
 

Aan 
de slag!

Hoe maak je als school een keuze voor een 
digitaal leerplatform, toetsapplicatie of digitaal 

portfolio? Een nieuwe ict-applicatie heeft 
impact op de schoolorganisatie, het onderwijs 

en natuurlijk de gebruikers. Verschillende 
scholen uit de leerlabs van Leerling 2020 
gingen je voor in dit proces. Op basis van 
deze ervaringen maakte Schoolinfo een 

stappenplan, dat jou als school helpt om een 
keuze te maken.

https://leerling2020.nl


FASE 1: 
DE VOORBEREIDING

FASE 2: 
ORIËNTEREN

FASE 3: 
KEUZE MAKEN

In 10 stappen naar een ict-applicatie voor jouw schoolIn 10 stappen naar een ict-applicatie voor jouw schoolIn 10 stappen naar een ict-applicatie voor jouw school

   STAP 1 
Vraag-

verheldering: 
Wat is onze 
(onderwijs)-

vraag?

    STAP 2 
Aansluiten bij 
de schoolvisie: 

Hoe draagt 
ict bij aan 

onze visie op 
onderwijs?

    STAP 3 
Randvoor-
waarden: 

Waar moeten 
we rekening 

mee houden?

    STAP 4 
Functionali-

teiten: 
Welke 

functionali-
teiten hebben 

we nodig?

    STAP 5 
Prioritering: 

Welke 
functionali-

teiten zijn het 
belangrijkst?

   STAP 6 
Leveranciers: 

Wat zijn 
onze wensen 
voor samen-
werking met 
een partij?

    STAP 7
Markt-

consultatie: 
Welke 

producten 
voldoen aan 

onze wensen?

   STAP 9 
Pilot(s): 
Past dit 

product echt 
bij onze 
school?

    STAP 8 
Selectie: 

Met welke 
partijen 

willen we in 
gesprek?

     STAP 10 
Definitieve 

keuze: 
Welke ict-
applicatie 
gaat het 
worden?



Wat? 
Vraag jezelf af waarom je dit proces start en wat eigenlijk de onderwijsvraag van je school 
is. De antwoorden op deze vragen geven je een duidelijke richting voor de keuze voor een 
ict-applicatie. Bovendien kun je op deze manier je gehele schoolorganisatie meenemen in de 
verandering. Wanneer je start vanuit de wens voor een nieuw leerplatform of portfolio, dan 
blijft het vaak onduidelijk waarom je dit wilt en welk probleem het voor je moet oplossen.

Hoe? 
Ga met een klein groepje van schoolleiding, staf, docenten en leerlingen het gesprek aan 
over jullie onderwijsvraag. Wat willen jullie bereiken met het gebruik van deze applicatie? 
Wat gaat er mis als jullie hier geen tool voor gebruiken? Het helder krijgen van deze behoefte 
is essentieel voor de rest van de zoektocht.

Hulpmiddelen:
•  Gebruik de 'Five times why' methode om tot jullie hoofdvraag te komen.
•  De verandervragen van Leerling 2020 laten zien hoe andere scholen zijn 
 omgegaan met de verschillende fases van het veranderproces. Bekijk hoe LVO Weert   
 in hun veranderproces aan een gedeelde visie werkte in Verandervraag 1: 
 Waarom zou ik het anders doen?

STAP 1 
Vraag-

verheldering: 
Wat is onze 
(onderwijs) 

vraag?

naar stap 2

Algemene tips

http://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/five-times-why/
https://leerling2020.nl/verandervragen/verandervraag-1-waarom-zou-ik-het-anders-doen/


Wat? 
Óf je als school ict gaat inzetten, is niet meer de vraag. Het gaat erom op welke wijze je ict zo 
goed mogelijk kunt benutten. Digitale (leer)middelen hebben pas meerwaarde, wanneer deze 
aansluiten bij je onderwijsvisie, je schoolorganisatie en de andere ict-applicaties op school. 
Stel jezelf daarom de vraag: wat is onze visie op onderwijs en hoe kan ict hieraan bijdragen?

Hoe? 
Bespreek de onderwijsvisie en visie op ict & onderwijs met de schoolleiding, docenten en 
leerlingen. Zorg dat iedereen de visie echt begrijpt, zodat je deze kunt gebruiken in de volgende 
stappen van jullie zoektocht. Bespreek met elkaar op welke manier de behoefte voor een 
nieuwe ict-applicatie aansluit op de onderwijsvisie.

