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Voorwoord
De markt voor onderwijsbenodigdheden van het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) verandert snel. Dat vraagt om het bijwerken van bestaande informatie. Dit rapport is een update van het
Inventarisatierapport Leermiddelenbeleid MBO, door Kennisnet en
saMBO-ICT uit 2013, en een aanvulling daarop. De nadruk van dit
rapport ligt op de meest recente ontwikkelingen in de markt voor
onderwijsbenodigdheden en bevat geen herhaling van wat in 2013 is
onderzocht en opgeschreven.
De directe aanleiding voor deze update is de marktconsultatie in het
MBOcloud-programma van saMBO-ICT. Deze publicatie is het resultaat
van een van de activiteiten die is opgezet om bestuurders te ondersteunen bij het thema onderwijsbenodigdheden. Met dit rapport willen wij
bestuurders in het mbo snel zicht geven op de markt voor onderwijsbenodigdheden en de gangbare leveringskanalen. Dit inzicht, samen met
de handreiking onderwijsbenodigdhedenbeleid en het ‘Juridisch kader
onderwijsbenodigdheden mbo’, kan mbo-instellingen helpen hun positie en strategie te bepalen in deze markt. Daarnaast kan dit inzicht
helpen het onderwijsbenodigdhedenbeleid op mbo-instellingen vorm
te geven en te sturen op resultaten.
De basis voor deze publicatie ligt in de volgende bronnen: het eerder
genoemde inventarisatierapport, de Schoolkostenmonitor 20152016, de Hoe?zo! publicatie over onderwijsbenodigdhedenbeleid en
een inventarisatie van onderwijsbenodigdheden en kosten bij het
Albeda College. De meest recente ontwikkelingen zijn opgetekend
op basis van gesprekken met experts van Kennisnet en saMBO-ICT.
Andere informatiebronnen zijn online leermiddelenlijsten, rapporten
van adviesbureaus en diverse andere online bronnen.

“Het uiteindelijke doel is het aanbod van
leermateriaal beter te laten aansluiten
op de vraag.”
De cijfers die dit rapport presenteert, zijn bedoeld om een indicatie
te geven van de omvang van de markt. Ondanks de rijkheid van de
gebruikte bronnen is het namelijk ondoenlijk om nauwkeurige
financiële cijfers te achterhalen over de omvang van de markt of de
marktaandelen van leveranciers. De financiële gegevens van uit
gevers en distributeurs zijn bijvoorbeeld opgenomen in de jaar
verslagen van de concerns waar ze onderdeel van zijn. Het is niet
mogelijk om daaruit de gegevens af te leiden van alleen de leveranciers aan studenten in alle verschillende sectoren. De diverse schooladministraties zijn zo verschillend ingericht dat ook daar geen
betrouwbaar beeld uit te destilleren valt.
saMBO-ICT en Kennisnet hopen dat dit rapport bijdraagt aan een
goede discussie over de marktontwikkelingen in het mbo. Het
uiteindelijke doel hiervan is dat het aanbod aan leermaterialen beter
aansluit op de vraag van het onderwijs. Want alleen dan kan in het
mbo onderwijs worden gegeven dat past bij elke student en dat hen
voorbereidt op vakmanschap in de 21e eeuw.
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1 Samenvatting
Het mbo is in beweging. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samen
leving vragen om steeds andere beroepsvaardigheden. Instellingen in het mbo
willen inspelen op deze veranderingen én meer onderwijs op maat aanbieden.
Dat wordt mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld eigentijds leermateriaal.
Om dat te kunnen aanbieden, willen instellingen flexibeler kunnen inkopen,
meer op maat gemaakte boeken en readers gebruiken en meer digitaal werken.

