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samenvatting
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0. Managementsamenvatting – Aanpak  
Nu het project “i-Learn” bijna ten einde loopt, wordt onderzocht welke toekomstscenario’s en business-
modellen eventueel mogelijk zijn om i-Learn te verduurzamen

Aangezien het i-Learn project, opgestart in 2019, in april 2023 ten einde loopt, werd onderzocht welke toekomstscenario’s en businessmodellen eventueel

mogelijk zijn om i-Learn te verduurzamen. Deze studie is uitgevoerd met een kritische blik en open vizier. Alle opties konden onderzocht worden – niet alleen

hoe of door wie i-Learn kan overgenomen worden, maar ook of het wel wenselijk is om ermee door te gaan, en zo ja, onder welke voorwaarden. Hierbij werd niet

alleen rekening gehouden met i-Learn zelf, maar ook met het bredere landschap. Hoe belangrijk is gepersonaliseerd leren voor de toekomst van het onderwijs? En is

i-Learn dan het beste instrument om dit waar te maken?

In dit rapport kunnen de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke businessmodellen voor i-Learn teruggevonden worden.

Figuur 1: Aanpak van deze studie 

Voor het realiseren van dit project werd gewerkt rond vier fasen (zie ook p. 21).

In de verkenningsfase (fase 0) werd de reeds voorhanden zijnde informatie

geanalyseerd en werden een aantal eerste gesprekken opgezet met het i-Learn-

projectteam (imec, KU Leuven en itec).

In fase 1 werd de huidige stand van zaken van i-Learn onderzocht (zie

hoofdstuk 2) en werd een omgevingsanalyse uitgevoerd (zie hoofdstuk 3).

Teneinde zicht te krijgen op de noden en behoeften van de stakeholders werden

14 interviews afgenomen (zie p. 36-40). Daarnaast werden de behoeften van de

klant in kaart gebracht a.d.h.v. een survey (zie p. 41-46 alsook bijlage 3). Deze

inzichten werden verder verfijnd in een aantal focusgroepen met verschillende

scholen. Naast de verkenning van het doelpubliek en de stakeholders werd er

ook onderzoek gedaan naar gelijkaardige initiatieven (zie p. 47-51).

Op basis van de huidige stand van zaken van i-Learn en de omgevingsanalyse

werden, in een volgende fase (fase 2), mogelijke toekomstscenario’s

uitgewerkt, met behulp van de Deloitte Center of the Long View scenario-

aanpak.

Tot slot werden de mogelijke businessmodellen voor i-Learn in kaart gebracht en

mogelijke volgende stappen geïdentificeerd.
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Op basis van de huidige stand van zaken van i-Learn alsook de omgevingsanalyse werd een SWOT-analyse 
voor i-Learn uitgewerkt

0. Managementsamenvatting - Omgevingsanalyse 

Sterktes Zwaktes

Opportuniteiten Bedreigingen 

Boost op vlak 
van innovatie 
voor EdTech-

markt

Mogelijkheid tot 
verbreding van i-

Learn-platform naar 
andere 

onderwijsvormen zoals 
volwassenenonderwijs 

Breed 
inzetbare 
content

i-Learn biedt een 
antwoord op vraag 

naar 
gepersonaliseerde 

leerpaden en 
onderwijs op maat

i-Learn biedt kleinere 
content providers de 

mogelijkheid om met een 
bredere waaier van scholen 

in contact te komen (= 
minder go-to-market-

kosten)

Verschillende 
tools, platformen 

en methodes 
toegankelijk op 
één platform

i-Learn maakt gebruikt 
van SKOS-datamodel

voor o.m. de 
onderwijsdoelen; een 

wijziging in de database 
zorgt ervoor dat het 

gekoppelde leermateriaal 
ook wordt geüpdatet

Beperkte 
integratie van i-
Learn in andere 

initiatieven m.b.t. 
digitalisering van 

het onderwijs 

Sommige content 
providers vinden het 
businessmodel van i-
Learn niet duidelijk 
en zien i-Learn als 

een concurrent 
(marktverstorend) 

Zolang er geen 
perspectief is rond 
de toekomst van i-

Learn, zullen 
scholen 

terughoudend zijn 
om tijd en middelen 

te investeren

Zowel 
ontwikkeld voor 
leerkrachten 
als leerlingen

Logische, 
didactische 
opbouw van 
leersporen

Concept van 
bibliotheek als 

middel om 
lesmateriaal te 

delen onder 
leerkrachten

Werken met open 
systeem en 

standaarden zodat 
leveranciers van 

tools en methodes 
kunnen integreren

Het betalend 
worden van i-
Learn als het 

verduurzaamd wordt, 
kan interesse van 
scholen remmen

Sommige 
platformen/ 

methodes/ tools 
zijn maar deels 

opgenomen op i-
Learn

De content is nog 
niet volledig: voor 
sommige vakken is 
er nog geen aanbod 

beschikbaar 

Voor sommige 
onderwijskoepels 

is er geen 
aansluiting op de 
leerplandoelen

i-Learn is in zijn 
huidige vorm nog 

een Proof of Concept 
en nog niet klaar 
om volledig uit te 

rollen naar de 
scholen

Geen duidelijkheid 
over businessmodel, 
wat samenwerking en 
integratie van tools en 

methodes van 
commerciële aanbieders 

remt

De betrokkenheid van 
en communicatie naar 
stakeholders in het 
onderwijsveld bij de 

ontwikkeling van i-
Learn heeft beperkte 
aandacht gekregen 

Gepersonaliseerd leren 
steunend op een sterke 
digitale onderbouw wint 

aan belang en maakt 
deel uit van toekomst-

visie van 
onderwijsnetten

Tijdsintensief
om eigen 

lesmateriaal te 
maken

Geen 
mogelijkheid 

voor het 
evalueren van 

leerlingen

Coaching van 
scholen/ 

leerkrachten 
m.b.t. hun visie 

rond digitalisering 

Geaggregeerd 
dashboard met 

learning
analytics

ontbreekt nog

Ontbreken van 
mogelijkheid om 
foto’s, video’s

en berichten op 
te laden 

Nog geen 
kwaliteits-

bewaking van 
content die op i-

Learn wordt 
gedeeld

Digitale, educatieve 
toepassingen op 
laagdrempelige 

manier aanreiken 
aan leerkrachten

De huidige stand van zaken van
i-Learn en de omgevingsanalyse kan
teruggevonden worden op p. 23-53.
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0. Managementsamenvatting – Scenario’s 
Vooraleer een keuze te maken rond het toekomstig businessmodel voor i-Learn is het aangeraden om te 
bepalen welke rol de overheid wil spelen in het landschap rond gepersonaliseerd en digitaal leren

