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Waarom een Leermiddelenanalysetool? 
Leermiddelenbeleid en schoolkosten zijn in het mbo al geruime tijd onderwerp van belangstelling. 
Ook heeft het onderwerp ‘Regie op Leermiddelen’ een prominente plek in de strategische 
digitaliseringsagenda van het mbo. Het belang van ‘regie op leermiddelen’ is toegenomen door:  

• het instemmingsrecht op leermiddelenbeleid van studentenraden met ingang van 1 
januari 2017 en  

• het in 2018 door OCW, JOB MBO en MBO Raad overeengekomen servicedocument 
schoolkosten. 

• De trend van meer individualisering, modularisering en flexibilisering van het 
onderwijs; leermiddelen moeten daarop aansluiten. 

saMBO-ICT is naar aanleiding van behoefte hieraan bij verschillende instellingen al enige jaren bij 
het onderwerp betrokken. Dit heeft geresulteerd in:  

• de oprichting van het Netwerk Leermiddelenbeleid en Schoolkosten;  
• het bij de mbo-instellingen breed omarmde Juridisch Kader Onderwijsbenodigdheden MBO 

en  
• de realisatie van de Leermiddelenanalysetool ‘MBO LAT’.   

Voordelen van de tool, ‘meten is weten’ 
Zowel het Juridisch kader als de Leermiddelenanalysetool geeft bestuurders inzicht en 
beleidsmedewerkers op dit dossier gereedschap in handen om daarmee meer grip op zowel de 
totstandkoming als de uitvoering van het leermiddelenbeleid en de schoolkosten te krijgen. Aan de 
hand van het Juridisch Kader kan het leermiddelenbeleid worden vormgegeven, met behulp van de 
leermiddelenanalysetool kan deze worden getoetst en gecontroleerd. Naast interne 
vergelijkingen (van crebo’s over (school-)jaren heen of crebo’s van verschillende locaties) is het 
ook mogelijk om aan de hand van de geaggregeerde gegevens zinvolle externe vergelijkingen 
(benchmarking) te doen. Zo kunnen we als mbo-sector bovendien meer regie op de keten(-
partijen) uit te oefenen. Dat dit alleen zinvol is als voldoende instellingen meedoen spreekt voor 
zich. 

Wat zijn de mogelijkheden van de Leermiddelenanalysetool? 
Met de Leermiddelenanalysetool kunnen leermiddelenlijsten en schoolkosten binnen de eigen 
instelling worden geanalyseerd en anoniem worden vergeleken met die van andere deelnemende 
instellingen. De tool is door saMBO-ICT en SURF in nauwe samenwerking met mbo-instellingen 
ontwikkeld en in 2019 door SURF in beheer genomen. Mbo Lat kan bij SURFmarket worden 
afgenomen. De gebruikers van de tool zijn verenigd in een gebruikersgroep. 

Een aantal van de mogelijkheden op een rij: 

• inzicht in kosten van opleidingen  
• inzicht in de kostenontwikkeling van opleidingen over de jaren heen. 
• inzicht in alle uitgevers en titels, welke zijn het meest toegepast? 
• inzicht in prijsverschillen van leveranciers 
• inzicht in welke leermiddelen andere instellingen voor een bepaalde crebo gebruiken 
• kennis vergroten door het delen van gegevens: gecombineerd met een prognose betekent 

dit dat de vraag van de sector in beeld is. 
• ontwikkeling in samenwerking met andere instellingen, saMBO-ICT en SURF -> instellingen 

zijn de opdrachtgever 
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Meer weten? Ook meedoen? 
Instellingen kunnen voor een bedrag van € 2.500,- euro per jaar gebruik maken van de tool. Om 
gegevens te kunnen analyseren is eigenlijk alleen het aanleveren en uploaden van 
leermiddelenlijsten nodig. De kwaliteit en volledigheid van de gegevens bepaalt of er veel of weinig 
inzet nodig is om de gegevens in de tool te kunnen uploaden. Hiervoor kan eventueel 
ondersteuning worden ingehuurd. 

Aanmelden, in contact komen met andere gebruikers, of meer informatie opvragen kan eenvoudig 
door een e-mail te sturen naar Maaike Stam (maaike.stam@sambo-ict.nl). Om de LAT bij SURF af 
te nemen, neem contact op met Nike Moons (nike.moons@surfmarket.nl). 

Laatste kans! Doe mee aan de (doorontwikkeling van de) leermiddelenanalysetool. De ze 
versie van de leermiddelenanalysetool ‘MBO LAT’ is met subsidiegeld voor en door het mbo 
ontwikkeld om meer inzicht en grip te krijgen op de (kosten van de) gebruikte leermiddelen in 
het mbo. Helaas wordt er door instellingen nog onvoldoende gebruik gemaakt van de 
Leermiddelenanalysetool. Om de dienst ook na 2019 te kunnen continueren zijn er meer 
aanmeldingen nodig. Dus wil jouw instelling ook meer grip op leermiddelenbeleid en 
schoolkosten? Meld je dan uiterlijk 16 december 2019 aan. 

 