Eigentijds en gepersonaliseerd
onderwijs
De komende jaren zal duidelijk worden waar
de balans ligt tussen schoolboeken en
digitaal materiaal. De inzet van digitale, soms
adaptieve, leermiddelen in het onderwijs
past bij de wens om eigentijds en gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden. Over het
algemeen gebruiken docenten digitaal
materiaal in combinatie met schoolboeken.
Zowel student als docent kunnen dan de
positieve kanten van beide soorten leer
middelen benutten.
Docenten krijgen in de digitale omgeving
inzicht in de studievoortgang van studenten
en ondersteuning door middel van pedagogische, didactische en inhoudelijke aan
vullingen. Studenten kunnen dankzij deze
leermiddelen leren op hun eigen niveau en
in hun eigen tempo. Schoolboeken worden
vaker op maat gemaakt voor een opleiding
of een regio en gaan daarmee steeds meer
lijken op readers. Dit heeft wel nadelige
effecten voor de studenten, die deze boeken
minder makkelijk kunnen doorverkopen.
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Productaanbod verbeteren
Partijen in de markt reageren op de veranderende vraag vanuit de instellingen, het
aanbod van lesmateriaal is daarmee in
beweging. Instellingen willen flexibeler
inkopen, op het moment dat het nodig is, in
plaats van vooraf in te slaan. Ook willen zij
vaker digitaal werken en willen zij meer op
maat gemaakte boeken en readers gebruiken. Dit heeft tot gevolg dat de spelers in de
markt voor onderwijsbenodigdheden op
zoek zijn naar hun toegevoegde waarde in
de veranderende markt. Partijen proberen
tegemoet te komen aan de wensen van
instellingen door enerzijds het product
aanbod te verbeteren en anderzijds producten en diensten meer geïntegreerd aan te
bieden. De kenniscentra herpositioneren
zich door leermiddelen nu commercieel aan
te bieden en zich te richten op trainingen,
ondersteuning en andere onderwijsdiensten.
Het aantal partijen dat leermateriaal verkoopt aan studenten groeit sterk. Studie
materiaal wordt vaker ook door ‘algemene’
(online) winkels verkocht.

Professionalisering van
onderwijsbenodigdhedenbeleid
Er is een duidelijke professionalisering te zien
in het onderwijsbenodigdhedenbeleid van
instellingen in het mbo. Onderdeel van deze
professionalisering is samenwerking tussen
dezelfde opleidingen op andere locaties. Die
professionalisering kan leiden tot onder meer
lagere kosten en betere voorwaarden voor
zowel de instellingen als de studenten. Tot
voor kort onderhandelden instellingen niet
tot nauwelijks met distributeurs of uitgevers
over de prijs van onderwijsbenodigdheden.
Waar voorheen nog provisies met scholen
werden afgesproken, zoeken instellingen nu
echter naar manieren om dit eventuele
prijsvoordeel direct ten goede te laten komen
aan de deelnemersstudenten, bijvoorbeeld
via kortingen op het leermateriaal.
Instellingen willen graag ontzorging en ondersteuning bij het opstellen en verspreiden van
onderwijsbenodigdhedenlijsten. Distributeurs
spelen hierin een belangrijke rol. Zij ontzorgen
de instellingen door te ondersteunen bij het
opstellen van de lijsten, de publicatie hiervan
en het afhandelen van andere zaken.
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2 De markt voor onderwijs
benodigdheden in het mbo
Jaarlijks kopen de 65 instellingen en de bijna 480.000 studenten in het mbo voor
ongeveer €130 miljoen tot €160 miljoen euro aan onderwijsbenodigdheden1.
Onder deze onderwijsbenodigdheden vallen schoolboeken, digitaal leermateriaal,
readers, producten en diensten van de school en persoonlijke uitrusting.
De markt voor deze onderwijsbenodigd
heden in het mbo is complex. Het werk van
minstens 80 verschillende uitgevers (waaronder 5 grote) komt via een beperkt aantal
distributeurs terecht bij de studenten en
instellingen. Daarnaast zijn er nog talloze
webwinkels, lokale boekhandels en vak
winkels die de studenten voorzien in alles
wat ze nodig hebben.
Studenten zijn in principe zelf verantwoordelijk
voor het aanschaffen van hun onderwijs
benodigdheden, maar het komt ook voor dat
de instelling deze levert. Bestellen, betalen en
leveren kunnen via verschillende partijen
lopen. Hoe dat is geregeld, verschilt per
product en per instelling. Deze complexiteit
maakt het lastig om hier vanuit de instelling op
te sturen. Met dit overzicht hopen we inzicht te
1

Zie paragraaf Omvang van de markt

geven in deze complexe markt van onderwijsbenodigdheden in het mbo.

