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Colofon 
 
KL is een onafhankelijke denktank die Nederland slimmer wil maken. Niet alleen omdat het 
nodig is, maar ook omdat we denken dat het kan. In de kenniseconomie is het de enige 
manier om welvaart en welzijn voor iedereen te blijven creëren. Onze werkwijze omvat 
onderzoek, advies, projecten en netwerken. We richten ons daarbij op vier thema’s: creatieve 
economie, open innovatie, slimme overheid en divers talent. 
 
KL is een stichting. Dat is een bewuste keuze. We richten ons op Nederland. Het publiek 
belang staat daarbij voorop. We werken met overheden, maar ook met bedrijven, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die onze ambitie delen. We ontvangen 
geen structurele subsidies en dat willen we ook niet. Per project zoeken we financiering. 
Daarmee houden we onszelf ondernemend en scherp. 
 
KL is een team. Zo’n 15 medewerkers, freelancers en stagiairs werken samen aan een 
slimmer Nederland vanuit een prachtig kantoor in hartje Amsterdam. We werken ook veel met 
anderen.  
 
Op deze manier heeft KL de afgelopen jaren een sterke positie en een uitstekend netwerk 
opgebouwd, in Nederland en daarbuiten. Daar werken we aan sinds 1999.  
 
Meer informatie 
Stichting Nederland Kennisland 
Postbus 2960 
1000 CZ Amsterdam 
T: 020 – 575 6720 
E: info@kennisland.nl 
W: www.kennisland.nl  
 

 
 
Dit document is uitgebracht onder een Creative Commons Naamsvermelding-
NietCommercieel-GelijkDelen 2.5 Netherlands License. Dit betekent dat alles uit deze uitgave 
gekopieerd en verspreid mag worden onder bronvermelding, mits er geen commercieel 
gebruik van wordt gemaakt en het resultaat onder dezelfde voorwaarden wordt gedeeld.  
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Inleiding 
 
Het project Beelden voor de Toekomst (BvdT) maakt cultureel erfgoed digitaal beschikbaar 
voor de samenleving. In het project wordt een kerncollectie van het Nederlandse audiovisuele 
erfgoed van de 20ste eeuw door digitalisering van de ondergang gered. Hiervoor werken de 
instellingen Beeld en Geluid, het Nationaal Archief, Filmmuseum, de Vereniging Openbare 
Bibliotheken, de Centrale Discotheek Rotterdam en Kennisland samen in een consortium. 
 
De belangrijkste doelgroep van het project is het onderwijs. In juni 2007 is het consortium 
BvdT gestart met een pilot voor het voortgezet onderwijs (vo) dat als werknaam pilot 
Onderwijs Media Platform (pilot-OMP) heeft. In de pilot-OMP hebben twee pilotgroepen 
(onderwijzers en scholieren) in de periode maart tot en met juni 2008 gewerkt met een 
platform waarbinnen bronnen van het consortium, aangevuld met externe bronnen, 
aangeboden werden met een aantal verwerkingstools. 
 
In het kader van het project evalueert Kennisland de kansen die de pilot-OMP biedt op het 
vlak van markt, gebruikers en business modellen en geeft zij advies over de verdere 
uitwerking van een Onderwijs Media Platform. Kennisland heeft hiervoor een driedelige 
marktverkenning uitgevoerd en een gebruikersevaluatie gedaan.  
 
De vraag die centraal staat in de evaluatie is op welke manier het project Beelden voor de 
Toekomst een zinvolle bijdrage kan leveren aan het leerproces in het VO.  
 
Opbouw evaluatie 

1. Marktverkenning  pilot-OMP: Quickscan 1 voortgezet onderwijsveld 
Deze quickscan is Deel 1 van de marktverkenning pilot-OMP en beschrijft op basis 
van literatuuronderzoek en gesprekken met de Raad van Experts1 op hoofdlijnen hoe 
het voortgezet onderwijsveld er uit ziet. Doel is om de wensen en behoeften van 
leerlingen, scholen en docenten op het gebied van digitale leermiddelen in kaart te 
brengen. 
 

2. Marktverkenning  pilot-OMP: Quickscan 2 digitale leermiddelen vo 
In Deel 2 van de marktverkenning (‘quickscan digitale leermiddelen in het voortgezet 
onderwijs’) zal vervolgens een aantal trends in de ontwikkeling van het aanbod en 
toepassing van business modellen van digitale leermiddelen in kaart gebracht worden 
en onderzoeken we welke mogelijkheden de pilot-OMP heeft om zich binnen het veld 
te positioneren.  

 
3. Marktverkenning  pilot-OMP: Quickscan 3 business modellen 

Deel 3 van de marktverkenning (‘businessmodellen scenario’s Onderwijs Media 
Platform)’ gebruikt de bevindingen van de eerste twee quickscans om een aantal 
scenario’s op het gebied van businessmodellen te schetsen.  

 
4. Pilot onderwijs media platform – gebruikersevaluatie 

Deel 4 van de evaluatie betreft de gebruikersevaluatie van de pilot-PMP  
 
 

                                            
1 In het kader van de pilot-OMP is er een Raad van Experts aangesteld met deskundigen op het gebied 
van ICT en onderwijs, die het consortium terzijde heeft gestaan met advies. In de Raad van Experts 
hebben de volgende personen zitting: Wim Veen (hoogleraar educatie en technologie - TU Delft), Rob 
Martens (hoogleraar multimediale educatie - Universiteit Leiden), Marijke Kral (lector Leren met ICT - 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen), Lieneke Jongeling (directeur Northgo College), Geeske Steeneken 
(manager Codename Future), Jaap van Loon (directeur Thieme-Meulenhoff), Ton Gloudemans 
(educatief ontwerper). 
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Opbouw Quickscan 
 

• De managementsamenvatting vat de quickscan in één pagina samen. 
• Hoofdstuk 1 brengt de structuur en dynamiek (didactiek, politiek) van het vo-veld in 

beeld. 
• Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige dynamiek tussen de verschillende spelers op het 

gebied van digitale leermiddelen in het vo: leerlingen, aanbieders van digitale 
leermiddelen, scholen, docenten en publieke ‘facilitators’.. 

• Hoofdstuk 3 bespreekt de status van een aantal belangrijke randvoorwaarden voor 
de acceptatie van digitale leermiddelen in het vo: de ICT-infrastructuur,de financiering 
van leermiddelen en het beleidsprogramma ‘Aanval op de uitval’. 

• Hoofdstuk 4 gaat in op de marktomvang van digitale leermiddelen. 
• De conclusie geeft conclusies en aanbevelingen op basis van de quickscan. 
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Managementsamenvatting 
 
De onderwijsvernieuwingen van de afgelopen twintig jaar worden door de parlemementaire 
onderzoekscommissie-Dijsselbloem geëvalueerd als slecht doordacht, van boven opgelegd 
en middelmatig uitgevoerd. Digitale leermiddelen kunnen op een gedifferentieerde manier 
worden ingezet, dus de uitkomst van de huidige discussie hoeft op het didactische vlak geen 
belemmering op te leveren. Duidelijk is wel dat het veld lijdt aan innovatiemoeheid: op 
ingrijpende veranderingen van het leerproces zit het niet te wachten en als ze ingevoerd 
worden, dan wel graag van binnenuit.  
 