Uit de omgevingsanalyse (cf. hoofdstuk 3) blijkt dat er een algemene positieve houding is t.a.v. personaliseerd en digitaal leren in het regulier onderwijs, zowel bij de
educatieve uitgeverijen / ontwikkelaars, onderwijskoepels als bij de scholen. Digitale platformen, tools en methodes laten namelijk toe om de lestijd efficiënter te benutten en
onderwijs beter af te stemmen op maat van de behoeften van de leerlingen.

Ondanks het geloof in de toekomst van gepersonaliseerd en digitaal leren is het gebruik bij scholen en leerkrachten van digitale platformen, tools en methodes momenteel
nog sterk verschillend, met “frontrunners”, “volgers” en “laggers”. Daarenboven zijn er ook een aantal uitdagingen m.b.t. de veranderende rol van de leerkracht, de integratie
van de digitale didactiek in de lerarenopleiding alsook de positie van de pedagogische ICT-coördinatoren.

Vooraleer een keuze gemaakt kan worden m.b.t. het toekomstig businessmodel voor i-Learn, dient bepaald te worden welke rol de overheid wil spelen in het
ecosysteem m.b.t. gepersonaliseerd en digitaal leren.

Er kunnen verschillende opties overwogen worden:

Overheid neemt een faciliterende rol op
en biedt ondersteuning aan de spelers op de
markt. Vanuit dit perspectief kan het
bijvoorbeeld wenselijk zijn als overheid om
een single sign-on op te zetten.

Overheid neemt een passieve rol op in het
ecosysteem inzake gepersonaliseerd en
digitaal leren en laat de markt zijn ding
doen. Vanuit dit perspectief zou het kunnen
betekenen dat de overheid zelf geen tools in
de markt zet.

Overheid neemt een actieve rol op in het
ecosysteem van gepersonaliseerd en
digitaal leren. Vanuit dat perspectief kan het
wenselijk zijn als overheid om een tool zoals
i-Learn in de markt te zetten.

De rol die de overheid wenst te spelen binnen het ecosysteem van gepersonaliseerd en digitaal leren is een belangrijke factor die de keuze voor het ene dan
wel het andere businessmodel in sterke mate beïnvloedt. Een keuze inzake de rol van de overheid wordt daarom idealiter gemaakt vooraleer er een keuze wordt
gemaakt inzake welk businessmodel naar de toekomst toe voor i-Learn de voorkeur geniet.
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0. Managementsamenvatting – Scenario’s
Om een eventuele verduurzaming van i-Learn te verkennen werd een scenario-aanpak uitgewerkt, rekening 
houdend met de inzichten uit de omgevingsanalyse 

Gezien de onduidelijkheid m.b.t. de toekomstige context waarin i-Learn zal opereren, werd er gekozen om te werken met de Deloitte Center of the Long View

scenario-aanpak (zie hoofdstuk 4 alsook p. 97 in bijlage).

De eerste stap in de scenario-aanpak is het definiëren van de centrale vraag die a.d.h.v. de mogelijke toekomstsituaties beantwoord dient te worden. De centrale

vraag in dit onderzoek luidt als volgt: “Onder welke vorm kan i-Learn, al dan niet, blijven bestaan en eventueel doorontwikkeld worden?” Als tweede stap in de scenario-

aanpak werden de drijvende krachten voor i-Learn in kaart gebracht (zie bijlage p. 99) rekening houdend met de inzichten uit de omgevingsanalyse. Uit de reeks van

drijvende krachten werden twee kritische onzekerheden geselecteerd met een hoge impact op i-Learn en een grote mate van onzekerheid (zie bijlage p. 100). De

geselecteerde kritische onzekerheden vormen de basis voor de scenario’s hieronder. Het zijn mogelijke contextsituaties waarbinnen i-Learn verduurzaamd zou

kunnen worden en zou kunnen werken. De overige drijvende krachten worden algemeen in acht genomen bij de uitwerking van de businessmodellen.

De uitgeschreven scenario’s kunnen
teruggevonden worden op pagina’s
54-62.
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0. Managementsamenvatting – Scenario’s
Momenteel bevindt i-Learn zich in de situatie waarbij er een beperkte gedragenheid is voor i-Learn bij de 
educatieve ontwikkelaars, en het effectief gebruik van i-Learn door de scholen eerder laag is

Op basis van de omgevingsanalyse kan vastgesteld worden dat i-Learn zich momenteel in scenario D bevindt, namelijk een beperkte gedragenheid bij de educatieve
ontwikkelaars omtrent i-Learn en een laag effectief gebruik van en betalingsbereidheid voor i-Learn bij de scholen. Dit laatste kan o.m. gelinkt zijn aan het feit dat
het project nog lopende is. Momenteel worden er 45 tools aangeboden op i-Learn en zijn 109 scholen (van de 360 geregistreerde scholen) actief aan de slag met i-Learn.
Daarnaast kan er ook vastgesteld worden dat de betalingsbereidheid van de scholen voor i-Learn momenteel ook eerder laag is. Dit heeft te maken met de beperkte
werkingsmiddelen binnen scholen, het feit dat i-Learn nog een product in ontwikkeling is en dat er reeds licenties worden betaald van andere aanbieders van digitale tools.
Tot slot blijkt uit de omgevingsanalyse ook dat i-Learn nog niet volledig voldoet aan de noden van de scholen. Het aanbieden van bijkomende functionaliteiten zou
aangewezen zijn om aan deze noden te voldoen (zie ook p. 33).