2.1 Maatwerk en
onderwijsbenodigdheden
Bestuurders in het mbo hebben in het
manifest MBO2025 gezamenlijk uitgesproken
te werken aan een toekomstbestendig mbo.
Op deze manier willen mbo-instellingen
sneller inspelen op de veranderingen in de
arbeidsmarkt en meer onderwijs op maat
aanbieden, bijvoorbeeld met de introductie
van keuzedelen en meer flexibele kwalificatiedossiers. De herziening van de kwalificatiestructuur moet hieraan bijdragen. Ook het
professionaliseren van onderwijsbenodigd
hedenbeleid en inkoop van onderwijsbenodigdheden is hierbij van belang.

Adaptief leermateriaal
De inzet van adaptieve, digitale leermiddelen
past bij de wens van mbo-instellingen om
eigentijds en gepersonaliseerd onderwijs
aan te bieden. Adaptief studiemateriaal past
zich aan op het niveau en de leerkenmerken
van studenten. Zo kan elke student op zijn
eigen niveau en in zijn eigen tempo leren.
Uitgevers spelen hierop in en brengen nieuw
leermateriaal op de markt, waaronder
digitale leermaterialen. Het gebruik van
digitale leermaterialen levert informatie op
over de prestaties en de voortgang van
studenten. Docenten kunnen deze data
vervolgens benutten om gericht in te grijpen
in het leerproces, of om het onderwijs te
verbeteren (learning analytics). Zo stemmen
zij het onderwijs nog beter af op het niveau
en de leerstijl van de betreffende student.

Professionaliseren van inkoop
Aan de kant van de instelling is een duidelijke professionalisering te zien rond
onderwijsbenodigdhedenbeleid en inkoop
van onderwijsbenodigdheden. Een voor-
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beeld daarvan is dat instellingen lijsten met
onderwijsbenodigdheden vaker opstellen in
overleg met dezelfde opleidingen op andere
locaties.
Ook hebben instellingen meer aandacht voor
de kosten voor studenten. Tot voor kort
onderhandelden zij niet tot nauwelijks met
distributeurs of uitgevers over de prijs van
onderwijsbenodigdheden2. De gedachte
daarbij was, onterecht, dat de prijzen voor
bijvoorbeeld boeken vast zouden liggen. In
2013 bleek uit onderzoek dat ongeveer de
helft van de instellingen provisie ontving over
de materialen die de studenten afnamen bij de
distributeur. De hoogte van deze provisie lag
volgens schatting tussen 5% tot 7.5%3. Deze
provisie vloeit direct terug naar de betreffende
opleiding. De laatste jaren kiezen instellingen
ervoor in plaats van een provisie een korting
aan studenten af te spreken met de distributeur. De juridische kant hiervan is
beschreven in het ‘Juridisch kader onderwijs
benodigdheden mbo’. Zie hiervoor Hoofdstuk
6: Verwerving Onderwijsbenodigdheden,

Kennisnet, 2013, Inventarisatierapport Leermiddelenbeleid MBO
3
Kennisnet, 2013, Inventarisatierapport Leermiddelenbeleid MBO. Aangevuld door gesprekken met experts
		
2

en dan specifiek paragraaf 6.2: Kortingen en
provisies.

Samenwerkingsovereenkomst
tussen instelling en distributeur
Instellingen maken centraal afspraken met de
distributeur op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Op basis daarvan kunnen
distributeurs diensten verlenen. Een voorbeeld
van deze dienstverlening is dat distributeurs
elk jaar bestaande onderwijsbenodigdhedenlijsten voorleggen aan instellingen of opleidingen, zodat zij deze kunnen aanpassen en

goedkeuren. Na goedkeuring op deze lijsten
maakt de distributeur deze beschikbaar voor
de studenten. Daarnaast kunnen distributeurs
andere zaken afhandelen voor de instelling.
Bijvoorbeeld het factureren van extra kosten
zoals uitjes, praktijkmateriaal en VCA-examens.
Het incassorisico verschuift daarmee van de
instelling naar de distributeur.

2.2 Omvang van de markt
Deze tabel geeft een voorzichtige schatting
van wat instellingen en studenten jaarlijks
uitgeven aan onderwijsbenodigdheden.