Hulpmiddelen:
•  Is de visie nog niet helder (genoeg)? Gebruik de visieversneller van Kennisnet om jullie  
 visie te formuleren.
•  Dit praktijkvoorbeeld van het Eemsdeltacollege Praktijkonderwijs laat zien hoe deze  
 school een visie heeft ontwikkeld, en op welke manier dit heeft geholpen bij de keuze voor  
 een elektronische leeromgeving.
•  Dit praktijkvoorbeeld van het Gymnasium Apeldoorn laat zien hoe je als school een 
 visie kunt ontwikkelen op digitale didactiek.

STAP 2 
Aansluiten bij 
de schoolvisie: 

Hoe draagt 
ict bij aan 

onze visie op 
onderwijs?

naar stap 3

Algemene tips

https://www.kennisnet.nl/diensten-voor-de-school/visieversneller/
https://leerling2020.nl/wat-willen-we-aan-onze-leerlingen-meegeven/
https://leerling2020.nl/werkdocument-het-ontwikkelen-van-een-visie-op-digitale-didactiek/


Wat? 
De zoektocht naar een nieuw digitaal product is intensief. Voordat je begint, wil je zeker weten 
dat de gekozen tool gekocht en gebruikt kan worden. Kortom:
•  Mag het? Is er budget om een nieuw middel aan te schaffen? Lopen er nog contracten 
 met huidige aanbieders, waardoor de overstap naar een andere leverancier niet mogelijk is?
•  Kan het? Zijn er technische obstakels (beperkte wifi-infrastructuur, voldoende devices)    
 waardoor een nieuwe tool niet gebruikt kan worden?

Hoe? 
•  Inventariseer welke ict-applicaties de school al afneemt en toegang toe heeft.
•  Bespreek de bovenstaande vragen met de verantwoordelijke personen in jouw school.
•  Bespreek het inkoopbeleid en investeringsplan van je school met de betrokkenen.

Hulpmiddelen:
• Bekijk het praktijkvoorbeeld van het Lyceum Sancta Maria over hun pilot met tablets. 
 Hierin deelt de school de leerpunten op het gebied van techniek, didactiek, beleid en   
 organisatie.
• Met het Vier in balans-model kun je de randvoorwaarden op jouw school inventariseren.   
 Het model beschrijft de randvoorwaarden op het gebied van visie, deskundigheid, 
 inhoud en toepassing en infrastructuur.
• Lees meer over het inkoopbeleid en welke stappen je moet nemen bij het inkopen 
 van ict in de publicatie Slim ict inkopen in het onderwijs van Kennisnet. 
• De publicatie ‘de digitale leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs’ helpt je 
 om te bepalen of de gewenste tool aansluit bij andere applicaties in je school.

STAP 3 
Randvoor-
waarden: 

Waar moeten 
we rekening 

mee houden?

naar stap 4

Algemene tips

https://leerling2020.nl/belangrijke-leerpunten-tablet-pilot/
https://www.kennisnet.nl/artikel/het-vier-in-balans-model-optimaal-rendement-met-ict/
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Brochure-Slim-ict-inkopen-in-het-onderwijs.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Kennisnet-De-digitale-leeromgeving-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs.pdf


Wat? 
Om goed inzicht te krijgen in de precieze behoefte van de school, is het belangrijk om na 
te denken over de gewenste functionaliteiten van het systeem. Stel jezelf (en vooral, de 
eindgebruikers) daarom de vraag: wat willen we allemaal kunnen doen met deze applicatie?

Hoe? 
•  Vraag de eindgebruikers van de tool naar hun wensen voor de ict-applicatie. Betrek hierbij 
 de docenten, schoolleiding, (ict-)staf, leerlingen en zo mogelijk ook ouders/verzorgers. 
 Laat door elk van deze groepen een lijst samenstellen van wensen. Door deze groepen 
 vroeg in het proces te betrekken, creëer je draagvlak voor de uiteindelijke keuze. 
•  Zorg voor een representatieve groep van gebruikers. Betrek dus niet alleen de digitaal 
 vaardige collega die altijd vooroploopt, maar juist ook de kritische collega.