Rekening houdend met de huidige situatie en de kritische onzekerheden die werden geïdentificeerd, kunnen volgende pistes overwogen worden:

Huidige 

situatie 
(Kwadrant 

Scenario D)

Externe valorisatie i-Learn

Verderzetten van i-Learn

April 2022

Een tweede optie zou kunnen zijn om i-Learn niet
meer verder (door) te ontwikkelen of te exploiteren
binnen de Vlaamse Overheid. Deze keuze betekent
dat valorisatiepistes verkend kunnen worden met
het oog op de eventuele overdracht van i-Learn
naar één of meerdere externe actoren.

Een eerste optie is om i-Learn verder te
ontwikkelen en dus een businessmodel voor i-Learn
te kiezen en uit te werken. Er werden drie
mogelijke businessmodellen voor i-Learn
geïdentificeerd.

i-Learn als platform voor leerkrachten om zelf

oefeningen en leersporen aan te maken 

i-Learn als platform om digitale toepassingen op 

laagdrempelige manier aan te reiken (i-Learn 1.0)

i-Learn als centraal platform voor gepersonaliseerd en 

digitaal leren in het Vlaamse Onderwijs (i-Learn 2.0)

Zie pagina’s 10, 11-12 van de managementsamenvatting

Zie pagina’s 10, 13-15 van de managementsamenvatting

Zie pagina’s 10, 16-18 van de managementsamenvatting

Zie pagina’s 10-18 van de managementsamenvatting

Zie p. 9 van de managementsamenvatting
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0. Managementsamenvatting – Businessmodellen 
Indien de beslissing genomen wordt om i-Learn niet verder te exploiteren, zullen valorisatiepistes verkend 
worden

Indien beslist wordt om i-Learn niet verder door te ontwikkelen of te exploiteren met tussenkomst van de Vlaamse Overheid, kunnen valorisatiepistes
worden verkend met het oog op de eventuele overdracht van i-Learn naar externe actoren. Het uitwerken van een businessmodel is in deze situatie
niet opportuun aangezien er geen garantie is over hoe het platform er zal gaan uitzien en in wiens handen het beheer zal komen. Deze verdere stappen
kunnen wel al geïdentificeerd worden:

Volgende stappen

In kaart brengen van de mogelijke 
opties tot valorisatie: i-Learn als 

geheel of opgesplitst in de 
verschillende onderdelen 

Opzetten van gesprekken voor de 
valorisatie van i-Learn naar externe 

partners (vb. onderwijskoepels, 
educatieve ontwikkelaars, buitenlandse 

geïnteresseerden, …)

Blijven inzetten op 
KlasCement en het Archief 
voor Onderwijs alsook het 

verder uitwerken van de Single 
Sign-On

De uitgebreide businessmodellen
kunnen teruggevonden worden op
p.63-86.
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*DISCLAIMER - Bovenstaand kostenoverzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van de huidige beschikbare cijfers en een aantal hypothesen

Indien de beslissing genomen wordt om i-Learn wel verder te exploiteren, kunnen onderstaande 
businessmodellen voor i-Learn overwogen worden 

0. Managementsamenvatting – Businessmodellen  

i-Learn als… Gratis platform voor leerkrachten om 
zelf aan de slag te gaan

Platform om digitale toepassingen op een 
laagdrempelige manier aan te reiken 

(i-Learn 1.0)

Centraal platform voor gepersonaliseerd 
en digitaal leren in het Vlaamse 

Onderwijs (i-Learn 2.0)

Toelichting
businessmodel

In dit businessmodel wordt ervan uitgegaan
dat leerkrachten zelf oefeningen/
leersporen aanmaken via i-Learn MyWay,
zonder al te veel ondersteuning/
begeleiding.

Voor het opstellen van deze oefeningen/
leersporen zouden leerkrachten gebruik
kunnen maken van de gratis tools alsook
van de niet-commerciële tools die reeds
werden geïntegreerd op i-Learn. In dit
businessmodel wordt uitgegaan van een
beperkte ondersteuning via de i-Learn
Academy (enkel e-learning en toolfiches).

In dit businessmodel wordt uitgegaan van de
versie van i-Learn die beoogt wordt afgerond te
zijn in april 2023.

Via i-Learn MyWay zouden leerkrachten en
leerlingen, in dit businessmodel, toegang hebben
tot 45 educatieve tools (zowel commerciële als
niet-commerciële tools waaronder ook gratis
tools) alsook een waaier aan leersporen voor
leerlingen. Daarnaast zullen leerkrachten ook
ondersteund worden via de i-Learn
Academy door o.m. e-learning documentatie,
vormingssessies alsook coaching op maat.

Naast de verdere uitvoering van de voorziene
taken voor de periode van mei 2022 tot april
2023, dient er voor dit businessmodel verder
geïnvesteerd te worden in de
doorontwikkeling van i-Learn (nl. nieuwe
functionaliteiten en breder inzetbare
componenten – zie ook p. 33).

Aandachtspunten Dit businessmodel komt niet volledig
tegemoet aan alle behoeften/noden van
de scholen, wat onzekerheid m.b.t. het
effectief gebruik door leerkrachten en
leerlingen met zich meebrengt.

Dit businessmodel komt niet volledig
tegemoet aan alle behoeften/noden van de
scholen, wat onzekerheid m.b.t. het effectief
gebruik door leerkrachten en leerlingen met zich
meebrengt.

Om dit businessmodel uit te werken is het
aangewezen om de gedragenheid omtrent
i-Learn bij de stakeholders te verhogen.
Het aantal tools gekoppeld en geïntegreerd op
i-Learn zou ook verder uitgebreid worden.

Inschatting van de
kosten*

± € 155.048 (jaarlijkse kost) ± € 2.902.540 (jaarlijkse kost) ± € 4.795.389 (jaarlijkse kost) en 
± € 5.130.000 (eenmalige kost)

De uitgebreide businessmodellen
kunnen teruggevonden worden op
p.63-86.