Categorie

Minimaal

Maximaal

Schoolboeken

€59,000,000

€83,000,000

Digitaal leermateriaal/ ict

€7,000,000

€46,000,000

Readers

€8,000,000

€15,000,000

Persoonlijke uitrusting

€14,000,000

€21,000,000

Diensten en producten
van de instelling

€34,000,000

€39,000,000

Totale omvang markt

€122,000,000

€204,000,000
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Al deze uitgaven bij elkaar vormen de markt
voor onderwijsbenodigdheden. De cijfers zijn
afgerond op miljoenen.
De totale omvang van de markt voor onderwijsbenodigdheden ligt ergens tussen de
€122 miljoen en €204 miljoen euro. Hiervan is
€59 miljoen tot 83 miljoen euro bestemd voor
schoolboeken. Aan readers besteden instellingen tussen de 8 miljoen en de 15 miljoen
euro. Aan hun persoonlijke uitrusting besteden leerlingen tussen de 14 miljoen en de
21 miljoen euro. De bestedingen aan digitaal
materiaal komen uit tussen de 7 miljoen en
de 46 miljoen euro. Het is onduidelijk waar dit
grote verschil vandaan komt. Mogelijk is de
oorzaak hiervan dat instellingen de kosten
voor digitaal leermateriaal niet eenduidig
registreren of dat studenten het materiaal als
onderdeel van het folio materiaal aan
schaffen. Jaarlijks geven instellingen en
leerlingen tussen de 34 miljoen en 39 miljoen
euro uit aan diensten en producten van de
instelling.
De markt voor onderwijsbenodigdheden
groeide de afgelopen jaren niet tot nauwelijks. De studiekosten voor studenten bleven
ongeveer gelijk4 en het aantal studenten

4

SEO & Oberon, 2016, Schoolkostenmonitor 20152016

daalt5 sinds 2010. Door dit krimpende aantal
studenten zal de marktomvang de komende
jaren vermoedelijk afnemen.

2.3 Markt in beweging
De markt van onderwijsbenodigdheden is flink
in beweging. De wens van instellingen om het
onderwijs te personaliseren heeft als gevolg
dat opleidingen flexibeler willen inkopen, meer
digitaal gaan werken en boeken en readers op
maat willen inkopen. Dit leidt ertoe dat de
spelers in de markt op zoek zijn naar hun
toegevoegde waarde in de veranderende
onderwijsbenodigdhedenketen.
5

Ontwikkeling van het aantal deelnemers

Uitgevers

Software
leveranciers

Distributeurs

Instellingen ontzorgen
In de veranderingen op de markt bestaan
een aantal trends. Partijen proberen door
differentiatie in productaanbod en de
integratie van producten en diensten tegemoet te komen aan de wens van instellingen.
Dit is nu vooral zichtbaar in het voortgezet
onderwijs. Een voorbeeld is distributeur
Iddink die tegelijkertijd fungeert als LAS
leverancier (via magister en Eduarte) en
toetsleverancier (via Wintoets). Van Dijk
Educatie is naast distributeur nu ook uit
gever en ontwikkelt onderwijsplatforms die
docenten ondersteunen. Tegelijkertijd
brengt de opkomst van digitale leer
materialen een verschuiving mee in de

Uitgevers

Software
leveranciers

Distributeurs
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distributie van onderwijsbenodigdheden.
De rol van de distributeur verdwijnt doordat
uitgevers steeds vaker zelf hun digitale
middelen aanbieden aan studenten.
Ook kenniscentra herpositioneren zich. De
overgang van de kwalificatiedossiers van
kenniscentra naar het SBB zorgde ervoor dat
deze centra leermiddelen commercieel gingen
aanbieden. Daarnaast richten ze zich op
trainingen, ondersteuning en andere onderwijsdiensten. Aandachtspunt voor bestuurders van de kenniscentra is hoe om te gaan
met de leermiddelen die in voorgaande jaren
zijn ontwikkeld met publiek geld.

Meer aanbieders van
onderwijsbenodigdheden
Een laatste trend is de groei in het aantal
aanbieders van onderwijsbenodigdheden.
Studieboeken zijn niet meer het exclusieve
domein van onderwijspartijen. Grote (web)
winkels zoals Staples en Bol.com betreden de
markt voor onderwijsbenodigdheden en
leveren steeds meer schoolboeken en
andere benodigdheden. Een aantal van deze

partijen, bijvoorbeeld bol.com, faciliteert ook
de tweedehands markt voor schoolboeken.
Het kopen en verkopen van tweedehands
boeken is daarmee een stuk eenvoudiger
geworden voor studenten.

