
Woerden, 7 januari 2015 

Betreft: Uitnodiging bijeenkomst Aanbieden en ontsluiten leermiddelen voor het mbo met MBOcloud  

Voor: Alle organisaties die voor het mbo (digitale) leermiddelen maken en leveren zoals bijvoorbeeld uitgevers 
en kenniscentra 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Het programma MBOcloud streeft ernaar een publieke voorziening te (laten) realiseren waarin software en 
(digitale) leermiddelen uit de markt voor zowel studenten als medewerkers beschikbaar komen én worden 
ontsloten. MBOcloud maakt op dit moment samen met Kennisnet en SURF de stap van papier naar 
werkelijkheid.  

Kenmerken/voordelen van MBOcloud kunnen zijn: 

 Clouddiensten en digitale leermiddelen zijn direct beschikbaar voor het gehele mbo. 

 Applicaties die nu op school zijn geïnstalleerd kunnen via de cloud als dienst worden afgenomen. 

 Dankzij een openbare catalogus wordt het complete aanbod van leermiddelen voor docenten transparant. 

 Alle leermiddelen zijn direct beschikbaar in het publieke domein. 

 Studenten kunnen bij aanschaf van leermiddelen kiezen uit meerdere aanbieders. 

 Aanbieders kunnen via MBOcloud de gehele mbo-markt bereiken. 

Recente ontwikkelingen gaan al in de richting van een andere context: dankzij de aansluiting van het mbo bij 
SURF komt het aanbod van SURFmarket beschikbaar voor het mbo. De uitgevers verenigd in de Groep 
Educatieve Uitgeverijen (GEU) hebben aangegeven te willen aanhaken bij MBOcloud en enkele distributeurs 
hebben interesse in MBOcloud getoond of hebben concreet toegezegd te willen aanhaken. 
 
Om ervoor te zorgen dat er straks voor studenten en docenten in MBOcloud een goedgevulde etalage 
beschikbaar is waar scholen laagdrempelig gebruik van kunnen maken, is het van belang dat we niet alleen met 
de grotere uitgevers en distributeurs optrekken, maar dat straks het (digitaal) leermateriaal van alle partijen in 
MBOcloud beschikbaar is. Vandaar dat we u ook graag bij de ontwikkeling van MBOcloud betrekken. 

Om u te informeren over de ontwikkelingen rond MBOcloud is een bijeenkomst georganiseerd op donderdag 5 
februari 2015 van 13:00 – 16:00 uur op locatie van Kennisnet (‘de verdieping’, Paletsingel 32 in Zoetermeer). 
Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 Wat is MBOcloud? 

 De relatie met het iECK-programma 

 Aansluiten op MBOcloud 

 Demonstratiesoftware MBOcloud 

Aansluitend is een informele borrel georganiseerd.  U kunt zich aanmelden via deze link. 

http://goo.gl/forms/CAgGrDsUt4


We hopen op uw komst! 

Namens het programmateam MBOcloud met vriendelijke groet, 

Koen van der Drift, Maaike Stam  

Vragen? Neem contact op met maaike.stam@sambo-ict.nl (06-55330909) 
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