
 

 

 

 
 

Geachte mevrouw/heer,       15 februari 2018 

Digitale leermiddelen krijgen een steeds grotere rol in het onderwijs. Het maatschappelijk belang van 

een goed functionerende leermiddelenketen wordt groter door de opkomst van de digitale 

samenleving. Digitalisering stelt de leermiddelenketen ook voor nieuwe uitdagingen op het gebied van 

privacy, security en voortschrijdende technologie en gaat ook gepaard met een toenemende 

complexiteit. 

Tijdens de start van het afgelopen schooljaar 2017-2018 heeft de keten mede door deze toenemende 

complexiteit veel last gehad van verstoringen. Het gevolg was dat een groot aantal leerlingen/scholen 

in het VO en het MBO niet op tijd over het digitaal leermateriaal kon beschikken. KPMG heeft dit 

geëvalueerd en onder andere geadviseerd om vanuit een gezamenlijke ketenverantwoordelijkheid 

veel sterker regie te voeren op de start van het schooljaar. 

Edu-K, het platform waarin verschillende partijen uit de onderwijsketen – sectorraden PO-Raad, VO-

raad, MBO Raad, de brancheorganisaties GEU, KBb-E, VDOD, en Kennisnet – met elkaar 

samenwerken, heeft besloten om een onafhankelijk ketenregisseur voor het komende start schooljaar 

aan te stellen. Deze ketenregisseur heeft als taak om met centrale regie en ketenbrede afstemming 

de toegang tot digitale leermiddelen voor leerlingen het komend jaar zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. 

Afgelopen weken is er in een hoog tempo een programmaorganisatie (zie afbeelding) ingericht die 

onder aanvoering van de nieuwe ketenregisseur de komende maanden ketenbreed gaat opereren. 

Deze programmaorganisatie waar vertegenwoordigers van alle partijen in de onderwijsketen deel van 

uitmaken gaat zich – kort samengevat – richten op: 

 Het borgen van regie, communicatie, support en tijdige 

oplevering van wijzigingen in de keten  

 Een heldere rolverdeling van taken en 

verantwoordelijkheden van alle partijen uit de 

onderwijsketen incl. toezien op het nakomen van 

afspraken 

 Uitgebreide en adequate testen van de gehele 

keten in de voorbereiding van het nieuwe 

schooljaar 

 Een geregisseerde en eenduidige communicatie door de 

keten, vooraf en tijdens start schooljaar, met duidelijke 

aanspreekpunten voor scholen 

 

Inmiddels zijn de operationele werkgroepen met direct betrokkenen 

gestart. De eerste stap is nu de inventarisatie van mogelijke 

wijzigingen in de keten/bij partijen, waardoor tijdig een impact en risico 

analyse beschikbaar is en de keten adequaat maatregelen kan treffen. 

Met deze publiek-private aanpak, centrale regie en een sterk commitment van alle partijen is de 

leermiddelenketen in staat om scholen en leerlingen het komend jaar optimaal te faciliteren bij de 

toegang tot en het gebruik van al het beschikbare digitaal lesmateriaal 

Voor eventuele vragen of om u aan te melden voor de werkgroepen kunt u ons bereiken via 

startschooljaar@edu-k.nl  

Met vriendelijke groet, 

 
Harold Rimmelzwaan 
Ketenregisseur Start schooljaar 
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