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In deze publicatie leest u over de uitkomsten van onafhankelijk onderzoek naar het aanbesteden van 
leermiddelen in het voortgezet onderwijs. Deze publicatie is primair geschreven voor onderwijsbestuurders 
en -directeuren. 

De publicatie geeft u achtereenvolgens inzicht in: 
1. de afname van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs; 
2. hoe we daardoor in het onderwijs onbedoeld onze mondiale koppositie verloren; 
3. dat digitalisering als breekijzer kan fungeren voor de weg terug omhoog; 
4. wat de oorzaken zijn van het onbenutte potentieel van leermiddelen; en
5. hoe bewust aanbesteden van leermiddelen de sleutel tot onderwijssucces is. 

Ook geeft deze publicatie antwoord op de volgende vragen: 
hoe distributeurs van leermiddelen op nieuwe manieren toegevoegde waarde realiseren; 
wat de impact is van nieuwe intermediairs in de vorm van collectieve inkooporganisaties; 
hoe lagere toetredingsdrempels zorgen voor de opkomst van nieuwe digitale aanbieders; 
hoe je als school je onderwijsvisie gebruikt als vertrekpunt voor het aanbesteden; 
hoe aanbesteden in percelen ten gunste komt van de flexibilisering van de inkoop van leermiddelen; 
hoe geaggregeerd aanbesteden ten gunste komt van evenwichtige verhoudingen in de keten; en
hoe flexibilisering van de inkoopfunctie ten gunste komt van continue verbetering en vernieuwing.  

Deze publicatie geeft aandacht aan het bewust aanbesteden van leermiddelen door schoolbestuurders en 
-directeuren. Bewust aanbesteden draagt bij aan meer evenwichtige verhoudingen in de keten, waarin de 
marktmacht evenredig is verdeeld tussen aanbieders en afnemers van leermiddelen. Dat is op dit moment 
onvoldoende gewaarborgd en belemmert de mogelijkheid om de afname van onderwijskwaliteit en 
-vernieuwing om te buigen. Het is aan de aanbieders en afnemers van leermiddelen om de huidige 
samenwerking op transactionele basis te veranderen in co-creatie op relationele basis. In deze publicatie 
spreekt Thaesis waardering uit voor schoolbestuurders en -directeuren die hier nu al in vooroplopen en 
hoopt Thaesis andere schoolbestuurders en -directeuren hiertoe uit te nodigen.  



Onderwijsbestuurders en -directeuren weten het: 
het voortgezet onderwijs (vo) in Nederland staat 
onder druk. In vergelijking met andere landen nam 
de kwaliteit van het onderwijs de afgelopen jaren 
af. Ondanks dat PISA-scores niet onbetwist zijn als 
maatstaf voor kwaliteit, is het feit dat Nederland 
recent bij de grootste PISA-dalers ter wereld 
behoort wel degelijk zorgwekkend.  

Daarnaast is het verschil in onderwijsresultaten 
tussen vo-scholen in Nederland zeer groot. Dit 
wordt mede veroorzaakt door - en versterkt de 
kansenongelijkheid in de maatschappij. Iets waar 
iedereen in het onderwijs wakker van ligt. De 
sleutel ligt bij de docent en de grote invloed die de 
docent uitoefent op de kwaliteit van onderwijs. 
Didactische vaardigheden zijn essentieel en worden 
ondersteund door goede en vernieuwende leer-
middelen. Het aanbesteden van leermiddelen is in 
de praktijk echter nog te vaak bijzaak. 

Hoe kwaliteit en vernieuwing van leermiddelen 

bijzaak werd

In 2008 werd de Wet Gratis Schoolboeken ingevoerd. Na deze 

wetswijziging werden leermiddelen niet langer door ouders maar 

door scholen ingekocht. Dit betekende een grote logistieke en 

administratieve opgave voor scholen. Distributeurs speelden hier 

op in door het centraal inkopen van leermiddelen voor en door 

scholen te faciliteren. Door hier gebruik van te maken kwamen 

scholen boven de Europese drempelwaarden uit. Aanbesteden 

werd verplicht. Distributeurs wisten hun positie te verstevigen 

door onder andere aan te sturen op het opnemen van ervarings-

eisen in aanbestedingen, waardoor de toegang voor uitgevers 

werd bemoeilijkt. De procedurele en bureaucratische consequen-

ties hadden tot gevolg dat het aankopen van leermiddelen door 

scholen steeds minder over onderwijskwaliteit en -vernieuwing 

ging, maar steeds meer over het beperken van de administra-

tieve last. Hierdoor ontstond een vervolgvraag waar dienst-

verleners en professionele inkooporganisaties op in wisten te 

spelen. Met als gevolg dat het aankopen van leermiddelen nog 

verder verwijderd raakte van het hart van het onderwijs. Zo 

werden de kwaliteit en vernieuwing van leermiddelen door de 

wetswijziging bij het inkopen onbedoeld bijzaak. 

