
Handreiking
 Leermiddelenbeleid

In vijf stappen naar een ijzersterk leermiddelenbeleid



Handreiking Leermiddelenbeleid | 2

Inhoudsopgave

Inleiding 4

Proactief aan de slag met leermiddelenbeleid 4
Wat is leermiddelenbeleid? 4
Waarom is leermiddelenbeleid belangrijk? 5
Hoe kun je leermiddelenbeleid zinvol vormgeven? 5

Stap 1: 
Begin met een goede voorbereiding 6
1.1  Team samenstellen en andere stakeholders identificeren 6
1.2  Projectplan en planning maken 6
1.3  Randvoorwaarden vaststellen  7
1.4  Huidig leermiddelenbeleid evalueren 7
Inspiratie uit de praktijk 8

Stap 2: 
Formuleer een visie en ambitie rondom leermiddelen 11
2.1   Ontwikkelingen 11

2.1.1  Samenleving 11

2.1.2  Arbeidsmarkt  11

2.1.3  Onderwijs 12

2.1.4  Technologie 12

2.1.5  Vijf ontwikkelingen op de leermiddelenmarkt 13

2.2  De visie op en ambitie voor leermiddelen formuleren 13
2.2.1  Extra aandachtspunten voor de formulering 14

Inspiratie uit de praktijk 15



Handreiking Leermiddelenbeleid | 3

Stap 3: 
Verbind met HR, kwaliteit, ict en financiën 18
3.1 HR-beleid 18
3.2 Kwaliteitsbeleid 18
3.3 ICT-beleid 18
3.4 Financieel beleid 19

Stap 4: 
Formuleer en concretiseer je beleid 20
4.1 Programma van Eisen 20
4.2 Leermiddelenketen volgen 20
4.3 Activiteiten & projecten concretiseren 20

4.3.1  Leermiddelenlijst samenstellen 21

4.3.2  Keuzeproces leermiddelen 21

Inspiratie uit de praktijk 22

Stap 5: 
Implementeer en evalueer 25

Bronnen 26

Begrippen 27

Deze handreiking is ontwikkeld door het themateam Leermiddelen 
vanuit het programma Doorpakken op Digitalisering.

Redactie: Menno de Waal, John Kromhout
Eindredactie: Katja Graven, Het Nederlands Tekstbureau
Fotografie: ROC van Amsterdam
Coverbeeld: Pexels
Vormgeving: Optima Forma bv, Voorburg



Handreiking Leermiddelenbeleid | 4

Proactief aan de slag met leermiddelenbeleid
In dit theoretisch kader zetten wij uiteen wat leermiddelenbeleid is, waarom dit zo belangrijk 
is voor jouw school en hoe je dit beleid in vijf stappen zinvol kunt vormgeven. Ook geven we 
praktijkvoorbeelden waarin onderwijsorganisaties hun ervaringen delen. We verwachten je 
met dit kader alle benodigde achtergrond informatie en inspiratie te geven om samen een 
ijzersterk leermiddelenbeleid neer te zetten. In de tekst vind je links naar de begrippenlijst 
en externe documenten.

Wat is leermiddelenbeleid?
Leermiddelenbeleid is een meerjarige, duurzame aanpak die zich richt op de inzet van leermiddelen. Het beleid kan 
erg verschillen per organisatie en is gebaseerd op (publieke) waarden. Het beleid geeft binnen de school richting aan 
het keuzeproces rond (digitale) leermiddelen evenals de inkoop en implemen tatie ervan. We spreken van integraal 
leermiddelenbeleid wanneer de aanpak is afgestemd op het ict-beleid, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid, financieel 
beleid en onderwijskundig en pedagogisch beleid.

Leermiddelenbeleid betreft alle leermiddelen: boeken, readers, digitale leermiddelen, examens, persoonlijke 
uitrusting en bijvoorbeeld softwarelicenties. Het gaat niet alleen om welk materiaal wordt gebruikt. 
Leermiddelenbeleid geeft ook antwoord op beleidsvragen als:

• Wie betaalt voor de leermiddelen: de student, de school of een bedrijf?
• Maak je als school centraal keuzes of mogen locaties of opleidingen zelf kiezen? 
• In hoeverre is de keuze en het gebruik van materialen afgestemd op de voorbereiding op het examen?
• Hoe kun je de voortgang van studenten volgen voor goede begeleiding? 

De onderwerpen die in het leermiddelenbeleid aan komen, hangen daarom samen met de (wettelijke) kaders en 
eerder gemaakte keuzes op beleidsniveau. Een aantal voorbeelden:

• De verhouding tussen folio en digitaal materiaal.
• Het gebruik van aanvullend (open) leermateriaal en de bijbehorende regels (let op auteursrechten).
• De kwaliteit van het (digitaal) leermateriaal.
• Welke kosten de school wel en niet mag doorberekenen aan studenten.
• Uitgangspunten voor de logistiek rond leermiddelen.
• Organisatorische uitgangspunten rond leermiddelen, bijvoorbeeld kaders voor docenten en ondersteunend 

personeel.
• Integratie in het ict-landschap van de school.
• De eisen aan leveranciers.

Inleiding

https://mbodigitaal.nl/wp-content/uploads/2021/01/Publieke-waarden-Waardenhierarchie-leermiddelenketen.pdf
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Waarom is leermiddelenbeleid belangrijk?
Leermiddelenbeleid zorgt voor duidelijkheid in de onderwijsinstelling bij leermiddelenkeuzes. Het stelt kaders voor 
zowel studenten als docenten en management. Daarmee draagt het bij aan een beter besluitvormingsproces. Een 
goed leermiddelenbeleid zorgt ervoor dat het onderwijsproces efficiënt en effectief kan verlopen en dat juridische 
valkuilen zoveel mogelijk worden vermeden. Waar mogelijk kan leermiddelenbeleid bijdragen aan een scherpere 
inkoop en dus een kostenverlaging voor studenten. En misschien wel het belangrijkste: leermiddelenbeleid zorgt 
ervoor dat ook leermiddelen bijdragen aan het realiseren van de onderwijsvisie en -kwaliteit van de school.

Hoe kun je leermiddelenbeleid zinvol vormgeven?
Om tot een zinvol leermiddelenbeleid te komen, kun je vijf stappen doorlopen. Vaak lopen de stappen deels parallel 
en soms doorloop je een stap meerdere keren. In dit theoretisch kader lichten we alle stappen toe en geven we ook 
voorbeelden ter inspiratie.

 

‘‘Leermiddelenbeleid zorgt ervoor dat ook 
leermiddelen bijdragen aan het realiseren van de 

onderwijsvisie en -kwaliteit van de school’’
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Begin met een goede 
voorbereiding

Stap 1
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Stap 1: Begin met een goede voorbereiding

De eerste stap is een goede voorbereiding. Stel een kernteam samen, identificeer je 
stakeholders, maak een projectplan en duidelijke planning, bepaal randvoorwaarden en 
evalueer tot slot je huidige leermiddelenbeleid (indien dit aanwezig is). 

1.1  Team samenstellen en andere stakeholders 
identificeren

Een zinvol leermiddelenbeleid zet je niet alleen op. Je hebt een goed kernteam nodig dat alle benodigde expertise 
vertegenwoordigt. Uit hoeveel personen dit team bestaat, hangt af van de grootte van de onderwijsinstelling en de 
beschikbaarheid van de docenten en/of andere teamleden. Maak met dit kernteam afspraken over de beoogde 
aanpak. Spreek verwachtingen naar elkaar uit over het verloop van het project, wie beslissingen neemt en wie 
waarover verantwoording aflegt. Overweeg of en wanneer begeleiding of input van andere stakeholders nodig is. 
Deze stakeholders kunnen externe adviseurs zijn, maar denk ook aan leden van het schoolbestuur, inkopers en 
bijvoorbeeld studenten. 

1.2 Projectplan en planning maken
Om gezamenlijk kwalitatief en efficiënt aan de slag te gaan met het leermiddelenbeleid, maak je een doordacht 
projectplan inclusief een planning. Dit hoeft geen uitgebreid document te worden als je maar een aantal 
onderwerpen (kort) omschrijft: 

• Resultaten: wat wil je opleveren? 
• Team: wie zijn hierbij betrokken en waarvoor verantwoordelijk?  
• Tijd: hoeveel uren, eventueel per week, zijn ongeveer nodig voor het project? 
• Planning: wat is de startdatum, gevolgd door een kick-off sessie met alle betrokkenen? 

Wanneer bereik je vervolgens welk (deel)resultaat?
• Activiteiten: maak samen met het kernteam een overzicht van de (deel)resultaten en daarbijhorende 

activiteiten. Daarnaast schets je een werkverdeling: wie doet wat wanneer, wanneer hebben we overleggen, 
etc.