Op de volgende pagina’s kunnen de details m.b.t. de inschatting van de kosten alsook de volgende stappen per businessmodel teruggevonden worden. 
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De inschatting van de kosten verbonden aan het businessmodel “i-Learn als platform
voor leerkrachten om zelf oefeningen te maken” 

0. Managementsamenvatting – Businessmodellen

DISCLAIMER - Bovenstaand overzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van de huidige beschikbare cijfers en een aantal hypothesen (zie ook pagina’s 61 - 63).DISCLAIMER - Bovenstaand overzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van de huidige beschikbare cijfers en een aantal hypothesen (zie ook pagina’s 67 - 69).

Inschatting kosten

Jaarlijkse kosten Bedrag 

Technisch operationeel houden van i-Learn MyWay € 132.500

Inhoudelijk operationeel houden i-Learn MyWay* 0,5 VTE

De inschatting van de kosten voor dit businessmodel van i-Learn is ongeveer gelijk aan ±€ 155.048

Mogelijke prijs per leerling

Binnen dit businessmodel is het niet aangewezen om een prijs per leerling aan te rekenen aangezien dit businessmodel steunt op de input en tijdsinvestering van de
leerkrachten zelf. Een prijs vragen zou hoogstwaarschijnlijk een negatief effect hebben op het gebruik van het i-Learn-platform.

Rekening houdend met de bouwstenen van dit businessmodel van i-Learn werd een eerste inschatting gemaakt van de jaarlijkse kosten. Aangezien er, in dit 
businessmodel uitgegaan wordt van i-Learn als een gratis platform waarop leerkrachten zelf aan de slag kunnen gaan, met beperkte inhoudelijke ondersteuning (in i-
Learn MyWay en i-Learn Academy) bestaan de jaarlijkse kosten enkel uit het technisch en inhoudelijk (beperkt) operationeel houden van het i-Learn MyWay platform. Aan de 
leerkrachten wordt in dit scenario minimale ondersteuning geboden. 

*De inschatting van het aantal VTE nodig voor het inhoudelijk operationeel houden van i-Learn MyWay in dit businessmodel werd ingeschat op 0,5 VTE. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden m.b.t. de 
inhoudelijke ondersteuning die wordt aangeboden binnen het i-Learn MyWay platform, kan dit eventueel hoger liggen dan 0,5 VTE.

i-Learn als platform voor 

leerkrachten om zelf

oefeningen en leersporen 

aan te maken 
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Voor de uitrol van dit businessmodel van i-Learn werden een aantal volgende stappen/ 
succesfactoren geïdentificeerd

0. Managementsamenvatting – Businessmodellen

✓ Bepalen van de rol die de overheid wil innemen in het ecosysteem 
van het gepersonaliseerd en digitaal leren (zie ook p. 6); 

✓ Verder verfijnen van de vereiste middelen nodig om i-Learn
MyWay technisch en inhoudelijk operationeel te houden;

✓ Concreet vormgeven van de governance m.b.t. dit 
businessmodel van i-Learn (nl. wat is de rol van iedere actor). 

✓ Bespreken op welke manier de overdracht zal gebeuren van i-
Learn projectteam naar de actor verantwoordelijk voor i-Learn; 

✓ Overdragen van het technisch en inhoudelijk operationeel houden 
van i-Learn MyWay van i-Learn projectteam naar de nieuwe 
governance voor i-Learn; 

Vanaf mei 2022 Vanaf juni 2023

i-Learn als platform voor 

leerkrachten om zelf

oefeningen en leersporen 

aan te maken 
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De inschatting van de kosten verbonden aan het businessmodel “Continuering i-Learn 1.0” 

0. Managementsamenvatting – Businessmodellen

Jaarlijkse kosten Bedrag 

Inhoudelijk en technische operationeel houden van i-Learn MyWay & i-Learn Academy €260.645,80

Technisch operationeel houden van i-Learn 1.0 MyWay € 102.500

Technisch operationeel houden van i-Learn 1.0 Academy € 54.425

Inhoudelijk operationeel houden i-Learn MyWay 1 VTE

Inhoudelijk operationeel houden i-Learn Academy 1,3 VTE

Ondersteunen van scholen via de vormingen in de i-Learn Academy €201.893,60

• Schooloverstijgende vormingen € 4.952

• Coaching op maat € 102.240

• Teacher Design Teams (geen huidige cijfers m.b.t. aantal afnames beschikbaar – zie ook p. 69)

• e-Learnings 0,6 VTE 

• Helpdesk 1,5 VTE

Vergoeding aan toolproviders € 2.440.000

Vergoeding aan educatieve ontwikkelaars voor hun tools (20 commerciële tools)* €2.440.000

De inschatting van de jaarlijkse kosten verbonden aan de continuering van i-Learn 1.0 is ongeveer gelijk aan ±€ 2.902.540

*Er wordt in dit businessmodel de assumptie genomen dat het aantal commerciële tools, beschikbaar op i-Learn, na april 2023 niet meer verder zal stijgen. Het aantal tools waarvoor een jaarlijkse licentiekost betaald 
dient te worden is dus gelijk aan 20 commerciële tools (zie ook p. 68).

Inschatting kosten

Rekening houdend met de bouwstenen van dit businessmodel van i-Learn werd een eerste inschatting gemaakt van de jaarlijkse kosten. Aangezien er, in dit 
businessmodel uitgegaan wordt van de versie van i-Learn dat in april 2023 opgeleverd zal worden, bestaan de jaarlijkse kosten enerzijds uit het inhoudelijk en technisch 
operationeel houden van i-Learn My Way én i-Learn Academy en anderzijds uit de vergoeding aan de toolproviders.

i-Learn als platform om 

digitale toepassingen op 

laagdrempelige manier 

aan te reiken 

(i-Learn 1.0)

DISCLAIMER - Bovenstaand overzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van de huidige beschikbare cijfers en een aantal hypothesen (zie ook pagina’s 67 - 69).



