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1. MBOpack – wat zit er in?

2. Juridisch Kader, Handreiking, MBO markt in 
beweging

3. Overige producten – wat realiseren we 
nog?

4. En verder nog?
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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

MBOpack

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.	

8

Realisatie 
programma 
moet eind 
dit jaar 

gereed zijn.

Netwerk 
leermiddelen-

beleid en 
schoolkosten
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Praktijkvoorbeeld

Onderwijsbenodigdhedenbeleid
• Al 5 jaar bezig de omgang met schoolkosten te reguleren 

en te harmoniseren;
• Een van de eersten met een (concept) 

onderwijsbenodigdhedenbeleid;
• Waarvoor instemming wordt gevraagd aan de Centrale 

Studentenraad;
• Transparantie communicatie over schoolkostenfonds voor 

18- en 18+;
• Verantwoordelijkheid voor de uitvoering en handhaving 

vanuit het CVB belegd bij senior beleidsmedewerker.

Rijn IJssel College
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Praktijkvoorbeeld

Lijstenmaker en analyseomgeving
• Analyse van de omgeving ten aanzien van de schoolkosten 

en de verwerving ervan;
• Ontwikkeling van een structurele en systematische aanpak 

onderwijsbenodigdheden, met name juridisch en 
inkooptecnisch;

• Instelling brede aanpak sinds 2012;
• Verantwoordelijkheid voor de uitvoering en handhaving 

vanuit het CVB belegd bij senior beleidsmedewerker.

Albeda College



8

Praktijkvoorbeeld

Schrappen schoolkosten
• Huidig cohort 

• Geen kosten meer in de vrijwillige bijdrage;
• Dit jaar nog overige onderwijsbenodigdheden aan te 

schaffen;
• Eerdere cohorten

• Student wordt geacht te kunnen beschikken over alle 
onderwijsbenodigdheden;

• Volgend cohort
• Alle schoolkosten worden betaald door de instelling.

Rooi Pannen 
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Aandachtspunten van deze presentatie

üPre – ambule handreiking 
onderwijsbenodigdheden

üActualisatie Juridisch Kader 
Onderwijsbenodigdheden

üMBO-markt in beweging
üFactsheets Productgroepen
üMAES – veld onderwijsbenodigdhedenbeleid
üZelfevaluatie Onderwijsbenodigdhedenbeleid
üConcept beleidsplan
üAandacht vragende issues
üCyclus beleidsontwikkeling en – onderhoud
üTenslotte
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üPre – ambule handreiking 
onderwijsbenodigdheden

• Creative commons;
• Discussie, geen dictaat;
• Open karakter;
• Beginpunt van gesprek;
• Dynamisch document;
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üActualisatie Juridisch Kader 
• Opvolger 2012;
• Aangepaste regelgeving
• Nieuwe regelgeving
• Leermiddelen versus 

Onderwijsbenodigdheden
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Leeswijzer Juridisch kader

• Lees de managementsamenvatting!
• Factsheets per productgroep
• Matrix onderwijsbenodigdheden
• Juridisch Kader (in geval van nood…)
• Ernstige problemen… neem contact op met Job Vos/Joop van Schie
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üMBO – markt in beweging
• Markt voor onderwijsbenodigdheden in het 

MBO
• Maatwerk
• Omvang van de markt
• Markt in beweging

• Productgroepen
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üProductgroepen
• Schoolboeken;
• Licenties;
• Readers;
• Keuzedelen;
• Combiproducten;
• BPV;
• Kleding, schoeisel, gereedschappen, apparaten;
• Diensten producten van de instelling;
• …
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üMAES – veld Onderwijsbenodigdheden
• Strategisch, tactisch en operationeel;
• Richten, inrichten en verrichten;
• Beleid, diensten en producten, aanbod uit de markt
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üZelf - evaluatie onderwijsbenodigdhedenbeleid
• Productgroepen
• Criteria
• Praktijkvoorbeelden
• ..
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Sneak preview, in bewerking



22

üConcept beleidsplan
• Waarom
• Hoe 
• Wat



ü Beleidscyclus
• Strategisch
• Tactisch
• Operationeel



1. MBOpack – wat zit er in?

2. Juridisch Kader, Handreiking en MBO markt 
in beweging

3. Overige producten – wat realiseren we 
nog?

4. En verder nog?
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Benchmarktool
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Netwerk leermiddelenbeleid en schoolkosten

Voorzitter Rijn IJssel, Rudolf Barkhuijsen

Concreet
• Samen optrekken naar een beter (en goedkoper!) 

onderwijsbenodigd – hedenbeleid;
• Op dit moment meer dan 10 deelnemende instellingen.

Piketpaaltjes
• Symposium 31 mei 2017 – meer dan 70 aanwezigen
• Constructieve sfeer;
• Discussie op details.
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Wat zit er niet in? Proof of Concept: Virtualisatie 
van Legacyapplicaties

Application 1

Application 2

Application 3

Application 4

Service by
partner A

Service by
partner B

School A

Student 
X

Student 
Y Portal

School A

Student 
Z

Teacher 
W

portal

1*
3

4

2
1

3

* The portal connects the
student to the app via a link. 
There should be no pre-
install required.
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Proof of Concept - Sogeti

Sogeti heeft aangeboden een Proof of Concept te realiseren, dit
moet antwoord geven op de volgende vragen:
1. Welke (type) applicaties zijn geschikt voor deze SAAS-

constructie
2. Met welke consequenties en/of requirements (technisch

of anders) moet rekening worden gehouden als je met 
verschillende scholen van dezelfde applicaties/installaties
gebruik wilt maken?

3. Wat zou het kosten? 
1. Platform (Microsoft)
2. Services (partner)
3. Applicatie licenties (buiten scope, bring your own licence)

Ga ook naar de presentatie van Cees Plug in 
de volgende ronde: 

Het CAS-project: ruimte 1.53



Joop van Schie

E Joop.van.Schie@sambo-ict.nl

M 06-53937192

Maaike Stam

E Maaike.stam@sambo-ict.nl

M 06-55330909

Dank voor jullie aandacht, zijn er 
nog vragen? We hebben nog .. 
minuten!