Bovenstaande beschrijving kan gezien worden als de hoofdconclusie van twintig jaar 
onderwijsvernieuwing. Er is echter meer aan de hand. Het voortgezet onderwijs kampt met 
hoge uitval van leerlingen en ziet in dat de inzet van digitale leermiddelen broodnodig zijn: ze 
sluiten beter aan op de leefwereld van leerlingen, spreken de intrinsieke motivatie beter aan 
en bieden methodische relevantie in een snel veranderende wereld. Het huidige aanbod sluit 
hier echter niet op aan. Educatieve uitgevers en distributeurs stellen dat de vraag van scholen 
en docenten naar innovatieve digitale leermiddelen te ver achterblijft om grootschalig over te 
stappen; scholen en docenten zijn welwillend maar geven aan dat een geschikt aanbod 
moeilijk is te vinden. 
 
De oorzaak van de huidige impasse kan voor een deel worden gezocht bij een vergrijzende 
en slecht geëquipeerde lerarenpopulatie.  Wanneer dieper gekeken wordt is er echter een 
sterke differentiatie te onderscheiden:  
• Een kleine groep frontrunners (>20%) heeft behoefte aan andere, gevarieerdere en 

flexibele leermiddelen die ruimte laten voor maatwerk.  
• Een grote groep ‘traditionele’ scholen (>80%) wil vasthouden aan bestaande methoden 

en heeft behoefte aan digitale leermiddelen die daar naadloos op aansluiten.  
Door hier slim op in te spelen ontstaat er een nieuw speelveld voor de ontwikkeling van 
digitale leermiddelen.  
 
Kennisnet ICT op school, de grootste koepelorganisatie voor ICT in het onderwijs, creëert 
veel ruimte voor experiment en ontwikkeling, maar heeft met het resulterende aanbod - 
voornamelijk open en gratis toegankelijk materiaal – ook een sturende werking op de 
ontwikkeling van de markt. Uit de nieuwe beleidsdoelstellingen van de stichting blijkt dat de 
organisatie zich de komende jaren meer als bemiddelaar tussen vraag en aanbod gaat 
profileren dan als belangenbehartiger van het onderwijs. 
 
Ten slotte is een interessante trend waarneembaar in de ontwikkeling van de 
randvoorwaarden voor de succesvolle introductie van digitale leermiddelen: de ICT-
infrastructuur verbetert in rap tempo en met de nieuw in te voeren lumpsumregeling krijgen 
scholen een financiële en organisatorische prikkel voor de aanschaf van digitale 
leermiddelen. Om drie redenen zou deze regeling scholen kunnen stimuleren tot de aanschaf 
van (meer) digitaal lesmateriaal:  

• Vanwege de verwachting dat scholen vanuit een efficiëntievoordeel (financieel-
organisatorisch) meer geneigd zullen zijn tot de aanschaf van digitale leermiddelen;  

• Vanwege het inhoudelijke motivationele aspect dat digitale leermiddelen hebben op 
het leerproces van leerlingen;  

• Vanwege het feit dat er meer mogelijkheden tot participatie zijn dan bij boeken en 
vanuit het psychologische effect op scholen die opnieuw hun leermiddelen moeten 
overwegen.  

 
De implementatie van de regeling laat echter nog te  wensen over (Europese 
aanbestedingen) waardoor het succes nog op losse schroeven staat. 
 
Beelden voor de Toekomst kan binnen deze ontwikkelingen een interessante rol vervullen: 
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• Met volledig tot didactische methoden (lessenbank en tools) ontwikkelde content kan 
BvdT tegemoet komen aan het grote, traditionele marktsegment. 

• Met een innovatiever, flexibeler aanbod dat ruimte biedt voor maatwerk kan BvdT zich als 
aanjager in de voorhoede neerzetten. 
 

Hoofdstuk 1: Het VO - organisatie en didactiek  
 
Het vo bestaat uit verschillende leerwegen waartussen een algemene deler is aangebracht 
om doorstroom te bevorderen en betere aansluiting te creëren. Om de dynamiek van het veld 
(Hoofdstuk 2) een context te geven, beschrijven we in dit hoofdstuk: 
• Hoe het vo is ingedeeld; 
• De resultaatverplichting van vo-scholen; 
• De problemen rondom onderwijsvernieuwingen. 
 
1.1. Indeling 
 
Sinds 1999 zijn er binnen het vo drie verschillende schooltypes:2  
• Vmbo: Het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs vervangt de oude tweedeling vbo en 

mavo. Het biedt vier voorbereidende leerwegen aan voor het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo) die elk een andere nadruk leggen op praktijkgericht onderwijs.  
• Lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) maakt deel uit van het vmbo en is er voor 

leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Op sommige scholen zitten lwoo 
leerlingen in aparte klassen; op de meeste nemen ze deel aan het reguliere onderwijs 
en worden ze op een andere manier ondersteund. 

• Havo: het hoger algemeen voortgezet onderwijs duurt vijf jaar en is het op één na 
hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. 

• Vwo: Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs is het hoogste onderwijsniveau in 
Nederland, duurt zes jaar en is opgedeeld in gymnasium – met klassieke talen - en 
atheneum - zonder. 

 
Daarnaast is het vo opgedeeld in een onderbouw- en een bovenbouwfase. In de onderbouw 
krijgen leerlingen van een bepaald schooltype grotendeels dezelfde lesstof.3 Dit traject duurt 
afhankelijk van de school en het onderwijstype twee of drie jaar.4 In de bovenbouwtrajecten 
worden verschillende richtingen aangeboden: binnen het vmbo zijn dit de bovengenoemde 
‘leerwegen’; binnen de havo en het vwo (de tweede Fase) zijn dit ‘profielen’.   

 
 
In Nederland volgen 942.990 scholieren voortgezet onderwijs aan 664 instellingen. 
Bovenstaand figuur geeft aan hoe het leerlingenbestand is verspreid over de verschillende 
                                            
2 Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijs#Structuur_in_Nederland. 
3 Zie: http://www.minocw.nl/vo/235/Over-voortgezet-onderwijs.html. 
4 Zie: http://www.stichtingnob.nl/page.jsp?opencats=100_106_268_278_6634  
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types, in de onder- en bovenbouw. Wat niet in deze figuur is te zien, is dat het vmbo (onder- 
en bovenbouw) het grootste aandeel heeft: 60% van de leerlingen van het vo. 
 
 
1.2. Resultaatverplichting 
 
Waar het basisonderwijs moet voldoen aan een inzetverplichting, geldt voor het vo een 
resultaatverplichting. Deze is vastgelegd in ‘eindtermen’: omschrijvingen van de kennis en 
vaardigheden waarover een leerling aan het eind van ieder onderwijsniveau moet 
beschikken.5 Eindtermen hebben als doel betere aansluiting te creëren tussen verschillende 
vo-niveaus en met vervolgopleidingen.   
• Voor de havo en het vwo zijn de eindetermen verdeeld in domeinen (zoals vaktheorie en 

praktijk) en subdomeinen (zoals kunst intercultureel en burgerlijke cultuur van Nederland 
in de zeventiende eeuw). 

