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Leermiddelen voorschrijven  
en bestellen in het mbo
Hoe slim zijn uw leermiddelen geregeld?

Leermiddelen worden voorgeschreven door opleidingen in de vorm van leermiddelen-

lijsten. Vervolgens bestellen en betalen studenten bij een leverancier die bekend is met 

de leermiddelenlijst en ervoor zorgt dat de leermiddelen worden geleverd. De opleiding, 

de leermiddelenontwikkelaar en de leverancier/distributeur zijn schakels in een keten 

die al tientallen jaren bestaat.

Inhoud white paper

Door de ontwikkeling van online bestellen en kopen in de reguliere consumentenmarkt, is het logisch dat 

opleiding en student ook bij het voorschrijven en kopen van leermiddelen innovatie verwachten. Zowel 

in het proces van het voorschrijven van leermiddelen door colleges, als in de leermiddelenkosten voor 

studenten valt veel geld te besparen.

In deze white paper wordt de stand van zaken op een rij gezet.

Al je spullen voor school 

in één keer geregeld!
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Innovatie in toegang en 
 distributie
Eigentijdse e-commerce-ervaring en technische 
standaarden in de educatieve contentketen

Doordat online verkoop in de consumentenmarkt een enorme ontwikkeling heeft door-

gemaakt, verwachten studenten en scholen bij de aanschaf van leermiddelen soortge-

lijke oplossingen zoals bij Bol.com en Coolblue.nl: klantvriendelijke service, gebruiksge-

mak, een compleet aanbod en continue innovatie.

Met behulp van technologie kan het aanschaffen van de juiste leermiddelen veel eenvoudiger georgani-

seerd worden. Gewoon simpel online bestellen, directe en continue toegang tot digitale leermiddelen én de 

studieboeken na bestellen de volgende dag aan huis afgeleverd. Onder invloed van innovatie in toegang en 

distributie van leermiddelen, gedreven door technische standaarden in de educatieve content keten, is dat 

binnen handbereik voor mbo-colleges.

Educatieve Contentketen (ECK)
Aan ieder samenwerkingsverband in een keten, dus ook bij leermiddelen, liggen afspraken ten grondslag. 

Bij digitale oplossingen gaat het om informatiestandaarden en technische afspraken waaraan partijen in 

de keten zich dienen te houden. Zo’n set van afspraken is vastgelegd in de ECK-standaard die ontwikkeld 

is door Kennisnet en betrokken partijen.

Door gebruik van de standaard ECK-distributie en -toegang vormen het mbo-college, de distributeur, soft-

wareleveranciers en de uitgeverijen een keten waarin leermiddelen besteld, betaald, geleverd en gebruikt 

worden. Deze keten wordt ondersteund door een set van afspraken, en steeds meer marktpartijen en 

mbo-colleges gaan volgens deze afspraken werken.

 h  De ECK-standaard van Kennisnet ondersteunt het complete proces van distributie en toegang. Via slimme technologie,  
‘stekkers en stopcontacten’, worden de spelers en hun informatiesystemen in de keten met elkaar verbonden. 



Tips, trends en keuzes voor het mbo 5

Dit leidt ertoe dat het proces minder foutgevoelig is, dat mbo-colleges geen papieren vouchers met inlog-

codes meer hoeven te gebruiken en dat leveranciers de school of de leerling beter kunnen helpen als er 

toch een probleem is.

Integratie in uw informatielandschap
In plaats van dat colleges kiezen voor de best-of-suite, een complete alles-in-een-softwareoplossing voor 

hun hele onderwijsproces (zoals een uitgebreid onderwijs-informatiesysteem voor student, administratie 

en management), is er een tegengestelde ontwikkeling gaande naar gespecialiseerde toepassingen: best-

of-breed; ontsloten via één portaal.

 

Slimme koppelvlakken voor informatiesystemen, door standaarden als Kennisnet Federatie, Educatieve 

Contentketen en in de nabije toekomst de Centrale Nummervoorziening en UitWisseling LeerResultaten, 

maken het mogelijk dat software steeds gespecialiseerder én beter wordt.

Daarbij vormen portaalomgevingen de startplek voor zowel docent, student als management naar deze 

gespecialiseerde systemen. Voorbeelden daarvan zijn toepassingen voor onderwijslogistiek, kernregistratie 

en leersystemen. En juist binnen het leermiddelenproces zet deze trend flink door. 

 h  Op leermiddelenproces gespecialiseerde informatiesystemen stellen scholen in staat regie te voeren. Informatiestromen over de 
voortgang van bestellingen, prijzen en leermiddelenlijsten worden daarmee onderdeel van het totale informatielandschap.
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Kostenbeheersing van 
 leermiddelen
Uw onderwijs toegankelijk voor iedereen

Mbo-studenten en hun ouders schaffen voor eigen rekening de leermiddelen aan die 

het college hen voorschrijft. Het zijn flinke uitgaven, die drempelverhogend kunnen zijn 

om aan het onderwijs deel te nemen. Vanuit maatschappelijke belang om studeren 

voor iedereen toegankelijk te houden is kostenbeheersing essentieel. Flexibilisering van 

onderwijs, betaalmogelijkheden en marktwerking zijn daarin de actuele thema’s.