Door zo’n helder projectplan zorg je niet alleen voor een breed gedragen beleid, maar ook dat je het gewenste 
eindresultaat kunt bereiken. 
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Stap 1: Begin met een goede voorbereiding

1.3 Randvoorwaarden vaststellen 
Bepaal samen met het kernteam de randvoorwaarden om het leermiddelenbeleid te formuleren. Denk hierbij aan 
zaken zoals:

• Kosten voor verschillende colleges van bestuur (budget).
• Bestaande contractafspraken met leveranciers.
• Integrale afstemming met andere beleidsstukken (zoals de onderwijsvisie).
• De mate waarin een leermiddel aan standaarden moet voldoen. 

Zie bijvoorbeeld het privacyconvenant (voor afspraken op basis van de AVG) en Edu-K  
(voor afspraken over de implementatie).

• De mate waarin een leermiddel aansluit bij de systemen die de school gebruikt, zie bijvoorbeeld Edustandaard.

Ook kan het handig zijn om een begripsverklaring te maken, zodat iedereen in het team dezelfde taal spreekt.  
Wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder ‘leermiddelen’ en andere onderwijskundige begrippen zoals ‘arrangement’? 
Je kunt hiervoor de onderwijsbegrippenlijst aan het eind van deze handreiking gebruiken. In de onderwijs-
begrippenlijst van Kennisnet vind je nog meer handige definities.

Kijk naast interne randvoorwaarden ook naar externe randvoorwaarden:

• Wat zijn landelijk vastgestelde kaders? Bekijk hiervoor het servicedocument schoolkosten.
• Welke randvoorwaarden stelt het schoolbestuur? Denk hierbij aan de omgang met open leermiddelen, 

schoolkostenbeleid, onderwijsvisie, omgang met digitaal materiaal, etc.
• Welke ontwikkelingen vinden extern plaats in de samenleving, op de arbeidsmarkt, binnen het onderwijs, in de 

technologie en in de leermiddelenmarkt?

1.4 Huidig leermiddelenbeleid evalueren
Het opstellen van leermiddelenbeleid is geen eenmalige activiteit. Idealiter wordt het beleid periodiek (bijvoorbeeld 
jaarlijks) opnieuw op- of bijgesteld. Grote kans dus dat er momenteel al leermiddelenbeleid wordt uitgevoerd op 
jouw school. Om een nieuw of aangepast leermiddelenbeleid op te stellen, is het raadzaam om het huidige beleid te 
evalueren. Wat zijn de plus- en minpunten? Onderzoek tegen welke zaken studenten, docenten, managers en ander 
personeel aanlopen. Denk na over de wijze waarop een nieuw of aangepast leermiddelenbeleid deze problemen (zo 
veel mogelijk) kan verhelpen.

 

“Om een nieuw of aangepast leermiddelenbeleid op 

te stellen, is het raadzaam om het huidige beleid te 

evalueren. Wat zijn de plus- en minpunten?”
 

https://www.privacyconvenant.nl/
https://www.edu-k.nl/
https://www.edustandaard.nl/
https://onderwijsbegrippen.nl/nl/?clang=
https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-schoolkosten
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Inspiratie uit de praktijk

Stel een werkgroep samen van 
mensen met een brede 
vertegenwoordiging uit de 
organisatie 

Deltion is blij met de online omgeving waar studenten hun 
leermiddelen kunnen bestellen. “We vinden het zeker belangrijk 
dat een student vrij is in zijn keuze, maar service is minstens zo 
belangrijk. Dat zit ook echt in ons Deltion-DNA”, vertelt Rob 
Simmers, adviseur kwaliteitszorg. In dit artikel vertelt hij over de 
visie van Deltion op het gebied van leermiddelen en schoolkosten 
en alle bijbehorende afwegingen.

Allereerst, hebben jullie de leermiddelenvisie 
projectmatig aangepakt?
Inderdaad! Jaren geleden hadden we al het idee om 
een online omgeving te maken waar studenten hun 
leermiddelen konden bestellen in plaats van via een 
Excellijst. Vervolgens stelden we een werkgroep op 
met allerlei vertegenwoordigers uit de organisatie. Dat 
hele proces heeft onze visie op leermiddelenbeleid 
versterkt. We wisten dat we de kosten voor de student 
zo laag mogelijk wilden houden. Daarna kwam er 
bij Deltion een Kader Schoolkosten bij en ging bureau 
Onderwijs en Kwaliteit aan de slag. Dit bureau 
controleerde onder meer of we aan de wet- en 
regelgeving voldeden. Voor de huidige leermiddelen-
visie ben ik de sturende kracht geweest om meer 
mensen aan te haken. Inmiddels hebben we een 
digitale omgeving waar studenten hun bestelling 
kunnen plaatsen. Dat is ook mede dankzij de 
input van MBO Digitaal, waarmee we in een 
versnelling kwamen. 

Dus jullie hebben echt een eigen 
Deltion-webshop?
Nou, we hebben die webshop inmiddels omgezet naar 
een omgeving bij een preferred supplier met een 
snelle doorlink. Dit kwam door wat technische 
problemen en door het hele schoolkostenbeleid. We 
vinden het belangrijk dat de student vrij is in de keuze, 
maar service vinden we minstens zo essentieel. Een 

stukje ontzorgen door met één druk op de knop een 
pakket leermiddelen te kunnen bestellen. 

Waardoor zijn jullie die service hoger 
gaan waarderen?
We merkten dat veel studenten niet de juiste of 
onvolledige bestellingen deden. Of niet de juiste 
licenties hadden. Een bepaalde zorg voor de student 
zit echt in het DNA van Deltion. 

Waarin verschilt jullie visie van andere ROC’s? 
Wij vinden keuzevrijheid belangrijk, maar niet zodanig 
dat wij de verantwoordelijkheid en keuze helemaal bij 
de student leggen. We vinden service en 
kostenbeperking belangrijker. Dat heeft ook met onze 
eerdere ervaringen te maken. We willen voorkomen 
dat studenten veel bestelfouten  
maken. 

Welke andere afwegingen hebben jullie 
gemaakt voor de leermiddelenvisie? 
We hebben gezorgd voor een hoge mate van service 
door samen met onze ICT-afdeling de online omgeving 
goed in te richten. Verder waren we erg gericht op 
wet- en regelgeving, maar door de coronatijd en les op 
afstand willen we ook het gebruik van open 
leermiddelen stimuleren. Kortom, we zoeken meer 
flexibiliteit en maatwerk. We willen meer kijken naar 
de vraag vanuit het bedrijfsleven: wat hebben 
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Inspiratie uit de praktijk

studenten nodig? Dan gaat het dus niet meer om 
‘kiezen uit het aanbod’, maar om aan te geven waar 
onze behoefte ligt. Daarover moeten we uitgeverijen 
ook gaan informeren. 

Wie maakt bij Deltion de leermiddelenlijsten?
Dat wordt over het algemeen per onderwijsteam 
gedaan. Dat zijn er binnen Deltion ongeveer zestig. 
Er zijn teamondersteuners, secretaresses of 
administratief ondersteuners die de teams helpen. In 
een aantal gevallen is het ook gewoon een docent uit 
het team die dit op zich heeft genomen. Al deze 
mensen roepen we jaarlijks bij elkaar voor evaluatie én 
instructie voor het nieuwe jaar. Zo zorgen we dat 
overal aan wordt gedacht. 

Is jullie beleid over de gehele breedte cyclisch te 
noemen?
Ja, we hebben een kwaliteitscyclus waarin we naar de 
wet- en regelgeving kijken. Ook nemen we jaarlijks 
allerlei tevredenheidsonderzoeken mee en doen we 
evaluaties met de studentenraad en de makers van de 
leermiddelenlijsten. Tegelijkertijd vormt onze visie op 
het gebruik van bijvoorbeeld open leermiddelen weer 
input voor het proces van leermiddelenlijsten en de 
leermiddelenvisie. We hebben overigens ook een 
cyclus op het gebied van leermiddelen. En, we hebben 
sinds dit jaar het proces van de restitutie van 
ongebruikte leermiddelen. Dat evalueren we ook met 
de studenten. Het idee is dat we jaarlijks kijken: hoe 
loopt alles? Enerzijds procesmatig, anderzijds als 
eventueel gevolg voor de visie. 

Is de leermiddelenvisie soepel ontstaan? 
Ik presenteer de meest actuele visie met enige 
regelmaat in het overleg van het College van Bestuur 
met de directie.  
Over het algemeen krijgen we de handen daar wel op 
elkaar. We liggen goed op één lijn als organisatie. Dit 
biedt ook voldoende ruimte voor teams om eigen 
keuzes te kunnen maken. Het is ook weer niet zo 
dichtgetimmerd, dat iedereen verplicht een bepaalde 

methode bij een bepaalde uitgever moet bestellen. We 
laten het voorschrijven van methodes bij de teams 
liggen; dat is ook conform de cao. 

Hebben jullie tools gebruikt voor het vormen 
van jullie leermiddelenvisie?
Nee, wel hebben we samen met MBO Digitaal een 
programma van eisen (PvE) opgesteld, dat we als 
leidraad hebben gebruikt. 

