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leermiddelen = Hot!

● Start Schooljaar
● Servicedocument
● Keuzevrijheid?

(LAT)



Leermiddelen, leermiddelen, 
leermiddelen

1. Edu-K
2. Eck iD/nummervoorziening
3. implementatie ECK
4. Start Schooljaar
5. Privacy Convenant (verwerkersovereenkomsten)
6. Leermiddelen Analyse tool (LAT)
7. Juridisch Kader
8. Leermiddelencatalogus/keuzevrijheid
9. Netwerk leermiddelenbeleid en Schoolkosten

10. Gebruikersgroep ECK
11. Afspraken Schoolkosten - Servicedocument
12. Strategische agenda digitalisering





Hoe verliep de start van het schooljaar?

1. Hoe ging de start van het schooljaar?
2. Hoe ging het ten opzichte van vorig jaar?
3. Wat kan er nog worden verbeterd?



Start schooljaar gaat door

Komend jaar wordt door het programma Start Schooljaar het ECK iD geïmplementeerd.





Servicedocument Job, MBO Raad en 
OCW

3. Gereedschappen horen bij de basisuitrusting van de school
6. zelf aanschaffen door student op basis van vrijwilligheid
9. De student zorgt ervoor dat hij/zij beschikt over onderwijsbenodigdheden voor 
persoonlijk gebruik (incl. sport- en werkkleding en -schoeisel). School bepaalt de 
specificaties, niet zijnde een specifiek merk. 
11. Alle onderwijsbenodigdheden moeten voldoende intensief worden gebruikt. 
school mag vrijblijvend advies geven over het verkrijgen van de leermiddelen. 
(keuzevrijheid in aanschaf)
13. periodiek wordt geëvalueerd over wat tot de basisuitrusting en de 
onderwijsbenodigdheden behoort en of e.e.a. voldoende wordt gebruikt.
14. extra faciliteiten of activiteiten zijn vrijwillig. hiervoor mag een bijdrage worden 
gevraagd.
15. studentenraad heeft instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid van de school.

Me r en? 
sa -ic -si :

ne r  
le d e n e d 
en h os

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2018/07/10/servicedocument-schoolkosten/servicedocument-schoolkosten.pdf


Servicedocument - impact?

4. Wat is de impact van het servicedocument?





Is ECK en ECK iD bekend?



Wat willen we?

Een markt waarin scholen en leveranciers de voorwaarden hebben gecreëerd waarin 
keuzevrijheid voor de student is gerealiseerd. 

Functioneel: Studenten kunnen leermiddelen bestellen bij meerdere verkooppunten! Met 
als voorwaarde dat deze partijen de digitale licenties binnen het schoolportaal op naam 
van de leerling kunnen leveren! 



Wat kan er nu?

1. Een aantal scholen heeft inmiddels afspraken gemaakt over het eigenaarschap van 
de leermiddelenlijsten.

2. Meerdere distributeurs en uitgeverijen ondersteunen een bestelproces op basis van 
de ECK standaarden en het gebruik van een gefedereerde schoolidentiteit. 

3. Het leverproces wordt door een groot aantal partijen uitgevoerd op basis van het 
Student iD (EduPersonProfile iD en/of ECK iD). 

4. Er zijn toegangsportalen die onafhankelijk van het verkooppunt linkjes van de 
bestelde licenties kunnen ophalen mbv de ECK standaard.



Wat kun je als school doen? 
Gebruiken



Wat kun je als school doen? 
Leveren



Wat kun je als school doen? 
Bestellen



Wat kun je als school doen? 
Leermiddelenlijst



Hoe ver zijn jullie al?

1. school is eigenaar leermiddelenlijst
2. leermiddelenlijst wordt op het schoolportaal gepubliceerd
3. leermiddelenlijst wordt gedeeld met verkooppunten
4. studenten beschikken tijdig over hun schoolidentiteit
5. studenten weten waar ze (met de schoolidentiteit) kunnen bestellen
6. toegangsportaal is geen leveranciersportaal
7. toegangsportaal voldoet aan de ECK-standaard en toont alle gekochte licenties.

Ho  v  
zi  j e 

al?



Gebruik ECK en keuzevrijheid?

5. Wie maakt er gebruik van ECK?
6. Keuzevrijheid zin of onzin?
7. Realiseren keuzevrijheid voor studenten?



prijsverschillen 

isbn/ean titel max min verschil 
in euro

verschil 
in %

8717927092910 (ECK) NU Techniek bouw en infra licentie 12 maanden € 252,15 € 205,00 € 47,15 23%

8717927084717 ZorgPad MBO VP studentenlicentie compleet 12 maanden  € 244,75 € 199,00 € 45,75 23%

8717927084588 ZorgPad Verzorgende studentenlicentie compleet 12 maanden  € 244,75 € 199,00 € 45,75 23%

8717927084670 ZorgPad VP studentenlicentie basis 12 maanden  € 158,65 € 129,00 € 29,65 23%

9781107468757 Cambridge engl emp upper interm B2 stud bk with onl access € 70,30 € 63,27 € 7,03 11%

9789039528143 Marketingplanning € 30,20 € 28,95 € 1,25 4%

9789057523489 Keuzedeel MBO € 33,20 € 30,00 € 3,20 11%

9789462831186 Financieel beleid 2 € 78,00 € 68,00 € 10,00 15%

8717927085790 (eck) nu nederlands online (2e ed) 3-jaarslicentie student mbo € 83,05 € 67,50 € 15,55 23%



LAT

● 13 instellingen - 150.000 studenten
● onderlinge (anonieme) vergelijking
● analyse eigen instelling
● trendanalyse over jaren heen



Maaike Stam, saMBO-ICT - Maaike.Stam@sambo-ict.nl
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