• Voor het vmbo zijn de eindtermen gegroepeerd in exameneenheden. Deze bestaan uit 
een aantal kerndelen, en voor de gemengde en theoretische leerweg ook uit een 
verrijkingsdeel.6 

 
Deels wordt het resultaat afgelezen aan het percentage voortijdige schoolverlaters. OC&W 
heeft zich ten doel gesteld dit percentage omlaag te halen en heeft hier in 2006 een 
beleidsprogramma – ‘Aanval op de uitval’ - voor gelanceerd. Hier komen we in de volgende 
hoofdstukken op terug. 
 
1.3. Onderwijsvernieuwingen 
 
Nadat er werd vastgesteld dat het onderwijs de ontwikkelingen in de maatschappij vanaf de 
jaren ’70 niet meer kon bijbenen, heeft de overheid de afgelopen twee decennia een aantal 
onderwijsveranderingen doorgevoerd. Deze kennen een (voornamelijk) organisatorische en 
een pedagogisch-didactische component. 
 
Organisatorisch: de basisvorming stoelt op het idee dat iedereen dezelfde basiskennis moet 
bezitten voordat er aan differentiatie gedacht kan worden; de Tweede Fase moet vervolgens 
de aansluitingsproblemen het hoofd bieden met verschillende leerwegen in het vmbo en 
‘profielen’ op de havo en het vwo. 
 
Pedagogisch-didactisch: de experimentele invoering van het Studiehuis, een aantal jaren 
terug, komt mede voort uit een groeiende aandacht voor motivatieproblemen en 
veranderende eisen van de arbeidsmarkt. Dit ‘nieuwe leren’ moet het leerstofgericht 
onderwijs gedeeltelijk vervangen met meer ‘activerend, leerling-gericht’ onderwijs. In andere 
woorden: geen voorgeprogrammeerde lesstof meer overdragen, maar leergierigheid 
opwekken (Van Loon en Steeneken 2007, p. 12). 
 
Omdat er steeds meer maatschappelijke onrust is ontstaan rondom de vernieuwingen, is in 
april 2007 de commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen ingesteld. Deze 
commissie-Dijsselbloem had als doel inzicht te krijgen in de invoering en lessen te trekken 
voor de toekomst.7 
 
Het eindrapport8 dat een jaar later is uitgekomen spreekt zich op beide fronten hard uit:  
• De implementatie en integratie van de basisvorming, de Tweede Fase en het vmbo is 

slecht doordacht, van boven opgelegd en middelmatig uitgevoerd.  

                                            
5 Zie: http://www.cfi.nl/public/websitecfi/Default.aspx  
6 Voor meer informatie, zie: http://www.cultuurplein.nl/vo/beleidenregelingen/eindtermen  
7 Zie: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/TCO/sub/index.jsp#TitleLink1  
8 Zie voor de verschillende deelrapporten en het eindrapport: 
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/TCO/sub/index.jsp  
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• Het nieuwe leren besteedt teveel aandacht aan hoe leerlingen kennis kunnen verwerven 
en te weinig aan daadwerkelijke kennisoverdracht. Resultaat is een gebrekkige 
aansluiting met vervolgopleidingen, die worden opgezadeld met jonge studenten die niet 
kunnen spellen of rekenen. 

 
 
Het overkoepelende oordeel van de commissie is dat de 
verantwoordelijkheden nooit duidelijk zijn afgebakend en dat het 
‘Haagse’ draagvlak te ver verwijderd heeft gestaan van de 
scholen. De commissie beveelt dan ook aan dat de rollen opnieuw 
worden vastgesteld: de overheid gaat over het ‘wat’ – de 
onderwijsinhoud – en stuurt dit aan met een kerncurriculum, met 
examens en met toezicht; scholen gaan nadrukkelijk over het 
“hoe” - de inrichting van het onderwijs en het pedagogisch-
didactische klimaat. 

 
Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Enerzijds maakt dit voor de vooruitzichten van 
digitale leermiddelen in het vo – en de kansen van digitaal cultureel erfgoed in de klas – ook 
niet uit. Digitale leermiddelen zijn uiterst geschikt voor een gedifferentieerde aanpak (Veen & 
Jacobs 2004; Kennisnet ICT op school 2007; SCP 2007): ze passen zowel bij een 
individuelere insteek op verschillende niveaus (meer zelfwerkzaamheid onder leerlingen en 
een lagere werkdruk onder leraren) als bij een traditionelere benadering (lineaire 
kennisoverdracht op klassikaal niveau). 
 
Anderzijds is duidelijk dat het vo-veld na 20 jaar opgelegde innovaties moe is. Voor een 
ingrijpende verandering op het gebied van leermiddelen is er dan ook geen gunstig klimaat. 
Om te onderzoeken wat wel realiseerbaar is, kijken we in het komende hoofdstuk naar de 
wensen en behoeften van het veld en de interactie tussen vraag en aanbod. In hoofdstuk 3 
leggen we daar een aantal randvoorwaarden naast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plannen worden 
in Den Haag 
bedacht, maar 
aan leraren wordt 
niets gevraagd 
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Hoofdstuk 2: Het VO - wensen en behoeften; vraag en 
aanbod 
 
Binnen het vo kunnen we vier verschillende ‘spelers’ onderscheiden: leerlingen, 
scholen/docenten, aanbieders van leermiddelen en publieke (belangenbehartigende) 
instellingen. Doel van dit hoofdstuk is om in kaart te brengen: 
• Waarom leerlingen digitale leermiddelen zouden willen en nodig hebben; 
• Hoe aanbieders op deze wensen inspringen; 
• Hoe scholen en docenten als poortwachters tussen aanbod en eindgebruik staan. 
• Welke rol publieke facilitators zoals Kennisnet ICT op school hebben. 
 
2.1. Leerlingen: wensen en behoefte; nut en noodzaak 
 
Wensen en behoeften van leerlingen tekenen zich het beste af wanneer we kijken naar hun 
mediagedrag: buiten de klaslokalen houden jongeren zich bezig met sociale netwerksites 
zoals Hyves, MSN en Facebook, spelen ze computerspellen en kijken ze veel en naar 
verschillende televisieprogramma’s. Wanneer ze aan hun huiswerk zitten, doen ze dit vaak 
onder begeleiding van hun mp3-speler. Kort gezegd: jongeren houden zich veel én 
tegelijkertijd bezig met verschillende media. Met dit technische multi-tasken beheert de ‘Homo 
Zappiens’ een breed scala aan informatiestromen en communicatiekanalen (Veen en 
Vrakking 2006, p. 30-36).  
 