Deltion heeft ook een schoolkostenbeleid, 
waarvan leermiddelenbeleid een onderdeel is?
Ja, conform het servicedocument. Dan heb je het echt 
over Kader Schoolkosten. Bij ons ROC is het een vrij 
uitgebreid document van vijftien pagina’s, waarvoor 
onder andere ik input heb aangeleverd en Bureau 
Onderwijs en Kwaliteit het document heeft opgesteld. 
Hierin staat bijvoorbeeld wat de school betaalt en wat 
de student zelf betaalt. Als school hebben we het 
beleid dat alle benodigd heden om de les uit te kunnen 
voeren tot kosten voor de school behoren.  
Echt persoonsgebonden spullen moeten studenten  
wel zelf kopen. 

Verwacht jij de komende jaren nog andere 
ontwikkelingen op het gebied van leermiddelen?
Wat ik denk is dat flexibele en modulaire leermiddelen 
verder gaan groeien. Dat is ook iets waar Deltion echt 
mee bezig is middels ‘DOEN’. Dat staat voor 
‘doorontwikkeling onderwijs echt nu’. Hier en daar 
gebeurt flexibilisering en modularisering wel in teams, 
maar het is een belangrijk ontwikkelpunt voor het 
onderwijs binnen Deltion. Maar, nogmaals, meer 
samen werken met het bedrijfsleven betekent ook dat 
het leermateriaal zich daarbij zal moeten aansluiten. 
Dan moeten dus andere vormen mogelijk zijn dan 
alleen een boekje en leermethode. 

 

“Onze leermiddelenvisie biedt voldoende ruimte voor teams om 
eigen keuzes te kunnen maken. Teams zijn niet verplicht een 
bepaalde methode bij een bepaalde uitgever te bestellen.”
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Je bent hiervoor wel afhankelijk van de 
uitgevers …
Maar ik verwacht dat uitgevers, bij beweging vanuit de 
markt, wel meegaan met die ontwikkelingen. 
Ze moeten alleen horen wat er speelt. Dan kan die 
marktwerking starten. 

Verwacht je nog andere ontwikkelingen?
Het kan dat er een soort licentievorm komt voor het 
gebruik van leermiddelen. Dat je ergens toegang hebt 
tot een heleboel data. Als student betaal je dan 
bijvoorbeeld een vast bedrag per jaar. Zover zijn we 
alleen nog niet. De meeste uitgeverijen staan niet te 
springen om een en ander te veranderen. Maar, op het 
moment dat een bedrijf dit gat in de markt vult, kan 
alles er anders uit gaan zien. 

Klopt het dat er steeds minder 
leermiddelenpartijen zijn in het mbo?
Ik heb wel eens uitgezocht met wie wij vanuit Deltion 
zaken doen. Het bleken er bij elkaar wel een stuk 
of honderd te zijn! Je hebt natuurlijk de grote jongens, 
maar ook vele kleinere partijen die direct 
kunnen leveren. 

Hebben jullie eigenlijk wel eens moeten 
aanbesteden?
Op dit moment nog niet. Wij zeggen: je mag kopen wat 
je wil! En als je het eenvoudig en overzichtelijk 
wilt, kun je ergens doorklikken naar een totaal pakket 
bij de preferred supplier. Maar, daar zitten wij verder 
niet tussen en dan heb je dus ook niets van doen met 
aanbestedingen. En gelukkig maar, want we zijn 
heel tevreden over de huidige partij. Vanuit de 
jaarlijkse evaluatie zijn we wel een aanbesteding aan 
het overwegen. 

Heb je tot slot nog een tip rond de 
leermiddelenvisie of het leermiddelenbeleid?
Wat ons heeft geholpen in het hele proces, is die 
werkgroep van mensen met een brede 
vertegenwoordiging uit de organisatie: niet alleen de 
mensen die de leermiddelenlijsten maken, maar ook 
medewerkers van de afdelingen financiën, 
onderwijsadministratie, marketing en communicatie 
en bijvoorbeeld ICT. Deze club denkt samen na over de 
thema’s en koppelt de bevindingen intern terug. Zo 
creëer je ook draagvlak. Als ik in mijn eentje wat 
bedenk en wil uitrollen, moet ik hard duwen en 
trekken om dat voor elkaar te krijgen. Maar als je 
vanuit de organisatie mensen meeneemt en samen tot 
iets komt, bereik je veel meer. Dit klinkt misschien als 
een open deur, maar het is wat mij betreft echt dé tip 
om iets te veranderen. 

 

“Ik heb wel eens uitgezocht met wie wij 
vanuit Deltion zaken doen. Het bleken er bij 

elkaar wel een stuk of honderd te zijn!”
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Formuleer een visie en 
ambitie rondom leermiddelen

Stap 2
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Stap 2: Formuleer een visie en ambitie rondom leermiddelen

Om goed leermiddelenbeleid te kunnen formuleren, is het uiteraard belangrijk dat de visie 
op onderwijs en ambitie van de school zijn vastgesteld. Daaruit kan de visie op 
leermiddelenbeleid voortvloeien. Vervolgens is het belangrijk dat je de zichtbare 
ontwikkelingen in de samenleving, op de arbeidsmarkt, binnen het onderwijs, in de 
technologie en in de leermiddelenmarkt rondom dit onderwerp scherp krijgt.

2.1 Ontwikkelingen 
Hierna lees je met welke ontwikkelingen je rekening kunt houden en hoe je je hierop samen met het kernteam kunt 
voorbereiden. 

2.1.1 Samenleving
Als je als school een visie op leermiddelen wilt creëren, is de veranderende structuur van de samenleving goed om 
in de gaten te houden.

• De samenleving vergrijst en ontgroent. Dit is één van de factoren voor een groeiend lerarentekort en een 
krimpend aantal initiële mbo-studenten. Door digitale en open leermiddelen te creëren, kunnen meer 
mogelijkheden ontstaan om het onderwijs zelfstandig en kan de begeleiding door de leraar anders worden 
ingevuld.

• Er is een trek van platteland naar de stad. Dit leidt tot een versnelde krimp in een aantal regio’s. Het is 
belangrijk om de kosten laag te houden, zodat studeren mogelijk blijft voor iedereen.

• Er is een groeiende welvaartskloof in de samenleving. Deze is met name in het mbo voelbaar. Ook hierbij is het 
reële kostenaspect belangrijk, zodat studenten geen blokkade voelen om aan de studie te beginnen.

2.1.2 Arbeidsmarkt 
Ook ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben invloed op het onderwijs. De arbeidsmarkt stelt immers bepaalde 
eisen aan de opleiding van de toekomstige generatie beroepsprofessionals. Studenten dienen (ver)nieuw(d)e kennis 
en vaardigheden op te doen en het vermogen te hebben om deze ook te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het 
gebied van taal, rekenen, digitale competenties, ondernemerschap, burgerschap en kennis van vakrelevante 
technologie. Ook competenties als samenwerken, creativiteit, nieuwsgierigheid, communiceren, probleemoplossend 
vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden zijn belangrijk op de arbeidsmarkt.

Je kunt in het leermiddelenbeleid bijvoorbeeld opnemen dat leermiddelen moeten ondersteunen in het verwerven 
van de hiervoorgenoemde competenties en vaardigheden. Ook kun je aangeven op welke manier de relatie met het 
bedrijfsleven wordt vormgegeven en wat de gevolgen hiervan zijn voor leermiddelen.

2.1.3 Onderwijs
Verder is het belangrijk dat het leermiddelenbeleid de onderwijskundige ontwikkeling ondersteunt, die voortvloeit 
uit de toenemende vraag naar flexibiliteit in de organisatie van het onderwijs. Het mbo wil zowel initiële als 
post-initiële studenten bedienen. Zo volgen studenten steeds vaker eigen leerroutes (op basis van behoefte en 
capaciteiten) en interdisciplinaire opleidingen. Leermiddelen, tools en onderwijslogistiek die deze flexibiliteit 
mogelijk maken worden steeds urgenter. Ook het examineren zal meer flexibel worden - onder andere met een 
mbo-verklaring en deelcertificaten.
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2.1.4 Technologie
Door technologische innovaties en ict-ontwikkelingen is steeds meer mogelijk. Plaats- en tijdonafhankelijk (samen)
werken en delen is vanzelfsprekend geworden. Studenten hebben overal toegang tot alles wat met school te maken 
heeft. Zij gebruiken daarvoor niet alleen de diensten die de onderwijsinstelling biedt, maar ook sociale media en 
apps. Ook afstandsonderwijs is een blijvend fenomeen in het onderwijs. Dankzij technologische innovaties kunnen 
leermiddelen steeds sneller, goedkoper en in kleinere oplagen worden gemaakt. Bovendien kunnen ze ook online 
gemaakt en gedeeld worden, al dan niet in samenwerking met andere partijen.