Flexibilisering in het onderwijs

Waarom zou een college zijn studenten ál hun leermiddelen voor zijn complete studie of studiejaar in één 

keer laten bestellen? De kans is altijd aanwezig dat er een andere richting gekozen wordt. Ook met de 

komst van de keuzedelen in het mbo is een verdere vorm van flexibilisering gewenst.

Om de kosten voor het studeren te spreiden, hebben studenten de behoefte niet alle leermiddelen in één 

keer te hoeven bestellen. Ze kopen bij voorkeur pas op het laatste moment, zo zorgen ze er ook voor dat 

ze geen onnodige leermiddelen aanschaffen.

Dit vraagt een andere manier van organiseren van het leermiddelenproces. Geen jaarlijkse cyclus meer, 

maar een focus op trimester of zelfs een kortere periode. Een beweging die colleges kunnen gaan inzetten 

onder invloed van eigentijdse e-commerce en technische innovatie in de educatieve contentketen.

Behalve dat de flexibilisering eisen stelt aan het onderwijs, vraagt dit ook een andere samenwerking 

tussen educatieve uitgeverijen en leermiddelendistributeurs. In plaats van het verwerken van alle leermid-

delenbestellingen in de zomervakantie, om direct daarna te kunnen uitleveren, dient er continu besteld en 

uitgeleverd te kunnen worden.

 

One-stop-shopping en betaalmogelijkheden

Het mbo-college stelt de leermiddelenlijsten samen en studenten hebben de vrije keuze om hun leermid-

delen te bestellen bij een leermiddelendistributeur, direct bij de educatieve uitgeverij, Marktplaats.nl of 

waar dan ook.

Zowel mbo-colleges als studenten hebben de voorkeur om alles op één plek te kunnen bestellen en in 

een keer af te rekenen wat ze op dat moment nodig hebben voor hun onderwijs. De betaalmogelijk-

heden die via het internet aangeboden worden zijn legio. De meest gebruikte betaalmogelijkheid is iDeal; 

direct online betalen via de eigen bank. Daarnaast zijn er andere mogelijkheden zoals via creditcard of 

 betalen-na-ontvangst.
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Extra betaalgemak voor uw studenten

Als college kunt u naast de reguliere betaalmogelijkheden ook andere varianten in overweging nemen. 

Vooral voor studenten en hun ouders die niet direct het volledige aanschafbedrag kunnen of willen 

 afrekenen voor hun leermiddelen.

    Betalingsregeling met school - Een betalingsregeling waarbij u als school de factuur betaalt aan 

de leermiddelenleveranciers en een betalingsregeling met de student overeenkomt. In zo’n geval richt 

u intern een procedure in waarin studenten een betalingsregeling kunnen aanvragen en de bestelling 

bij de distributeur of leveranciers vrijgeeft voor de specifieke student. 

    Leerbedrijf als betaler – Werkgevers van BBL-studenten rekenen vaak (gedeeltelijk) de 

leermiddelen kosten af. Een student kan de reeds gemaakte kosten zelf declareren, maar een goede 

facilitering van dit proces door uw leermiddelen distributeur zorgt ervoor dat uw student de leer-

middelen niet hoeft voor te financieren en zonder oponthoud beschikt over zijn middelen.

    Gespreid betalen – In het mogelijk uitbesteden van dit proces dient u zorgvuldig de aanbieder te 

selecteren: het consumptief krediet is naar verhouding kostbaar en kent verschillende varianten, al 

dan niet met een kredietwaardigheidscontrole van de besteller. Tip: de noodzaak tot gespreid betalen 

wordt enorm verminderd worden door het leermiddelenproces te flexibiliseren: door gespreid bestel-

len aan te bieden.