Traditioneel gezien maakten scholen veelal gebruik 
van fysieke leermiddelen. En hadden aanbestedingen 
van leermiddelen primair betrekking op papieren 
leerboeken (folio). Op deze aanbestedingen schre-
ven louter distributeurs van leermiddelen in, omdat 
deze partijen in staat waren om aan alle voorwaar-
den te voldoen die in de aanbestedingen werden 
gesteld, zoals grootschalige en gebundelde levering 
van fysieke leermiddelen en ervaringseisen. De 
distributeurs fungeerden hierbij als one-stop shop. 
Deze wijze van inkopen van leermiddelen bood 
scholen eenvoud, maar beperkte ook de mogelijk-
heden om als onderdeel van het aanbestedings-

proces direct invloed te hebben op de vorm en 
inhoud van leermiddelen. Dit belemmerde en 
belemmert vandaag de dag nog steeds het geza-
menlijk verbeteren en vernieuwen van leermiddelen. 
Wel heeft de Wet Gratis Schoolboeken er aan bij-
gedragen dat scholen meer kostenbewust zijn 
geworden en kritischer zijn gaan kijken naar welke 
leermiddelen benodigd zijn, waardoor efficiënter 
wordt omgegaan met financiële middelen. Op de 
korte termijn lijkt dit voor beleidsmakers een 
succes, maar onderwijsbestuurders en -directeuren 
realiseren zich steeds meer: op de middellange 
termijn is dit funest voor de onderwijskwaliteit.
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DIGITALISERING ALS BREEKIJZER VOOR DE WEG TERUG OMHOOG

Leermiddelen zijn in een ongekend tempo gedigita-
liseerd. Hierdoor worden de functies van aggregatie 
en distributie van fysieke leermiddelen minder 
belangrijk en schrijven inmiddels ook uitgevers zich 
gericht in op aanbestedingen. Door de verschui-
ving van folio naar digitaal zijn scholen meer gaan 
experimenteren met aanbesteden in percelen. Met 
als voordeel dat scholen directer met uitgevers 
kunnen interacteren en onderwijsbestuurders en 
-directeuren daardoor beter kunnen sturen op de 
relatie tussen leermiddelen en onderwijskwaliteit. 
Het ligt in de lijn der verwachting dat het toene-
mend gebruik van digitale leermiddelen zal leiden 
tot een toenemend aantal scholen dat overstapt 
naar aanbesteden in percelen. Zo vinden schoolbe-
stuurders en -directeuren gebruikmakend van digi-
talisering de weg terug omhoog. De rol van de 
docent blijft cruciaal bij het daadwerkelijk gebruik 
van leermiddelen. 

Vanuit de gehele educatieve sector, van aanbieders 
van leermiddelen tot scholen, is aandacht voor het 
verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Daartoe 
biedt het aanbesteden van leermiddelen volop mo-
gelijkheden. Wat is er nodig om deze te benutten?

De betreffende wetgeving is het afgelopen decen-
nium niet veranderd en de positie in de keten van 
zowel distributeurs als uitgevers ten opzichte van 
scholen is de afgelopen jaren alleen maar sterker 
geworden. Uitgevers en distributeurs realiseren op 
nieuwe manieren toegevoegde waarde. Vernieuw-
ende manieren van aanbesteden zijn daarom het 
meest kansrijk. Deze publicatie zet de onderwijs-
kwaliteit en daarmee het belang van de leerling 
voorop en geeft aandacht aan de lessen van 
schoolbestuurders en -directeuren die vooroplo-
pen in bewust aanbesteden als middel voor het 
vergroten van onderwijskwaliteit en -vernieuwing. 
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Maatwerk, flexibiliteit en een hogere kwaliteit van 
leermiddelen tegen een goede prijs-kwaliteitverhou-
ding, daar gaat het om bij het vinden van de weg 
terug omhoog. Schoolbestuurders en -directeuren 
herkennen kansen en mogelijkheden bij het aanbe-
steden van leermiddelen, maar weten deze soms 
nog onvoldoende te benutten. De oorzaak: oneven-
wichtige verhoudingen in de keten, nadelen van het 
instrument aanbesteden en onvoldoende aandacht 
van scholen voor het inkopen van leermiddelen. Dit 
wordt enerzijds veroorzaakt door de context waarin 
aanbestedingen plaatsvinden en anderzijds door de 
wijze waarop aanbestedingen binnen scholen 
plaatsvinden.

Oorzaak I: onevenwichtige verhoudingen in de 

keten 

Traditioneel hadden leermiddelen veelal betrekking 
op folio en was er sprake van een rechtlijnige en 
eenvoudige keten van auteurs naar uitgevers, distri-
buteurs en uiteindelijk de scholen. In Figuur 1 is deze 
keten weergegeven. 