Het is daarom belangrijk om in het leermiddelenbeleid richting te geven aan de rol van persoonlijke devices en aan 
de toegankelijkheid van de leeromgeving van de student. Let wel op, publieke waarden kunnen onder druk komen te 
staan door de toenemende inzet van technologie. Zo spelen altijd vraagstukken rondom veiligheid, privacy en de 
zeggenschap over data. In het beleid moeten deze publieke waarden daarom gewaarborgd zijn. 

 

“Met de komst van steeds meer devices voor studenten 

ontstaan veel nieuwe mogelijkheden om het onderwijs 

vorm te geven: meer maatwerk voor studenten, 

tijdsbesparing voor docenten.”
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Stap 2: Formuleer een visie en ambitie rondom leermiddelen

2.1.5 Vijf ontwikkelingen op de leermiddelenmarkt
Één van de grootste ontwikkelingen op de leermiddelenmarkt is het toenemend aanbod van digitaal materiaal. 
Klassieke (folio) leermiddelen worden steeds meer aangevuld met of vervangen door digitale leermiddelen. Met de 
komst van steeds meer devices voor studenten ontstaan bovendien veel nieuwe mogelijkheden om het onderwijs 
vorm te geven: meer maatwerk voor studenten, tijdsbesparing voor docenten, nieuwe vormen van feedback en 
begeleiding, digitale portfolio’s met zelftoetsing en nieuwe vormen van samenwerking.

Naast het toenemende digitale aanbod zien we ook veranderende leverings- en prijsmodellen bij grote uitgevers. Er 
vindt een aantal bewegingen plaats naar 1) licentiemodellen met een jaarlijkse vaste prijs per student en 2) all you 
can learn-modellen (ontschotte licenties). Het is bij deze bewegingen belangrijk om te blijven letten op de 
keuzevrijheid en het effect op prijsniveau. Ook als het gaat om de individuele student en de totale studiekosten.

Een derde ontwikkeling op de leermiddelenmarkt is dat er sprake is van nieuwe toetreders en tegelijkertijd van 
schaalvergroting en integratie bij grote marktpartijen. Dit geldt voor zowel uitgevers als leveranciers van (distributie)
diensten. Door deze ontwikkeling ligt er meer druk op publieke waarden, waardoor er meer urgentie voor regie is 
vanuit het publieke domein. 

Als vierde ontwikkeling zien we het wisselende beeld bij gespecialiseerde/vakspecifieke uitgevers. Kenniscentra 
zoeken een positie variërend van ‘stichting van en voor het mbo’ tot ‘commerciële uitgever’. Een gespecialiseerde 
commerciële uitgever is soms een monopolist met (te) hoge prijzen. 

De laatste ontwikkeling op de leermiddelenmarkt is de kans van open leermaterialen. De succesvoorwaarde van 
open materiaal is een duurzame community die eigenaarschap neemt voor kwaliteit en instandhouding. Achter een 
aantal themapagina’s van Wikiwijs zit een dergelijke community.

Het leermiddelenbeleid wordt uiteraard geraakt door de hiervoor genoemde ontwikkelingen. Het is daarom aan te 
bevelen om hieraan nadrukkelijk aandacht te besteden om weloverwogen beslissingen te nemen. 

2.2 De visie op en ambitie voor leermiddelen 
formuleren
Nadat je alle ontwikkelingen scherp hebt en hebt nagedacht over wat deze mogelijk betekenen voor je 
leermiddelenbeleid, is het tijd om een visie en ambitie te formuleren. Maak de visie zo concreet mogelijk, in de vorm 
van een beperkt aantal richtinggevende uitspraken (uitgangspunten) op het gebied van leermiddelen. Kies deze in 
lijn met het strategisch kader en de onderwijsvisie van jouw instelling die je in de voorbereidingsfase al hebt 
vastgesteld. Zorg er ook voor dat ze passen bij de keuzes van de school op het gebied van onderwijs, organisatie en 
personeel, financiën en ict. Deze uitgangspunten en vooral de discussie erover moeten richting geven aan de keuzes 
die je (later) op het gebied van leermiddelen moet maken. Een voorbeeld van een dergelijk uitgangspunt is een 
richtlijn om al dan niet zelf leermiddelen te ontwikkelen.

Verschillende instrumenten kunnen helpen om leermiddelenbeleid te formuleren, zoals de Visieversneller van 
Kennisnet, de infobladen over leermiddelenbeleid van de VO-Raad, de denkhulp van de Groep Educatieve 
Uitgeverijen (GEU) en bijvoorbeeld de door MBO Digitaal ontwikkelde documenten. 

1

2

3

4
5

https://mbodigitaal.nl/wp-content/uploads/2022/02/Praatplaat-open-leermateriaal-Doorpakken-scaled.jpg
https://www.wikiwijs.nl/startpagina/mbo/
https://www.kennisnet.nl/diensten/visieversneller/
https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/72506/Model_beleidsplan.pdf
https://geu.nl/wp-content/uploads/2015/10/GEU-Denkhulp-januari-2013-1.pdf
https://mbodigitaal.nl/netwerken/leermiddelen-en-schoolkosten/
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Stap 2: Formuleer een visie en ambitie rondom leermiddelen

2.2.1 Extra aandachtspunten voor de formulering
We geven nog enkele punten van aandacht voor het formuleren van je visie en ambitie. Let wel: 
we geven slechts voorbeelden ter illustratie. De visie en ambitie van jouw onderwijsinstelling kunnen andere inhoud 
betreffen.

Werk vanuit een realistisch perspectief op de leermiddelenmarkt.
• Scholen kunnen niet zonder commerciële marktpartijen, maar zouden hiervan onafhankelijk moeten zijn.
• Maatwerk moet realiseerbaar zijn vanuit de behoeften van de scholen.

Zorg voor een goede ondersteuning van individuele leerroutes en betaalbaar materiaal voor studenten.
• Er is een toenemende behoefte aan passende, gevarieerde en flexibele leerinhouden en leermaterialen. Dit 

betekent meer modulair, flexibele looptijden, mogelijkheden tot variëren, mixen (ook met open) en arrangeren 
met zicht op totale kosten.

• Er is sprake van een toenemend belang van zelf ontwikkeld leermateriaal,  het liefst ‘open’ en in beheer bij een 
community.

Zorg voor een goede ondersteuning bij het gebruik van leermaterialen voor docenten.
• Zorg voor een instructie bij nieuwe en meer geavanceerde functionaliteiten.
• Zorg voor instrumenten die de voortgang van de student(en) volgen en bewaken en het onderwijsleerproces 

organiseren en inrichten.

Laat managementondersteuning rond leermaterialen plaatsvinden op school. 
Dit is iets wat de school zelf vorm geeft.
• Er is een integrale visie op leren nodig, inclusief een visie op de rol van leermateriaal. 
• Zorg voor managementinformatie over het onderwijsleerproces en de onderwijslogistiek, inclusief het gebruik 

van leermiddelen.
• Creëer een grotere opdracht om te sturen op onderwijskwaliteit, betaalbaarheid en publieke waarden.

Zorg in de sector voor gezamenlijke regie, het realiseren van wensen en het borgen van publieke waarden.
• Werk onder architectuur: gebruik de MORA.
• Wissel kennis uit met andere scholen. Dat betekent ook: inleveren van een deel van de eigenheid (‘voor je eigen 

bestwil’, en die van de sector).
• Werk samen met: MBO Digitaal, Kennisnet en SURF en eventueel het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs.

http://www.mbodigitaal.nl/
https://www.kennisnet.nl/
https://www.surf.nl/
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17Inspiratie uit de praktijk

Het maken van een 
leermiddelenlijst heeft ook iets 
lerends in zich 

 
Bij VISTA college is een heldere leermiddelenvisie opgesteld, als 
onderdeel van het schoolkostenbeleid. In de onderwijsvisie van de 
school staat dat flexibel en levenslang leren belangrijk is. 
Leermiddelen moeten dan ook betaalbaar zijn voor studenten, zodat 
iedereen kan studeren. John Kromhout, leermiddelencoördinator, 
vertelt over de aanpak en deelt tips. “De keuze voor de 
leermiddelen zou je moeten zien als de start van het onderwijs.”

Vertel, hoe kijken jullie tegen de 
leermiddelenvisie aan?
In onze onderwijsvisie staat dat flexibel en levenslang 
leren belangrijk is. Leermiddelen moeten dan ook 
betaalbaar zijn voor studenten, zodat iedereen kan 
studeren. Het liefst hanteren we een maximumbedrag, 
maar de ene studie vraagt nu eenmaal om exclusievere 
materialen dan de andere. Dit moet dan wel op 
tijd en goed bekend zijn. De leermiddelenvisie is in elk 
geval helder: de student moet een grote mate van 
keuzevrijheid hebben. Verder vinden we het belangrijk 
om rekening te houden met de moderne tijd, 
waarin onder andere blended learning een grote rol 
speelt. We moeten het meest efficiënte leermiddel 
inzetten voor de student. Dit kan in elke situatie anders 
zijn. Het optimum van blended learning is voor mij dat 
de student zelf zijn leermanier kan kiezen: digitaal, 
middels onderzoek, theoretisch onderzoek of wat dan 
ook. 

