
saMBO-ICT symposium leermiddelenbeleid en schoolkosten

Agenda: 
- Wie zijn we en inleiding: verleden/heden
- Leermiddellijsten in eigenbeheer
- Friesland College (FC) eigen Webshop
- FC platform office 365 FCLive.nl
- Komen tot keuzevrijheid
- Toekomst
- W.v.t.t.k. en rondvraag  
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- Wie zijn we:
Rein Wiarda Teamleider Financiën en 
Jeroen Bendijk Beleidsadviseur

- Inleiding: verleden; 
- heilige huisjes, allerlei dealtjes met 

leveranciers, geen inzicht hoe het zit
- verplichte excursies 
- boeken besteld en geleverd via het FC 

maar geen rekening naar  student
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2018 Leermiddellijsten in eigenbeheer:
- Middel=LeermiddelenGenerator (Learningtour) 
- terug naar de basis, teams aan zet i.p.v. 

leveranciers: 

1. Verplichte leermiddelen via leverancier(s);
2. Vrijwillige leermiddelen via leverancier(s);
3. Verplichte leermiddelen via Friesland College;
4. Vrijwillige leermiddelen via Friesland College.



saMBO-ICT symposium leermiddelenbeleid en schoolkosten

FC-Webshop vrijwillige leermiddelen school

- LeermiddelGenerator = basis
- Leermiddellijsten in HTML
- Leermiddelen (vrijwillig) die FC levert of 

organiseert worden geplaatst in webshop FC   
- Publicatie van leermiddellijsten in Office 365 
- Studenten worden op cohort ingeschoten 
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Webshop FC binnen O365 FCLive.nl
- Webshop in Magento gebouwd  
- Gesloten Webshop
- Webshop toont alleen wat van toepassing is 

op student (koppeling EduArte)
- Volwaardige webshop, betalen via iDEAL
- Afnemers krijgen factuur in E-mailbox
- In 3 jaar tijd € 950.000 aan omzet
- Koppeling met keuzedelen is nog niet gelukt    
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Heden (2019-2020); 
- Keuzevrijheid door niet te werken met 

Preferred Supplier
- Alle readers worden digitaal en gratis
- Afname in vrijwillige activiteiten
- Op verzoek onderwijs, facturatie van FC 

verplichte leermiddelen, vele problemen
- Samenwerking met centrale studentenraad
- invoering servicedocument schoolkosten
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Studiejaar 2019-2020  
- Servicedocument schoolkosten:
• Handgereedschap op school
• Indien nodig binnen BPV dan verstrekking
• Geen kosten introductieprogramma
• Afname in facturatie FC leermiddelen
• Geen kosten voor (extra) 

verbruiksmateriaal
• Sterk advies in BYOD 
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Studiejaar 2019-2020 vervolg;  
• Laptop soms verplicht vanwege opleidings-

specifieke applicaties en licenties. 
• Student <18 en kan niet aanschaffen dan in 

gesprek en oplossingen zoeken
• Zie artikel 16 van het servicedocument
• Oplossing binnen de gebouwen van het FC 
• Student >18: Drie financiële regelingen van 

de overheid (DUO)
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Studiejaar 2019-2020 vervolg;  
Duo 3 financiële tegemoetkomingen: 
• 1. Basisbeurs, het vaste bedrag dat elke 

student krijgt; 
• 2. Aanvullende beurs, waarvoor de 

student in aanmerking kan komen als 
zijn/haar ouders niet genoeg verdienen.  

• 3. Een lening van DUO (lage rente) die 
elke student wel terug moet betalen.   
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Komen tot keuzevrijheid 
- Voorheen preferred supplier Studers
- >2019 werken vanuit keuzevrijheid 
- FC heeft gesprekken gevoerd met:

• Studers
• Lisette Werter Groep
• MBO-webshop
• Iddink Group
• Boekhandel Mulder (Leeuwarden) 
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Komen tot keuzevrijheid 
- Uitvraag:- koppeling Centraal Boekhuis

- controle op boekenlijsten
- Distributeurs vinden dit lastig, 3 haken af
- We hebben één partner gevonden
- Koppeling in LG Centraal Boekhuis
- Controle op ISBN en EAN nummers
- Data van alle leermiddellijsten openbaar 
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Komen tot keuzevrijheid 
- Aanbod creëren bij de marktpartijen

Studers, Lisette Werter, iddink,     
MBOwebshop, Boekhandel Mulder.   

- Hyperlinks van de marktpartijen 
publiceren in de omgeving van FCLive.nl 

- Studenten/ouders nog meer voorlichten 
dat men vrij is om waar dan ook tot 
aanschaf over te gaan.
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Toekomst; 
- Interactieve leermiddellijst, keuzedelen ….
- Gepersonaliseerde leerroute en 

leermiddellijst
- Gebuikt maken van eigen bronnen of 

gedeelde bronnen
- Timing in leermiddelen kopen of leasen 
- Betaalbare en flexibele leermiddelen 
- Aankopen via: 
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W.V.T.T.K. en vragen

Bedankt voor jullie 
aandacht