    Betalen na ontvangst – Als uw studenten direct een digitaal leermiddel nodig hebben, 

 bijvoorbeeld op school, kan dit een handige betaalmogelijkheid zijn. Bij betalen na ontvangst 

wordt het leermiddel direct verstrekt en ontvangt de leerling een factuur die vanuit de meeste 

 betalingsaanbieders binnen twee weken betaald dient te worden.

 h  Steeds meer online betalingsaanbieders innoveren hun dienstverlening en werken door deze technologie efficiënter, transparanter, 
goedkoper én klantgerichter dan de traditionele banken. Een mooi voorbeeld is het bestellen en het direct afrekenen via een smartp-
hone en mobiel bankieren app.
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Besparen én innoveren 
 tegelijk
De volwassenheid van uw leermiddelenproces

Het lijkt een paradox: zowel besparen als innoveren tegelijk, maar het is mogelijk door 

continu te werken aan het verbeteren van de volwassenheid van uw leermiddelen- 

proces; zowel in uw eigen organisatie en bedrijfsprocessen, in samenwerking met de 

partners in de leermiddelenketen en door toepassing van moderne technologie zoals 

de ECK-standaarden.

Van beheerst naar optimaliserend

Bovenstaand model geeft aan in welk niveau het leermiddelenproces zit. Een mbo-college, waarbij het 

proces niet is geregeld zit op niveau 1: initieel. Het proces wordt reactief gemanaged, vaak neemt een 

distributeur het proces over om ervoor te zorgen dat de leermiddelenlijsten op tijd compleet zijn. 

Niveau 2 en 3 komen in de praktijk vaker voor: de processen worden gemanaged, zijn (deels) beschreven 

en herhaalbaar. Echter de stap naar niveau 4 of zelfs 5 is een uitdagende: er zijn investeringen nodig in de 

ontwikkeling van informatiesystemen en optimalisatie van bedrijfsprocessen.

4. kwantitatief
leermiddelenproces door school gemanaged en gebaseerd op metingen

proces- en dienstkwaliteit gebaseerd op meetbare doelen

3. gedefinieerd
leermiddelen processen zijn beschreven en de uitvoering gemanaged
processen zijn beschreven en worden uitgevoerd

1. initieel
leermiddelen processen onvoorspelbaar en reactief gemanaged
succes is afhankelijk van individuen, distributeur neemt proces (deels) over

2. beheerst
Leermiddelen processen gemanaged en gebaseerd op vastgestelde plannen

activiteiten zijn beheersd en herhaalbaar

5. optimaliserend school heeft continue focus op innovatie en verbetering 
de school verbetert continu haar processen

 h Leermiddelenproces volwassenheid model
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Financiële administratie outsourcen

Waarom zou een mbo-college de standaardadministratie voor schooleigen artikelen en niet-wettelij-

ke bijdragen in huis houden? Veel leermiddelendistributeurs bieden deze dienstverlening aan. Terwijl 

studenten hun leermiddelen bestellen en afrekenen, is het ook mogelijk andere artikelen of niet-wettelijke 

bijdragen op de leermiddelenlijst te plaatsen. Het uitbesteden van deze werkzaamheden levert de school 

flinke besparingen op.

Leermiddelendistributeurs bieden een periodieke rapportage of zelfs een directe koppeling met uw 

financiële informatiesysteem aan, zodat u in control blijft. Terwijl u ruimte creëert door besparing op de 

administratie en daaraan verbonden kosten, krijgt u de mogelijkheid om te gaan sturen. 

Vanuit deze financiële business intelligence heeft u direct zicht op de leermiddelenkosten, kunt u voor-

spellingen doen en samen met het onderwijs regie gaan voeren voor een optimaal leermiddelenproces.

Geen zorgen meer: helpdesk docenten en studenten uitbesteed

In de educatieve leermiddelenketen werken een groot aantal partijen met elkaar samen: van studen-

ten, docenten, distributeurs, educatieve uitgeverijen, branche-organisaties, logistieke partijen, externe 

leveranciers tot het mbo-college zelf. Met de optimalisatie en verregaande digitalisering, onder andere via 

de Entree Federatie en de Educatieve Contentketeneten (ECK), verloopt het proces optimaal, maar kunnen 

problemen complex zijn. 

Voorbeelden hiervan zijn problemen met het activeren van digitale licenties, vragen over betalingen, 

annulering van bestellingen, crediteringen van orders en het niet compleet ontvangen van bestellingen. 

Ook hier speelt de vraag of u deze werkzaamheden zelf wilt blijven doen of u deze wilt uitbesteden. De 

leermiddelendistributeurs voegen hier waarde toe: zij voeren regie over de totale leermiddelenketen en 

nemen u zorgen uit handen. Bestellingen van studenten komen bij hen binnen en worden opgesplitst en 

uitgezet bij een grote hoeveelheid aangesloten leveranciers, waarna zij zorg dragen voor het compleet en 

op tijd leveren van de bestellingen. 