Bij wie ligt binnen VISTA college de 
verantwoordelijkheid voor de leermiddelenvisie?
De verantwoordelijkheid voor het leermiddel ligt bij de 
individuele onderwijsafdelingen, maar voorheen 
ontstond nog wel eens een wildgroei aan 
onderwijsproducten. Daarom hebben we een 
tussenschakel ingesteld: de leermiddelen coördinator. 
Hoewel ik het een schoolkosten coördinator noem. Ik 
bekijk of de lijsten kloppen, betaalbaar zijn en redelijk 
zijn. Ook check ik of we ons houden aan de wet en het 
servicedocument. We mogen immers niet zomaar alles 
in rekening brengen bij de student. 

Jullie hebben bewust niet voor een aanbesteding 
gekozen?
Dat klopt; het bleek dat wij als organisatie nog niet 
hoefden aan te besteden. Wel zorgen wij dat 
leermiddelen centraal te bestellen zijn bij onze 
preferred supplier, zodat de student een duidelijk 
overzicht heeft van de benodigdheden. Ook ouders 
bestellen vaak het liefst bij één partij. Maar, de student 
en dus ook de ouders hebben wel vrijheid in de 
leverancierskeuze. Ze hoeven dus niet bij deze 
preferred supplier te bestellen. Ze kunnen ook 
besluiten tweedehands boeken aan te schaffen. 

Wat zijn in jullie ogen de grootste voordelen van 
een preferred supplier?
Gemak voor de student door het overzicht, maar ook 
de mogelijkheid van gespreide betaling. Zelf bieden we 
deze financieringsvorm als ROC niet meer aan, omdat 
we er te veel tijd en geld aan kwijt waren. We lopen 
nauwelijks financieel risico meer op dit vlak. Bovendien 
krijgt de student nu ondersteuning, service en alsnog 
keuzevrijheid. 

Zijn er ook nadelen aan een preferred supplier? 
Of zaken om rekening mee te houden?
Natuurlijk, je moet wat vaker bellen en het callcenter is 
soms overbelast in piektijden. Maar, onze servicedesk 
heeft het afgelopen jaar beduidend minder klachten 
ontvangen. Dit komt vooral doordat we het 
schoolkostenbeleid in z’n geheel hebben aangepast. 
We hebben veel gebruiksmaterialen eruit gehaald en 
de school kosten met de leermiddelen gecombineerd. 

Fotografie: Shody Carem
an
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We hebben leermiddelenlijsten gestandaardiseerd, 
zodat alles veel duidelijker voor studenten en ouders 
werd. 

Hebben jullie het opstellen van het 
schoolkostenbeleid projectmatig aangepakt? 
We werden overvallen door het faillissement van onze 
educatieve boekhandel en de regelgeving vanuit 
de overheid. Vervolgens heb ik samen met de 
bedrijfsjurist de notitie voor het schoolkosten beleid 
geschreven. We zaten toen nog in een fusie, dus we 
moesten deze voor twee ROC’s maken. Gelukkig had 
één ROC al stappen gezet, dus die input konden we 
gebruiken als uitgangspunt. We hebben toen een 
nieuw beleid gemaakt dat grotendeels leek op de 
werkwijze die we al hadden en dit beleid is door het 
college goedgekeurd. Niet echt projectmatig dus, maar 
we hebben nu wel één aanspreekpunt voor 
leermiddelen. Daarna hebben we een standaard 
leermiddelenlijst gemaakt en de teams ondersteund 
bij het maken ervan. Door deze lijsten met de teams 
samen te stellen, wordt de lijst door de oefening 
steeds completer en beter. 

Hoe hebben jullie die standaard 
leermiddelenlijst geïmplementeerd?
Ik heb bewust geen bijeenkomsten georganiseerd, 
maar iedere afdeling de standaard gegeven. 
Daarbij heb ik ze de voordelen verteld, gevraagd om de 
lijst in te vullen en eventuele vragen laten stellen. In 
2020-2021 maakte 80% van de afdelingen hun lijst via 
de preferred supplier en 20% maakte de lijst zelf. Alle 
lijsten zijn naar de preferred supplier gegaan en 95% is 
in de standaard leermiddelen lijst uitgevoerd. Daarvan 
hebben we veel profijt. We krijgen als feedback van de 
constructeurs van de lijsten en de ondersteunende 
diensten dat het proces nu duidelijker en eenvoudiger 
is. 

Wordt dit een cyclisch proces?
Jazeker, in die zin dat elk jaar een evaluatie plaatsvindt 
in december voor de gehele organisatie. Dit willen we 
ook standaardiseren met een vragenlijst. 

Maakten jullie gebruik van een programma van 
eisen (PvE) voor het opstellen van het 
leermiddelen-/schoolkostenbeleid?
Nee, maar ik denk dat alles er wel inzit. 

Mogelijk moeten jullie gaan aanbesteden …
Onze samenwerkingsovereenkomst met de preferred 
supplier loopt inderdaad tot mei 2023, dus we moeten 
tegen die tijd beginnen met de voorbereidingen voor 
een eventuele aanbesteding. Het zal belangrijk worden 
in deze aanbesteding hoe de ondersteuner 
bijvoorbeeld met open leermateriaal omgaat.  
Als wij dat als school belangrijk vinden, moeten ze dat 
ook kunnen inbouwen. Die ontwikkelruimte is 
belangrijk. 

Wat wordt jullie aanpak?
We gaan de aanbesteding doen vanuit een PvE, omdat 
we dan kunnen controleren of we de juiste vragen 
stellen en het wel goed doen. Daar betrekken we ook 
onze inkoopafdeling bij en mogelijk een extern bureau. 
Ik denk dat een onafhankelijke partij erbij goed is. 

Gaan jullie dan het schoolkostenbeleid 
gebruiken als basis voor een PvE?
Ja. Ik ben benieuwd wat eruit komt en welke partijen 
aan onze eisen/wensen kunnen voldoen. Wat bij ons 
zwaar meeweegt, is dat wij als ROC ontzorgd willen 
worden. Als de partij die de aanbesteding krijgt geen 
gespreide betalingen wil doen, ontkomen wij er niet 
aan om zelf iets te regelen voor minderbedeelden. Dit 
willen we eigenlijk niet. We zijn tenslotte een school 
en geen administratiekantoor. 

 

“De belangrijkste tip bij het opstellen van 
een leermiddelenbeleid? Weet waarom je 

het doet. Wij hadden drie doelen: 
duidelijkheid voor de student, keuzevrijheid 

en het ontzorgen van onszelf.”
 

Inspiratie uit de praktijk
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Heb je tips voor andere ROC’s bij dit hele 
proces?
De belangrijkste tip bij het opstellen van een 
leermiddelenbeleid en schoolkostenbeleid is dat 
je weet waarom je het doet. Bij ons waren het dus die 
drie doelen: duidelijkheid voor de student, 
keuzevrijheid en het ontzorgen van onszelf. Elke keer 
als je wat wilt, vink je die doelen af. Dan bereik je 
langzaam maar zeker wat je voor ogen hebt. 

En nog andere tips?
Als je het hebt over de inhoud: hoe ga je zo’n 
leermiddelenlijst samenstellen? Daarvoor heb je een 
uniforme aanpak nodig en die hebben wij nu ook 
gehanteerd. Uniformeer je je leermiddelenlijst, dan 
kun je ook onderzoek doen. Als iedereen een eigen lijst 
maakt, wordt dat heel moeilijk. Houd ook altijd de 
kosten in de gaten. Je moet af en toe 
leermiddelenlijsten controleren. Als ik wil onderzoeken 
welke overige schoolkosten er zijn (excursies 

bijvoorbeeld), dan is er een blok in die lijst om te 
onderzoeken en kan ik er met de betrokkenen over 
praten. En nog een tip: de keuze voor de leermiddelen 
zou je moeten zien als de start van het onderwijs. 

Kan je die laatste tip uitleggen?
Als je een curriculum gaat opbouwen, moet je weten 
welke leermiddelen je gaat gebruiken. Vanuit een 
kwalificatiedossier kijk je wat je wilt en welke 
leermiddelen je daarbij kunt gebruiken. Soms duurt 
dat traject te lang en blijft de leermiddelenlijst liggen 
tot het laatste moment. Zonder leermiddelen kun je 
niet lesgeven! Vandaar dat de leermiddelen het begin 
van het onderwijsproces vormen. Het is belangrijk dit 
tijdig op orde te hebben. Het liefst voor 1 april, 
dus voor de drukte van de examens, afsluiting  
van het leerjaar en de voorbereidingen op het nieuwe 
leerjaar. 