De uitgever richtte zich hierbij primair op het 
ontwikkelen en produceren van folio. De distribu-
teur zorgde ervoor dat het aanbod van uitgevers 
werd geaggregeerd en vervolgens gedistribueerd 
naar de scholen. Daarnaast hadden zowel distribu-
teurs als uitgevers aanvullende proposities die 
waren gericht op het ondersteunen van scholen bij 
het inkopen en effectief gebruiken van leermidde-
len. In deze traditionele keten schreven in de praktijk 
enkel distributeurs zich in op aanbestedingen en 
interacteerden schoolbestuurders en -directeuren 
voornamelijk met de distributeurs.

Door consolidatie in de keten is het aantal distribu-
teurs van fysieke leermiddelen afgenomen en is de 
marktpositie van gevestigde uitgevers ondanks de 
opkomst van nieuwe digitale toetreders geconsoli-
deerd. De inkoopmacht van individuele scholen is 
door de consolidatie in de keten verder verkleind. 
De huidige situatie wordt gekenmerkt door drie 
grote uitgevers en twee grote distributeurs, waarvan 
één uitgever en distributeur met dezelfde eigenaar. 

AUTEURS UITGEVERS DISTRIBUTEURS SCHOLEN

AANVERWANTE DIENSTEN

Productie Aggregatie

Online leeromgevingen

Training en coaching Leermiddelenlijst en -advies

Administratieve diensten

Ontwikkeling Grof- en fijnmazige distributie

Folio Folio

LEERMIDDELEN

Figuur 1: overzicht van de traditionele leermiddelenketen
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Deze concentratiegraad leidde de afgelopen jaren 
regelmatig tot onderzoek door mededingings-
autoriteiten. De uitkomsten hiervan waren in de 
regel een positief besluit met hoogcomplexe voor-
waarden en beperkingen. De onevenwichtige positie 
van individuele scholen ten opzichte van distribu-
teurs en uitgevers is hiermee ongewijzigd. Door de 
ontwikkeling en opkomst van digitale leermiddelen is 
de keten van leermiddelen veranderd. In Figuur 2 is 
de huidige keten weergegeven.

De digitalisering van leermiddelen heeft geleid tot 
een wijziging van de onderlinge verhoudingen in de 
keten. Hierbij zijn drie ontwikkelingen van belang: (A) 
de zoektocht van distributeurs naar nieuwe toege-
voegde waarde, (B) de impact van nieuwe intermedi-
airs op de verhouding tussen scholen en uitgevers, 
en (C) de opkomst van nieuwe digitale aanbieders. 

A. De zoektocht van distributeurs naar nieuwe toegevoegde waarde

De traditionele rol van distributeurs is als gevolg van de verschui-

ving naar digitale leermiddelen steeds meer onder druk komen te 

staan. Distributeurs realiseren met aanverwante diensten nieuwe 

toegevoegde waarde. Denk hierbij aan gebundelde abonnemen-

ten, contractmanagement en studie- en examenhulp. De vraag is 

in hoeverre de distributeurs een duurzame positie weten te ver-

werven in het aanbieden van additionele diensten. Zullen scholen 

de distributeurs in de toekomst gaan beschouwen als primaire 

educatieve dienstverlener of wordt deze rol gegund aan andere 

dienstverlenende partijen? De scholen hebben ook hier de sleutel 

in handen. 

B. De impact van nieuwe intermediairs

De distributeur streeft in de huidige leermiddelenketen als gespe-

cialiseerde educatieve dienstverlener opnieuw naar een positie 

van intermediair tussen de scholen en de uitgevers. Mede gedre-

ven door de verdere digitalisering neemt het belang van deze rol 

echter af. Scholen verkennen enerzijds de mogelijkheid om hun 

inkoopfunctie en -proces verder te professionaliseren waardoor 

er niet langer een intermediair nodig is. Anderzijds leidt dit tot de 

opkomst van nieuwe intermediairs in de vorm van gespecialiseer-

de en collectieve inkooporganisaties die de belangrijkste schakel 

gaan vormen tussen scholen en uitgevers. Scholen staan voor de 

vraag of ze zich verenigen in deze collectieve inkooporganisaties 

of hun inkooporganisatie zelfstandig verder professionaliseren.

Figuur 2: overzicht van de huidige leermiddelenketen
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AANVERWANTE DIENSTEN

LEERMIDDELEN

AUTEURS SCHOLENDISTRIBUTEURS
Grof- en fijnmazige distributie

Aggregatie

Administratieve diensten

Leermiddelenlijst en -advies

Gebundelde abonnementen

Contractmanagement

Studie- en examenhulp

NIEUWE DIGITALE 
AANBIEDERS

Folio en digitaal Folio en digitaal

Digitaal

Digitaal

UITGEVERS

Online leeromgevingen

Training en coaching

Ontwikkeling

Productie

Digitaal

Digitaal
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C. De opkomst van nieuwe digitale aanbieders

