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Leermiddelen in beweging
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Het landschap (in het mbo)

publiek

privaat

Niet 
georganiseerd
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Strategische agenda digitalisering mbo

• Inhoud onderwijs
– Leven lang ontwikkelen
– Digitaal burgerschap

• Flexibilisering
– Onderwijslogistiek
– Leermiddelen
– Eigen dossier

• Digitalisering van het leren
– Docenten ontwikkelen zich
– Data gestuurd onderwijs
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Strategische agenda digitalisering mbo

Er wordt gezamenlijke regie gevoerd op leermiddelen
Digitale en fysieke leermiddelen zijn belangrijk om de flexibilisering van het onderwijs mogelijk te 
maken. Materiaal kan sneller worden aangepast aan nieuwe inhoud of kan door een modulaire 
opbouw beter aansluiten op individuele trajecten of geschikt worden gemaakt voor andere doelgroepen.
Er is veel materiaal beschikbaar. Een deel wordt gemaakt door docenten ten behoeve van de eigen 
studenten. Ook uitgeverijen en andere private partijen maken leermiddelen. Gezien de snelheid van 
veranderingen in de arbeidsmarkt is een versnelling van de (gezamenlijke) ontwikkeling van 
materiaal noodzakelijk. 
Goed materiaal ondersteunt de keuzevrijheid van docenten en studenten. Ook is de kwaliteit van 
materiaal gewaarborgd. De infrastructuur die nodig is voor digitaal materiaal staat open voor nieuwe 
toetreders. Om materiaal toegankelijk te houden is er aandacht nodig voor de betaalbaarheid en de 
vrijheid om materiaal aan te schaffen via verschillende kanalen.
Gezien het belang van goede leermiddelen vraagt dit om gezamenlijke regie binnen de sector mbo. 
Waar nodig en wenselijk wordt samengewerkt met private partijen en met andere onderwijssectoren.

Voorlopig zijn de volgende acties gedefinieerd:
➽ Bewustwording door inzicht te geven, zowel in de totale markt als de eigen keuzes
➽ Verzamelen van best-practices in andere sectoren van de maatschappij
➽ Uitwerken scenario’s gericht op versterken regie en vergroten keuzevrijheid 
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Servicedocument schoolkosten
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Juridisch kader

[            ]
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Leermiddelen analyse tool (LAT)
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Convenant leermiddelen
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ECK iD
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Implementatie ECK
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Start schooljaar
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Omdenken
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Keuzevrijheid en meer (onze visie op de keten)

Opstellen en
publiceren

leermiddelenlijst
Bestellen Leveren Gebruiken

1. Geen contractuele 
beperkingen op het eigendom 
en gebruik van die 
leermiddelenlijst

2. Publiceer de leermiddelenlijst 
zelf, onafhankelijk van de 
bestelomgeving

3. Stel de leermiddelenlijst 
beschikbaar aan verschillende 
distributeurs/uitgevers

1. Communiceer dat de student 
overal kan bestellen, en dat er 
prijsverschillen kunnen zijn

2. Communiceer waar de 
complete bestellijst 
beschikbaar is

1. Zorg dat studenten tijdig 
over een schoolidentiteit 
beschikken

2. Communiceer dat studenten 
het beste met deze identiteit 
kunnen bestellen

1. Kies je eigen toegangsportaal 
voor digitaal leermateriaal

2. Maak de toegang tot digitaal 
materiaal niet afhankelijk van 
waar het materiaal besteld is
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Leermiddelencatalogus (publiek)
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Strategie en regie
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