Ieder jaar wordt er door het onderwijsveld
€300 miljoen uitgegeven aan leermiddelen.
Scholen worden gedwongen via bestaande
marktpartijen content af te nemen. Maar dit
monopolie wordt doorbroken.
Scholen worden zich steeds bewuster van hun
rol en de stijgende kosten van leermiddelen.
De afgelopen periode laat zien dat er weinig
regie is vanuit de sector.

Het PvE leermiddelen is een eerste aanzet.
Een platform voor de distributie van
leermiddelen kan dit versnellen. Hiermee
ontstaan nieuwe verhoudingen tussen scholen
en marktpartijen.
Scholen krijgen de regie over de leermiddelen.
Dit geeft nieuwe gedachten over nieuwe
verdienmodellen, nieuwe manieren van
aanbestedingen en nieuwe manieren van
content maken. Docenten komen in hun kracht
te staan en kunnen vrij arrangeren!
De aangesloten scholen verenigen zich in de
Coöperatie Open Onderwijs. Deze rechtsvorm
zorgt optimaal voor het principe:

Van, voor en door scholen!

Van scholen, voor scholen,
door scholen!
Learntoo is het eerste onderwijsplatform dat
het open domein wil organiseren. Hierdoor
blijft het heft in de handen van scholen. Met
het gebruik van Learntoo heeft een school
alles in handen om gepersonaliseerd leren
vorm te geven.
Gepersonaliseerd leren heeft het in zich om
alle doelen uit het sectorakkoord VO te
realiseren: ruimte voor excellentie,
professionaliseren van docenten, maatwerk,
transparantie. En dat allemaal tegen lagere
kosten!
Om deze transitie goed vorm te geven zal een
supportorganisatie worden opgezet. Doordat
scholen mede-eigenaar zijn, zullen kosten
lager blijven.

F ACT S HE E T
Scholen worden lid van de Coöperatie Open Onderwijs. Dit lidmaatschap kost
eenmalig €5000. Tevens verwachten we feedback op platform, content en diensten.
Daarnaast alle energie om de Learntoo beweging te versterken.
Het is halen en brengen!

Scholen vormen samen een Coöperatie en
mandateren HelixOpen om de zaken te
organiseren.

PLAT F OR M:

€5 P E R LEE RLI NG/ PE R MAAND

De motor onder het Learntoo platform is Pulseon.

Learntoo zorgt voor minder fragmentatie in de
leermiddelenketen. Door de eenmalige bijdrage
verkrijgen scholen zeggenschap over de
webclient. De onderliggende techniek blijft van
de ontwikkelaar. Contractueel wordt de
continuïteit gewaarborgd.

Er komt een open manifestatie voor Learntoo.

Door het creëren van massa kunnen kosten van
gebruik dalen, verminderen de kosten van
content en zijn de ontwikkelingen van het
platform in het belang van het onderwijs.

CO NT E NT:

Maar de grootste winst is onderwijskundig van
aard. De voorwaarden voor gepersonaliseerd
leren zijn met Learntoo optimaal. Met Learntoo
zetten we de docent in zijn kracht en de leerling
centraal!

In goed overleg met Lopexs en ThiemeMeulenhoff wordt
voorlopig de bestaande manifestatie gebruikt.

Bij de start van Learntoo is de volgende content
beschikbaar:
- VO - content

- ThiemeMeulenhoff

- Basisacademie

- Stichting LOOT

- Ontwikkelcentrum

- Erasmus / Hondsrug

PA RTNE R S:
Learntoo zorgt voor talentoptimalisatie,
flexibiliteit binnen het onderwijs, nieuwe
didactische werkvormen en hogere kwaliteit van
het onderwijs. Het zorgt voor toekomstbestendig
onderwijs en transparantie.
Scholen kunnen het onderwijs opnieuw gaan
vormgeven!

Van partners verwachten wij:
onderschrijven van doelen / inkoopkracht /
„specials” tbv scholen
Er zijn partners op het gebied van content / software /
infrastructuur en implementatie.