Hulpmiddelen:
• User stories kunnen je helpen om vanuit de eindgebruiker te blijven denken. Een mooi    
 voorbeeld van een user story is deze wensenlijst van de Alpha Scholengroep. 
• Dit praktijkvoorbeeld van het Ichtus College beschrijft hun zoektocht naar een digitaal 
 portfolio. De school heeft een lijst met kernpunten opgesteld om vast te stellen waaraan 
 het product moest voldoen.
• Hoe betrek je leerlingen bij dit proces? Bekijk dit voorbeeld van wensen van leerlingen 
 voor een digitaal portfolio.
• In het programma van eisen voor de leermiddelenketen van de VO-raad en PO-raad 
 staan veel eisen aan (digitale) leermiddelen. Haal hier de eisen uit die voor de gewenste   
 applicatie van toepassing zijn.

STAP 4 
Functionali-

teiten: 
Welke 

functionali-
teiten hebben 

we nodig?

naar stap 5

Algemene tips

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/De-wensenlijst-van-Alpha-Scholengroep-24-user-stories.pdf
https://leerling2020.nl/een-digitaal-portfolio-waar-begin-je/
https://leerling2020.nl/wp-content/uploads/resultaten-uploads/2017/03/Kernpunten-digitaal-portfolio-Ichthus.pdf
https://leerling2020.nl/lijst-eigenschappen-digitaal-portfolio-volgens-leerlingen-aan-moet-voldoen/
https://leerling2020.nl/lijst-eigenschappen-digitaal-portfolio-volgens-leerlingen-aan-moet-voldoen/
https://www.vo-raad.nl/nieuws/funderend-onderwijs-stelt-vernieuwde-eisen-aan-leermiddelenmarkt


Wat? 
Een digitaal onderwijsproduct voldoet bijna nooit aan álle wensen. Soms ontbreken er 
functionaliteiten, soms zitten er juist meer functionaliteiten in dan je zou willen. En soms allebei. 
Daarom is het belangrijk om de functionaliteiten te prioriteren. Welke zijn essentieel voor je 
(must-have’s)? Welke zou je er graag bij hebben, maar zou je eventueel ook zonder kunnen 
(wannahave’s)?

Hoe? 
•  Betrek alle gebruikersgroepen (zie stap 4). Laat iedere betrokkene eerst voor zichzelf 
 een prioriteitenlijst maken en maak daarna een gezamenlijke lijst.
•  Laat je niet verleiden om bepaalde wensen dezelfde prioriteit te geven. Maak keuzes!

Hulpmiddelen:
• Het Sint-Janscollege maakte deze checklist digitaal leermateriaal om hun wensen 
 te prioriteren.
•  Met het Bulk en gedonder kwadrant van B. Lemaire stel je als team prioriteiten op 
 inhoudelijke gronden.

STAP 5 
Prioritering: 

Welke 
functionali-

teiten zijn het 
belangrijkst?

naar stap 6

Algemene tips

https://leerling2020.nl/waar-moet-digitaal-leermateriaal-aan-voldoen-checklist/
http://www.publiekprojectmanagement.nl/nieuws/agile-prioriteren-hoe-doe-je-dat.html


Wat? 
Naast de functionaliteiten baseer je je keuze voor een product ook op de leverancier. Deze 
kan ondersteunen bij de implementatie van het systeem binnen je school, het beheer en de 
doorontwikkeling ervan. Bedenk vooraf hoe die samenwerking er volgens jou uit moet zien. 
Stel jezelf de vraag: wat verwacht je van een leverancier?

Hoe? 
•  Bepaal voor jezelf welke mate van ondersteuning je verwacht van de leverancier in 
 elke fase van de implementatie, het gebruik en het beheer van de applicatie.
•  Voorbeeld van enkele vragen zijn:
 - Wat verwacht je van de leverancier tijdens de implementatie? Denk bijvoorbeeld 
  aan de technische inrichting van de applicatie en het trainen van medewerkers.
 -  De meeste applicaties draaien in de cloud. Wat zijn de eisen aan beschikbaarheid van 
  de applicatie en voor het beheer van de applicatie?
•  Hoeveel invloed wil je als school hebben op de doorontwikkeling van het product? 
 En op welke manier wil je hierin samenwerken met de leverancier? Is er bijvoorbeeld een 
 gebruikersgroep van jouw school die mee mag praten?