Inspiratie uit de praktijk
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Verbind met HR, kwaliteit, 
ict en financiën

Stap 3
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Stap 3: Verbind met HR, kwaliteit, ict en financiën

Voor een integraal leermiddelenbeleid is verbinding noodzakelijk met het beleid van de 
school op het gebied van onder meer HR, kwaliteit, ict en financiën. Ook hiervoor zijn de 
nodige stappen te zetten.

3.1 HR-beleid
Maak de docententeams bewust van hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de opleiding. Het leermateriaal 
doet er ‘meer’ toe in situaties bij een kwantitatief of kwalitatief docententekort. Leermateriaal kan dan taken van de 
docent overnemen. Daarnaast kan de keuze van leermiddelen nieuwe eisen stellen aan de vaardigheden van 
docenten. Bij personaliseren en flexibiliseren speelt de keuze van het leermateriaal een belangrijkere rol dan in de 
huidige situatie waarin een docent nog geregeld een leermiddelenlijst kopieert zonder hier ieder jaar bewust te 
kijken. In het leermiddelenbeleid geef je verder ook antwoord op vragen als: Wat verwachten we van de docent op 
het gebied van ontwikkelen, delen, gebruiken van leermiddelen? Hoe ondersteunt de onderwijsinstelling hierbij, 
bijvoorbeeld met i-coaches, onderwijskundigen, etc.?

3.2 Kwaliteitsbeleid
Onderwijsinstellingen moeten de kwaliteit van de leermaterialen en daarmee de educatie van studenten bewaken 
en waar nodig verbeteren. Hiervoor voeren scholen beleid op kwaliteit, oftewel kwaliteitszorg. Het personeel dat 
zich hiermee bezighoudt, moet actief nagaan wat de onderwijsbehoefte van de studentpopulatie is en stemt het 
onderwijsleerproces daarop af. Het is belangrijk systematisch te kijken hoe de studenten zich handhaven in het 
onderwijs en of de gestelde doelen behaald zijn. Zorg dat leermiddelenbeleid en kwaliteitszorg goed op elkaar zijn 
afgestemd. Lees er meer over op wij-leren.nl.

3.3 ICT-beleid
Om op het digitale vlak succesvol te zijn, beschikken onderwijsinstellingen vaak over een gezamenlijk breedgedragen 
ict-beleidsplan. Effectieve ict-beleidsplannen zijn plannen waarbij docenten betrokken zijn bij het tot stand komen 
en bepalen van de inhoud. Deze plannen geven docenten handvatten over hoe ze ict kunnen integreren in de klas. 
De keuze voor digitale leermaterialen kan consequenties hebben voor de ict-infrastructuur en ook de vaardigheden 
van docenten. Beleid rondom beveiliging, toegang en architectuurprincipes van de school kan verschillen van de 
manier waarop de leverancier naar deze zaken kijkt. In welke mate voldoet de ICT van een leverancier aan de 
onderwijsstandaarden. Het is goed om als school na te denken over hoe je hiermee omgaat. Het aanleveren van 
gegevens die een leverancier nodig heeft om het systeem te laten werken, kan ook een probleem zijn. Wil je (en 
mag je) die gegevens als school wel verstrekken? Moet je daarvoor wellicht nog aparte contractuele afspraken 
maken? Ook dat is belangrijk om mee te nemen in het leermiddelenbeleid. 

 

“De keuze van leermiddelen 
kan nieuwe eisen stellen aan de 

vaardigheden van docenten.”
 

https://wij-leren.nl/kwaliteitszorg.php
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3.4 Financieel beleid
Een duidelijk leermiddelenbeleid moet niet alleen passen bij de onderwijsvisie, maar ook bij de budgetten van de 
school. Het is goed om het financiële beleid in gedachten te houden bij:

• de afweging tussen folio en digitaal, open en gesloten materiaal, of een combinatie daarvan;
• het kostenniveau voor de student, ook in vergelijking met opleidingen bij andere instellingen en passend bij de 

afspraken in het servicedocument schoolkosten;
• de keuze van één of meer distributiekanalen;
• de interne organisatie van leermiddelenselectie en verwerving/inkoop. Wat gebeurt centraal en 

wat decentraal?

https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-schoolkosten
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Stap 4: Formuleer en concretiseer je beleid

Als je je goed hebt voorbereid, je visie en ambities voor leermiddelen scherp hebt en naar 
het beleid op het gebied van HR, kwaliteit, ICT en financiën hebt gekeken, is het tijd om 
daadwerkelijk het integrale leermiddelenbeleid te formuleren en op papier te zetten. Dit doe 
je samen met het kernteam en eventuele andere stakeholders die je hebt geïdentificeerd. 

4.1 Programma van Eisen 
Een mogelijke vorm om leermiddelenbeleid te formuleren is om gezamenlijk te werken aan een 
programma van eisen (PvE) voor het leermateriaal van de opleiding. In dit PvE zijn de visie en ambitie van de 
instelling vertaald naar eisen aan het leermateriaal. Het team hanteert dit PvE bij het kiezen van leermateriaal of bij 
het zelf ontwikkelen hiervan. Over het gebruik van het PvE legt het team verantwoording af bij het management. 

4.2 Leermiddelenketen volgen
Een bruikbare indeling wanneer je je leermiddelenbeleid formuleert, zijn de stappen uit het leermiddelen proces. 
Voor iedere stap kun je dan eisen opstellen die in het PvE terugkomen. Mocht je deze precieze indeling niet 
gebruiken, let er dan wel op dat je in het leermiddelenbeleid over alle stappen uit deze keten iets zegt:

• Samenstellen van de leermiddelenlijst
• Publiceren van de leermiddelenlijst
• Bestellen van de leermiddelen door de student
• Betalen van de leermiddelen door de student
• Leveren van de leermiddelen
• Gebruiken van de leermiddelen

4.3 Activiteiten & projecten concretiseren
Na formulering van het leermiddelenbeleid kun je deze concreet maken met een aantal passende activiteiten en 
projecten voor de korte termijn. Deze projecten helpen de docententeams bij het kiezen of vormgeven van het 
lesmateriaal waarmee goed onderwijs wordt gegeven. Het helpt de school om de uitgangspunten en ambities bij te 
stellen op basis van praktische ervaringen. In de drie praktijkinterviews in deze handreiking zijn belangrijke 
voorbeelden van activiteiten en projecten.

 

“Het kiezen van (nieuwe) leermiddelen 
voor een langere periode vraagt om een 

doordachte projectmatige aanpak.”
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Stap 4: Formuleer en concretiseer je beleid

4.3.1 Leermiddelenlijst samenstellen
Om de eerste processtap – het samenstellen van de onderwijsbenodigdheden – goed te ondersteunen, is het van 
belang om een leermiddelenlijst samen te stellen. Deze lijst bevat ten minste al het leermateriaal dat de student tot 
zijn beschikking moet hebben. In het mbo kan het gaan om een gepersonaliseerde lijst, afgestemd op het 
opleidingsprogramma van de individuele student. Er wordt onderscheid gemaakt in verplicht en niet-verplicht 
materiaal. Een leermiddelenlijst is niet statisch voor de gehele studie; aan het begin van de opleiding geef je als 
mbo-school een globaal beeld van de leermiddelen die nodig zijn en daarmee ook van de kosten. De 
leermiddelenlijst kan echter van jaar tot jaar wijzigen. Meer hierover is te lezen in het servicedocument 
schoolkosten.

4.3.2 Keuzeproces leermiddelen
In het onderwijs kunnen mbo-scholen kiezen uit een ruim aanbod aan leermiddelen. In de praktijk komt het vaak 
voor dat een gekozen leermiddel niet optimaal past bij de wensen van docenten of bij de onderwijs visie van de 
school. Daarnaast benutten scholen lang niet altijd de verschillende functionaliteiten van het aangeschafte 
leermateriaal of blijkt achteraf dat docenten andere wensen hadden. Door leermiddelen doordacht te kiezen, sluit 
het aangeschafte leermateriaal beter aan bij de studenten, leraren en de onderwijsvisie van de school. Het kiezen 
van (nieuwe) leermiddelen voor een langere periode vraagt om een doordachte projectmatige aanpak. Het is 
daarom ook belangrijk om in nauw contact te zijn met de mensen die de leermiddelenlijsten samenstellen om er 
zeker van te zijn dat deze lijsten voldoen aan het leermiddelenbeleid.

https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-schoolkosten
https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-schoolkosten
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Inspiratie uit de praktijk

Van een pilot Leermiddelen naar 
een aanbestedingstraject 

Binnen ROC Amsterdam-Flevoland liep een 
pilot vanuit de regiegroep Leermiddelen om 
keuzevrijheid en kostentransparantie te 
bevorderen, echter wees Inkoop op de 
noodzaak van een aanbesteding. Suzan 
Tessels (manager ICT-afdeling en 
programmamanager Leermiddelen) 
en Jolanda Krijnzen (inkoper) blikken terug 

op een succesvol traject. “We zijn blij; er kwam ineens een verrassende partij als winnaar 
naar voren. Deze sluit goed aan bij ons gewenste leermiddelenbeleid.”

