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In deze tabel vind je een overzicht van alle stakeholders die betrokken zijn bij het leermiddelenbeleid in een 
instelling. De gekozen namen kunnen per instelling verschillen. Daarnaast kunnen de verantwoordelijkheden 
bij meerdere personen belegd zijn. 
 

Strategisch 

College van Bestuur/Directeuren 
Is eindverantwoordelijk voor het leermiddelenbeleid en naleving van wetgeving op dit 
gebied. 
Centrale Studenten Raad 
Behartigt de belangen van de studenten op het gebied van leermiddelen. Heeft 
inspraak in het opstellen van het leermiddelenbeleid van de school. 
 

 
 

 

1 Let op! Niet elke mbo-instelling heeft een leermiddelencoördinator of gebruikt deze term om de rol aan te duiden van 
de persoon die zorg draagt voor het leermiddelenbeleid op de instelling.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rollen en verantwoordelijkheden leermiddelenbeleid 

Tactisch 

Leermiddelencoördinator1  
Coördineert het leermiddelenbeleid binnen de organisatie. Geeft advies aan College 
van Bestuur, directie en opleidingsmanagers met betrekking tot het opstellen, bijstellen 
en uitvoeren van het leermiddelenbeleid. Draagt zorg voor de ketenprocessen. 
Opleidingsmanager 
Is binnen de opleiding verantwoordelijk voor de uitvoering van het leermiddelenbeleid. 
ICT Manager 
Is verantwoordelijk voor het architectuur-, ict- en applicatielandschap van de 
organisatie. Draagt zorg voor het functioneren van de Edu-K standaard in de organisatie 
(toegang, ontsluiting en uitwisseling van gegevens tussen de schoolsystemen en de 
externe leveranciers). 
Hoofd Inkoop 
Verantwoordelijk voor de inkoop en aanbesteding van de diensten van de externe 
leveranciers van leermiddelen en distributeurs. 
Hoofd HRD 
Verantwoordelijk voor de professionalisering van docenten in het selecteren en 
gebruiken van (digitale) leermiddelen. 
Hoofd Communicatie 
Verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van leermiddelen(beleid) 
naar de studenten en interne organisatie. 
Verantwoordelijke Studentenfonds 
Is verantwoordelijk voor het opstellen van beleid op gebied van het Studentenfonds, 
met hierbij aandacht voor het bestellen van leermiddelen bij deze doelgroep. 

Operationeel 

Samensteller leermiddelenlijst 
Stelt de leermiddelenlijst van de opleiding samen aan de hand van de 
interne richtlijnen. 
Studentenondersteuning 
Informeert de studenten over het bestellen en ontsluiten van 
leermiddelen. Beantwoordt vragen van studenten en ouders over het 
bestellen en ontsluiten van de leermiddelen. 
Helpdesk ICT 
Ondersteunt studenten en docenten bij technische problemen bij het 
ontsluiten van digitale leermiddelen. 
Docenten 
Geeft instructie aan studenten over het ontsluiten en gebruiken van 
digitale leermiddelen. Maakt gebruik van de leermiddelen in de 
didactische context van het onderwijs. 
Studenten 
Maken gebruik van de (digitale) leermiddelen in het onderwijs. Zijn 
verantwoordelijk voor het bestellen, ontsluiten en gebruiken van de 
leermiddelen. 
Uitvoerend medewerker Studentenfonds 
Bepaalt de toekenning van het studentenfonds en draagt zorg voor de 
bestelling en betaling van de leermiddelen voor studenten die aanspraak 
maken op het Studentenfonds. 