Hulpmiddelen:
• In deze publicatie van Kennisnet staat een overzicht waar je rekening mee moet houden 
 bij samenwerking met een leverancier en waar je afspraken over moet maken. Dat kan je   
 helpen bij het opstellen van je wensen over de samenwerking.
• Soms lijkt er geen product op de markt te zijn dat aan jouw wensen voldoet. Denk je erover 
 om zelf iets te ontwikkelen, samen met een leverancier? Laat je goed informeren over wat   
 hierbij komt kijken. Deze publicatie van Kennisnet kan daarbij helpen.

STAP 6 
Leveranciers: 
Wat zijn onze 
wensen voor 

samenwerking 
met een partij? 

naar stap 7

Algemene tips

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Slim-ontwikkelen-met-marktpartijen.pdf
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Slim-ontwikkelen-met-marktpartijen.pdf


Wat? 
Op basis van de lijst met functionaliteiten en je prioriteitenlijst ga je op zoek naar producten.

Hoe? 
•  Zoek op internet naar het type applicatie waar je behoefte aan hebt. Ga ook op bezoek 
 bij andere scholen die met een platform werken en vraag naar hun ervaringen.

Hulpmiddelen:
• Bezoek congressen, bijvoorbeeld de NOT, het IPON of Like to share 
• Op leerling2020.nl/productreviews vind je reviews van allerlei digitale tools. 
• In dit overzicht vind je allerlei digitale onderwijsproducten die veel gebruikt worden 
 op de leerlabscholen van Leerling 2020. Dit overzicht is niet uitputtend.

STAP 7 
Markt-

consultatie: 
Welke producten 

voldoen aan 
onze wensen? 

naar stap 8

Digitale 
leeromgevingen
•  Itslearning
•  Elerna
•  Learnbeat
•  Google Classroom
•  Microsoft OneNote   
 Class Notebook
•  Moodle & OpenEdu
•  Summar.io
•  Stroom
•  Zuluconnect
•  VO-next

Platformen voor 
digitale lessen en 
instructie
•  Wikiwijs 
•  LessonUP
•  ItunesU (Apple)
•  Qynzy
•  Squla

Leerlingvolgsystemen 
en applicaties voor 
toetsing
•  Cito LVS
•  Quayn
•  RTTI / Docentplus
•  Diatoetsen
•  Facet
•  Wintoets
•  TOA
•  Formative
•  Socrative
•  Briter

Leerlingadministratie-
systemen
•  Magister
•  SOMtoday 

Digitale portfolio’s
•  Peppels
•  Bordfolio
• Simulise 

Roosterprogramma’s
• Zermelo
• Untis

Naast deze producten bieden ook veel methodes een digitale leeromgeving. Dit is echter vaak een ander proces dan het selecteren 
van een digitaal leerplatform. Methodes worden meestal gekozen door vakdocenten, op basis van de inhoud van het leermateriaal.

Algemene tips

https://www.not-online.nl/nl-NL/Exposant.aspx
https://ipon.nl
https://www.liketoshare.education/evenementen/
https://leerling2020.nl/productreviews/


Wat? 
Na al het voorbereidende werk ga je in gesprek met leveranciers. Het kan goed werken om op 
één dagdeel een aantal verschillende leveranciers hun product te laten presenteren. Met welke 
partijen wil je in gesprek?

Hoe? 
•  Nodig verschillende leveranciers uit voor een presentatie en een demo. 
•  Bepaal van tevoren waarop je de leveranciers wilt beoordelen en welke vragen je aan 
 welke leverancier wilt stellen.
•  Kijk niet alleen naar de functionaliteit. Past de leverancier ook bij jouw manier van werken 
 (zie stap 6)?
•  Maak voor elke leverancier een overzicht van de eenmalige en de structurele kosten.
•  Stel kritische vragen en zorg dat je een concreet antwoord krijgt. Bijvoorbeeld: zijn de    
 functionaliteiten waarover de leverancier vertelt nu al beschikbaar, of zijn het slechts ideeën? 
•  Controleer of de leverancier het privacy convenant onderschrijft.

Hulpmiddelen:
• Gebruik de vragenkaartjes van Kennisnet met voorbeeldvragen voor leveranciers.

