
1



2



3

Vijf jaar later, met dank aan SaMBO ICT hebben we:

• een netwerk en bereiken bijna geheel MBO-land

• al heel veel kennis gedeeld!
• gerealiseerd dat Leermiddelen & Schoolkosten op alle agenda’s staat

• een aangepast juridisch kader

• een prachtig servicedocument wat nu geëvalueerd wordt

• gesprekspartners die er toe doen: MBO Raad, OCW en JOB MBO

• een marktconsultatie gedaan en weten welke rol commerciële partijen spelen in de 
leermiddelenketen van het MBO en waar het naar toe gaat

Maar wij hebben ook nog veel vragen en wensen?

Er bestond bij mij 5 jaar geleden behoefte om kennis en ervaringen te 

delen en daarnaast te kijken waar gezamenlijk kan worden opgetrokken 

om zo elkaar en andere mbo-instellingen te helpen nog een stap verder 

te komen!
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• Er zijn een paar honderdduizend studenten in het MBO die betalen voor een lesmethode; het door 

de school gebruikte systeem om tot een leermiddelenlijst te komen en betalen onnodig lang voor 

hun digitale licenties.

• Er is een klein grijs gebied wat nog geregeld moet worden in het service document

• Nog niet alle uitgevers zijn ECK-proof
• Hoe pakken wij het niet gebruik van boeken aan en wat is daarvan de reden?

• Het MBO kent voor 99% maar 1 bestelmoment. We zadelen studenten onnodig met hoge kosten op

• Wat speelt er zich nu af in de wereld van distributeurs? 

Donderdag 12 maart landelijke bijeenkomst van ons Netwerk bij RIJN IJSSEL in Wageningen

Vragen en wensen te bespreken met de leden van het netwerk en vele partijen

t
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Keuzevrijheid

1.Opstellen en publiceren

2. Bestellen en leveren

3. Toegang en gebruik

Reële kosten

Werking  digitaal materiaal

Marktconsultatie > processen in de leermiddelenketen
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Studers

Iddink

MBO Webshop

BOL.com
Amazon (?)

Lisette Werter

MBO4YOU (pilots)

Het woord is aan Niek Lamme, beleidsmedewerker van ROC van Amsterdam/Flevoland over:

• Marktconsultatie

• Pilot MBO4YOU

Distributeurs
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leermiddelenbeleid en schoolkosten

Jeroen Bendijk Beleidsadviseur 

31 januari 2020



saMBO-ICT conferentie 31 januari 2020

Heden

-Keuzevrijheid door niet te werken met Preferred Supplier

-alles gaat digitaal via FCLive (O365)

-Alle readers zijn digitaal en gratis

-Afname in vrijwillige activiteiten

-Minder vragen vanuit studenten en ouders

-Facturatie van FC verplichte leermiddelen

-Samenwerking met centraal studentenraad

-invoering servicedocument schoolkosten
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Komen tot keuzevrijheid 

- Voorheen preferred supplier (Studers)

- >2019 werken vanuit keuzevrijheid 

- FC heeft gesprekken gevoerd met:
• Studers

• Lisette Werter Groep (toen nog)

• MBO-webshop

• Iddink Group

• Boekhandel Mulder (Leeuwarden) 
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- interactieve leermiddellijst

- Educator wordt de basis 

- gepersonaliseerde leerroute en leermiddellijsten

- gebuikt maken van eigen bronnen of gedeelde 
bronnen

- timing in leermiddelen kopen of leasen    

- betaalbare en flexibele leermiddelen 


