Q

Wat is de aanleiding voor dit document?

A

Het onderwijs wil zich verbeteren, bijvoorbeeld door met flexibel onderwijs in te spelen op verschillen
tussen leerlingen. Leermiddelen moeten daarbij helpen, en met name de inzet van digitale leermiddelen
kunnen hier een bijdrage aan leveren. Daarvoor is onder meer een passend en meer flexibel aanbod van
marktpartijen nodig. Dit Programma van Eisen geeft richting aan marktpartijen om tot een dergelijk
aanbod te komen.

Q

Waarom hebben juist de sectorraden dit initiatief genomen?

A

Bestuurders constateren dat het aanbod van marktpartijen nog onvoldoende aansluit bij de vraag van
het onderwijs. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat de marktwerking rond leermiddelen wordt
verbeterd, en willen zij goede voorwaarden creëren voor een verantwoord gebruik van leermiddelen (b.v
op het gebied van privacy). Dit zijn onderwerpen die een school alléén niet kan regelen. De sectorraden
hebben daarom het initiatief genomen om op bestuurlijk niveau meer gezamenlijke regie te voeren op
het aanbod van leermateriaal.

Q

Beperkt dit de ruimte van individuele besturen en scholen dan niet?

A

Integendeel. Het Programma van Eisen richt zich op randvoorwaardelijke zaken, die de flexibiliteit in het
aanbod van leermiddelen verbeteren en tegelijk ondersteuning bieden voor docenten . Dit moet juist
meer ruimte en keuzevrijheid bieden voor besturen en scholen om hun eigen onderwijskundige visie
vorm te geven.

Q

Wat wordt er van scholen verwacht?

A

Inderdaad: het is niet voldoende om alleen eisen aan de markt te stellen. Ook scholen zelf zullen een
aantal voorwaarden moeten invullen om meer onderwijs op maat te kunnen bieden, met een
verantwoord gebruik van de mogelijkheden die ict biedt. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van
professionalisering, het zorgen voor een goede ict-infrastructuur, en ook maatregelen rond privacy in de
school zelf. Het PvE besteedt in een apart hoofdstuk aandacht aan deze randvoorwaarden.

Q
A

Is er ook een papieren versie van het PvE?
Nee, we kiezen bewust alleen voor een digitale versie. De reden daarvoor is dat we verwachten dat dit
een ‘levend document’ zal zijn, dat af en toe aanpassing behoeft. Een digitale versie biedt de
mogelijkheid wanneer nodig aanvullingen en aanpassingen te kunnen doorvoeren.

Q
A

Welke vervolgstappen kunnen we verwachten?
We zullen nog verschillende activiteiten ontplooien voor besturen en scholen. We denken daarbij aan
compacte brochure voor bestuurders en schoolleiders (bij aanvang van het nieuwe schooljaar een), een
handreiking voor verwerving en aanbesteding, en uiteraard een regelmatige aanpassing van deze Q&A.
Ook zullen de raden in het najaar een aantal regionale bijeenkomsten organiseren om bestuurders en
schoolleiders nadere te informeren en over hun wensen en ervaringen in gesprek te gaan.

Q
A

Waar kan ik terecht met vragen?
Besturen en scholen kunnen voor vragen terecht bij de helpdesk van de sectorraad. Andere partijen
kunnen hun vragen stellen via de webpagina www.kennisnet.nl/pve-leermiddelen.
Op basis van alle reacties zullen we waarschijnlijk nog vóór de zomer komen met een aanvulling van
deze vragen en antwoorden.