Mediagebruik piekt buiten schooltijd en in de lespauzes (Veen en Jakobs 2004); de 
leefwereld van de huidige generatie jongeren vertaalt zich niet of nauwelijks naar het 
klaslokaal. ‘Wat moet de internetgeneratie met een schoolboek?’ vragen Van Loon en 
Steeneken (2007) zich ook af. Multimediaal onderwijs sluit beter aan bij de leefsituatie, de 
wijze van communiceren en de informatieverwerking van leerlingen. Maar de voordelen 
overstijgen die van behoeftevoldoening: 
 
Intrinsieke motivatie en zelfwaardering 
Door leerlingen te laten werken in een omgeving waar ze zich vertrouwd mee voelen, met 
digitale materialen en tools waar ze goed mee uit de voeten komen, worden ze aangesproken 
op motivatie (Schoolmanagers VO 2006). Met ICT kan een extrinsieke – opgelegde – wil om 

te leren worden omgevormd tot een intrinsieke motivatie 
(Martens 2007, p. 9). Gekoppeld aan een verhoogde 
zelfwaardering is dit een essentiële voorwaarde voor de 
verbetering van het leerproces.9 
 
 
Relevantie 
Digitale leermiddelen bieden relevantie in een snel 
veranderende wereld, zowel op privé als op 
professioneel vlak. Als de vraag naar ICT vanuit het vo 
achterblijft op maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen, verwordt de school tot een plek waar ‘je alles leert wat je niet nodig hebt in de 
echte wereld.’10 Veen & Vrakking (2006, 104-105) illustreren dit als volgt: terwijl cognitivisme 
als didactisch instrument de afgelopen decennia is uitgebreid met constructivisme - een 
actievere rol van het individu in het leerproces (het ‘nieuwe leren’), roept de huidige context 
om connectivisme. 

                                            
9 Zie: Van Loon en Steeneken (2007), p. 17 en de oraties en intreeredes van Veen (2000), Lepeltak 
(2004) en Martens (2007). 
10 Deze uitspraak komt van een leerling en is vertaald uit een Engelse citaat (Veen & Vrakking 2006, p. 
109). 

Audiovisueel materiaal 
is onontbeerlijk omdat 
leerlingen hiermee veel 
beter kunnen worden 
aangesproken 
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Minder voortijdige schoolverlaters 
Het behoeft weinig onderbouwing dat het aanspreken van intrinsieke motivatie, het verhogen 
van zelfwaardering en het creëren van maatschappelijke relevantie helpt om meer jongeren 
letterlijk bij de les te houden. Digitale leermiddelen kunnen dus ook effectief worden ingezet in 
de ‘Aanval op de uitval’. In het volgende hoofdstuk bekijken we wat dit beleidsprogramma 
eventueel voor digitaal cultureel erfgoed in de klas kan beteken.  
 
2.2. Aanbieders digitale leermiddelen 
 
Technologische ontwikkelingen leiden in veel gevallen tot diffusere marktgrenzen. Ook wat 
leermiddelen betreft kunnen we niet meer spreken van een afgebakend veld met 
onderwijsinstellingen, educatieve uitgevers en educatieve distributeurs. In Nederland hebben 
de traditionele spelers echter nog steeds een grote vinger in de pap, dus geven we ze apart 
de aandacht. Daarnaast richten we ons kort op nieuwe spelers. 
 
Educatieve uitgevers en distributeurs 
De Nederlandse educatieve uitgeef- en distributiesector is sterk geconcentreerd 
(PriceWaterhouseCoopers 2005, p. 7-9): 
• De vier grootste educatieve uitgeverijen11 hebben gezamenlijk een marktaandeel van 

80%.  
• De twee grote landelijke distributeurs Van Dijk Educatie (VDE) en Iddink Groep, hebben 

gezamenlijk een marktaandeel van 60-70%; de overige 30-40% bestaat uit relatief kleine 
spelers die opereren op regionaal en lokaal niveau.  

 
Waar uitgevers en distributeurs eerder hun eigen plek innamen en elkaar aanvulden, is er nu 
sprake van een verticale convergentie van de waardeketen: uitgevers begeven zich steeds 
meer op het terrein van distributie; distributeurs raken de toegevoegde waarde van hun 
kernactiviteit kwijt en zoeken daarbij naar een mogelijke rol (Nederlandse 
Mededingingsautoriteit 2006; Lepeltak 2007, deel 3, p. 3).   
 
Belangrijker voor ons is dat, terwijl ze proberen in te spelen op een langzaam veranderende 
behoefte,12 ze in de huidige markt te weinig afzetmogelijkheden zien om grootschalig over te 

stappen op de ontwikkeling en distributie van digitale 
leermiddelen. Lepeltak (2007, deel 1, p. 1) kwantificeert 
deze situatie als volgt: “Wil een methode economisch zijn 
dan is het perspectief op een marktaandeel van 15% 
noodzakelijk. Je hebt dus bijna honderd scholen nodig. 
Wanneer er maar twintig scholen aan een vernieuwing 
bezig zijn, dan zie je niet zo gauw dat innovatieve 
ontwikkelingen echt doorzetten, om de eenvoudige reden 
dat het niet rendabel is om ondersteunend materiaal te 
exploiteren.”  
 
Uit onze gesprekken met uitgevers komt ten slotte naar 
boven dat de introductie van het huidige digitale 
lesmateriaal een intensieve begeleiding van leraren 

vereist. Dus zelfs binnen het kleine deel van de markt waar uitgevers en distributeurs wél een 
vraag identificeren, zien ze tegelijkertijd een implementatiebelemmering.  
 
Hoe dit zich vertaalt naar het huidige aanbod van digitale leermiddelen onderzoeken we in de 
volgende quickscan. Hier voldoet het te vermelden dat: 

                                            
11 Malmberg, Nijgh-Versluys, Thieme-Meulenhoff en Wolters-Noordhoff 
12 Zie bijvoorbeeld Drost (2007) 

“Wil een methode 
economisch zijn dan is 
het perspectief op een 
marktaandeel van 15% 
noodzakelijk. Je hebt 
dus bijna honderd 
scholen nodig” 
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• Educatieve uitgevers en distributeurs zich op dit vlak in een verkennende fase bevinden 
omdat de door hun geïdentificeerde vraag geen grootschalige overstap verantwoordt; 

• Het huidige aanbod daardoor niet aansluit op de leefwereld, wensen en behoeften van 
leerlingen. 

 
Nieuwe spelers 
Nieuwe spelers vormen een groep aanbieders van een grensoverschrijdend aanbod: van 
rauwe content voorzien van metadata tot volledige didactische methoden die aansluiten op 
kerndoelen en eindtermen van het onderwijs. In dit deel van het veld wordt er veel gewerkt 
vanuit specialistische kennis die via overkoepelende organisaties en platforms wordt 
gebundeld en gekanaliseerd.  
 
Het wie, wat, hoe en waar bewaren we ook voor deze spelers voor de volgende quickscan; 
belangrijk om hier te melden is wel dat er een groot, experimenteel en in veel gevallen open 
toegankelijk aanbod is van content en leermiddelen. Drijvende kracht in dit aanbod is de 
brede ontwikkelingssteun van publieke ‘facilitators’, waar we in 2.4 op terugkomen.  
 
