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Stichting SEM

§ Stichting Samenwerkende Educatieve Marktpartijen (SEM)
§ Is een uitvoeringsorganisatie waarin marktpartijen transparant en pre-competitief en 

resultaatgericht op basis van deskundigheid in de educatieve keten samenwerken
§ Missie

§ Als SEM faciliteren wij een probleemloze toegang tot digitaal lesmateriaal in VO en MBO door middel 
van het onderhouden en verbeteren van een ketenbrede, toekomst vaste en betrouwbare en 
efficiënte infrastructuur

§ SEM staat voor:
§ Probleemloze (real time) toegang tot digitaal lesmateriaal
§ Transparantie tussen alle partijen m.b.t. transacties/subscriptie in de keten
§ Laagdrempelige toegang voor bestaande ketenpartners en nieuwe toetreders
§ Eerlijke verdeling van kosten tussen partijen 
§ Gelijkwaardige inbreng van alle betrokken partijen
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Stichting SEM heeft twee projecten
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Scope van deze presentatie
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4 knelpunten in de huidige leermiddelenketen

1. De huidige leermiddelenketen is ontworpen vanuit de foliologistiek. 
Administratieve processen zijn leidend in plaats van het gebruik van het 
leermiddel. 

2. Er is een grote afhankelijkheid tussen ketenpartijen, terwijl er een te 
grote vrijblijvendheid is met betrekking tot de gemaakte afspraken en de 
overeengekomen standaarden. 

3. De keten is te complex voor de eindgebruiker, oftewel de scholen.  
4. De gebruikte technologie heeft het einde van haar levenscyclus bereikt 

en is aan vernieuwing toe. 
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KNELPUNTEN

Deze knelpunten waren belangrijke bevindingen uit het project ‘omdenken’ van Edu-K



SEM Ecosysteem dat aantoonbaar werkt
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OPLEVERING

Voordelen voor scholen:

1 Direct toegang tot digitale leermiddelen waar een 
gebruiker een aanspraak op heeft

2 Inzicht in gebruik van leermiddelen, voortgang in de 
leermaterialen en uitwisseling van resultaten toetsen

3 Keuzevrijheid in door aanbieders geboden (nieuwe) 
lever- en businessmodellen

4 Veilig en vanuit privacy ontworpen. De school geeft 
consent en bepaalt of een partij toegang krijgt tot data

5 Wijzigingen in (school)gegevens zijn direct bekend bij 
álle partijen en gegevens niet meer overtypen

Voordelen voor aanbieders:

1 Decentraal ecosysteem met data direct uit de bron, 
zonder afhankelijk te zijn van centrale voorzieningen

2 Aanbieders kunnen één of meerdere rollen vervullen 
wat mogelijkheden biedt voor nieuwe proposities

3 Flexibiliteit in gegevensmodellen en bevat de data voor 
(nieuwe) business- en levermodellen

4 Open, transparant en gemakkelijk te configureren 
ecosysteem met lage toetredingsdrempels

5 Gebaseerd op moderne en internationale standaarden 
waardoor technologie klaar is voor de toekomst



Stap voor stap het ecosysteem realiseren

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Proof of Concept
Techniek

Proof of Concept
Testen

Proof of Concept
Specificatie

Pilot Uitrol

Uitwerken van een 
werkend prototype 

van het SEM 
Ecosysteem

Validatie van de 
uitgangspunten van 
het SEM Ecosysteem 

in op testen en 
ontwikkeling 

gerichte Proof of 
Concepts met 

scholen

Uitwerken en 
verfijnen van de 

specificatie naar een 
versie 1.3 die 

implementatie op 
omgeving gereed 

voor productie 
mogelijk maakt

Pilots met scholen 
op een omgeving die 

gereed is voor 
productie

Plan voor migratie 
en hybride situatie 

uitwerken

Uitvoeren uitrol, 
adoptie en 

implementatie van 
SEM Ecosysteem

Schooljaar ‘20/’21 Schooljaar ‘21/’22 Schooljaar ‘22/’23 Schooljaar ‘23/’24 ?

Afgerond Afgerond In uitvoering
(Q4 2022)

Nog niet gepland Nog niet gepland

FASERING



De verfijning is publiek te volgen op Github

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3

Titels zijn links en navigeren naar Github

OPENSTAANDE ISSUES

Later

Issues die we we later
oplossen

ROSA adviezen
worden deels in sprint 3

meegenomen

https://github.com/stichtingsem/ecosystem/milestone/6
https://github.com/stichtingsem/ecosystem/milestone/8
https://github.com/stichtingsem/ecosystem/milestone/7
https://github.com/stichtingsem/ecosystem/milestone/3