Door de digitalisering nemen de toetredingsdrempels af en wordt 

de leermiddelenmarkt steeds aantrekkelijker voor nieuwe digitale 

aanbieders. Deze partijen richten zich vooralsnog veelal op inno-

vatieve additionele leermiddelen naast het aanbod van de geves-

tigde uitgevers. Bij het bereiken van voldoende schaalgrootte en 

kwaliteit, is de verwachting dat deze digitale aanbieders vaker 

direct gaan concurreren met de gevestigde uitgevers op de 

belangrijkste lesmethoden. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat 

zowel nieuwe digitale aanbieders als gevestigde uitgevers in 

directe interactie met de scholen een impuls kunnen geven aan 

vernieuwing en kwaliteit van leermiddelen. Voor schoolbestuur-

ders en -directeuren is dit een kans om het potentieel van leer-

middelen beter te benutten. 
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Onderbouw Tweede fase

Vakken Methoden TNM* (aantal) Methoden TNM* (aantal)

Aardrijkskunde 6 5 4 4

Biologie 6 2 3 2

Duits 4 4 3 3

Economie 10 5 8 3

Engels 13 4 10 4

Frans 10 4 6 3

Geschiedenis 9 3 7 3

Mens en maatschappij 3 3 n.v.t. n.v.t.

Natuurkunde/scheikunde 11 8 n.v.t. n.v.t.

Natuurkunde 6 4 7 5

Nederlands 9 3 5 3

Rekenen 6 4 3 3

Scheikunde 7 4 5 3

Wiskunde 7 3 6 3

Tabel 1: aantal beschikbare methoden per vak uitgesplitst naar onderbouw en tweede fase 

* TNM representeert het gecombineerde aantal methoden van de educatieve uitgevers ThiemeMeulenhoff, Noordhoff en Malmberg  
Nb. het aanbod van buitenlandse educatieve uitgevers maakte geen onderdeel uit van de inventarisatie

Tabel 1: aantal beschikbare methoden per vak

Naast het gebruik van digitale leermiddelen leidt 
ook het toenemend gebruik van digitale systemen 
tot veranderende verhoudingen in de keten. De 
effectiviteit van digitale leermiddelen is onder meer 
afhankelijk van laagdrempelige toegang. Door het 
toenemend gebruik van digitale leermiddelen en 
de behoefte om deze eenvoudig te ontsluiten 
worden scholen steeds afhankelijker van elektro-
nische leeromgevingen (ELO), studentinformatie-
systemen (SIS) en andere platformen voor online 
samenwerking. Dit kan leiden tot een lock-in voor 
scholen, waarin de drempel om te switchen als te 
groot wordt ervaren. De concentratie in de huidige 
leermiddelenketen kan er ook toe leiden dat de 
keuze voor een ELO of SIS tevens de keuze voor 
leermiddelen beïnvloedt, hetgeen kwaliteit en 
vernieuwing kan belemmeren.

Door de veranderende verhoudingen in de keten 
lijkt de marktmacht van de distributeurs ten 
opzichte van de scholen af te nemen, wat zou 
kunnen leiden tot meer evenwichtige verhouding-
en in de keten. Dit hangt voor een belangrijk deel 
af van de vraag of de afnemende marktmacht van 
distributeurs ten goede komt van de marktmacht 
van de scholen of van de uitgevers. Op basis van 
een inventarisatie van het aantal beschikbare 
methoden per vak (zie Tabel I) kan worden gecon-
cludeerd dat het eerste het geval is: voor vrijwel 
alle vakken geldt dat scholen ook kunnen kiezen 
voor methoden van andere uitgevers dan van de 
uitgevers ThiemeMeulenhoff, Noordhoff en Malm-
berg. Een volledig overzicht van de methoden die 
beschikbaar zijn per vak is opgenomen in bijlagen I 
en II.
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Oorzaak II: nadelen van het instrument zelf 

Scholen zijn sinds de invoering van de Wet Gratis 
Schoolboeken in 2008 vanwege de relatief snel 
behaalde drempelwaarde voor aanbesteden veelal 
verplicht om leermiddelen in te kopen met aan-
besteden als instrument. Hierbij formuleren scholen 
wensen en eisen op basis waarvan aanbieders van 
leermiddelen zich kunnen inschrijven. Deze wensen 
en eisen kunnen zowel betrekking hebben op de 
vergoeding als op de kwaliteit van het leermiddel.

Aanbestedingen zijn in de aard en opzet transactio-
neel. De verhouding tussen scholen en aanbieders 
blijft hierbij veelal beperkt tot een transactionele 
inkooprelatie. Deze relatie belemmert vertrouwen 
en voedt wantrouwen en juridische conflicten. Dit 
leidt tot een belangrijke focus op prijs en contrac-
tuele voorwaarden en faciliteert onvoldoende co-
creatie bij de ontwikkeling en toepassing van leer-
middelen. Scholen zijn hierdoor beperkt in de mate 
waarop zij van invloed kunnen zijn op de inhoud en 
vorm van het leermiddel. Aanbesteden als instrument 
voor het inkopen van leermiddelen stimuleert daar-
mee onvoldoende kwaliteitsverbetering en vernieuw-
ing en leidt daarmee onvoldoende tot een verster-
king van de onderwijskwaliteit. 