Departement Onderwijs & Vorming | Onderzoek naar mogelijke businessmodellen voor i-Learn
Eindrapport | 13/05/2022

14© Deloitte Belgium 2022

De inschatting van de kosten verbonden aan het businessmodel “Continuering i-Learn 1.0” 

0. Managementsamenvatting – Businessmodellen

Mogelijke prijs per leerling

In de toekomst kan er, voor de financiering van i-Learn 1.0, eventueel gekozen worden om (een deel van) de kosten van i-Learn door te rekenen naar de leerlingen. Op
basis van de kosten die momenteel beschikbaar zijn m.b.t. i-Learn 1.0 (nl. ±€ 2.902.540) zou er een prijs tussen € 20 (bij 150.000 leerlingen) en € 97 (bij 30.000
leerlingen) per jaar per leerling aangerekend dienen te worden, afhankelijk van het aantal leerlingen dat gebruik zal maken van i-Learn.

Aantal leerlingen Mogelijke prijs per leerling*

Indien effectief gebruik van i-Learn laag is 
(cf. aannames linkerkant van scenarioraamwerk p. 56)

±30.000 leerlingen1

(10% van de Vlaamse scholen waarvan 25% leerlingen in deze scholen i-Learn
effectief gebruiken)

± € 97

Indien effectief gebruik van i-Learn hoog is 
(cf. aannames rechterkant van scenarioraamwerk p. 56)

±150.000 leerlingen1

(50% van de Vlaamse scholen waarvan 25% leerlingen in deze scholen i-Learn
effectief gebruiken)

± € 20

*Deze prijs is exclusief de kosten verbonden aan de teacher design teams.

1Voor het berekenen van het aantal leerlingen werd gerekend met de cijfers van de totale schoolbevolking van schooljaar 2020 – 2021, zie https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/48367

i-Learn als platform om 

digitale toepassingen op 

laagdrempelige manier 

aan te reiken 

(i-Learn 1.0)

DISCLAIMER - Bovenstaand overzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van de huidige beschikbare cijfers en een aantal hypothesen (zie ook pagina’s 67 - 69).

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/48367
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Voor de uitrol van dit businessmodel van i-Learn werden een aantal volgende stappen/ 
succesfactoren geïdentificeerd

0. Managementsamenvatting – Businessmodellen

✓ Bepalen van de rol die de overheid wil innemen in het ecosysteem 
van het gepersonaliseerd en digitaal leren (zie ook p. 6); 

✓ Bijhouden van een financiële calculatie per kostenpost (door i-
Learn projectteam: imec, KU Leuven en itec) zodat er een duidelijk 
zicht gevormd kan worden op de vereiste middelen nodig om i-
Learn inhoudelijk en technisch operationeel te houden; 

✓ Opzetten van gesprekken met toolproviders m.b.t. eventuele 
kortingen inzake de licentiekosten; 

✓ Vormgeven van de governance m.b.t. i-Learn 1.0 (nl. wat is de 
rol van iedere actor);

✓ Bespreken op welke manier de overdracht zal gebeuren van i-
Learn projectteam naar de actor verantwoordelijk voor i-Learn 1.0; 

✓ Overdragen van het inhoudelijk en technisch operationeel 
houden van i-Learn van i-Learn projectteam naar de nieuwe 
governance voor i-Learn 1.0; 

✓ Opzetten van bijkomende informatiecampagnes m.b.t. de 
promotie van i-Learn naar andere gebruikers toe; 

Vanaf mei 2022 Vanaf juni 2023

i-Learn als platform om 

digitale toepassingen op 

laagdrempelige manier 

aan te reiken 

(i-Learn 1.0)
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De inschatting van de kosten verbonden aan het businessmodel “Ontwikkeling i-Learn 2.0” 

0. Managementsamenvatting – Businessmodellen

Jaarlijkse kosten Bedrag 

Inhoudelijk en technische operationeel houden van i-Learn MyWay & i-Learn Academy €504.727

Technisch operationeel houden van i-Learn 2.0 MyWay € 102.500

Technisch operationeel houden van i-Learn 2.0 Academy € 142.925

Inhoudelijk operationeel houden i-Learn MyWay 2,5 VTE

Inhoudelijk operationeel houden i-Learn Academy 3,25 VTE

Ondersteunen van scholen via de vormingen in de i-Learn Academy €630.661,6

• Schooloverstijgende vormingen € 24.760

• Coaching op maat € 511.200

• Teacher Design Teams (geen huidige cijfers m.b.t. aantal afnames beschikbaar – zie ook p. 69)

• e-Learnings 0,6 VTE 

• Helpdesk 1,5 VTE

Vergoeding aan toolproviders €3.660.000

Vergoeding aan educatieve ontwikkelaars voor hun tools (30 commerciële tools)* €3.660.000

De inschatting van de jaarlijkse kosten van i-Learn 2.0 is ongeveer gelijk aan ±€4.795.389

*Er wordt in dit businessmodel de assumptie genomen dat het aantal commerciële tools, beschikbaar op i-Learn, in de toekomst uitgebreid zal worden met 10 commerciële tools (tot 30 tools). 

Inschatting kosten

Rekening houdend met de bouwstenen van dit businessmodel van i-Learn werd een eerste inschatting gemaakt van de jaarlijkse kosten. De jaarlijkse kosten bestaan uit 
het inhoudelijk en technisch operationeel houden van i-Learn My Way én i-Learn Academy alsook de vergoeding aan de toolproviders. Naast de jaarlijkse kost 
dient er in dit businessmodel ook rekening gehouden te worden met de eenmalige kost verbonden aan de doorontwikkeling van i-Learn (naar i-Learn 2.0 – zie p. 33), 
die werd ingeschat op € 5.000.000 alsook de integratiekost voor de 10 bijkomende commerciële tools.

i-Learn als centraal 

platform voor 

gepersonaliseerd en 

digitaal leren in het VO 

(i-Learn 2.0)

DISCLAIMER - Bovenstaand overzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van de huidige beschikbare cijfers en een aantal hypothesen (zie ook pagina’s 67 - 69).
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De inschatting van de kosten verbonden aan het businessmodel “Ontwikkeling i-Learn 2.0” 

0. Managementsamenvatting – Businessmodellen

Mogelijke prijs per leerling

In de toekomst kan er, voor de financiering van i-Learn 2.0, eventueel gekozen worden om (een deel van) de kosten van i-Learn door te rekenen naar de leerlingen. Op
basis van de kosten die momenteel beschikbaar zijn m.b.t. i-Learn 2.0 (nl. ±€4.795.389) zou er een prijs tussen €32 (bij 150.000 leerlingen) en €160 (bij 30.000 leerlingen)
per jaar per leerling aangerekend dienen te worden, afhankelijk van het aantal leerlingen dat gebruik zal maken van i-Learn.

