
 

 

 

 
 

intentieverklaring Start schooljaar  

 
In de zomer van 2017 zijn er bij alle partijen veel wijzigingen doorgevoerd in de keten van distributie en toegang. 

Er is toen veel misgegaan bij het bestellen en leveren van (digitale) leermiddelen in het voortgezet onderwijs en 

middelbaar beroepsonderwijs. Veel docenten, leerlingen en studenten hebben hier last van gehad. Een 

uitgebreide externe evaluatie heeft laten zien dat een eenduidige en strakke regie op de start van het schooljaar 

noodzakelijk is om succesvol te zijn. De samenwerkende partijen in Edu-K nemen deze regierol op zich en 

hebben de intentie om de start van het schooljaar 2018/2019 optimaal te laten verlopen. 

 

De partijen hebben als uitgangspunt dat: 

 De start van het schooljaar 2018/2019 zonder problemen moet verlopen; 

 Wanneer er onverhoopt toch problemen zijn, deze snel moeten kunnen worden opgelost; 

 Een daadkrachtige regiefunctie door samenwerkende publieke en private partijen hiervoor noodzakelijk is; 

 Alle partijen in de educatieve keten (zowel scholen als leveranciers) zich bewust moeten zijn van hun rol in 

en verantwoordelijkheden voor een goed functionerende leermiddelenketen; 

 Goede communicatie hierover naar zowel scholen als leveranciers essentieel is; 

 De aangestelde ketenregisseur bevoegdheden heeft om te valideren of partijen de juiste maatregelen 

hebben getroffen om deze verantwoordelijkheden waar te maken, en om partijen te wijzen op de 

consequenties als dit niet zo is; 

 De ketenregisseur (in vertrouwelijkheid) inzicht moet hebben in alle voorgenomen wijzigingen van individuele 

leveranciers die mogelijk impact hebben op ketenprocessen in het leermiddelendomein; 

 Het gebruik van de ECK-standaard Distributie en toegang 2.1.1. leidend is en hiernaast voor schooljaar 

2018/2019 geen ketenwijzigingen worden doorgevoerd die niet strikt noodzakelijk zijn. Wel voeren partijen 

voor het komende schooljaar een minimum aan wijzigingen door om de stabiliteit in de werking van systemen 

en processen weer op een adequaat niveau te krijgen; 

 Er per 1 mei een freeze wordt afgekondigd in de keten. Gedurende deze periode kunnen geen nieuwe 

wijzigingen met impact op de keten meer worden aangemeld bij Programma start Schooljaar en moeten de 

eerder aangemelde en goedgekeurde wijzigingen klaar staan voor testen; 

 Een succesvolle schooljaarstart eisen stelt aan alle actoren in de leermiddelenketen. Commitment van alle 

individuele scholen en leveranciers is nodig voor het maken en in de praktijk brengen van de technische en 

procedurele afspraken die nodig zijn voor een goede schooljaarstart. 
 

De VO-Raad, MBO Raad, GEU, KBb-E, VDOD en Kennisnet verklaren zich in te spannen om deze 

uitgangspunten in de praktijk te brengen. 

 

 

Edu-K is het publiek-private platform voor de educatieve keten. Deelnemers van Edu-K zijn de sectorraden PO- 

Raad, VO-raad, MBO Raad, de brancheorganisaties GEU, KBb-E, VDOD, en Kennisnet. 


