
 
 

      Stichting Open Leermiddelenalliantie Nederland 
 
 
 

INTENTIEOVEREENKOMST 
 

Met betrekking tot het voornemen de Stichting Open Leermiddelenalliantie Nederland aan te gaan 
 
 

ONDERGETEKENDEN: 
 
I.   Stuurgroep Profielenberaad, gevestigd te Amersfoort, vertegenwoordigd door haar voorzitter de 
heer W. Zoethout; 
 
II.  Stichting VO-content, gevestigd te Utrecht, vertegenwoordigd door haar directeur-bestuurder de 
heer R.J.H. Zuijlen,  
 
III.  Centraal Instituut Toets Ontwikkeling (CITO), Divisie Onderzoek & Innovatie, gevestigd te Arnhem, 
vertegenwoordigd door haar directeur, mevrouw S. Wools; 
 
IV. Education Warehouse, gevestigd te Leiden, vertegenwoordigd door haar algemeen bestuurder 
mevrouw A. Baartmans,  
 
V.  en de volgende onderscheiden profielorganisaties: 
  
 -  Beta Challenge, vertegenwoordigd door 
 - GEO Future scholen, vertegenwoordigd door 
 - NUFFIC Global Citizen Network, vertegenwoordigd door 
 - Havistencompetent, vertegenwoordigd door 
 - Jet-Net &Tech-Net, vertegenwoordigd door 
 - Expertisecentrum Onderwijs en Topsport, vertegenwoordigd door 
 - Scholen voor Ondernemend leren, vertegenwoordigd door 
 - Stichting het zelfstandig gymnasium, vertegenwoordigd door 

- Stichting Technasium, vertegenwoordigd door 
 - NUFFIC TTO, vertegenwoordigd door 
 - UNESCO-scholennetwerk, vertegenwoordigd door 
 - Vereniging CultuurProfielScholen, vertegenwoordigd door 
 - Vereniging NLT, vertegenwoordigd door 
 - Wetenschaps Oriëntatie Nederland,  vertegenwoordigd door 
  
verklaren het volgende: 
 
PARTIJEN SPREKEN DE INTENTIE UIT OM TE KOMEN TOT DE OPRICHTING VAN EEN STRATEGISCHE ALLIANTIE 
GENAAMD “STICHTING OPEN LEERMIDDELENALLIANTIE NEDERLAND” MET DE VOLGENDE KENMERKEN:  
 

A. De Stichting Open Leermiddelenalliantie Nederland betreft een niet-vrijblijvende vorm van 
samenwerking tussen partijen, waarbij het streven is, met respect voor individuele doelstellingen, 
gezamenlijke doelstellingen te verwezenlijken en waarbij producten, diensten en technologieën 
worden uitgewisseld, gedeeld, of gezamenlijk ontwikkeld, met behoud van de eigen identiteit.  
 

B. De Stichting Open Leermiddelenalliantie Nederland wordt gevormd om de specifieke expertises 
van de deelnemende organisaties te verbinden en het resultaat dat voortkomt uit deze synergie 
ten goede te laten komen aan leerlingen en docenten in het Nederlandse onderwijs in de vorm 
van een kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk, effectief en betaalbaar leermiddelenbestand 
voor gepersonaliseerd digitaal onderwijs. 



 
C. De activiteiten van de Stichting Open Leermiddelenalliantie Nederland zijn gericht op de 

volgende doelen: 
 
1. Het (doen) inrichten van een zo uitgebreid mogelijke open bibliotheek waarin alle 

open toegankelijke digitale curriculaire leerstof, alle open toegankelijke extra-
curriculaire leerstof en materiaal uit andere open kennis- en informatiebronnen en - zo 
mogelijk - alle modulair opgebouwde leermiddelen van commerciële uitgeverijen 
worden samengebracht. 

 
2. Het (laten) ontwikkelen van een open universeel platform om alle beschikbare open 

digitale leermiddelen (en alle nog te ontwikkelen open digitale leermiddelen) zonder 
verlies van kwaliteit en functionaliteit optimaal te kunnen gebruiken.  

