LEERMIDDELEN
KEUZE.NL

SLIM K
 IEZEN NU =
SLIM WERKEN STRAKS
De leermiddelenmarkt is in beweging. Gaat jullie school of bestuur leermiddelen
aanbesteden en zijn jullie daarbij op zoek naar de best passende leermiddelenmix?
Of hebben jullie behoefte aan een partner die jullie van A (visie) tot Z (praktijk)
onafhankelijk kan adviseren en die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen?

Leermiddelenkeuze.nl is jullie partner

WAT KAN LEERMIDDELENKEUZE.NL
VOOR JULLIE BETEKENEN?

LEERMIDDELEN
KEUZE.NL

Afhankelijk van jullie behoefte, vraagstuk en situatie maken
we een aanpak op maat. Onze begeleiding kan bestaan uit
verschillende bouwstenen, waaronder:

ZO WERKEN WIJ

VISIEVORMING
• Visie- en strategiesessies begeleiding

Leermiddelenkeuze.nl gaat aan de slag op
basis van jullie school- en docentprofielen.
We onderscheiden vier hoofdprofielen, die

INVENTARISATIE

variëren in didactische stijl en in het gebruik

• In kaart brengen school- en docentprofielen

van leermiddelen. Door te kijken naar het

• Inventarisatie digitale vaardigheden bij vakgroepen en

huidige en het gewenste profiel, maken we

docenten middels de digitale vaardighedenscan

inzichtelijk welke stappen er nodig zijn en wat
de wensen en eisen voor leermiddelen zijn.

OPSTELLEN PROGRAMMA’S VAN EISEN
• Leermiddelen

WAAROM KIEZEN VOOR
LEERMIDDELENKEUZE.NL?

• Applicaties en (digitale) leeromgevingen
• Benodigde randvoorwaarden

Het team van Leermiddelenkeuze.nl heeft meer dan 20 jaar

BEGELEIDEN VAN INKOOPTRAJECTEN
(AANBESTEDINGEN) VAN LEERMIDDELEN

ervaring in het onderwijs, kent de markt van digitale leermiddelen
en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied
van ICT. Wij helpen scholen en besturen om op basis van het
school- en docentprofiel om slimme, toekomstbestendige keuzes

• Procesbegeleiding

rondom leermiddelen te maken.

• Opstellen businesscase
• Advies rondom keuzeproces

• Wij opereren onafhankelijk en zijn niet verbonden aan
aanbieders van leermiddelen, hardware of ICT-infrastructuur.
• We bevragen alle lagen van de organisatie op onderwijsvisie,

IMPLEMENTATIE

gewenste kwaliteit en werkwijze.

• Implementatiebegeleiding

• We ondersteunen op maat voor ieder bestuur en iedere school.

• Trainingsprogramma’s en coaching on the job

• We sluiten aan bij de sectorale aanpak en afspraken die op
sectorniveau zijn gemaakt.
• We baseren ons op actuele inzichten uit evidence informed
onderzoeken.
• De onderwijsbehoeften en -kwaliteit zijn leidend en prevaleren
boven financiën en technische aanbestedingsprocedures.

L E E R M I D D E L E N K E U Z E.N L I S E E N I N IT I AT I E F VA N:

Tonny Plas, 06 - 26 69 44 99

Henk van de Hoef, 06 - 57 57 65 05

Petra Nederkoorn, 06 - 10 63 04 40

tonny@leermiddelenkeuze.nl

henk@leermiddelenkeuze.nl

petra@leermiddelenkeuze.nl