Hard-/software infrastructuren zoals, ISP’s, ELO’s en digitale schoolborden spelen een 
belangrijke rol in het aanleggen van een netwerk waarlangs het aanbod haar weg vindt naar 
de afnemers. Hoewel hier natuurlijk ook hybride vormen bestaan, zien we ze niet zozeer als 
aanbieders van digitale leermiddelen maar meer als randvoorwaarden voor een succesvolle 
integratie – waarover meer in hoofdstuk 3. 
 
2.3. Scholen en docenten 
 
Scholen en docenten zijn de essentiële poortwachters tussen aanbieders en eindgebruikers 
van lesmateriaal; zij bepalen dus logischerwijs de vraag van het vo-veld naar digitale 
leermiddelen. In het basisonderwijs gebruikt negen van de tien leraren regelmatig de 
computer bij lesactiviteiten; in het vo is dat maar de helft. 36% doet dit incidenteel en 11% 
nooit. Hoewel het gebruik traag maar gestaag toeneemt, ligt het docentgemiddelde op dit 
moment nog maar op vier uur per week (Kennisnet ICT op school 2007d). Dit kunnen we 
wijten aan gebrekkige competentie, maar de wensen van scholen en docenten spelen hier 
een minstens even grote rol in. 
 
Competentie  
Als docenten in 2006 wordt gevraagd te kiezen binnen twee uitersten - ‘geen gebruik van ICT 
en dat ook niet van plan’ en ‘vergevorderd gebruik van ICT’, plaatst het grootste deel zichzelf 
in het midden, bij ‘beginnend’ (CBS 2006, p. 134-135). Een meerderheid beschikt dus over 
goede basisvaardigheden, maar die voldoen niet om ICT op een vernieuwende manier te 
integreren in het onderwijs (TNS NIPO 2006).  
 
Het gebruik van computers in de klas beperkt zich vooral tot tekstverwerking (werkstukken 
schrijven) en het opzoeken van informatie. 70% van de scholen beschikt over een ELO; 
slechts 14% van de leraren binnen die scholen gebruikt deze ook tijdens de les (Kennisnet 
ICT op school 2007d). Uit onze gesprekken met de Raad van Experts blijkt dat, hoewel ELO’s 
een steeds belangrijkere plek krijgen, ze vooral worden gebruikt om bestaand materiaal in 
PDF-vorm te kanaliseren, soms om zelfgemaakte studiewijzers en aanvullend materiaal aan 
te bieden.  
 
Voor het grootste deel beperkt de inzet van ICT zich dus tot een rechtstreekse vertaling van 
bestaande lesmethoden en is er vooralsnog weinig sprake van verandering, aanvulling of 
verrijking. We zouden dit kunnen wijten aan de gebrekkige competentie van een vergrijzende 
lerarenpopulatie: het Actieplan leerkracht van Nederland (Ministerie van OC&W 2007) 
constateert bijvoorbeeld dat er van de  68.000 vo-leraren, bijna de helft in 2007 boven de 
vijftig jaar was.  
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Daartegenover staat een hoogconjunctuurscenario waarin tussen 2007 en 2017 driekwart van 
de huidige leraren (met name door pensionering) het onderwijs verlaat - 47.000 voltijdbanen: 
‘Binnenkort zijn alle digibeten met pensioen’ (Langeveld 2005, p. 16). Dit ‘wel willen maar niet 
kunnen’ vertelt echter maar een deel van het verhaal. 
 
Wensen   
Een groot deel van het vo werkt met bestaande methoden vanuit het idee van 
kennisoverdracht. Digitale leermiddelen die een beroep doen op participatie van leraren (die 
er zelf lessen mee zouden gaan ontwikkelen met behulp van verschillende tools en bronnen) 
brengen heel wat onzekerheden met zich mee en zijn moeilijk in te passen in de huidige 
schoolorganisatie en -cultuur.13 TNO stelt een aantal jaren terug dat er een aantal innovatieve 
frontrunners zijn, maar dat de vraag van grote groepen traag op gang komt (TNO 2005, p. 
14).  
 
Dit betekent niet dat die grote groepen binnen het vo ICT per definitie afwijzen; ze staan er 
zelfs welwillend tegenover. Ze willen alleen dat digitale leermiddelen makkelijk zijn te vinden, 
hapklaar worden aangeboden en daarmee naadloos aansluiten op bestaande didactische 
methoden. Zo is een veelgehoorde klacht dat goede digitale content niet wijdverbreid is.14 
Content die wel wordt gevonden, sluit dan weer slecht aan op hoe docenten hun onderwijs 
willen of moeten inrichten (TNS NIPO 2006; Kennisnet ICT op school 2007d). 
 
Waar uitgevers en distributeurs hun verkennende houding wijten aan een achterblijvende 
vraagontwikkeling, zien wij dat er wel degelijk een vo-brede vraag naar digitale leermiddelen 
bestaat. Deze manifesteert zich alleen op twee verschillende manieren: 
• Traditionelere scholen willen vasthouden aan bestaande methoden. Digitale leermiddelen 

hebben daarin een plek, maar alleen als scholen en docenten deze naadloos kunnen 
toepassen op hun huidige manier van werken. 

• Frontrunners kunnen minder uit de voeten met bestaande methoden omdat ze vanuit een 
ander onderwijsconcept werken. Zij hebben dan ook behoefte aan andere, gevarieerdere 
en flexibele leermiddelen die ruimte laten voor maatwerk.15 Dit uit zich onder andere in 
participatieconsortia, waarin scholen en docenten gezamenlijk werken aan de 
ontwikkeling van hun eigen materiaal.16  

 
2.4. Publieke ‘facilitators’ 
 
Publieke middelen spelen een grote rol in de ontwikkeling van het Nederlandse digitale 
onderwijsveld.17 Stichting Kennisnet ICT op school (Kennisnet) is voor veel van deze 
middelen de koepelorganisatie. Ze treedt niet alleen op als belangenbehartiger, maar 
stimuleert de ontwikkeling en integratie van ICT in het onderwijs op een actieve manier met 
content, hulpmiddelen, samenwerkingsprojecten en stimuleringsregelingen.  
 
Veel van het aanbod aan content en diensten waar publieke middelen direct of indirect mee 
zijn verbonden, is open en gratis toegankelijk. Scholen en docenten worden vanuit een 
‘bottom-up’ gedachte als actieve deelnemer betrokken en kunnen op verschillende vlakken 
volop experimenteren. Kennisnet komt hiermee tegemoet aan de frontrunners en verlaagt 
tegelijkertijd de drempel voor traditionelere scholen.  
 

                                            
13 Bron: gesprekken met de Raad van Experts.  
14 Ibidem. 
15 In het MBO bestaat een soortgelijke behoefte al langer: kleine opleidingen waar uitgevers 
onvoldoende afzetmogelijkheden voor hebben, zien zich genoodzaakt zelf materiaal te ontwikkelen. 
16 De Onderwijsvernieuwingscoöperatie (OVC) is hier een voorbeeld van. In de volgende quickscan 
gaan we hier dieper op in. 
17 Voor een vergelijkbaar initiatief op internationaal niveau, zie de UNESCO ‘Community on Open 
Educational Resources’ (OER: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=27031&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
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Dit betekent echter ook een sturende werking op de ontwikkeling van de markt. Bij een grote, 
versnipperde aanwezigheid van gratis toegankelijke content en diensten blijft er minder ruimte 
over voor betaalde businessmodellen: waarom immers geld uitgeven aan iets wat je ook 
gewoon gratis van het net kan plukken?  
 