Allereerst, waarom zijn jullie gaan 
aanbesteden?
Suzan: Binnen ROC Amsterdam-Flevoland bestond een 
regiegroep Leermiddelen, waarin ik inmiddels samen 
met andere directeuren van alle diensten deelneem. 
Deze regiegroep is verantwoordelijk voor het 
leermiddelenbeleid en heeft ook ambities vastgesteld, 
zoals keuzevrijheid, tijdigheid van bestellen, 
transparantie over kosten, etc. Deze regiegroep had 
– al voor mijn tijd – een pilot (MBO4U) gestart om te 
kijken hoe ons ROC op een nieuwe manier leer-
middelenlijsten kon maken en leermiddelen kon laten 
bestellen door docenten. Centraal daarbij stonden 
keuzevrijheid en een duidelijke lijst met alle 
schoolkosten. We wilden de ambities van de 
regiegroep verder ontwikkelen in deze pilot, maar onze 
leverancier voor studiemateriaal bood hiervoor te 
weinig mogelijkheden. 

Jolanda: Bovendien moesten we ook gaan 
aanbesteden vanuit wettelijk oogpunt. Toen ons 
Programma van Eisen (PvE) om door te pakken op het 
leermiddelenbeleid werd gevalideerd, kwam dat 
hartstikke goed uit. We zeiden gelijk: dit wordt ons 
uitgangspunt voor de aanbesteding. 

Hebben jullie deze aanbesteding projectmatig 
aangepakt?
Suzan: Ja, binnen de regiegroep hebben we afgestemd 
wie we bij de aanbesteding moesten betrekken. We 

vonden het belangrijk om een goede 
vertegenwoordiging vanuit het onderwijs te hebben, 
maar het moest niet een te grote groep worden. We 
keken daarom bewust ook wie toegevoegde waarde 
kon leveren aan de aanscherping en uitbreiding  
van het PvE. Het zou gaan om minimaal drie 
reviewsessies. 

Jolanda: Omdat de groep betrokkenen uiteindelijk 
toch groter was, hebben we een eerstelijnsgroep en 
tweedelijnsgroep opgesteld. De mensen uit de eerste 
groep zaten bij de meetings en schakelden telkens met 
vertegenwoordigers uit de tweede groep. Dat werkte 
goed! 

En wie nam de leiding?
Suzan: Ik nam samen met Jolanda de leiding, waarbij 
wij regelmatig met de opdrachtgever schakelden. 
Met z’n drieën vormden we het kernteam en we 
hadden een strakke planning. Eerst deden we met de 
eerstelijnsgroep een kick-off, waarbij we van tevoren 
iedereen informatie gaven over een aanbestedings-
procedure. Vervolgens pakten we het hoofdstuk voor 
hoofdstuk aan. We maakten in Teams een omgeving 
aan, waar we telkens stukken reviewden met elkaar. 
We hebben uiteindelijk één extra meeting nodig 
gehad, maar hielden ons verder strak aan de planning. 
We hadden echt een supergoed team dat zich 
voorbereidde en de juiste vragen stelde. 

Suzan en Jolanda
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Was ieders rol in het project ook duidelijk? 
Suzan: Jazeker. De collega’s van Finance gingen 
bijvoorbeeld aan de slag met onderwerpen als 
bestellen, betalen, schooleigen middelen en de 
financiële afhandeling daarvan. De collega’s van 
Onderwijs letten op de samenstelling van de 
leermiddelenlijsten. En op directieniveau werd 
gekeken naar kostenbeheersing en bijvoorbeeld 
de koppeling met ROC-brede ambities. 

Hadden jullie voor de aanbesteding al een 
heldere visie op het leermiddelenbeleid?
Suzan: We hadden inderdaad al een duidelijke visie en 
ambitie ontwikkeld. Daar was de regiegroep 
Leermiddelen ook al mee bezig. Die visie en ambitie 
waren echt de basis van deze aanbesteding. 

Kun je iets vertellen over jullie visie?
Suzan: Wij vinden keuzevrijheid heel belangrijk voor 
studenten. In theorie was deze vrijheid er al, omdat 
studenten niet verplicht zijn om te bestellen bij de 
partij die de leermiddelenlijsten maakt. Toch bleek dat 
in de praktijk wel een logische stap. Daarom wilden we 
een tool met volledige transparantie in de 
verdienmodellen voor leveranciers én met keuzehulp 
voor studenten. Bestellen moet zo eenvoudig en 
goedkoop mogelijk worden. Dat houdt in dat er dus 
meer leveranciers beschikbaar zijn in die tool, zodat 
studenten een vergelijking kunnen maken. 

Jolanda: Ook wilden we de leveranciers ervan bewust 
maken dat de Wet op de vaste boekenprijs helemaal 
niet geldt voor het mbo. Verder hebben we in de 
aanbesteding ook gevraagd naar de visie van de 
leveranciers op open materiaal en de ontsluiting van 
open leermiddelen. 

Zijn jullie tevreden met het antwoord daarop? 
Suzan: Heel tevreden. De winnende partij ziet dat er 
belangrijke ontwikkelingen zijn in het mbo op het 
gebied van open materiaal. We moeten het juiste 
platform en de beste plek vinden waar we ook licenties 
ontsluiten, zodat daar ook open materialen ontsloten 
kunnen worden. De winnende partij wil ook de open 
leermid delen catalogus die ze ontsluiten via de tool 
beschikbaar stellen. 

Was dit de eerste aanbesteding? 
Jolanda: We hadden wel een overeenkomst met een 
leverancier die we ook promootten, maar die is nooit 
aanbesteed geweest. Dat hoefde ook niet, omdat de 
student rechtstreeks aan deze partij betaalde. Straks 
gaan we gebruikmaken van een andere leverancier, 
maar zo gaat dat met aanbestedingen. 

Nog even terug naar het PvE; jullie hebben deze 
gebruikt als leidraad?
Suzan: Ja, het PvE heeft goed geholpen om 
geen dingen over het hoofd te zien. We hebben 
eigenlijk alleen de eisen erin laten staan en aantal 
punten vertaald naar open vragen om meer een 
uit werkings richting aan te geven. Bijvoorbeeld 
over de manier van werken, implementatiewijze, etc. 
Verder hebben we de inhoud dus zo concreet mogelijk 
gemaakt volgens de SMART-methodiek. 

Jolanda: Suzan en ik zijn er eerst zelf heel goed 
doorheen gegaan, voordat we hem überhaupt lieten 
zien aan de groep. 

Inspiratie uit de praktijk

 

“Wij vinden keuzevrijheid heel belangrijk voor studenten. In theorie 
was deze vrijheid er al, omdat studenten niet verplicht zijn om te 

bestellen bij de partij die de leermiddelenlijsten maakt.” 
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Inspiratie uit de praktijk

Suzan: Uiteindelijk kregen we tijdens de Nota van 
Inlichtingen nog best veel vragen, maar dat is wel 
normaal voor een aanbesteding. Ook was het PvE 
soms nog wat tegenstrijdig. 

Het PvE is natuurlijk op de toekomst gericht; hoe 
konden jullie leveranciers goed uitvragen? 
Suzan: We hebben in elk geval gevraagd om een 
klikversie die we vast konden zien. Ook hebben we 
aangegeven dat een aantal onderdelen pas volgende 
zomer (of in 2023) gereed hoefden te zijn. Denk aan 
een koppeling met Eduarte. Ook hebben we demo’s 
gehad over het ontsluiten van meerdere leveranciers 
vanuit het oogpunt van keuzevrijheid. 

Jolanda: Samenvattend: we hebben de eisen 
wel geformuleerd, maar die hoeven bij de start 
niet allemaal al beschikbaar te zijn. We moeten 
wel weten in welke periode dat wel het geval 
zal zijn. 

Terugkijkend: wat ging heel goed als jullie één 
ding mogen noemen?
Jolanda: Vanuit mijn inkoopachtergrond zie ik dat het 
betrekken van mensen het allerbelangrijkste is 
geweest. We hebben vanuit alle geledingen mensen 
aangehaakt – ook vanuit het onderwijs. We werken 
met een eerstelijnsgroep en tweedelijnsgroep en 
daarboven zit een stuurgroep. Dat klinkt ingewikkeld, 
maar daardoor was er wel veel betrokkenheid. Voor 
mijn gevoel hebben we zo goed kunnen nadenken over 
wat we wilden. 

Suzan: En draagvlak gecreëerd. 

En minder goed?
Jolanda: Wat ik misschien als tip heb, is meer een 
intern ding. Bij ons is de procuratie erg lastig. Je hebt 
een overeenkomst en daar moet iemand naar kijken, 
maar soms moet je langer wachten omdat iemand 
bijvoorbeeld andere prioriteiten heeft of op vakantie 
is. Maar, dat zijn valkuilen die je op meerdere plekken 
tegenkomt. 

