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Basisstation: kernwaarden in kernwoorden

Denk bijvoorbeeld aan:
• Platforms
• (open) leermiddelen
• Marktwerking

ØFlexibilisering
ØTransparantie
ØToegankelijkheid & 

betaalbaarheid

Opstellen overzicht van relevante publieke waarden
(en de relatie met de eisen aan leermiddelen)
die als basis dienen voor de verdere uitwerking
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Platform / ontsluiting
Pilots

Er lopen nu al pilots/initiatieven  
bij verschillende ROC’s:

- Marktconsultatie ‘ toekomst 
leermiddelenketen’
- Experimenten met eigen 
leermiddelenlijsten (Albeda, 
Friesland College)
- vrij bestellen (keuzevrijheid) 
(Friesland College)

- pilot MBO4YOU (ROCvA)
-aanbesteding RijnIJssel
…

Concept-Programma van eisen opstellen

Starten met in ieder geval: 
ROCvA, Albeda

Obv bestaande programma’s van 
eisen en functionele documenten

Toetsen van programma van eisen

Bij bredere groep ROC’s: denk aan 
betrokkenen bij marktconsultatie, 
uit netwerk leermiddelen en 
schoolkosten

Bij onderwijsteams (vooral 
degene die bezig zijn met 
maatwerk en flexibilisering)

Plotten van bestaande systemen op eisenlijst

Verschillende systemen, van 
distributeurs, uitgevers en 
mogelijk ook anderen

Kijken naar wat de ROC’s nu al 
gebruiken en naar nieuwe 
ontwikkelingen op dit vlak

Op zoek naar waar de bestaande 
systemen al dekkend zijn en waar 
niet
En ook op zoek naar hoeveel er in 
1 platform zit, of hoeveel 
systemen je wilt combineren om 
tot een overall (conceptueel) 
platform te komen.

Pilots

Pilots om nieuwe stukken of 
nieuwe platformuitwerkingen te 
laten ontwikkelen en te testen, op 
basis van de eisen
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Bronnen PvE eerste aanzet (door Arjan 
Geurts)
• Marktconsultatie – toekomst vd leermiddelenketen
• Aanbesteding ROC RijnIJssel (Rudolf Barkhuijsen, RijnIJssel)
• Eisen pilot MBO4YOU (Niek Lamme, ROC van Amsterdam)
• Stukken over implementatie Frieslandcollege (Jeroen Bendijk)
• Stukken over implementatie Albeda (Ronald Luijer, Albeda) (en scenario’s 

ECK iD (Karel Rijkse))
• PO-Raad en VO-raad PvE
• LiMBO PvE
• Licenties-stuk op basis van het netwerk Leermiddelenbeleid
• Juridisch kader



(Regie op) Content

Pilots

PvE

Intern 
Toetsen 

(onderwijs)

Extern 
Toetsen 
(markt)

(nieuwe 
pilots) Pilots

PvE

Intern 
Toetsen 

(Onderwijs)

Extern 
Toetsen 
(Markt)

(nieuwe 
pilots)

Content Licentie
vormen

Open, Flexibel en Modulair
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(regie op) Content
Pilots

Er lopen nu al pilots bij 
verschillende ROC’s.
•Stichting praktijkleren
•All you can learn
•Pilot open lesmateriaal
•Ervaringen HO
•Digivaardig in de zorg
•HTG
•Catalogus koppelpunt
•Wikiwijs
•Onderzoeksresultaten over gebruik 

open lesmateriaal (Marjon Baas 
Saxion - HBO)

•…

Concept-Programma van eisen opstellen

Stichting Praktijkleren
…?

Obv bestaande 
programma’s van eisen en 
functionele documenten
-voor zowel Content als 
Licentievormen

Toetsen van programma van eisen

Intern toetsen: Bij bredere 
groep ROC’s: denk aan 
betrokkenen bij 
marktconsultatie, uit 
netwerk leermiddelen en 
schoolkosten
Bij onderwijsteams (vooral 
degene die bezig zijn met 
maatwerk en flexibilisering)

Plotten van wat er is op eisenlijst

Extern toetsen:
Verschillende van 
distributeurs, uitgevers en 
mogelijk ook anderen
Kijken naar wat de ROC’s nu 
al gebruiken en naar nieuwe 
ontwikkelingen op dit vlak

Op zoek naar waar de 
bestaande 
leveranciers/methodes al
dekkend zijn en waar niet
Bijvoorbeeld met 1 opleiding 
of btg?

Pilots

Nieuwe ontwikkelingen in 
de praktijk toetsen.
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