Bij de in 2021 geplande evaluatie van de Wet Gratis 
Schoolboeken doen scholen er goed aan om als col-
lectief bij beleidsmakers en toezichthouders aandacht 
te blijven vragen voor deze ongewenste effecten. 

Oorzaak III: onvoldoende aandacht van scholen 

De wijze waarop veel scholen aanbesteden leidt niet 
tot het maximale resultaat op het gebied van 
kwaliteit en inkoopcondities. Kostenefficiënte beste-
ding van publiek gefinancierde middelen vereist 
bewust aanbesteden. Bewust aanbesteden betekent 
hierbij dat er op basis van een gedegen voorbe-
reiding een overwogen keuze wordt gemaakt voor 
een bepaald leermiddel. Om bewust aan te besteden 
is een bepaald kennisniveau van leermiddelen en 
inkopen vereist en voldoende urgentie nodig. Dit is 
niet altijd aanwezig bij scholen. Dat is vaak geen 
doelbewuste keuze, maar wordt gedreven vanuit het 
feit dat het aanbesteden van leermiddelen een 
onderbelicht thema is binnen scholen. 

Er is nog veel kennis te winnen en voordeel te beha-
len met de frequentie waarop scholen leermiddelen 
aanbesteden. Gemiddeld vinden aanbestedingen bij 
scholen eens per vier tot zes jaar plaats. Hierdoor 
bouwen scholen in relatief beperkte mate expertise 
op wat betreft aanbesteden, voornamelijk als daar-
voor onvoldoende toegeruste of gekwalificeerde in-
kopers verantwoordelijk zijn. Hierbij verschilt de ken-
nisachterstand en/of het gevoel van urgentie in de 
praktijk sterk tussen scholen, afhankelijk van de mate 
van volwassenheid bij aanbesteden. 

1010
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Er is daarnaast nog veel kennis te winnen en 
voordeel te behalen bij de schaal waarop scholen 
leermiddelen aanbesteden. Sommige scholen erva-
ren bij aanbesteden de beperkingen van het 
inkopen van leermiddelen op een relatief kleine 
schaal. De capaciteit en/of de middelen om grondig 
onderzoek te doen naar kansen bij het aanbesteden 
van leermiddelen zijn hierbij beperkt. Ook goed 
contractmanagement kan de nodige kennis en 

capaciteit van scholen vragen, die niet altijd 
aanwezig is. Hierdoor tekenen scholen bijvoorbeeld 
contracten waarbij (onbewust) het risico wat be-
treft folio bij de scholen ligt doordat de leermidde-
len bij scholen op de balans staan. Daarnaast wordt 
de dienstverlening die scholen uiteindelijk afnemen 
en de prijs die daar tegenover staat als niet volledig 
transparant ervaren.  
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BEWUST AANBESTEDEN VAN LEERMIDDELEN ALS SLEUTEL TOT SUCCES

De sleutel tot het creëren van kansen en het 
realiseren van een hogere kwaliteit van onderwijs 
ligt bij de scholen zelf. Dit vereist allereerst 
bewustzijn bij scholen over de mogelijkheden die er 
zijn bij aanbesteden en de gevolgen van de keuzes 
die worden gemaakt. Deze keuzes worden zowel 
gemaakt vanuit de docent of vaksectie op onder-
wijsinhoudelijk niveau, als vanuit de directie, school-

leiding of inkoper op bedrijfseconomisch niveau. Bij 
de keuzes op al deze niveaus is het aan te bevelen  
de onderwijsvisie leidend te maken. Door een 
bewuste en onderbouwde keuze voor de benodig-
de leermiddelen te maken, wordt het instrument 
aanbesteden in bedrijfseconomische zin effectief 
ingezet. 

Hoe je als school een onderwijsvisie ontwikkelt als vertrekpunt voor het aanbesteden

Om proactief richting te kunnen geven aan de interne en externe ontwikkelingen voor scholen helpt een overkoepelende onderwijsvisie. Met 

een onderwijsvisie zetten scholen hun primaire functie centraal in hun strategische keuzes: het onderwijs. Een onderwijsvisie geeft bijvoorbeeld 

antwoord op de vragen ‘wat is onze visie op leren?’, ‘wat is onze visie op didactiek en de rol van de docent?’ en 'wat is onze visie op 

schoolklimaat’? Door een coherente visie te formuleren wordt een gezamenlijke ontwikkelrichting vastgesteld voor de school die als kompas 

kan dienen voor strategische keuzes. Zo kan een school bepalen welke leermiddelen passen bij de visie op leren. En wat de impact is van de 

visie op didactiek en de rol van de docent op de functie van leermiddelen binnen het onderwijs van de school. Hiermee staan belangrijke 

keuzes voor een school zoals het aannemen van docenten, het inrichten van het schoolgebouw en de aanschaf van leermiddelen niet meer 

los van elkaar, maar dragen al deze losse beslissingen samen bij aan het doelgericht verbeteren van het onderwijs op de school. 

