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En wie doet dat dan wel!?

Maaike Stam, saMBO-ICT

Joop van Schie, saMBO-ICT



MBOpa(c)kt door!!

1. Inhoud/status MBOpack

2. 2017

3. 2018

4. Waar kunnen we het over hebben?

N.B. Vergeet niet om uw placemat te vragen
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Door in 2018!

• Goedkeuring MinOCW om de resterende middelen door te 
schuiven naar 2018;

• De beoogde doelen nog niet volledig gerealiseerd;

• We hebben er zin in!
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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?! 

2

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.

9

Benchmark schoolkosten.
Een anonieme benchmark kan inzicht 

geven in vragen als: ‘Wat kost die 
opleiding bij andere instellingen?’ en 

‘Welke leermiddelen gebruiken 
anderen?‘.

4

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. 

3

Toegang (& aanschaf) digitaal 
materiaal nog verder 

vereenvoudigen. 
Uitzoeken of huidige mogelijkheden 

breder gebruikt kunnen worden.

5

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
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Realisatie 

programma moet 

eind 2018 gereed 

zijn.

Netwerk 

leermiddelen-

beleid en 

schoolkosten

Leermiddelen 

Analyse Tool

ECK 

gebruikers-

groep

Bestand 

Centraal 

Boekhuis

De lijstenmaker
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Doorpakken! Wat gaan we doen in 2018?

1. Leermiddelen Analyse Tool

• Meer instellingen betrokken

• Meer functionaliteit, koppeling met bestand CB

• In beheer bij SURF

2. Uitbreiding Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten

• Eigenaarschap LAT

• Verankering van het Juridisch kader onderwijsbenodigdheden MBO.

3. ECK gebruikersgroep

• Niet meer de problemen van dit schooljaar!

4. Lijstenmaker beschikbaar
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Wat kunnen we het over hebben?

Leer-
middele

n
Analyse 

Tool

Juridisch 
kader en 

de 
praktijk

Waar vind 
ik de 

resultaten
?

De lijsten-
maker

ECK-Kickstarter 

bijeenkomst

13 februari a.s.
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Juridisch kader

• De instelling bepaalt ‘waarover’ de student moet beschikken, de student beslist 
zelf ‘hoe’ hij dat doet

• De leermiddelenlijst is vrij beschikbaar en toegankelijk. Niet exclusief voor 
ingeschreven studenten of alleen bij een leverancier (distributeur/uitgever)

• Geen vaste boekenprijs voor papieren en digitale leermiddelen op de 
leermiddelenlijst (m.u.v. ‘gewone’ boeken)

• Het is verboden om studenten te verplichten te bestellen bij één leverancier 

• Het is verboden om daarbij korting of provisie te ontvangen

• Het is aan te bevelen om studenten te wijzen op keuzevrijheid, en de mogelijke 
prijsverschillen
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Vragen

• In hoeverre heeft de student daadwerkelijk keuzevrijheid?

• is de leermiddelenlijst makkelijk beschikbaar (ook buiten de distributeur om); 

• kan de student daadwerkelijk elders bestellen

• Wat is er nodig om digitaal goed te laten werken

• Mag je overal bestellen, of moet dat bij de distributeur

• Staat de leverancier ‘wild bestellen’ toe

• Is koppeling aan je Entree-account voldoende om het te laten werken?

• Wie betaalt de kosten van het bestel/betaalproces

• Is er sprake van kick-back, provisie, exclusiviteit

• Wie profiteert daarvan?

• Wat merkt de student hiervan – beperkt dit keuzevrijheid of krijgt hij korting?

• Betaalt de school zelf voor additionele diensten – of indirect de student?