Hoe hebben jullie iedereen aangehaakt 
gekregen en het belang van integraal beleid 
laten inzien?
Suzan: Wij hadden al de regiegroep Leermiddelen en 
onze bestuurder vindt dit onderwerp ook belangrijk. 
Dat zijn factoren die helpen. We gaven ook regelmatig 
in verschillende gremia presentaties over waar we mee 
bezig zijn. Hierdoor maakten we onze verwachtingen 
van alle directeuren duidelijk. Kortom: communiceren, 
aanhaken, betrekken en belangrijk maken. 

Jolanda: Het is echt als project aangeschoten. Een spil 
zoals Suzan is daarbij belangrijk. Het belang was bij alle 
mensen duidelijk dankzij ieders betrokkenheid. En als 
mensen het belangrijk vinden, zetten ze ook een stapje 
extra. 

Jullie gaven ook aan dat studenten betrokken 
werden. Wat was hun rol?
Jolanda: Wij informeerden regelmatig de centrale 
studentenraad over onze werkzaamheden. We hebben 
ze ook gevraagd wat zij belangrijk vinden. Verder 
vroegen we opleidingsmanagers soms om iets te 
toetsen bij studenten. Ook in onze pilot MBO4U 
hadden we studenten al gevraagd wat zij belangrijk 
vinden. 

Hebben jullie het hele traject geëvalueerd of 
gaan jullie dat nog doen?
Jolanda: Nog niet, maar vanuit inkoop wil ik dat wel 
met hele team gaan doen. Het lijkt me goed om dit 
samen met Suzan op te pakken. 

Tot slot, willen jullie nog iets kwijt?
Suzan: Vaak zie je binnen organisaties: we willen iets, 
starten daarom een pilot en dat blijft een beetje 
doorgaan. Bij ons wat dit ook de bedoeling, maar toen 
kwam Inkoop met zwart-wit regels en dan moet je 
gaan aanbesteden. En we zijn blij, want zo kwam er 
toch ineens een verrassende partij naar voren die goed 
aansluit bij onze wensen en eisen. 



Implementeer en evalueer

Stap 5
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Als laatste stap wordt het leermiddelenbeleid ingevoerd. Een belangrijke stap in deze fase is 
analyseren wat het nieuwe beleid betekent voor de gehele leermiddelenketen van de school: 
van de leermiddelenlijst samenstellen tot aan de inkoop en het gebruik in de klas. 

Leidt het leermiddelenbeleid tot het gebruik van nieuwe leermiddelen? Let er dan op dat de verschillen tussen het 
oude en nieuwe leermiddel groot kunnen zijn. Mocht dit het geval zijn, dan vraagt dit om een gefaseerde invoering. 
Begin bijvoorbeeld eerst met enkele klassen en pas de planning hierop aan. Besteed ook aandacht aan het leren 
omgaan met het nieuwe leermiddel door docenten. Denk bijvoorbeeld aan een training door uitgevers en/of eigen 
personeel (i-coaches, onderwijskundigen), waarin docenten de mogelijkheden van het leermiddel optimaal leren 
benutten.

Tot slot is het belangrijk dat je na invoering de tijd neemt om het nieuwe leermiddelenbeleid te evalueren. Wat ging 
goed en wat kon beter of anders? Evalueer jaarlijks samen met het kernteam het leermiddelen beleid en kom zo tot 
een efficiënte aanpak die aansluit bij de school. Op beleidsniveau is het aan te raden eenmaal per twee jaar te 
evalueren.

Stap 5: Implementeer en evalueer
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Bronnen en begrippen
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Bronnen en begrippen

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Kennisnet - Stappenplan keuzeproces leermiddelen in het primair en voortgezet onderwijs

Kennisnet - Stappenplan voor het kiezen van nieuwe (digitale) leermiddelen

Kennisnet - Visieversneller - Ontwikkel een ict-visie met de Visieversneller

GEU - Denkhulp

Model voor Leermiddelenbeleidsplan

Wij-leren.nl - Kwaliteitszorg

Wij-leren.nl - Wat maakt een ict-beleidsplan zo effectief?

https://www.kennisnet.nl/app/uploads/kennisnet/digitale-leermiddelen-toetsen/Documenten/Kennisnet-Stappenplan-leermiddelen-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs.pdf
https://www.kennisnet.nl/publicaties/stappenplan-voor-het-kiezen-van-nieuwe-digitale-leermiddelen/
https://www.kennisnet.nl/diensten/visieversneller/
https://geu.nl/wp-content/uploads/2015/10/GEU-Denkhulp-januari-2013-1.pdf
https://maken.wikiwijs.nl/bestanden/72506/Model_beleidsplan.pdf
https://wij-leren.nl/kwaliteitszorg.php
https://wij-leren.nl/ict-beleidsplan-onderwijs.php
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Bronnen en begrippen

Edustandaard
Edustandaard is een platform waar alle partijen binnen het onderwijsveld bij elkaar komen om 
afspraken te maken. Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over het vindbaar maken van digitaal 
leermateriaal door middel van vastgestelde begrippen of over het overbrengen van studentgegevens 
van het ene systeem naar het andere. Zie ook Edustandaard.

Integraal leermiddelenbeleid
We noemen leermiddelenbeleid integraal wanneer het is afgestemd met het:
• Ict-beleid
• Personeelsbeleid
• Kwaliteitsbeleid
• Financieel beleid
• Onderwijskundig en pedagogisch beleid

Keten
De partijen die binnen de leermiddelenketen samenwerken ter ondersteuning van de processen 
bepalen, bestellen, betalen, toegang en gebruik van digitaal leermateriaal. Ketenpartijen zijn hiermee 
van elkaar afhankelijk en maken ketenbrede afspraken met elkaar.

Leermiddelenbeleid
Leermiddelenbeleid is een meerjarig, duurzaam beleid dat is gebaseerd op (publieke) waarden. 
Leermiddelenbeleid geeft binnen de school richting aan keuzes met betrekking tot het keuzeproces, 
de inkoop en de implementatie van (digitale) leermiddelen. Deze keuzes worden gebaseerd op de 
visie op leren die de instelling hanteert.

Leermiddelenkeuzeproces
Het kiezen van (nieuwe) leermiddelen voor een langere periode. Idealiter wordt dit keuzeproces 
projectmatig ingericht.

https://www.edustandaard.nl/
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Leermiddelenlijst
Voor de inschrijving maakt de school duidelijk welke onderwijsbenodigdheden een student voor een 
bepaalde opleiding moet hebben middels een leermiddelenlijst. Op de leermiddelenlijst in het mbo 
staan onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. Dit kunnen onder andere zijn: boeken, 
softwarelicenties en een laptop, een en ander goed op elkaar afgestemd. Ook sport- en werkkleding 
en -schoeisel kunnen horen bij onderwijsbenodigdheden. De school bepaalt de functionele 
specificaties van de onderwijs benodigd heden, niet zijnde een specifiek merk. In het mbo staan op de 
leermiddelenlijst alleen de leermiddelen die door de student zelf betaald moeten worden. De 
leermiddelenlijst geeft daarmee inzicht in de kosten voor een bepaalde periode.

Leermiddelenvisie
De manier waarop een onderwijsinstelling naar (het gebruik van) leermiddelen kijkt en welke 
randvoorwaarden aan leermiddelen worden gesteld.

Onderwijsvisie
De manier waarop een onderwijsinstelling onderwijs wil bieden aan haar studenten. Gedifferentieerd 
en gepersonaliseerd leren kunnen bijvoorbeeld onderdeel zijn van een onderwijsvisie.

Programma van eisen
Het programma van eisen: leermiddelen(keten) in het mbo (PvE) formuleert basiseisen en wensen op 
het gebied van (digitale) leermiddelen. Check hier het Programma van eisen.

Schoolkostenbeleid
De school vertaalt de afspraken uit het servicedocument naar haar eigen schoolkostenbeleid. 
Sinds 1 januari 2018 heeft de studentenraad instemmingsrecht op dit beleid van de school. Op basis 
van het beleid bepaalt de school voor al haar opleidingen welke onderwijsbenodigdheden nodig zijn. 
Voor dezelfde opleiding kunnen bij verschillende scholen verschillende onderwijsbenodigdheden 
worden voorgeschreven – dat kan omdat de onderwijsmethodiek per school kan verschillen. Vóór de 
inschrijving maakt de school duidelijk welke onderwijsbenodigdheden voor de opleiding benodigd 
zijn. Leermiddelenbeleid is voor veel scholen onderdeel van het schoolkostenbeleid.

Bronnen en begrippen

https://mbodigitaal.nl/wp-content/uploads/2021/01/Regie-op-leermiddelen-PvE.pdf




Ga naar mbodigitaal.nl/doorpakken voor het volledige programma  

https://mbodigitaal.nl/programmas/programma-doorpakken-op-digitalisering/
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