Voor het ontwikkelen van een onderwijsvisie is een iteratief en interactief proces met intensieve betrokkenheid van leerlingen, docenten en 

schoolleiding aanbevelenswaardig. De lokale  context van scholen doet ertoe, waardoor het ontwikkelingen van een onderwijsvisie altijd 

maatwerk is en een breed gedragen en gezamenlijk ontwerp vraagt. Op basis van de ervaring van Thaesis met het ontwikkelen van 

onderwijsvisies zien wij wel een aantal generieke stappen die bijdragen aan de kwaliteit van een onderwijsvisie:

1. Starten vanuit een gezamenlijk vast te stellen definitie van een onderwijsvisie.

2. Analyseren van de huidige situatie van de school, met betrokkenheid van leerlingen, docenten en ouder.

3. Analyseren van de toekomstige trends & ontwikkelingen, met betrokkenheid van leerlingen, docenten en ouders.

4. Duiden van de analyse en vertalen naar mogelijke keuzes voor de onderwijsvisie.

5. Vaststellen van de samenhangende keuzes voor de onderwijsvisie.

6. Uitwerken van de eerste stappen in de implementatie van de onderwijsvisie, met betrokkenheid van leerlingen, docenten en ouders.

7. Het helder communiceren en borgen van de onderwijsvisie als leidend kompas voor de school.

De belangrijkste randvoorwaarde voor het ontwikkelen van een onderwijsvisie is het de tijd en aandacht geven die het verdient. De praktijk 

van docenten op veel scholen is dat zij vrijwel geen tijd nemen om hun onderwijs te verbeteren en verbinden binnen en buiten de school. Door 

leerlingen, docenten en schoolleiding een belangrijke rol te geven in het ontwikkelen van de onderwijsvisie ontstaat eigenaarschap over de 

onderwijsvisie binnen de school. En de gezamenlijke competentie voor het opstellen en ontwikkelen van een onderwijsvisie. 
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Onderstaand is een drietal verbeterrichtingen toe-
gelicht die afhankelijk van de behoefte van scholen 
kunnen worden ingezet bij het ondersteunen of 
verbeteren van het inkopen van leermiddelen. 
Deze verbeterrichtingen zijn aanbesteden in perce-
len, geaggregeerd aanbesteden en het flexibiliseren 
van de inkoopfunctie.

Verbeterrichting I: aanbesteden in percelen ten 

gunste van de keuzevrijheid voor scholen 

Scholen kunnen hun keuzevrijheid bij de inkoop 
van leermiddelen en ondersteunende diensten 
vergroten door aan te besteden in percelen. Bij 
aanbesteden in percelen kunnen scholen leermid-
delen en ondersteunende diensten afnemen bij 
verschillende uitgevers, distributeurs, nieuwe digitale 
aanbieders en nieuwe intermediairs. Op die manier 
kunnen scholen beter sturen op de bijdragen van 
leermiddelen en ondersteunende diensten op 
onderwijskwaliteit en -vernieuwing. Ook leidt een 
dergelijke wijze van aanbesteden tot meer directe 
marktwerking, waardoor publieke middelen kosten-
efficiënter worden besteed. Aanbesteden in per-
celen zal van veel scholen vragen om zaken wezen-
lijk anders te doen dan in het verleden. Aanbeste-
den in percelen vraagt een omslag van voorname-
lijk interacteren met één distributeur naar interac-
teren met meerdere aanbieders en/of intermediairs 
van leermiddelen en ondersteunende diensten. Dit 
vraagt van scholen om een verdere professionalise-
ring van contractmanagement. Bestuurders en 
inkopers van leermiddelen hebben de durf en 
slagkracht nodig om de manier van aanbesteden 
anders te doen. Hierbij kunnen scholen die 
experimenteren en vooroplopen met nieuwe vor-

men van aanbesteden als voorbeeld en inspiratie 
dienen. 

Verbeterrichting II: geaggregeerd aanbesteden 

ten gunste van een evenwichtige verhouding in de 

keten 

Een oplossing voor het versterken van de kennis en 
capaciteit die is benodigd bij het zorgvuldig inkopen 
en beheren van leermiddelen is geaggregeerd 
aanbesteden. Hierbij werken scholen, in de vorm en 
intensiteit die passend is, samen bij het aanbesteden 
van leermiddelen. Deze samenwerking kan reiken 
van het delen van kennis betreffend contract-
management tot het samen uitschrijven van een 
aanbesteding, afhankelijk van de mate van volwas-
senheid en de intern beschikbare kennis en capa-
citeit. Hierbij kunnen gespecialiseerde partijen de 
collectieve inkoop van leermiddelen faciliteren. Een 
mogelijke barrière die hierbij overwonnen moet 
worden is dat scholen onderwijsinhoudelijk en 
organisatorisch kunnen verschillen en daardoor een 
bepaalde mate van maatwerk behoeven. Gezamen-
lijk aanbesteden dient hierbij zo goed mogelijk in de 
verschillende behoeften van de samenwerkende 
scholen te voorzien.
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Verbeterrichting III: flexibilisering van inkoop-