Aantal leerlingen Mogelijke prijs per leerling*

Indien effectief gebruik van i-Learn laag is 
(cf. aannames linkerkant van scenarioraamwerk p. 56)

±30.000 leerlingen2

(10% van de Vlaamse scholen waarvan 25% leerlingen in deze scholen i-Learn
effectief gebruiken)

± € 160

Indien effectief gebruik van i-Learn hoog is 
(cf. aannames rechterkant van scenarioraamwerk p. 56)

±150.000 leerlingen2

(50% van de Vlaamse scholen waarvan 25% leerlingen in deze scholen i-Learn
effectief gebruiken)

± € 32

*Deze prijs is exclusief de kosten verbonden aan de teacher design teams en de eenmalige investering voor de doorontwikkeling en integratie van nieuwe tools. 

2Voor het berekenen van het aantal leerlingen werd gerekend met de cijfers van de totale schoolbevolking van schooljaar 2020 – 2021, zie https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/48367

Eenmalige kosten Bedrag 

Investering doorontwikkeling i-Learn 2.0 (nl nieuwe functionaliteiten en breed inzetbare componenten – zie ook p. 33) € 5.000.000

Integratiekost voor 10 bijkomende commerciële tools € 130.000

De inschatting van de eenmalige kosten van i-Learn 2.0 is ongeveer gelijk aan € 5.130.000

i-Learn als centraal 

platform voor 

gepersonaliseerd en 

digitaal leren in het VO 

(i-Learn 2.0)

DISCLAIMER - Bovenstaand overzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van de huidige beschikbare cijfers en een aantal hypothesen (zie ook pagina’s 67 - 69).

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/48367
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Voor de uitrol van dit businessmodel van i-Learn werden een aantal volgende stappen/ 
succesfactoren geïdentificeerd

0. Managementsamenvatting – Businessmodellen

✓ Bepalen van de rol die de overheid wil innemen in het ecosysteem 
van het gepersonaliseerd en digitaal leren (zie ook p. 6); 

✓ Beslissen wie de nieuwe functionaliteiten en bredere 
inzetbare componenten van i-Learn 2.0 verder zal ontwikkelen;

✓ Bijhouden van een financiële calculatie per kostenpost (door 
IMEC) zodat er een duidelijk zicht gevormd kan worden op de 
vereiste middelen nodig om i-Learn inhoudelijk en technisch 
operationeel te houden; 

✓ Opzetten van governance alsook duidelijke targets voor de 
ontwikkelperiode van de nieuwe functionaliteiten en de breder 
inzetbare componenten (vb. projectgroep met evenwaardige 
deelname van onderwijs en VLAIO, klankbordgroep met 
vertegenwoordiging van alle stakeholders); 

✓ Bouwen aan een sterk ecosysteem rond i-Learn 2.0 met een 
duidelijke governancestructuur; 

Vanaf 2025Vanaf mei 2022 Juni 2023 – Juni 2025

✓ Overdragen van het inhoudelijk en 
technisch operationeel houden van i-Learn
naar de nieuwe governance voor i-Learn
2.0; 

✓ Opzetten van bijkomende 
informatiecampagnes m.b.t. de promotie 
van i-Learn naar andere gebruikers toe; 

✓ Overdragen van inhoudelijk en 
technisch operationeel houden van 
nieuwe functionaliteiten van het i-
Learn projectteam naar nieuwe 
governance voor i-Learn 2.0

Doorontwikkeling i-Learn

i-Learn als centraal 

platform voor 

gepersonaliseerd en 

digitaal leren in het VO 

(i-Learn 2.0)
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1. Introductie
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Nu het project “i-Learn” bijna ten einde loopt, wordt onderzocht welke toekomstscenario’s en business-
modellen eventueel mogelijk zijn om i-Learn te verduurzamen

1. Introductie

CONTEXT

Het i-Learn project is gestart in september 2019 en kreeg 20 miljoen euro

toegewezen vanuit het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie van

de Vlaamse overheid (via VLAIO als project). Het hoofddoel van het project is

het ondersteunen van de implementatie van digitale oplossingen voor

gepersonaliseerd en peer-to-peer leren op een kwalitatieve en duurzame

manier door het ter beschikking stellen van deze digitale oplossingen via een

online portaal aan alle Vlaamse scholen en door training en begeleiding op maat

van scholenclusters in minstens 10% Vlaamse basis- en secundaire scholen.

Het project wordt uitgevoerd door imec, KU Leuven en itec en omvat

volgende elementen:

• Onderzoek: in kaart brengen van onderwijstechnologische noden en wensen

via literatuuronderzoek, marktanalyse, focusgesprekken met

onderwijsactoren, marktbevraging van experten in het veld,…

• Prototype ontwikkelen, testen en portaal bouwen: (via aanbesteding) zoeken

naar de juiste partners voor de ontwikkeling van het portaal, de begeleiding

van scholen en leerkrachten, en educatieve applicaties (mede op basis van

input en feedback van pilootscholen en co-piloten)

Een stuurgroep is samengesteld met vertegenwoordiging van kabinetten

(Innovatie en Onderwijs), departementen van de Vlaamse overheid (EWI en

Onderwijs & Vorming), VLAIO, onderwijsagentschappen (AGODI en AHOVOKS),

KU Leuven en imec.

DIT PROJECT

Het Departement Onderwijs en Vorming zoekt ondersteuning bij het

identificeren van één of meerdere geschikte businessmodellen voor i-

Learn.