Mbo-colleges beginnen zich steeds meer te beseffen dat ze zich kunnen onderscheiden door de totaal-

beleving die ze studenten bieden. Want naast het verzorgen van onderwijs en het faciliteren van een 

prettige leeromgeving, vormen de distributie, toegang en continue beschikbaarheid tot leermiddelen een 

kernproces van een onderwijsinstelling. Voor nieuwe studenten is het bestellen en verkrijgen van leermid-

delen een van de eerste kennismaking met hun nieuwe mbo-college en juist daarom kiezen mbo-colleges 

Besparen én waarde creëren tegelijk 
in het leermiddelenproces?
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 h  Met de ruimte die besparingen u opleveren, schept u de mogelijkheid om waarde te creëren voor uw mbo-college.



TOEKOMST VAN LEERMIDDELEN VOORSCHRIJVEN EN BESTELLEN10

ervoor om zelf regie te voeren in samenwerking met een partner, in plaats van deze uitdagende dienstver-

lening zelf te organiseren.

Continue innovatie en verbetering

De digitalisering in het onderwijs zet sterk door. Naast de verdere opkomst van de ECK-standaard en 

uitbreidingen daarop, zijn er nieuwe innovaties op komst. Binnen het onderwijs wordt gewerkt aan de 

centrale nummervoorziening, zodat studenten bij welke opleidingsinstelling dan ook, altijd beschikken 

over een eigen identiteit. Voordeel hiervan is bijvoorbeeld dat ze aangeschafte digitale licenties automa-

tisch kunnen meeverhuizen naar een andere mbo-instelling.

Een ander voorbeeld van toenemende digitalisering is de UitWisseling van LeerResultaten (UWLR), een 

standaard die ervoor gaat zorgen dat digitale leermiddelen de voortgang en resultaten eenvoudiger 

kunnen uitwisselen onderling en met aanverwante informatiesystemen, zoals student voortgangsregistra-

tie, informatiesystemen of slimme analytische systemen om leerrendement te verhogen.

Als mbo-college wilt u deze innovaties volgen of daar zelfs mee vooroplopen om het beste onderwijs aan 

uw studenten te bieden. Het zelf onderhouden van deze systemen en het implementeren en onderhouden 

van informatiestandaarden is echter zeer kostbaar en intensief. Door hierin samen te werken met een 

partner kunnen scholen zich richten op waar ze écht goed in zijn, namelijk innovatie in het onderwijs.
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Juridisch kader
Ken uw rechten en plichten

Onderwijsinstellingen stellen de leermiddelenlijst samen en delen deze met de 

 student. Studenten kunnen vervolgens hun middelen bestellen met de samen werkende 

 leermiddelendistributeur van de school, maar het staat hen ook vrij om elders te 

bestellen.  Aangezien de student betaalt voor de leermiddelen en niet de school, is er 

geen juridische grondslag in het mbo die studenten verplicht om leermiddelen bij door 

de instelling voorgeschreven distributeur af te nemen.

Scholen zijn dan ook vrij om een samenwerking met een distributeur naar keuze aan te gaan. Dit is anders 

in het voortgezet onderwijs, waar leermiddelen worden aanbesteed, omdat school de aanschaf van leer-

middelen voor zijn rekening neemt.

Overeenkomsten met leermiddelendistributeur

Als u gaat samenwerken met een leermiddelendistributeur dient u rekening te houden met onderstaande 

overeenkomsten. Hiermee zijn er goede afspraken over wederzijdse verwachtingen én is de privacy van uw 

studenten goed geregeld. 

ARP Kennisnet Federatie

Voor aansluiting op de  

Educatieve Contentketen

Samenwerkingsovereenkomst

Afspraken over dienstverlening  

naar uw college

Bewerkersovereenkomst 

Op basis van het privacy-convenant 

voor onderwijsinstellingen
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Slim.nl MBO Webshop
Uw leermiddelen slim geregeld

Op zoek naar de meest eigentijdse manier om lesmaterialen aan uw studenten 

 beschikbaar te stellen? De Slim.nl MBO Webshop is dé dienstverlener waar uw 

 studenten eenvoudig hun digitale leermiddelen én boeken bestellen en waarvan  

u zelf het assortiment samenstelt via het leermiddelenplatform.

Voordelen voor school

• One-stop-shop voor alle benodigde leermiddelen

• Samen op weg naar een optimaal leermiddelenproces

• Integratie met uw deelnemers, financiële en studenten informatie systeem

• Continue innovatie en vernieuwing in de educatieve (digitale) leermiddelen keten

• School bepaalt, geen aanvullende producten op de leermiddelenlijst

• Een transparant en eigentijds businessmodel

Meer informatie

Bezoek mbowebshop.nl of neem contact op  

met de auteur van deze whitepaper:

Pascal Timmermans MBI 

Productmanager Slim.nl MBO Webshop

pascal.timmermans@mbowebshop.nl  

06 236 929 04