 
3. Het (laten) ontwikkelen van een compact curriculum vanuit het reguliere curriculum, 

zodat studietijd bespaard kan worden.  De bespaarde studietijd kan worden ingezet 
voor keuzes op basis van de persoonlijke behoefte van de leerling.  

  
4. Het (laten) ontwikkelen van een bij bovengenoemde structuur passend toetssysteem, 

inclusief de koppeling aan een volgsysteem dat de mogelijkheid biedt om de 
vorderingen van de studie optimaal te volgen.  

 
5. Zorg te dragen voor zorgvuldige en doorlopende communicatie met en naar de 

betrokken organisaties en haar onderwijsgevenden over  de voortgang van 
bovengenoemde ontwikkelingen. 

 
6.      Het betrekken van organisaties zoals Kennisnet, SLO, Cito en Beeld en geluid, alsmede 

het hoger onderwijs en externe zelfstandige deskundigen.  
  

7.          Het als Alliantie gezamenlijk optreden richting externe partijen, waaronder mogelijke 
subsidiegevers,  en in alle publicitaire uitingen die betrekking hebben op de activiteiten 
van de Alliantie. Ten behoeve van eenduidige communicatie naar externe partijen 
wordt uit de deelnemende partijen een woordvoerder/penvoerder benoemd. 

 
8.          Het oprichten of positioneren van een professionele beheersorganisatie die 

verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling, borging, evaluatie, bijstelling en het 
beheer van de strategische alliantie.  

 
Intentieverklaring 
 
Artikel 1.0 Timing  
 
1.1 Partijen beogen bij de uitvoering van deze Intentieverklaring de volgende tijdslijn aan te 

houden: 
 

Akkoord van partijen m.b.t. de intentieverklaring:  zomer 2021 
  

Oprichting Open Leermiddelenalliantie Nederland  najaar 2021 
 
  Aanvraag subsidie Nationaal Groeifonds   oktober 2021 
 
1,2 Deze Overeenkomst eindigt voor elk der partijen bij gezamenlijke vaststelling van een 

negatieve uitkomst van de haalbaarheid, ofwel voor een der partijen bij een schriftelijke 
kennisgeving te willen afzien van verdere deelname aan de alliantie.  

 
Artikel 2.0  Geheimhouding 
 
2.1 Partijen die deel uitmaken van de Stichting Open Leermiddelenalliantie Nederland zullen, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partijen, geen vertrouwelijke 
informatie aan derden verstrekken of anderszins openbaar maken, in welke vorm dan ook. 
Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan informatie met betrekking tot 
elkaar, de Strategische Alliantie en deze Intentieverklaring.  

 



 
Artikel3.0  Slotbepalingen 
 
3.1 Iedere deelnemende partij is vooralsnog zelf verantwoordelijk voor de kosten die voortvloeien  

uit deelname aan dit initiatief, tot het moment dat daarover nieuwe, gezamenlijke, 
besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

 
3.2 Iedere partij die deelneemt in deze Alliantie zal betrokken worden bij de beleidsbepaling.  
 
3.3 In het geval de Alliantie niet tot stand komt, is geen der partijen ten opzichte van een der 

andere partijen gehouden tot enige vergoeding van kosten of geleden schade, die het gevolg 
is van het (gedeeltelijk) uitvoering geven aan deze Intentieverklaring,  

 
3.4 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en alle geschillen omtrent de 

interpretatie, de geldigheid en/of de nakoming van de Overeenkomst worden, met uitsluiting 
van andere bevoegde rechterlijke instanties, steeds ter beslechting voorgelegd aan de 
bevoegde rechter in Utrecht. 

 
 
 
ALDUS OPGEMAAKT EN ONDERSCHREVEN OP ..........     2021 NAMENS: 
 
 
 
 
Profielenberaad    VO-Content  
W. Zoethout  [  R. Zuijlen 
 
CITO     Education Warehouse  
S. Wools     A. Baartmans 
 
 
PROFIELORGANISATIES: 
 