functie ten gunste van continue verbetering en 

vernieuwing 

Het flexibiliseren van de inkoopfunctie betekent 
dat scholen flexibel zijn in de wijze waarop het 
aanbestedingsproces is ingericht. Scholen kunnen 
hierbij de adaptiviteit vergroten door kortcyclischer 
te gaan aanbesteden. Hierbij wordt het gemiddelde 
interval van vier tot zes jaar verkort, afhankelijk van 
de mate van flexibiliteit die door de school ge-
wenst is. Hierdoor kunnen scholen continu in de 
behoeften voorzien en inspelen op veranderingen 
in de context. Flexibel inkopen faciliteert adaptief 
leren op basis van individuele voortgang en over-
stijgt zowel het leerjaar als het onderwijsniveau. 

Ook ontstaat er frequenter een interactie met 
aanbieders van leermiddelen, waardoor co-creatie 
wordt gestimuleerd. Flexibeler aanbesteden vraagt 
van professionals in het onderwijs om continu de 
vraag te kunnen articuleren betreffende leermidde-
len. Hierbij is een zekere mate van capaciteit en 
urgentie benodigd om tot uitvragen te komen die 
de kwaliteit van leermiddelen en daarmee de 
kwaliteit van onderwijs ten goede komen. 



Hoe we in het voortgezet onderwijs onze mondiale 

koppositie onbedoeld verloren 

De kwaliteit van het voortgezet onderwijs is 
afgenomen en daardoor zijn we onze mondiale 
koppositie verloren. Het verschil in onderwijsresul-
taten tussen scholen is in het voortgezet onderwijs 
zeer groot geworden. Dit wordt mede veroorzaakt 
door - en versterkt de kansenongelijkheid in de 
maatschappij, iets waar iedereen in het onderwijs 
wakker van ligt. Het verlies van onze koppositie in 
het onderwijs is niet los te zien van de Wet Gratis 
Schoolboeken. Kwaliteit en vernieuwing van leer-
middelen werd door de Wet Gratis Schoolboeken 
voor veel scholen bijzaak, terwijl het beperken van 
de administratieve last van verplicht aanbesteden 
steeds vaker hoofdzaak werd. Onbedoeld verdwe-
nen leermiddelen uit het hart van het onderwijs. 
Hoog tijd het gesprek over leermiddelen weer over 
onderwijskwaliteit en -vernieuwing te laten gaan. 

Digitalisering als breekijzer voor de weg terug 

omhoog 

Docenten oefenen grote invloed uit op de kwaliteit 
van onderwijs. Didactische vaardigheden zijn essen-
tieel en worden ondersteund door goede en ver-
nieuwende leermiddelen. Traditioneel gezien maak-
ten scholen veelal gebruik van fysieke leermiddelen, 
maar die zijn in een ongekend tempo gedigitaliseerd. 
Dit stelt onderwijsbestuurders en -directeuren in 
staat om als onderdeel van het aanbestedingsproces 
direct invloed te hebben op de vorm en inhoud van 
leermiddelen en daardoor beter te sturen op de 
relatie tussen leermiddelen en onderwijskwaliteit. 
Digitalisering maakt maatwerk, flexibiliteit en een 
hogere kwaliteit van leermiddelen tegen een goede 
prijs-kwaliteitverhouding mogelijk. Digitalisering fun-
geert op die manier als breekijzer om de weg terug 
omhoog te vinden, mits onderwijsbestuurders- en 
directeuren hun docenten weten te faciliteren in het 
beter benutten van leermiddelen. De sleutel tot 
succes is daarbij bewust aanbesteden. Schoolbestuur-
ders en -directeuren herkennen kansen en mogelijk-
heden bij het aanbesteden van leermiddelen, maar 
weten deze soms nog onvoldoende te benutten. De 
oorzaak: onevenwichtige verhoudingen in de keten, 
de transactionele inkooprelatie die het instrument 
aanbesteden veroorzaakt en onvoldoende aandacht 
voor en kennis over het inkopen van leermiddelen. 
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Gewijzigde onderlinge verhoudingen in de 

leermiddelenketen 

De digitalisering van leermiddelen heeft geleid tot 
een wijziging van de onderlinge verhoudingen in de 
keten. Distributeurs bieden gebundelde abonne-
menten, contractmanagement en studie- en exa-
menhulp aan, en ambiëren op die manier de rol 
van primaire educatieve dienstverlener. Schoolbe-
stuurders en -directeuren staan voor de vraag of ze 
zich verenigen in collectieve inkooporganisaties of 
zelfstandig hun inkooporganisaties verder professio-
naliseren. Door lagere toetredingsdrempels wordt 
de leermiddelenmarkt voor nieuwe digitale aanbie-
ders steeds aantrekkelijker. Zowel gevestigde uit-
gevers als nieuwe digitale aanbieders interacteren 
vaker direct met scholen, waardoor zij een impuls 
kunnen geven aan vernieuwing en kwaliteit van 
leermiddelen. De toenemende afhankelijkheid die 
scholen hebben van elektronische leeromgevingen 
(ELO), studentinformatiesystemen (SIS) en andere 
platformen voor online samenwerking kunnen daar-
bij belemmerend werken. 