9

3 Schoolboeken
Voor de meeste opleidingen in Nederland zijn boeken6 nog
steeds de basis voor het overbrengen van leerstof. De inhoud
van schoolboeken bestaat uit leer-, verwerkings- en oefenstof.
Het boek is vrijwel altijd de uitwerking van een deel van het
curriculum voor een bepaald vak.
Toch daalt het bedrag dat jaarlijks wordt uitgegeven aan folio schoolboeken
licht voor alle sectoren in het onderwijs7. Opleidingen kiezen steeds vaker
voor een digitaal alternatief of gebruiken het boek samen met het digitale
leermiddel. De verwachting is dat schoolboeken de komende jaren zeker
blijven bestaan, maar in toenemende mate gekoppeld zijn aan een digitaal
leermiddel. De komende jaren zal duidelijk worden waar de balans ligt tussen
schoolboeken en digitaal materiaal.

Onderscheid tussen reader en schoolboek vervaagt
Een trend van de afgelopen jaren is dat uitgevers het lees-, werk- en oefendeel
bundelen in één fysiek boek. Dit betekent dat het onderscheid tussen een
schoolboek en een reader langzaam vervaagt. Schoolboeken zijn steeds vaker
‘made to fit’ voor een bepaalde opleiding of locatie. De opleiding kan daarmee
beschikken over een actueel boek dat goed aansluit op de specifieke eisen
van die opleiding of locatie, bijvoorbeeld door voorbeelden uit de regio. Deze
ontwikkeling is dus praktisch voor docenten. De student ondervindt hier
hinder van als hij deze specifieke schoolboeken wil doorverkopen.
6

7

Voor deze beschrijving is gekozen om gedigitaliseerde schoolboeken (boek achter glas)
te zien als digitaal leermateriaal.
PWC, 2016, Entertainment and Media Outlook for the Netherlands 2016-2020
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Vijf grote uitgevers hebben ongeveer 80%
van de markt voor schoolboeken in handen.
De markt voor schoolboeken is hiermee
sterk geconcentreerd. De vijf betreffende
uitgevers zijn Malmberg, ThiemeMeulenhoff,
Noordhoff, Deviant en Edu’Actief. Deze
laatste twee zijn mbo-specifiek. Er zijn ook
tientallen kenniscentra die leermateriaal
uitgeven. Daarnaast zijn er ruim 20 educatieve uitgevers en 80 vakspecifieke uitgevers
die zich richten op de mbo-markt8.

Verkoop van schoolboeken
via het web
Bij de distributeurs is Van Dijk Educatie met
een marktaandeel van tussen de 70% en
90% veruit de grootste9. De Lisette Werter
Groep en OsingadeJong zijn twee andere
landelijke partijen. Kettenis en Dekkers zijn
lokale partijen. Voorbeelden van grote
detailhandels zijn Bol.com en Marktplaats.nl
waar veel nieuwe en tweedehands boeken
worden gekocht en verkocht. Verder ver8

9

Inventarisatie Kennisnet aan de hand van openbare
bronnen Albeda College, Uitgevers, 2016
Kennisnet, 2013, Inventarisatierapport Leermiddelenbeleid MBO Albeda College, 2013 - 2016, kengetallen
onderwijsbenodigdhedenbeleid

koopt een groot aantal detaillisten nieuwe
en tweedehands schoolboeken via het web,
zoals tweedehandsstudieboeken.nl en studie
boekencentrale.nl.
Studenten kiezen zelf waar zij hun studieboeken aanschaffen. Vaak zijn schoolboeken
te koop bij de distributeur, een boekhandel

of direct bij de uitgever. In principe kunnen
studenten per schoolboek een andere keuze
maken over waar zij deze aanschaffen.
In het ‘Juridisch kader onderwijsbenodigd
heden mbo’ staan de juridische gevolgen
hiervan beschreven. Zie hiervoor hoofdstuk 4:
Kosten voor de student.
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4 Digitaal leermateriaal
Er zijn verschillende soorten digitaal leermateriaal. Het kan gaan om een pdf-versie
van een schoolboek, maar het kan ook een
volledige digitale omgeving zijn, die zowel
onderwijsinhoud biedt als een compleet
online platform om het onderwijsleerproces te faciliteren. Specifieke vormen van
digitaal leermateriaal zijn simulaties en
virtuele omgevingen die opleidingen gebruiken om de werkelijkheid na te bootsen.
Generieke software, zoals Office suites of
grafische programma’s en Onderwijs
leeromgevingen, vallen buiten deze
beschrijving van digitaal leermateriaal.