De doelstelling van dit onderzoek is om na te gaan welke scenario’s van

verduurzaming mogelijk zijn, met welk(e) businessmodel(len) i-Learn in

de markt kan gezet worden en wat de synergiën en interacties zouden

kunnen zijn met de platformen KlasCement (incl. Oefen.be) en het Archief voor

Onderwijs van meemoo, en dit zowel op inhoudelijk, technologisch als

financieel vlak. Daarbij dient er een overzicht gegeven te worden van de

mogelijke scenario’s en businessmodellen, met een advies rond welk

businessmodel het meest wenselijk is.

Deze studie is uitgevoerd met een kritische blik en open vizier. Alle opties

konden onderzocht worden – niet alleen hoe of door wie i-Learn kan

overgenomen worden, maar ook of het wel wenselijk is om ermee door te

gaan, en zo ja, onder welke voorwaarden. Hierbij wordt niet alleen rekening

gehouden met i-Learn zelf, maar ook met het bredere landschap. Hoe

belangrijk is gepersonaliseerd leren voor de toekomst van het onderwijs? En is

i-Learn dan het beste instrument om dit waar te maken? Welke ontwikkelingen

zijn er op de private markt?

Deze studie werd opgebouwd rond vier fasen, die op de volgende pagina

worden toegelicht.
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PROJECTMANAGEMENT

Doorheen het hele traject voorziet Deloitte een kwalitatieve en consistente uitvoering van het project en dito ondersteuning van de klant

1. Introductie

Fase 0 | Verkenning

Succesvol opstarten van het 
project, en inzichten verwerven 

inzake de reeds voorhanden 
zijnde informatie die relevant 

kan zijn voor het uitwerken van 
de stand van zaken, de 

scenario’s, en de 
businessmodellen. 

Dit wordt gedaan via 
documentatie (e.g., inzake de 
stand van zaken van i-Learn, 

feedback van gebruikers, etc.) 
en via gesprekken (vb. met 

betrokkenen bij imec). 

Fase 1 | Onderzoeken van de 
stand van zaken van i-Learn

In detail onderzoeken wat de 
stand van zaken van i-Learn

vandaag is, o.a. op vlak van de 
scope, de functionaliteiten, de 

gedragenheid, bestaande 
samenwerkingen, de huidige 
positionering en financiële 

parameters. 

Dit wordt gedaan verder 
bouwend op Fase 0, met 

focusgroepen, een enquête en 
peer group-gesprekken, en 

gesprekken met verschillende 
betrokkenen.

Fase 2 | Uitwerken van 
scenario’s

Uitwerken van verschillende 
scenario’s voor de toekomst van 
i-Learn, met o.a. aandacht voor 

compatibiliteit, synergiën en 
beheer. Strategische, 

organisatorische, juridische, 
financiële en technische 

parameters worden hierin 
meegenomen. 

Hierbij wordt er gebruik gemaakt 
van de Deloitte Center for the
Long View scenario-aanpak. 

Hierbij wordt ook een workshop 
georganiseerd voor het verder 

concretiseren van de scenario’s. 

Fase 3 | Uitwerken van de 
businessmodellen

Op basis van alle ingezamelde 
inzichten uit Fase 0, 1 en 2, 

worden maximaal drie 
businessmodellen uitgewerkt 

voor i-Learn, waarbij er 
rekening wordt gehouden met 
eventuele integreerbaarheid 

(waar relevant). 

Deze businessmodellen worden 
uitgewerkt met het Business 
Model Canvas als startpunt.

1 2 3

Voor het realiseren van deze studie werd gewerkt rond vier fasen
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1. Introductie
Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijke businessmodellen voor i-Learn

In dit rapport kunnen de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke businessmodellen voor i-Learn teruggevonden worden. Het rapport bestaat uit zes
hoofdstukken.

Naast de managementsamenvatting en de introductie wordt het rapport op de volgende manier gestructureerd:

Hoofdstuk 2 omvat de
huidige stand van zaken van
i-Learn alsook een
vergelijkende analyse tussen i-
Learn, KlasCement en het
Archief voor onderwijs

Hoofdstuk 3 bestaat uit de
omgevingsanalyse met daarin
de resultaten van de
stakeholder-interviews, de input
van het doelpubliek (survey en
focusgroepen) en analyse van
buitenlandse initiatieven

Hoofdstuk 4 beschrijft de
mogelijke toekomstscenario’s
van i-Learn, vertrekkend van de
omgevingsanalyse

Hoofdstuk 5 gaat dieper in op
de businessmodellen en
volgende stappen gelinkt aan
de eventuele verduurzaming van
i-Learn

In hoofdstuk 6 kunnen ook nog een aantal bijlagen teruggevonden worden.
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2. Onderzoek 

stand van zaken 

i-Learn
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2. Onderzoek stand van zaken i-Learn
i-Learn bevat twee belangrijke hoofdcomponenten: i-Learn MyWay en i-Learn Academy

i-Learn wil digitale, educatieve toepassingen op laagdrempelige manier aanreiken aan leerkrachten, om onderwijs op maat mogelijk te maken 

voor leerlingen van het lager en secundair onderwijs in Vlaanderen. i-Learn wil ook leerkrachten ondersteunen bij een didactisch zinvolle inzet van digitale 

technologie in de klas, met name voor gepersonaliseerd onderwijs.

i-Learn bevat twee hoofdcomponenten: 

i-Learn MyWay geeft leerkrachten en leerlingen
toegang tot een waaier aan educatieve tools,
leeractiviteiten en leertrajecten op maat.
MyWay heeft een bibliotheek waarop verschillende
materialen terug te vinden zijn. Deze zijn opgedeeld
in een openbare, een persoonlijke en een
schoolbibliotheek.