Hoewel OC&W tot nu toe geen marktverstorende en -concurrerende werking uit ziet gaan van 
Kennisnet, wordt in een evaluatie (Ministerie van OC&W 2007) wel gesteld dat het de 
komende jaren een veel kleinere rol als collectieve belangenbehartiger en dienstverlener 
moet innemen. In plaats van een spreekbuis van het onderwijs naar de markt en de politiek, 
zou ze zich meer moeten profileren als makelaar tussen het onderwijs en de markt. 
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Hoofdstuk 3: Randvoorwaarden 
 
Naast de spelers in de arena van vraag en aanbod, is de succesvolle integratie van digitale 
leermiddelen afhankelijk van een aantal belangrijke randvoorwaarden. In dit hoofdstuk kijken 
we naar: 
• De ICT infrastructuur; 
• De financiering van leermiddelen – de huidige situatie en de lumpsumregeling; 
• Het beleidsprogramma ‘Aanval op de uitval’. 
 
3.1. De ICT infrastructuur 
 
In het CBS onderzoek ICT in Nederland uit 2006 noemde 46% van de leraren in het vo de 
ICT voorzieningen op school toereikend; 18% vond de ICT infrastructuur uitgesproken slecht. 
Volgens TNS NIPO (2006, p. 27) is de grootste gemene deler lerarenmeningen dat de 
aanwezige faciliteiten redelijk zijn, maar dat er flink wat nodig is om de ICT infrastructuur 
toereikend te maken voor een daadwerkelijke integratie van ICT in het leerproces.  
 
Onze Raad van Experts nuanceert dit beeld: de infrastructuur is redelijk op orde en vormt in 
ieder geval geen grote belemmering. Een ‘gebrekkige’ ICT infrastructuur wordt weliswaar als 
reden aangevoerd voor de onmogelijkheid van flexibeler onderwijs, maar – zoals we eerder 
ook al lieten zien – ligt hier vaker een organisatie- en cultuurprobleem aan ten grondslag. 
 

Hoe dan ook, voor zover de infrastructuur op dit moment 
niet zou voldoen, wordt er hard gewerkt aan verbetering:  
 
• Van de huidige beschikbare computers in het vo is 

20% aan vervanging toe, iets waar in 2007 en 2008 
gevolg aan wordt gegeven (Kennisnet ICT op school 
2007d).  

• 30% van de totale huidige investeringen in het 
gesubsidieerde vo gaat naar ICT faciliteiten.  

• Gemiddeld genomen beschikken zeven leerlingen in 
het vo over één PC en zijn nagenoeg alle computers op middelbare scholen met het 
internet verbonden.  

• 40% van de scholen heeft een glasvezelverbinding; de meeste die daar nu niet over 
beschikken, stappen in de nabije toekomst over (CBS 2006; Kennisnet ICT op school 
2007d). 

 
Wat interfaces betreft, streven sommige scholen naar een grotere beschikbaarheid van 
computers per leerling – het ‘Laptop-per-leerling’ ideaal (BMC 2007). Op dit moment lijken 
echter veel van de investeringen naar digitale schoolborden (‘digiborden’) te gaan:  in 2007 
heeft de helft van de basisscholen een digibord aangeschaft; terwijl dat een jaar eerder nog 
maar elf procent was (Lybaart 2008).  
 
Een groot deel van de scholen - ook die in het vo - maakt voor het komende jaar een 
beslissing over de aanschaf van digiborden. De importeur van ACTIVboards verwacht er dit 
jaar negen- à tienduizend te verkopen (Lybaart 2008). Deze ontwikkeling gaat niet voorbij aan 

uitgevers en distributeurs: na eerst de kat uit de boom te 
hebben gekeken, komen er nu steeds meer digibord-
lespakketten op de markt (CSO 2007, p. 8-10).  
 
Wat infrastructuur betreft, zit het dus - voor zover dat nu 
nog niet het geval zou zijn – in ieder geval in de nabije 
toekomst goed. 
 

30% van de totale 
huidige investeringen 
in het gesubsidieerde 
vo gaat naar ICT 
faciliteiten  
 

“We verwachten dit jaar 
negen- à tienduizend 
digiborden te verkopen” 
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3.2. Financiering van leermiddelen 
 
De huidige situatie 
Per schoolplichtige leerling betaalt de overheid zo’n €5.600 per jaar, ‘schoolkosten’ niet 
inbegrepen. Schoolkosten zijn niet wettelijk vastgelegd en behelzen zaken zoals vrijwillige 
ouderbijdrage, schoolboeken, leermiddelen en excursies (CBS 2007). Scholen en docenten 
hebben daarmee een zekere autonomie in de keuze van de te gebruiken methode.  
 
Keuzes worden over het algemeen gemaakt op basis van kwaliteit en uitvoering; prijs speelt 
een kleine rol (Bestuur en Management Consultants 2007). PriceWaterhouseCoopers (2005) 
wijst op de betrekkelijke onverschilligheid van vo-docenten ten aanzien van de financiële 
gevolgen van hun keuze: als individu hebben ze immers een beperkte invloed op wat ouders 
in het totaal moeten afrekenen.. Deze prijsonverschilligheid uit zich ook op een ander vlak, 
met scholen die in toenemende mate overstappen op een extern boekenfonds (PWC 2005, p. 
10). Handig voor scholen, want het ontdoet ze van de logistieke rompslomp; interessant voor 
distributeurs, want zij verdienen er extra geld mee; financieel nadelig voor ouders, want de 
extra kosten worden rechtstreeks aan hun doorberekend.  
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Nederlandse schoolboeken in Europees verband duur 
zijn. Tussen 2000 en 2005 is de gemiddelde prijs van een boekenpakket in het vo met 35% 
toegenomen. Ter vergelijking: het gezamenlijke ouderinkomen is in dezelfde periode met 18% 
toegenomen (PWC 2005). Hoewel het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO 
2006) de oorzaak zoekt bij nieuwe lesmethodes, ‘full color’ en ‘glossy’ uitvoeringen van 
boeken, complementaire ICT-onderdelen, hoge rendementseisen binnen grote 
uitgeefconcerns en stijgende arbeidskosten, is het duidelijk dat de werkelijke oorzaak ligt bij 
een gebrek aan marktwerking. 
 