De markt voor digitaal leermateriaal groeit gestaag. Opleidingen gebruiken
steeds meer en steeds vaker digitaal materiaal in het onderwijs. Digitaal leermateriaal is leermateriaal waarvoor een device, zoals een tablet of laptop,
nodig is om het te kunnen gebruiken. Vermoedelijk wordt in de komende jaren
duidelijk waar de balans ligt tussen schoolboeken en digitaal materiaal.

De komende jaren zullen we meer gaan
zien dat uitgevers methoden ontwikkelen
die volledig digitaal zijn. Uitgevers bieden
digitaal leermateriaal vaak aan in een
complete leeromgeving met functionali
teiten die vroeger door andere partijen
geleverd werden. Digitale omgevingen zijn
steeds vaker adaptief en mediarijk en
bieden daarbij ook de mogelijkheid voor
monitoring en toetsing. Uitgevers leveren
hierbij vaak een dienst aan docent en
instelling om voortgang en leerresultaten te
monitoren. Content, oefenmateriaal en
monitoring komen samen in een soms

12

van de schoolboeken complexer, omdat de
deelnemers de licentie niet kan door
verkopen.
De inzet van digitaal leermateriaal vraagt
daarom om een bewuste keuze van docenten en bestuurders. De wens van het onderwijs is dat studenten de mogelijkheid krijgen
om beide producten los te kopen en te
verkopen. Dit biedt studenten maximale
keuzevrijheid.

Abonnement en licentie

adaptief, multimediaal platform waar docenten en studenten direct toegang toe hebben.

Digitaal leermateriaal in combinatie
met schoolboek
Uitgevers bieden digitaal leermateriaal over
het algemeen aan in combinatie met schoolboeken, of als aanvulling daarop. Het voordeel van deze combinatie is dat docenten de
unieke voordelen van beide effectief kunnen
inzetten. Deze combinatie van schoolboeken
en digitaal leermateriaal is op basis van

functionaliteit, waarbij een docent kan kiezen
wanneer hij welk materiaal inzet, of prijs.
Bijvoorbeeld als de leverancier beide producten voor één prijs aanbiedt.
De combinatie kan echter tot problemen
leiden. Allereerst doordat de levering van
digitaal materiaal en schoolboek aan de
student op een andere manier verloopt. Ook
gebruiken studenten en docenten soms
slechts een deel van de geboden producten,
terwijl zij voor beide betalen. Als laatste
maakt deze combinatie het doorverkopen

Uitgevers kiezen er steeds vaker voor hun
producten aan te bieden in verschillende
abonnementsvormen. Zo kunnen docenten
een abonnement afsluiten waarin zij binnen
een methode flexibel kunnen kiezen tussen
boek en digitaal materiaal. Hierbij is het boek
vaak leerboek en werkboek ineen en dus
voor eenmalig gebruik. Studenten krijgen
hierbij een jaarlijkse licentie op digitaal
materiaal. Dit betekent dat studenten na
afloop van hun licentie geen toegang meer
hebben tot het leermateriaal. Deze vorm
maakt het doorverkopen van de schoolboeken daardoor complexer.
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Studenten kopen het meeste materiaal in bij
uitgever of distributeur als losse licentie voor
toegang tot de digitale omgeving. Studenten
verkrijgen toegang tot het digitale leer
materiaal via de elektronische leeromgeving
(elo) van de instelling of via de omgeving van
de uitgevers. Sommige digitale producten
kunnen studenten gratis gebruiken bij aanschaf van het bijbehorende boek. De uitgevers berekenen dan de kosten van de digitale
omgeving door in de prijs van het boek.
Zodra een student een licentie aankoopt,
betaalt hij daarmee ook voor de dienst of
omgeving die de uitgever levert aan de
instelling of docent. Deze omgeving is voor
de opleiding ook een factor in de keuze voor
een bepaalde methode of leermiddel. De
opleiding kan immers bepaalde digitale
leermiddelen voorschrijven die de beste
portal bieden voor de leraar. De juridische
gevolgen hiervan staan beschreven in het
‘Juridisch kader onderwijsbenodigdheden
mbo’, paragraaf 4.3.2: Licenties.