STAP 8 
Selectie: 

Met welke 
partijen wil ik 
in gesprek?

naar stap 9

Algemene tips

https://www.privacyconvenant.nl
https://www.kennisnet.nl/artikel/kiezen-voor-het-juiste-digitale-leermiddel-stel-vragen/


Wat? 
Tijdens een presentatie kan het lijken alsof een product perfect past bij de wensen van jouw 
school. Maar theorie en praktijk kunnen verschillen. Voordat je een definitieve keuze maakt, 
kun je het product dus testen in een pilot. 

Hoe? 
•  Zorg dat de pilot beheersbaar is en begin klein. Bijvoorbeeld met een vakgebied of een 
 jaargroep. Je kunt er ook voor kiezen om van meerdere partijen tegelijkertijd een pilot te 
 draaien. Zo kom je er achter dat sommige wensen toch wel een hogere prioriteit hebben 
 dan je in eerste instantie dacht. 

 In de praktijk zie je soms dat pilots geen duidelijk eindpunt hebben en daardoor nooit meer 
 gestopt worden. Het blijft dan onduidelijk wat het resultaat van de pilot is en bijvoorbeeld of 
 de gebruikersgroep verder uitgebreid kan worden. Bepaal daarom vooraf wanneer de 
 pilot stopt en wanneer de pilot wordt uitgebreid. 

Hulpmiddelen:
• Bekijk de innovatieversneller van het Tessenderlandt voor tips over het inrichten 
 van een pilot.
• X11 startte een pilot met een digitaal portfolio en besloot uiteindelijk niet voor deze 
 applicatie te kiezen. Leer van hun ervaring in dit praktijkvoorbeeld.
• Lees in dit praktijkvoorbeeld hoe CVO ’t Gooi 3 platforms tegelijkertijd testte.

STAP 9 
De pilot: 
Past deze 

ict-applicatie 
echt bij mijn 

school?

naar stap 10

Algemene tips

https://leerling2020.nl/haal-pilot-innovatieversneller/
https://leerling2020.nl/ict-implementatie-leer-van-deze-school/
https://leerling2020.nl/niet-1-maar-3-platforms-tegelijkertijd-testen/


Wat? 
De stappen 1 t/m 9 zorgen ervoor dat de uiteindelijke keuze een stuk eenvoudiger wordt. 
Bovendien heb je, door meerdere belanghebbenden in het proces mee te nemen, een groter 
draagvlak gecreëerd voor deze keuze. Ga ervan uit dat je het systeem meerdere jaren gaat 
gebruiken (vaak minimaal 4 jaar). Een jaarcontract is weliswaar mogelijk, maar een nieuwe 
applicatie brengt een grote verandering teweeg binnen je school. Wissel daarom niet te vaak. 

Hoe? 
•  Gebruik het beoordelingskader en de ervaringen uit de pilots om de definitieve keuze te 
 maken. Betrek de belangrijkste groepen van gebruikers bij het maken van de definitieve 
 keuze. Zo zorg je voor voldoende draagvlak bij jou op school.

STAP 10 
Definitieve 

keuze: 
Welke ict-

applicatie gaat 
het worden?

naar vervolg

Algemene tips



Vervolg: Implementatie
Je kunt een applicatie op verschillende manieren implementeren. Je kunt beginnen met een 
pilot in jaar 1 en het systeem laten meegroeien naar de volgende leerjaren. Je kunt ook kiezen 
voor een schoolbrede invoering. De applicatie komt pas volledig tot zijn recht als alle gebruikers 
er goed mee overweg kunnen. Bespaar daarom niet op training en begeleiding. Dit betaalt 
zich uit op lange termijn.

Hoe? 
•  Vraag je leverancier welke ervaringen deze heeft met de invoering van het systeem.
•  Wissel ervaringen uit met scholen die hetzelfde product hebben geïmplementeerd.

Hulpmiddelen?
•  Lees hier de tips van het Greijdanus College hoe je je collega’s meekrijgt bij het invoeren 
 van ict in het onderwijs
•  Lees hier het verhaal van Scholen aan Zee over de zoektocht naar en implementatie 
 van een nieuwe leerplatform. 

