
Adaptieve
leermaterialen
In gesprek
14 februari 2023



ADAPTIEF LEERMATERIAAL
Kansen & uitdagingen

14 februari 2023



5



6 digitaliseringsimpuls.nl

Start: 1 mei 2023



7

verbetering van 
de kwaliteit van 
het onderwijs

verhoging van de 
adaptiviteit van het 

onderwijs

verbetering van functionele en 
kritische digitale vaardigheden 

van lerenden en docenten



AANPAK
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Transformatiehubs

• Verandermotor

• Voorlopers

• Samenwerking van studenten, beleidsmedewerkers, 

onderzoekers, ICT-professionals, commerciële 

aanbieders enz.

• Gericht op het vinden van nationale oplossingen
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1. Ecosysteem voor digitale (open) leermaterialen

2. Publiek-private samenwerking
• Pilot complexe open leermaterialen
• Publiek-privaat afsprakenstelsel

3. Stimuleren van adoptie open leermaterialen
• Landelijk ondersteuningsloket
• Contentadviesraad
• Stimuleringsregelingen

Transformatiehub digitale leermaterialen
Fase 1 (2023 – 2024)



Maart 2022
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1. Hoger onderwijsinstellingen kiezen voor 
het zelf of in open co-creatie ontwikkelen 
van digitale en open leermaterialen. Dit 
gebeurt volgens het principe dat 
leermaterialen die het resultaat zijn van 
publieke financiering voor iedereen 
(digitaal) beschikbaar dienen te zijn. 

1. Hoger onderwijsinstellingen gaan 
gezamenlijk een aantal randvoorwaarden 
afspreken met betrekking tot de inkoop 
en co-creatie van commerciële 
leermaterialen, zodat komende 
ontwikkelingen op dat gebied, onder 
regie van de instellingen kunnen 
plaatsvinden
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Transformatiehubs

Fase 1 (2023 – 2024)

- Wendbaar en efficiënt georganiseerd onderwijs

- Digitale leermaterialen

- Pilothubs in voorbereiding op fase 2:

Fase 2 (2025 – 2030)
- Studiedata & AI

- Nieuwe technologieën (XR)

- Docentprofessionalisering

- EdTech / Publiek Private Samenwerking
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te vinden op:
www.digitaliseringsimpuls.nl

Contact of meedenken?
Info@digitaliseringsimpuls.nl

Meer informatie

http://www.digitaliseringsimpuls.nl/
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