Zoeken naar meerwaarde
De directe verbinding tussen student en
leverancier heeft gevolgen voor de andere

partijen in de onderwijsbenodigdheden
keten, zoals de softwareleveranciers en
distributeurs. Om een positie in de markt te
behouden, zijn deze partijen gedwongen zich
te heroriënteren. Partijen die geen directe
meerwaarde hebben, zullen uiteindelijk

verdwijnen. Alle partijen zoeken nu al naar
waar ze deze waarde kunnen leveren en
experimenteren daarmee.
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5 Readers
Een reader is een product van de instelling waarin content uit verschillende
bronnen is gebundeld die volgens deze instelling relevant is voor het curriculum,
of die daar een aanvulling op is. Een reader is alleen leverbaar via de betreffende
instelling of een geselecteerde partner zoals een distributeur, copyshop of mediacentrum. Vaak is een reader samengesteld uit materiaal van uitgevers en zelf
gemaakt materiaal. Readers kunnen ook oefenmateriaal bevatten.
Een reader onderscheidt zich van een schoolboek doordat de inhoud uniek is voor een
bepaalde instelling of locatie. Daarbij zijn
readers alleen verkrijgbaar via deze instelling
of een geselecteerde partner. Het onderscheid tussen een schoolboek en een reader
begint wel te vervagen. Instellingen bieden
readers steeds vaker digitaal aan, in de vorm
van een statisch digitaal document. Schoolboeken worden steeds vaker ‘made to fit’
voor een bepaalde opleiding of locatie. Het
verschil blijft dat readers materialen bevatten
van verschillende bronnen en uitgevers.

Readers bieden flexibiliteit
Het is te verwachten dat opleidingen meer
gebruik gaan maken van readers als centrale
leermiddelen voor kleinere of zeer specialis-

tische keuzedelen. Readers zijn bij uitstek
geschikt voor deze invulling omdat ze snel
aanpasbaar zijn en voor een specifieke
locatie of opleiding op maat gemaakt kunnen worden. Ze bieden de opleiding daarmee flexibiliteit bij het invullen van deze
keuzedelen. De plek van readers in het
onderwijsproces verandert daarmee van
aanvullend naar invullend. De juridische
gevolgen hiervan staan beschreven in het
‘Juridisch kader onderwijsbenodigdheden
mbo’. Zie hiervoor paragraaf 4.4: Readers.
Dit gaat gepaard met een brede trend dat
instellingen readers regelmatig actualiseren
om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
beroepspraktijk. Instellingen stemmen
readers ook vaker af op de locatie van de
opleiding in bijvoorbeeld de opgaven en
gebruikte voorbeelden.
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Veel verschillen in verspreiding
van readers
De manier waarop studenten folio-readers
bestellen en ontvangen, verschilt sterk per
instelling. De meeste readers worden besteld
via de distributeur, maar soms moeten
studenten ze bij de instelling zelf bestellen of
bij een andere aangewezen partner. De
levering kan via andere kanalen lopen,
bijvoorbeeld via de instelling, een media

centrum of een lokale copyshop. Ook de
levermomenten verschillen sterk tussen
opleidingen en instellingen. Soms vindt de
levering plaats aan het begin van het jaar,
soms gedurende het jaar.
Instellingen verspreiden readers ook digitaal.
Het bestellen en distribueren van digitale
readers verloopt vaak via de elo van de
instelling. Hier worden ze klaargezet voor de
studenten. Die kunnen dan zelf bepalen of,

en waar, zij deze willen uitprinten.

Stuksprijs, stelpost of kopijkosten
De betaalwijze verschilt sterk per instelling.
De ene instelling rekent elke reader door, de
ander neemt een soort stelpost op voor
readers en weer een ander rekent een bedrag
voor kopijkosten waarvoor studenten hun
readers gedurende het jaar kunnen krijgen.
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6 Persoonlijke uitrusting
Onder persoonlijke uitrusting vallen alle persoonlijke (niet overdraagbaar, op
maat) producten die een student nodig heeft voor zijn studie zoals kleding,
schoeisel, gereedschappen en devices. Ook agenda’s, rekenmachines en passers
vallen onder persoonlijke uitrusting. In principe geldt voor deze uitrusting dat
studenten zelf verantwoordelijk zijn voor het aanschaffen hiervan.
Rond dit punt is veel verschil tussen de aanpak
van opleidingen en instellingen. De juridische
aspecten zijn verder uitgewerkt in het ‘Juridisch
kader onderwijsbenodigdheden mbo’. Zie
hiervoor hoofdstuk 4: Kosten voor de student en
dan specifiek 4.3.4: Persoonlijke kleding en
schoeisel en 4.3.5: Persoonlijke gereedschappen
en Hoofdstuk 5: Kosten van de instelling,
specifiek 5.6: Gereedschappen.

