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start schooljaar 
2017 – 2018
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onafhankelijke evaluatie door KPMG
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veel verstoringen door veel wijzigingen
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kernprobleem  wijzigingen zonder regie

 Te veel op elkaar in grijpende wijzigingen.

 Onvoldoende regie op de keten terwijl de complexiteit van de keten 
hier wel om vraagt. 

 Grote verwevenheid van reguliere activiteiten en wijzigingen tijdens 
de school-jaarstart in het vo. 

 Gebrekkige communicatie over wijzigingen en storingen richting 
scholen, ketenpartners en eindgebruikers.

 De keten kan storingen in deze omvang onvoldoende opvangen. 
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kernprobleem  complexiteit van de keten

 Te veel op elkaar in grijpende wijzigingen.

 Onvoldoende regie op de keten terwijl de complexiteit van de keten 
hier wel om vraagt. 

 Grote verwevenheid van reguliere activiteiten en wijzigingen tijdens 
de school-jaarstart in het vo. 

 Gebrekkige communicatie over wijzigingen en storingen richting 
scholen, ketenpartners en eindgebruikers.

 De keten kan storingen in deze omvang onvoldoende opvangen. 
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project ‘omdenken’

 vraagstelling
 hoe kan de gebruiker (in 2023) op eenvoudige en laag-

drempelige wijze tijdig het juiste leermateriaal gebruiken?

 design thinking, i.o.v. Edu-K
 vanuit perspectief gebruiker (= student én docent)
 los van huidige situatie en belangen ketenspelers

 brede scope
 po, vo én mbo
 alle leermaterialen; digitaal & folio, gesloten & open
 van ‘zoeken/vinden’ tot en met ‘gebruiken’



8

resultaten
ontwerp principes
 Gebruik van leermiddelen staat centraal

 Standaarden zijn laagdrempelig, open en de norm

 Eenvoud voor de gebruiker is altijd het uitgangspunt

 Processen in de keten zijn gescheiden

 Gebruiksdata wordt met elkaar gedeeld
(onder regie van leerling/student en/of school)

 Gebruikers hebben meerdere opties/keuzes

user journey



9

1:  oriënteren op bij leerdoel 
passende leermiddelen 

 catalogus
 gegevens over leermiddelen 

(zowel te betalen als gratis)

 docentenmarktplaats
 toevoegen/ophalen zelf 

ontwikkelde leermiddelen

 gebruiksdata
 zicht op feitelijk gebruik

(digitale) leermiddelen
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2:  selecteren leermiddelen bij leerdoelen 

 keten faciliteert docenten bij kiezen 
van leermiddel bij leerdoel

 keten ondersteunt alle scenario’s
 school bepaalt hoe wordt georganiseerd
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3:  ondersteuning lerende in de keten 

 personal assistent (PA) 

 biedt duidelijk overzicht
 attendering: wanneer actie nodig
 school bepaalt eventuele opties 

 gebruikersdata

 voortgang van lerende delen
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4:  gebruikte leermiddelen bewaren 

mijn bibliotheek voor de lerende 

 inzien digi. leermiddelen en gebruiksdata
 ook ná behalen leerdoel 

(eventueel tegen betaling)
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vervolg

 dit resultaat is niet het einde, …

… maar (hopelijk) een begin



Bedankt voor uw aandacht reacties
Willem-Jan van Elk
Strategisch Adviseur

E-mail: w.vanelk@kennisnet.nl
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