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Regie op leermiddelen

Resultaten

Uitwerking publieke waarden 
Een concept-waardenhierarchie is besproken en 
aangevuld. Met deze uitwerking van de publieke 
waarden hebben we kaders en richtlijnen in 
handen om verdere vorm en inhoud te geven 
aan het nemen van regie. Deze worden expliciet 
zichtbaar in de verdere uitwerkingen van dit 
project. 

Programma van Eisen 
Het concept is getoetst bij scholen en aanbieders 
en nu definitief vastgesteld. 

Onderzoek naar het gebruik van open 
leermiddelen in het mbo (en vo)
Onderzoek is uitgevoerd (door InnoValor) en 
biedt inzicht in de actuele stand van zaken.  
De aanknopingspunten voor het verder 
uitbouwen van het gebruik van de open 
leermiddelen in de scholen zullen worden 
opgepakt.

Startpagina’s per vakgebied voor open 
materiaal op Wikiwijs
Het ontwikkelen en gebruiken van open 
leermaterialen moet binnen het mbo een 
vanzelfsprekendheid worden en daarmee een 
aanvulling vormen op de totale leermiddelen-
markt. Hiervoor worden onder andere deze 
startpagina’s gebruikt.

Team

Stevig bemensd, veel energie. Sinds oktober is 
Marc Dietzenbacher (Vista College) aanvoerder; 
hij was al onderdeel van het team.

Plannen tot de zomervakantie

Spoor 0
• Publiceren definitief document met publieke

waarden en daaruit voortvloeiende normen
en ontwerpeisen voor de leermiddelenketen.

• Plannen vanuit ons team verbinden met de
plannen die gemaakt worden vanuit het
traject Publieke regie leermiddelenketen van
de sectorraden en Kennisnet.

Spoor 1
• Opstellen handreiking voor scholen in het tot

stand komen van het totale
leermiddelenbeleid door middel van het
concretiseren van het Programma van Eisen:
het Programma van Eisen wordt verder
uitgewerkt waarmee scholen ondersteund
worden bij het maken van beleidskeuzes
voor het totale leermiddelen- en
schoolkostenbeleid. De functionele wensen
en eisen worden verder geconcretiseerd in
technische wensen/eisen, waarmee de
gesprekken met de ketenpartners gevoerd
kunnen worden.

Spoor 2
• Pilots op gebied van samen ontwikkelen van

open leermiddelen en community vorming
voortzetten en uitbreiden.

• Met SBB en Koppelpunt Catalogusinformatie
bouwen van een prototype voor in kaart
brengen leermiddelen voor keuzedelen en
ontsluiten van bestaande collecties van open
leermiddelen.

• Ontwikkelen van instrumenten voor
kwaliteitsverbetering en -borging van open
leermiddelen.

N.a.v. besluit vorige tweedaagse

Vorige keer is het principe-besluit genomen dat 
alle leermiddelen die door docenten gemaakt 
worden voor school in principe open met elkaar 
gedeeld zouden moeten worden. Dat besluit 
wordt nu ondersteund door het onderzoek naar 
het gebruik van (open) leermateriaal. Door het 
ontwikkelen van instrumenten om het gebruik 
van open leermiddelen te stimuleren én de 
concrete uitwerking van het programma van 
eisen willen we dit verder uitbouwen. Een en 
ander zal op termijn ook aan de ALV van de MBO 
Raad worden voorgelegd, voor een breder 
gedragen besluit.

Update thema

Het thema gaat op alle drie de sporen stevig 
door. Het Programma van Eisen (PvE) (spoor 1), 
waar we in september het concept van 
presenteerden, is nu getoetst en definitief. Ook 
de concept-uitwerking van publieke waarden 
(spoor 0) is getoetst en wordt nu gebruikt voor 
o.a. de verdere uitwerking van het PvE. We
hebben een onderzoek laten uitvoeren naar het
gebruik van (open) leermiddelen (spoor 2). Dat
geeft veel inzicht in de stand van zaken en
aanknopingspunten voor vervolg.

We ondersteunen inmiddels een aantal pilots (in 
spoor 1 en 2); deze zullen verder worden gevolgd 
en de resultaten worden gedeeld binnen het 
mbo. Nieuwe pilots die bijdragen aan het 
realiseren van het Programma van Eisen en het 
ontwikkelen van open leermiddelen worden 
geïnitieerd.

https://www.wikiwijs.nl/startpagina/
https://www.wikiwijs.nl/startpagina/
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