Bewust aanbesteden om het potentieel van 

leermiddelen beter te benutten 

Bewust aanbesteden draagt bij aan meer even-
wichtige verhoudingen in de keten, waarin markt-
macht evenredig is verdeeld tussen aanbieders en 
afnemers van leermiddelen. Dat is op dit moment 
onvoldoende gewaarborgd en belemmert de 
mogelijkheid om de afname van onderwijskwaliteit 
en -vernieuwing om te buigen. Bij de keuzes die 
vanuit de docent of vaksectie op onderwijsinhou-
delijk niveau worden gemaakt is het aan te bevelen 
dat de onderwijsvisie leidend is. Datzelfde geldt 
voor de keuzes die vanuit de directie, schoolleiding 
of inkoper op bedrijfseconomisch niveau worden 
gemaakt. Om het inkopen van leermiddelen te 
ondersteunen en te verbeteren zijn drie verbeter-
richtingen geïdentificeerd: het aanbesteden in per-
celen, geaggregeerd aanbesteden en het flexibili-
seren van de inkoopfunctie ten gunste van continue 
verbetering en vernieuwing. Het is aan de aanbie-
ders en afnemers van leermiddelen om de huidige 
samenwerking op transactionele basis te verande-
ren in co-creatie op relationele basis. Schoolbe-
stuurders en -directeuren die hierin vooroplopen 
verdienen brede navolging. 
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Aardrijkskunde Biologie Duits Economie
Bricks Geographie 10 Voor Biologie Na Klar 200% Economie
Buitenland Biologie Voor Jou Neue Kontakte Cumulus
De Geo Biologie Zelf Doen Trabitour Economie Integraal
De Wereld Van Bricks Biologie Zugspitze Economisch Bekeken
Humboldt Leswijs Biologie Fundament
Wereldwijs Nectar Lesbrief Lweo

Leswijs Economie
Mixed
Pincode
Praktische Economie

Engels Frans Geschiedenis Mens en maatschappij
All Right Ca Marche Bricks History Gamma Mma
English In Mind Carte Orange Bronwijzer Driestar Mundo
Insight D'Accord Feniks Plein M
Kern Engels Découvertes Geschiedeniswerkplaats
Library Grandes Lignes Leswijs Geschiedenis
New Challenges Libre Service Memo
New Headway Mistral Saga
New Interface Quartier Latin Sprekend Verleden
Perspectives Rond Point Tijd Voor Geschiedenis
Realtime Saison 1
Stepping Stones
Wider World
Wired

Natuur-/scheikunde Natuurkunde Nederlands Rekenen
Banas Banas Kern Nederlands Ffleren Rekenen
Einstein Impact Natuurkunde Leswijs Nederlands Getal en Ruimte Rekenen
Eureka Nova Nieuw Nederlands Got It
Impact Overal Natuurkunde Plot26 Nu Rekenen
Newton Polaris Op Niveau Rekenblokken
Nova Pulsar Station Startrekenen
Overal Nask Taalpunt
Physics and Chemistry Talent
Polaris Vlekkeloos Nederlands
Pulsar
Science Works

Scheikunde Wiskunde
Banas Bettermarks
Chemie In Onderzoek Getal En Ruimte
Chemie Overal Kern Wiskunde
Chemie Wn Mathplus
Impact Scheikunde Moderne Wiskunde
Nova Smartwiskunde
Polaris Wageningse Methode
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Aardrijkskunde Biologie Duits Economie
Buitenland 10 Voor Biologie Na Klar 200% Economie
De Geo Biologie Voor Jou Neue Kontakte Cumulus
De Wereld Van Nectar Trabitour Economie Integraal
Wereldwijs Economie Moet Je Doen

Fundament
Lesbrief Lweo
Pincode
Praktische Economie

Engels Frans Geschiedenis Natuurkunde
Cambridge Cae Ca Marche Big History Newton
English In Mind D'Accord Feniks Nova
Insight Découvertes Forum Overal Natuurkunde
New Headway Grandes Lignes Geschiedeniswerkplaats Polaris
New Interface Libre Service Memo Pulsar
Objective Rond Point Sprekend Verleden Stevin Natuurkunde
Of Course Tijd Voor Geschiedenis Systematische Natuurkunde
Perspectives
Stepping Stones
Wasp

Nederlands Rekenen Scheikunde Wiskunde
Kern Nederlands Getal En Ruimte Rekenen Banas Bettermarks
Nieuw Nederlands Nu Rekenen Chemie In Onderzoek Getal En Ruimte
Op Niveau Rekenblokken Chemie Overal Mathplus
Talent Chemie Wn Moderne Wiskunde
Vlekkeloos Nederlands Nova Smartwiskunde

Wageningse Methode
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