• Hebben jullie begin dit schooljaar problemen met digitaal materiaal 
gehad en wat was daarvan de oorzaak?
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Keuzevrijheid

• Leermiddelenlijst alleen 
toegankelijk bij één distributeur

• Gecombineerd met bestelomgeving

• Gepresenteerd als 
voorkeurskanaal, of zelfs als enige 
optie

• Veronderstelling van 
marktconforme prijzen

• School is zelf eigenaar van de LML

• School publiceert de LML 
zelfstandig

• School mag dienst van distributeur 
afnemen, maar krijgt de LML 
vervolgens teruggeleverd

• School biedt dienst van distributeur 
als optie aan, maar communiceert 
duidelijk dat de student vrij is in 
zijn keuze

Hoe gaat het nu? Hoe kan het ook?
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Digitaal materiaal

• Student bestelt digitaal materiaal

• Entree account

• Ander account en later koppelen

• Voucher en later koppelen

• Student moet bij distributeur kopen om

• Juiste link op leeromgeving te krijgen (extra 
bericht van distributeur naar school)

• Zijn materiaal op de leeromgeving van de 
distributeur terug te vinden (zoals Bundle)

• Scholen plaatsen soms allerlei links (niet 
gepersonaliseerd) op de leeromgeving

• Groepen worden uitgewisseld met de uitgever

• Via Entree profiel

• Groepscodes, door instelling zelf te koppelen

• Complete groepssamenstellingen

• Altijd bestellen met Entree account (en dat is 
de enige voorwaarde)

• Maak de leeromgeving niet afhankelijk van het 
distributiekanaal

• Geen leeromgeving van distributeur

• Geen berichten van distributeur om zaken op 
leeromgeving te activeren

• Baseer de links op de leeromgeving op je eigen 
leermiddelenlijst, en regel de juiste links met 
de uitgever

• Groepen aanleveren aan de uitgever via Entree 
profiel

Hoe gaat het nu? Hoe kan het ook?

Toegang (& aanschaf) digitaal 
materiaal nog verder 

vereenvoudigen. 
Uitzoeken of huidige mogelijkheden 

breder gebruikt kunnen worden.

5
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Kosten

• Exclusiviteit voor één distributeur

• Distributeur biedt (kosteloos) diensten 
aan, die de verantwoordelijkheid van de 
school zijn

• Regie op proces voor LML

• Opstellen, controleren en publiceren van de 
LML

• Tegenprestatie

• Vroeger: kick-back, provisie voor de school

• Nu: laagste-prijs garantie, geen 
verzendkosten

• Geen exclusiviteit

• Wel afspraken over de dienstverlening 
die zich richt op de klant = student

• Terughoudendheid bij ‘gratis’ diensten 
van de distributeur

• Geen kick-back of provisie

• Als school betalen voor een dienst?

• Wel laagste-prijs garantie, geen 
verzendkosten

• Vrijblijvende afspraken over prijzen, 
geen verzendkosten etc. – student kiest 
uiteindelijk

Hoe gaat het nu? Hoe kan het ook?
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Doorpakken: het netwerk Leermiddelen en 
Schoolkosten

Het Netwerk L&S is formeel ingebed in de 
saMBO-ICT structuur en eigenaar en 
opdrachtgever van de structurele uitbouw 
van de MBOpack agenda en ambities;

• Aan de slag met het juridisch kader

• In gesprek met uitgevers

• Eigenaarschap/opdrachtgeverschap LAT

• …
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saMBO-ICT website: Netwerk Leermiddelenbeleid 
en Schoolkosten

• https://www.sambo-
ict.nl/netwerk-
leermiddelenbeleid-en-
schoolkosten/

Voorzitter: Rudolf Barkhuijsen
r.barkhuijsen@rijnijssel.nl

https://www.sambo-ict.nl/netwerk-leermiddelenbeleid-en-schoolkosten/
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Doorpakken! Leermiddelen Analyse Tool 
(voorheen benchmarktool)

• Anoniem

• Wat kost een opleiding?

• Welke uitgevers staan op de lijst? Wat zijn de belangrijkste?

• Welke leermiddelen staan op een bepaalde lijst?

• Welke leermiddelen hebben andere instellingen op de lijst staan?

• Vergelijkingen met andere instellingen mogelijk

• Vergelijking met andere jaren mogelijk

• Downloaden alle gegevens mogelijk
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Doorpakken!

• Implementatie LML - generator;

 Lijstenmaker in principe beschikbaar voor alle instellingen MBO;

 Koppeling aan publieke database Centraal Boekhuis;

 Volledig functioneel en in gebruik bij Albeda College;

 Aansluiting tot 1 juli 2018 op kosten van project.
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Preview lijstenmaker



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 
en zijn er nog vragen?


