgever

Bestellen, 
betalen, 
toegang

Leermiddelen

Infrastructuur en techniek

Gebruik,
leeromgeving



Een uitgeverij: Deviant

Nog steeds jong, snel gegroeid

Afkomstig uit het onderwijs, en nog steeds dichtbij

Uitgever en leermiddelenmaker, of beter: methodemaker

Wij doen (bijna) alles zelf



Wat maken we?

Uitleg

Video’s



Wat doen we?

Video’s en animaties maken

Geluidsfragmenten opnemen

Bronnen zoeken en rechten regelen

Studiemeter programmeren

Games programmeren

VR: experimenteren, 

filmen, app maken

Opmaak & vormgeving

Webinars houden

Voorlichtingen, workshops

Docenten helpen, langsgaan 

Knoppencursus

Contact onderhouden met 
scholen 

Leerlingen en docenten 
ontvangen

Regelen druk en logistiek van boeken

Een webshop openhouden

Verwerken aanmeldingen leerlingen

Onderzoeken

Lessen bijwonen

Schrijven

Redigeren



De rol van de uitgever

De school

De 
distributeur

De 
Leeromgeving-

maker

De uitgever

Bestellen, 
betalen, 
toegang

Leermiddelen

Infrastructuur en techniek

Gebruik, de
leeromgeving

Webshop
Aanmelden

Bestellen

Leer-
omgeving

Leer-
middelen



Komende jaren – rol van de uitgever

Wij zijn en blijven primair methodemakers

Dus leermiddelen blijven we altijd zelf maken

Op andere gebieden van “we doen alles zelf” naar “werken met 
partners” 



Komende jaren - leermiddelen

Onze boeken digitaal en interactief
Geïntegreerd met digitale content die we al hebben
En dan nieuwe mogelijkheden benutten

Met behoud van methodische ruggengraat
Didactiek versterken, niet verzwakken
Aandacht voor leerdoelen, interactie en feedback

En: samen met docenten!
Kleine pilots, opschalen met aandacht voor keerzijde

Beheerst

Doordacht

Samen



Komende jaren - bestellen, betalen, toegang

Goed op weg: standaarden (ECK) zijn er, implementaties zijn er, het werkt

Volgende stap: eenvoudiger ontsluiten via centrale services (zoals catalogus)

Wij als uitgever

 Gaan steeds minder zelf doen, overlaten aan experts

 Webshop blijft, één op één is al eenvoudig en mogelijk

 Leveren via open standaarden en services

Partners

 Distributeur voegt waarde toe: leermiddelenlijsten, 1 stop webshop en ervaring

 Leeromgevingmakers koppelen leerlingadministraties, webshops?

 Scholen doen zelf of besteden uit

Faire prijs
ECK en 1-op-1 

webshop 
inbegrepen

Faire prijs
Betaal voor 

toegevoegde 
waarde

Belangrijk

Keuzevrijheid



Komende jaren - leeromgeving

Standaarden beginnen te komen, maar zijn nog nauwelijks in gebruik

Componentniveau en metadatering: nog jaren te gaan

Wij als uitgever

 Doen het voorlopig zelf (borgen ruggengraat methode en didactiek)

 Voldoen aan standaarden, uitwisselen waar mogelijk

 Geen leermiddelen van anderen integreren

 Aanpassen door docenten, maar delen blijft beperkt

Partners

 Systeemdenken niet voldoende, veel onderwijsexpertise vereist

 Nieuwe partijen?

 Scholen: organiseren vraagkant, pilots, beheerst stappen maken

Faire prijs
Standaarden 

en 
leeromgeving 

inbegrepen

Faire prijs
Betaal voor 

toegevoegde 
waarde

Belangrijk
Keuzevrijheid 
zonder chaos

& alle 
docenten mee



Komende jaren - infrastructuur en techniek

Randvoorwaardelijk, heel breed en veel uitdagingen, maar dit gaat er gewoon komen

Wij als uitgever

 Zijn actief volgend, nemen deel in Edu-K

 Houden eigen hosting, beveiliging en privacy op orde 

 Van single sign-on tot faciliteiten voor leerlingen met beperkingen

Partners

 Veel initiatieven, maar er zijn ook veel hobbels 

Faire prijs
Alle 

investeringen 
inbegrepen

Faire prijs
“weinig 

inzicht in 
kosten van 

ICT”

Belangrijk

Blijf stappen 
maken, bijv

privacy 
convenant



Leermiddelen bereikbaar voor een faire prijs?

Docent en leerling voorop

Beheerst, doordacht en samen stappen maken

Prijs naar waarde: transparant zijn

Open houding en keuzevrijheid



De taart

Allemaal een stuk van de taart, of samen taart bakken?

Het vereist wat 21-e eeuwse vaardigheden.

Let’s do it!