De lumpsumregeling 
Met de invoering van de lumpsumregeling beoogt de overheid dit te doorbreken.  
• Waar het gesubsidieerde onderwijs eerst geoormerkte bedragen voor docenten én voor 

leerlingen kreeg, wordt dit nu één bedrag waarvan scholen alles moeten betalen.  
• Daarnaast wordt er een aanvullende inkomensmaatregel opgenomen: in plaats van een 

deel van de kosten bij de ouders neer te leggen, krijgen scholen een hoger bedrag van 
waaruit ze zelf het gehele leermiddelenpakket moeten samenstellen. Deze maatregel 
bedraagt €308 euro en is bestemd voor leerboeken, werkboeken, project- en 
tabellenboeken, examentrainingen en -bundels, eigen leermateriaal van de school, cd’s, 
dvd’s en de (toegangs)kosten van digitaal leermateriaal.18 

 
Hiermee moet de prijsonverschilligheid, waarvan ouders nu de rekening krijgen – worden 
ingeperkt. Scholen en docenten worden zelf afgerekend op hun inkoopbeleid, en zullen dus 

veel meer in termen van efficiëntie moeten gaan 
denken. Dit biedt een kans: scholen die op inhoudelijk 
en didactisch vlak niet overtuigd zijn van de 
toegevoegde waarde van digitale leermiddelen, 
krijgen nu een organisatorische en financiële prikkel. 
Zo is de overtuiging van P. Hendrikse, lid van de raad 
van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (het 
schoolbestuur van 45 scholen voor het vo in Noord-
Brabant), dat met de invoering van gratis 
schoolboeken het gebruik van digitale leermiddelen in 
het voortgezet onderwijs spectaculair zal toenemen 
(Weber 2008):  
 
 

                                            
18 Zie: www.lumpsumportaal.nl  

"De elektronische 
leermethoden zijn op 
termijn goedkoper, ze zijn 
makkelijker beschikbaar 
en kunnen specifiek op 
het individu worden 
afgestemd" 
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In de regeling zien we ten slotte twee psychologisch effecten: 
• Scholen hebben één bedrag, waarbij ze een handreiking krijgen over de reikwijdte van 

bestedingsmogelijkheden (onder andere ‘(toegangs)kosten van digitaal leermateriaal’). 
Naast een organisatorische en financiële prikkel, kan de lumpsum dus meer bewustzijn 
over de verschillende mogelijkheden creëren. 

• Met de autonomie en bestedingsvrijheid van de lumpsum kunnen scholen zichzelf beter 
aanzetten tot het ontwikkelen van materiaal. Participatieconsortia zoals de 
Onderwijsvernieuwingscoöperatie (zie Deel 2 van de marktverkenning) hebben meer 
slagingskans omdat de benodigde middelen makkelijker kunnen worden aangewend.  

 
Wegens implementatievraagstukken, zoals het gesteggel over Europese 
aanbestedingsgrenzen, zal de lumpsumregeling effectief van kracht gaan voor het schooljaar 
2010-2011.19 
 
1.2. ‘Aanval op de uitval’ 
 
Onderstaand figuur illustreert de uitvalpercentages van het vo en maakt een onderscheid 
tussen leerlingen die zonder diploma uitvallen en de totale uitval.20 Voor beiden kent de 
bovenbouw van het vmbo het grootste percentage (N.B.: leerlingen die het vmbo succesvol 
afronden maar niet verder leren worden gezien als voortijdige schoolverlaters). Om het aantal 
voortijdige schoolverlaters terug te dringen is OC&W in 2006 gestart met het 
beleidsprogramma ‘Aanval op de uitval’.  
 
Een resultaat daarvan is de kwalificatieplicht, die stelt dat leerlingen moeten doorleren tot hun 
achttiende, tenzij ze voor die tijd een mbo-1, havo- of vwo-diploma hebben. Daartoe hebben 
minister Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveldt begin juli ook aan circa 110.000 
geslaagde vmbo-ers een brief gestuurd. Leerlingen worden hierin gefeliciteerd, maar vooral 
opgeroepen tot doorleren: ‘Jouw vmbo-diploma is één stap naar een mooie toekomst. Het 
vmbo diploma is hét toegangsbewijs voor een vervolgopleiding. Dus zet nu ook de volgende 
stap.’21 
 

 

 
 
Op een concreter vlak heeft Van Bijsterveldt onlangs de laatste van een lange reeks 
regioafspraken gemaakt met scholen en gemeenten om het aantal uitvallers de komende 
jaren met veertig procent terug te dringen. Als onderdeel van deze afspraak ontvangen de 
scholen €2.000 per leerling die ze binnenboord weten te houden. Tot en met 2012 wordt 
                                            
19 Zie: http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/2741764/Europese-aanbesteding-zit-plan-gratis-
schoolboeken-ernstig-dwars.ece) 
20 Bron: http://ode.cfi.nl/Pagina/RapportPagina.aspx      
21 Zie: http://www.minocw.nl/actueel/nieuws/35626/Geslaagde-vmboers-ontvangen-brief-van-Plasterk-
en-Van-Bijsterveldt.html  



 

 
  Marktverkenning pilot-OMP - 1 

            
18 

hiervoor €71 miljoen voor uitgetrokken door het kabinet. Omdat digitale leermiddelen effectief 
aan dit doel kunnen bijdragen, zien we ook in dit programma een kans voor digitaal cultureel 
erfgoed in de klas. 
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Hoofdstuk 4: de marktomvang 
 
Naar aanleiding van de lumpsumregeling kunnen we een rekensom maken voor de grootte 
van de markt voor digitale leermiddelen. De beleidsmaatregel ‘Aanval op de uitval’ biedt extra 
mogelijkheden, maar hier kunnen we nog geen concrete vormen aan verbinden. 
 
4.1. N.a.v. de lumpsum 
 
De overheid trekt 210 miljoen euro per jaar voor uit voor de lumpsumregeling; 80 miljoen 
wordt bespaard uit de Wet Tegemoetkoming Ouders Schoolkosten. De totale markt voor 
leermiddelen wordt daarmee €290 miljoen per jaar – wat ook overeenkomt met 942.990 
leerlingen €308 (Ministerie van OC&W 2006).   
 

 
 
Hoe groot de precieze huidige uitgaven aan digitale leermiddelen 
zijn, is onduidelijk: omdat er niet wordt gedifferentieerd in algemene 
ICT uitgaven en omdat de specificaties voor de uitgaven aan digitale 
leermiddelen ontbreken of zijn versnipperd. Onze Raad van Experts 
schat de uitgaven aan digitale leermiddelen op dit moment rond de 
10% ligt.  
 
 

Uit onze gesprekken met de Raad van Experts wordt duidelijk dan momenteel 80% van de 
uitgaven aan leermiddelen naar theorieboeken gaat, terwijl 20% aan werkboeken wordt 
besteed. Omdat digitale leermiddelen op dit moment vooral als vervanger van werkboeken 
worden ingezet, ligt – op dit moment – de grootste toegevoegde waarde van digitale 
leermiddelen in deze 20%. 
 

 
 

De totale markt 
voor leermiddelen 
zal €290 miljoen 
per jaar bedragen 
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Maar de potentiële markt is groter. Met de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken 
kunnen we er van uit gaan dat de huidige 10% geen statisch percentage is en dat digitale 
leermiddelen de komende jaren een sprong kunnen maken in het vo. De lumpsum legt een 
cruciale randvoorwaarde neer; de interactie tussen vraag en aanbod moet dit realiseren. 
 

