
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma Start Schooljaar 
Zoals bekend, heeft de leermiddelenketen de afgelopen start van het schooljaar 
flink last gehad van verstoringen. Veel studenten konden niet op tijd over hun 
digitaal lesmateriaal beschikken. Na evaluatie van deze verstoringen en 
vooruitlopend op een evaluatierapport van KPMG heeft Edu-K, het publiek-private 
samenwerkingsplatform waarin saMBO-ICT de MBO-instellingen 
vertegenwoordigt, besloten een onafhankelijk ketenregisseur voor het komende 
start schooljaar aan te stellen, te weten Harold Rimmelzwaan. De ketenregisseur 
heeft tot taak om met een ketenregieteam en samen met leveranciers en 
instellingen de toegang tot digitaal lesmateriaal voor studenten komend jaar zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. Om het contact met de mbo-instellingen te 
verbeteren, is saMBO-ICT op zoek naar twee contactpersonen per instelling. Het 
maakt hierbij niet uit of uw instelling gebruik maakt van de ECK 
standaard voor distributie en toegang of niet:  

Twee contactpersonen per instelling gezocht 

In het belang van een vlekkeloze start schooljaar 2018 - 1019, inventariseert 
saMBO-ICT de gegevens van twee personen per instelling die fungeren als:  
 

• Leermiddelencoördinator voor toegang tot digitaal lesmateriaal 
• ECK (ICT)-deskundige mbo 

 
Wilt u a.u.b. via dit formulier voor elk van de twee functies laten weten 
wie hiervoor binnen uw instelling beschikbaar is? Hieronder vindt u een 
korte toelichting. 

 

 
 

 
Betreft: Oproep contactpersonen leermiddelen    
 

Ons kenmerk:  
ES/20180215  

Woerden, 15 februari 2018  
 
 

Doorkiesnummer:  
0348-753604 

https://goo.gl/forms/Sjyp3j4OCC8Pvzix1


 

Toelichting leermiddelencoördinator 
De leermiddelencoördinator is zowel intern (docenten, lijstenmakers) - als 
extern (uitgevers, distributeurs, gebruikersgroep, project Start Schooljaar) 
gericht het eerste aanspreekpunt met betrekking tot (toegang en het gebruik 
van) digitaal lesmateriaal. Ook valt communicatie naar docenten en studenten 
onder zijn/haar verantwoordelijkheid. De leermiddelencoördinator neemt deel aan 
de bijeenkomsten van de ECK gebruikersgroep. De coördinator is -indien van 
toepassing- verantwoordelijk c.q. aanspreekpunt voor de implementatie van ECK 
binnen de instelling. 
 
n.b. Veel mbo-instellingen kennen meerdere coördinatoren voor leermiddelen, 
bijvoorbeeld per branche, vestiging of college. Het is niet de bedoeling dat de hier 
bedoelde coördinator hiervoor in de plaats komt, de bestaande structuur valt 
onder de verantwoordelijkheid van de school en kan vanzelfsprekend blijven 
bestaan. Om de communicatie vanuit saMBO-ICT en het programma Start 
Schooljaar te vergemakkelijken zijn we echter wel op zoek naar iemand die naar 
binnen en naar buiten toe het aanspreekpunt kan zijn. 
 
Indien gebruik wordt gemaakt van ECK, zijn taken van de 
leermiddelencoordinator ondermeer: 

• Coördineren/controleren van het (tijdig) maken van leermiddelenlijsten 
(tenzij dit binnen de instelling anders is georganiseerd). 

• Keuze voor IdP en toegang tot digitaal lesmateriaal doorgeven aan de 
distributeur(s). 

• Studenten, distributeur(s) en collega’s ICT (laten) informeren over 
leermiddelenlijsten 

• Docenten en studenten (laten) informeren over bestellen en toegang tot 
digitaal lesmateriaal. 

• Aanspreekpunt zijn voor Distributeurs en Uitgeverijen over toegang tot 
digitaal lesmateriaal 

 
 
Toelichting ECK(ICT)-deskundige 
De ECK(ICT)-deskundige heeft een ict-technische achtergrond en weet alles van 
de werking en technische implementatie van de ECK-keten, zowel conceptueel als 
binnen de eigen instelling. Hij/zij overlegt met de leermiddelencoördinator over 
de impact van wijzigingen op de werking van de ECK-keten binnen de eigen 
instelling. Ook het KAT (keten architectuur team) kan bij de ECK-deskundigen 
advies inwinnen. Hij/zij neemt deel aan landelijke bijeenkomsten over (de 
technische werking van) ECK. 
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