de distributeur. De producten zelf zijn de
afgelopen jaren weinig veranderd. Wel is een
verschuiving te zien in de leveringskanalen van
verkoop op schoollocatie naar online verkoop
door gespecialiseerde webshops. Dit zijn vaak
wel dezelfde leveranciers. In andere gevallen
verloopt de levering via de school, maar is de
facturatie uitbesteed aan de distributeur van
de schoolmaterialen.

Verschuiving in leveringskanalen
Studenten kunnen hun persoonlijke uitrusting
aanschaffen via de detailhandel, de distributeur of bij de instelling. In dit laatste geval
bemiddelt de instelling tussen groothandels en
studenten. Vaak verloopt de facturatie dan via
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7 Diensten en producten
van de instelling
Mbo-instellingen leveren een aantal diensten en producten aan hun studenten.
Het gaat dan bijvoorbeeld over kluisjes, excursies, kopieerkosten en portfolio’s. De
school levert deze diensten en producten, maar de bestelling en facturatie lopen
vaak via de distributeur. De instellingen kunnen dit echter ook zelf verzorgen.
Bekostiging van verbruiksmaterialen
verschilt per opleiding
Binnen de categorie diensten en producten
van de instelling vallen ook verbruiksmaterialen die studenten gebruiken tijdens de
opleiding, zoals boutjes, moertjes en
make-up. In de praktijk zien we dat de
aanschaf en bekostiging van verbruiksmaterialen sterk verschilt per opleiding. Vaak

verzorgen de instellingen de verbruiksmaterialen bij bijvoorbeeld techniek- en bouwopleidingen, terwijl deelnemers bij bijvoorbeeld
uiterlijke verzorging dit zelf moeten meenemen. De juridische kant hiervan is beschreven
in het ‘Juridisch kader onderwijsbenodigd
heden mbo’ van Kennisnet. Zie hiervoor
Hoofdstuk 5: Kosten van de instelling en dan
specifiek 5.5: Verbruiksmaterialen.
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8 Toetsen en examens
Op het mbo wordt onderscheid gemaakt tussen formatieve ontwikkelingsgerichte
toetsen en summatieve kwalificerende examens. De formatieve toetsen hebben
als doel om de voortgang te meten en daar de begeleiding op af te stemmen. De
summatieve examens meten wat bereikt is en bepalen of een bepaald onderdeel
van de opleiding met goed gevolg is afgelegd. Voor beide soorten toetsen en
examens geldt dat deze zowel theoretisch als praktijkgericht kunnen zijn.

Meer formatief toetsen
De wens om het onderwijs verder te personaliseren heeft als gevolg dat opleidingen meer
formatief toetsen. Deze toetsen zijn instrumenteel om de opleiding en begeleiding af te
stemmen op elke student. Dit formatieve
toetsen raakt steeds meer geïntegreerd in het
(adaptieve) digitale materiaal. Hierbij verdwijnt het onderscheid tussen oefenen en
toetsen en kan de docent direct de voortgang
van studenten inzien. Toetsen en examens
worden steeds vaker digitaal afgenomen.
Studenten betalen de formatieve en oefentoetsen en oefenexamens zelf. Dit leidt tot een

lastige situatie bij digitaal leermateriaal: de
student betaalt hiervoor, maar de docent
maakt gebruikt van een docent-dashboard
inclusief de door de student bekostigde
toetsresultaten. In de praktijk is het echter niet
eenvoudig om deze twee diensten te scheiden.

Instelling betaalt summatieve
toetsen
De kosten voor summatieve toetsen en
examens zijn voor rekening van de instelling.
Reden daarvoor is dat deze verplicht zijn
voor het volgen van onderwijs en het bereiken van een kwalificatie. De examenbureaus
van de instellingen kopen deze centraal in.
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