 
 
4.2. N.a.v. ‘Aanval op de uitval’ 
 
Zoals we in Hoofdstuk 1 beschreven, trekt het kabinet tot en met 2012 €71 miljoen uit in de 
strijd tegen het voortijdige schoolverlaten. In lijn met de resultaatverplichting waar het vo aan 
is gebonden, zullen scholen €2.000 ontvangen voor elke leerling die ze binnenboord weten te 
houden. Hoewel de invulling van deze afspraak nog erg onduidelijk is, lijkt ook deze 
maatregel een financiële prikkel neer te leggen bij scholen en docenten.  
 
Zelfs bij scholen en docenten die het nut van digitale leermiddelen alleen op rendementsvlak 
erkennen – minder voortijdige schoolverlaters – en daarbij het inhoudelijke argument minder 
zwaar meewegen - het verhogen van de motivatie en de eigenwaardering van leerlingen, 
vormt ook dit beleidsprogramma een potentiële ‘markt’ voor digitaal cultureel erfgoed in de 
klas.  
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Conclusie en aanbevelingen 
 
Deze quickscan heeft een tumultueus voortgezet onderwijsveld in kaart gebracht. De 
onderwijsvernieuwingen van de afgelopen twintig jaar worden door de commissie-
Dijsselbloem geëvalueerd als slecht doordacht, van boven opgelegd en middelmatig 
uitgevoerd. Het wordt dan ook tijd voor een betere afbakening van verantwoordelijkheden: de 
overheid moet zich bezighouden met het ‘wat’, scholen moeten de vrijheid hebben om te 
gaan over het ‘hoe’. 
 
Voor digitale leermiddelen gaat het niet zozeer over de gevolgen voor de structuur en 
didactiek van het vo: digitale leermiddelen zijn bij uitstek geschikt voor een gedifferentieerde 
aanpak en hebben zowel in het traditionelere als het ‘nieuwe leren’ onderwijs een plek. Wel 
van belang is dat het veld lijdt aan innovatiemoeheid: voor digitale leermiddelen die een 
ingrijpende verandering vereisen van het leerproces heerst dan ook een ongunstig klimaat.  
 
Wanneer we kijken naar de spelers binnen het veld, zien we dit deels terugkomen:  
• Digitale leermiddelen sluiten beter aan op de leefwereld van leerlingen, maar kunnen 

bovenal worden ingezet om motivatieproblemen aan te pakken, om een gevoel van 
zelfwaardering omhoog te halen en om methodische relevantie te bieden voor hun 
toekomstige privé- en professionele leven. Het huidige aanbod sluit hier echter niet op 
aan. 

• Educatieve uitgevers en distributeurs stellen dat de vraag van scholen en docenten naar 
innovatieve digitale leermiddelen te ver achterblijft om grootschalig over te stappen. 
Hiermee verantwoorden ze hun verkennende marktbenadering.  

• Wij zien wél een vo-brede vraag naar digitale leermiddelen, alleen manifesteert deze zich 
op twee verschillende manieren: 
• Er is een kleine groep frontrunners die minder uit de voeten kan met bestaande 

methoden omdat het vanuit andere onderwijsconcepten werkt. Deze groep heeft 
behoefte aan andere, gevarieerdere en flexibele leermiddelen die ruimte laten voor 
maatwerk. Er zijn voorbeelden waar dit gebeurt; Kennisnet is hier in veel gevallen 
direct of indirect bij betrokken. 

• Er is een grote groep ‘traditionele’ scholen die vasthoudt aan bestaande methoden. 
Digitale leermiddelen hebben daarin een plek, maar alleen als scholen en docenten 
deze naadloos kunnen toepassen op hun huidige manier van werken. 

• Publieke middelen - die vooral komen vanuit de koepelorganisatie Kennisnet ICT op 
school – creëren ruimte, maar hebben ook een sturende werking op de ontwikkeling van 
de markt. Bij een grote, versnipperde aanwezigheid van gratis toegankelijke content en 
diensten blijft er minder ruimte over voor betaalde businessmodellen. Daar staat wel 
tegenover dat, waar Kennisnet tot nu als belangenbehartiger van het onderwijs optrad, 
het Ministerie van OC&W er op aanstuurt dat de stichting zich als makelaar tussen de 
markt en het onderwijs profileert.  

 
Het veld staat dus – zelfs in de huidige omstandigheden - in principe open voor digitale 
leermiddelen. Het verbindt hier zelfs een vrij duidelijke vraag aan, alleen moet deze worden 
onderverdeeld in een traditioneel en een innovatief segment. Daarnaast bieden een aantal 
randvoorwaarden goede perspectieven: 
• Er wordt hard gewerkt aan een verbetering van de ICT infrastructuur. Voor zover deze nu 

nog een wezenlijke belemmering vormt, wordt het distributiefundament van digitale 
leermiddelen steeds steviger. 

• De lumpsumregeling beoogt marktwerking te stimuleren tussen scholen en aanbieders. 
Zelfs scholen en docenten die niet zijn overtuigd van het didactische nut van digitale 
leermiddelen, krijgen hiermee een financiële en organisatorische prikkel. 

• Het ‘Aanval op de uitval’ beleidsprogramma legt een financiële prikkel neer bij scholen die 
leerlingen binnenboord willen houden. Hoewel op dit moment nog niet duidelijk is hoe dat 
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precies in zijn werk gaat, kunnen digitale middelen effectief bijdragen aan de doelen van 
het programma: een extra potentiële ‘markt’. 

 
Mogelijkheden voor digitaal cultureel erfgoed in de klas 
 
Hoewel de oorzaak van de huidige impasse voor een deel kan worden gezocht bij een 
vergrijzende lerarenpopulatie - die de komende jaren een grote verjongende doorloop zal 
kennen, zit de belemmerende factor vooral in een ‘kip of het ei’ marktfalen. De vraag is 
duidelijk, hij bestaat alleen voor het grootste deel uit een behoefte naar ‘traditionele’ digitale 
leermiddelen. Gecombineerd met een aantal belangrijke randvoorwaarden, maakt dit het vo 
tot een aanzienlijke potentiële markt – hetzij gesegmenteerd - voor digitaal cultureel erfgoed.  
 
Beelden voor de Toekomst kan daarin de komende jaren als volgt optreden: 
• Met volledig tot didactische methoden ontwikkelde content kan BvdT tegemoet komen 

aan het grote, traditionele deel van de markt;  
• Met een innovatiever, flexibeler aanbod dat ruimte biedt voor maatwerk kan BvdT zich als 

aanjager in de voorhoede neerzetten.  
 
In beide gevallen kan een werkbaar model: 
• Buiten bestaande spelers omgaan en direct contact moet zoeken met de eindgebruikers; 
• Een samenwerkingsverband aangaan met bestaande aanbieders van digitale 

leermiddelen; 
• Deze zaken combineren. 
 
Om positioneringmogelijkheden te onderzoeken hebben we een duidelijker beeld nodig van 
de marktomgeving. In deel twee van de marktverkenning pilot-OMP brengen we daarom het 
veld van aanbieders van digitale leermiddelen in kaart. 
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