Vervolg: 
Implementatie

In 10 stappen naar een ict-applicatie voor jouw school

Algemene tips

naar vervolg

https://leerling2020.nl/hoe-krijg-je-je-collegas-mee-in-het-invoeren-van-ict-in-het-onderwijs/
https://leerling2020.nl/hoe-krijg-je-je-collegas-mee-in-het-invoeren-van-ict-in-het-onderwijs/
https://leerling2020.nl/alle-docenten-ict-competent/
https://leerling2020.nl/alle-docenten-ict-competent/


Algemene tips

terug

Maak gebruik 
van externe hulp

Producten veranderen snel 
en er komen en verdwijnen 
regelmatig nieuwe spelers 
op de markt. Stel jezelf dus 
de vraag: heb ik binnen mijn 
school voldoende kennis 
hierover, of is het beter 
om externe hulp in te 
schakelen? Externe hulp 
kost geld, maar bij de 
aanschaf van een nieuwe 
ict-applicatie binnen je school 
is het essentieel dat dit in 
een keer en goed gebeurt.

De invoering van
een applicatie is een 
veranderproces

Wees je er bewust van dat 
de keuze en het gebruik van 
een nieuwe ict-applicatie 
ook een veranderproces 
is. Op leerling2020.nl/
veranderaanpak kun je 
lezen hoe andere scholen 
dit hebben aangepakt. 
Maak bijvoorbeeld gebruik 
van de veranderlessen 
van het leerlab Zo-Leer-Ik! 
- Schoolorganisatie 

Maak gebruik van 
de ervaring van andere 
scholen

Op de website van 
Leerling 2020 vind je veel 
praktijkvoorbeelden van 
scholen die je voorgingen 
in de zoektocht naar een 
digitaal onderwijsproduct. 
Bekijk bijvoorbeeld 
het praktijkvoorbeeld 
van het Innova dat enkele 
jaren geleden startte 
met de learning portal 
van Kunskapsskolan.

Informeer naar 
Europese 
aanbestedingsregels

Afhankelijk van de 
verwachte kosten kan het 
zijn dat de selectie een 
Europese aanbesteding 
moet zijn. 
Lees hier meer over in de 
handreiking van Pianoo.

Leerling 2020 wordt uitgevoerd door Schoolinfo in opdracht van de VO-raad. 

https://leerling2020.nl/category/veranderaanpak/
https://leerling2020.nl/category/veranderaanpak/
http://leerling2020.nl/welke-veranderlessen-kunnen-jouw-school-verder-helpen/
https://leerling2020.nl
http://leerling2020.nl/op-deze-school-leer-ik-dat-het-niet-alleen-om-cijfers-draait/ 
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/handreiking-marktconsultatie-juni2016.pdf


Algemene tips

terug

Leerling 2020 wordt uitgevoerd door Schoolinfo in opdracht van de VO-raad. 
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Algemene tips

terug

Leerling 2020 wordt uitgevoerd door Schoolinfo in opdracht van de VO-raad. 

Maak gebruik 
van externe hulp

Producten veranderen snel 
en er komen en verdwijnen 
regelmatig nieuwe spelers 
op de markt. Stel jezelf dus 
de vraag: heb ik binnen mijn 
school voldoende kennis 
hierover, of is het beter 
om externe hulp in te 
schakelen? Externe hulp 
kost geld, maar bij de 
aanschaf van een nieuwe 
ict-applicatie binnen je school 
is het essentieel dat dit in 
een keer en goed gebeurt.

De invoering van
een applicatie is een 
veranderproces

Wees je er bewust van dat 
de keuze en het gebruik van 
een nieuwe ict-applicatie 
ook een veranderproces 
is. Op leerling2020.nl/
veranderaanpak kun je 
lezen hoe andere scholen 
dit hebben aangepakt. 
Maak bijvoorbeeld gebruik 
van de veranderlessen 
van het leerlab Zo-Leer-Ik! 
- Schoolorganisatie 

Maak gebruik van 
de ervaring van andere 
scholen

Op de website van 
Leerling 2020 vind je veel 
praktijkvoorbeelden van 
scholen die je voorgingen 
in de zoektocht naar een 
digitaal onderwijsproduct. 
Bekijk bijvoorbeeld 
het praktijkvoorbeeld 
van het Innova dat enkele 
jaren geleden startte 
met de learning portal 
van Kunskapsskolan.
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Kijk voor meer praktijkvoorbeelden over 
samenwerking met marktpartijen op 

Leerling2020.nl/marktinteractie

terug

Leerling 2020 wordt uitgevoerd door Schoolinfo in opdracht van de VO-raad. 

https://leerling2020.nl/samenwerking-met-marktpartijen-2/