Op de i-Learn Academy kunnen leerkrachten e-
learning documentatie vinden om het portaal op een
zinvolle manier in te zetten in de klas, of
vormingssessies en coaching op maat aanvragen
rond het bredere thema van gepersonaliseerd leren.
Daarnaast kan men ook in Teacher Design Teams
werken of het forum raadplegen waar zij tips en tricks
kunnen delen. Tenslotte is er ook een helpdesk waar
vragen gesteld kunnen worden.

i-Learn berust op vijf generieke bouwstenen namelijk (a) toegang via single sign-on en uitwisseling van gegevens, (b) metadatering van educatieve 
content, (c) leersporen op maat, met sleutelmomenten, (d) educatieve tools en (e) de ondersteuning. Op de volgende pagina’s wordt elk van deze bouwstenen 
toegelicht.
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2. Onderzoek stand van zaken i-Learn
i-Learn MyWay en i-Learn Academy berusten op vijf generieke bouwstenen (1/2)

TOEGANG VIA SINGLE SIGN-ON & UITWISSELING GEGEVENS

METADATERING VAN EDUCATIEVE CONTENT

LEERSPOREN OP MAAT, MET SLEUTELMOMENTEN

i-Learn verzekert toegang voor de school tot een brede waaier aan educatieve applicaties via één platform met single sign-on. Hiervoor integreert i-Learn
bestaande authenticatieplatformen (nl. Smartschool, Vlaamse overheid, Office 365). Bijkomend kunnen educatieve applicaties via de internationale LTI 1.3-standaard
met i-Learn koppelen en gegevens uitwisselen. Dit laatste laat toe om het uitwisselen van data voor Vlaamse EdTech providers te standaardiseren.

Samen met Meemoo heeft i-Learn een metadateringssysteem ontwikkeld dat gebaseerd is op het SKOS-datamodel en de classificatie van de Vlaamse
Overheid. Zo’n uniform metadateringssysteem laat leerkrachten toe om materiaal te zoeken van verschillende toolproviders, op het portaal. De meeste
educatieve toolproviders maken gebruik van een eigen systeem, wat voor leerkrachten niet efficiënt is. Het metadateringssysteem (SKOSMOS) maakt het mogelijk
om dezelfde taal te spreken over applicaties heen. Deze oplossing kan bijdragen tot meer standaardisering in het EdTech-veld in Vlaanderen.

i-Learn bevat verschillende parallelle leersporen (aaneenschakelingen van leeractiviteiten uit verschillende
tools) voor leerlingen: zowel voor leerlingen die meer remediëring nodig hebben als voor leerlingen die meer
uitgedaagd dienen te worden. Bijkomend maakt i-Learn het via sleutelmomenten mogelijk om individueel
aangepaste leerroutes te voorzien die inspelen op de meest actuele leernoden van elke leerling (zie figuur
1). Dit laat een leerkracht toe om cognitief te gaan differentiëren / personaliseren door vragen en kennistesten te
gebruiken als sleutelmoment, of te polsen naar interesse of zelfreflectie van de leerling om op die manier te
personaliseren op affectief of metacognitief niveau. Leerkrachten hebben de mogelijkheid om kant- en- klare
leersporen te gebruiken of zelf leersporen te gaan ontwikkelen met de ondersteuning aangeboden via de i-
Learn Academy. In totaal werden er, tot nu toe, 2.409 leersporen en meer dan 7.840 activiteiten
aangemaakt.

Figuur 1: Tekening van een leerspoor met leeractiviteiten 
(lichtblauw), sleutelmomenten (geel) en verschillende routes 

naar eenzelfde leerdoel (Bron: i-Learn-projectteam)



Departement Onderwijs & Vorming | Onderzoek naar mogelijke businessmodellen voor i-Learn
Eindrapport | 13/05/2022

26© Deloitte Belgium 2022

2. Onderzoek stand van zaken i-Learn
i-Learn MyWay en i-Learn Academy berusten op vijf generieke bouwstenen (2/2)

EDUCATIEVE TOOLS

ONDERSTEUNING

Op i-Learn worden de tools ingedeeld volgens leergebieden (lager onderwijs) en sleutelcompetenties (secundair onderwijs). Per tool wordt er een toolfiche, met
extra informatie, voorzien samen met de didactische focus van deze tool. In sommige tools wordt het gepersonaliseerd leren voorzien door een ingebouwde
adaptiviteit (de tool past zich automatisch aan aan het leergedrag van leerling). Bij andere tools wordt de adaptiviteit mogelijk gemaakt door de manier waarop
het gebruikt wordt in leersporen. De leerkracht kan dan de leerling laten kiezen welke oefening gemaakt wordt, hoe snel deze doorlopen wordt, welke thema's hij /
zij interessant vindt en hoe vaak een filmpje bekeken wordt.

In het basisonderwijs zijn de tools ingedeeld per vak en per leerjaar. Het vak Nederlands bevat de meeste tools en de derde graad lager onderwijs bevat het hoogst
aantal tools over alle vakken heen. In het secundair onderwijs zijn de tools ingedeeld per graad. De STEM-vakken bevatten de meeste tools. Het aantal tools zijn
gelijkaardig over de verschillende graden heen. De specifieke didactische focussen zijn beschikbaar voor zowel basis- als secundair onderwijs.

Via i-Learn Academy kunnen de scholen een coachingtraject op maat aanvragen. Scholen hebben recht op maximaal 8 sessies. Hoeveel sessies worden ingezet,
kiest de school zelf. Daarnaast kunnen scholen ook in Teacher Design Teams werken of zich inschrijven op vormingssessies met verschillende thema’s. Er is
ook een forum op de i-Learn Academy waar scholen tips en tricks kunnen delen. De helpdesk en kennisdatabank, die ook deel uitmaken van de Academy,
voorzien antwoorden op meer acute vragen. Deze ondersteuning kan leerkrachten op weg helpen bij het gebruik van i-Learn en de daarop aangesloten tools, maar
het is zeker niet beperkt tot technische instructies over het gebruik van het i-Learn-portaal. Het aanbod helpt scholen ook om een visie rond digitalisering te
realiseren en om het traject naar gepersonaliseerd, digitaal leren te doorlopen.

Om te kunnen personaliseren met leeractiviteiten binnen de leersporen zijn educatieve tools onmisbaar. Het huidig portfolio van tools op i-Learn bevat een
combinatie van tools van commerciële toolproviders (vb. Micro:bit, Rekenkunde, WeeZooz, …), tools van organisaties met vakspecifieke kennis en expertise (vb.
Elena, Xnapda, Bioleren, …) en tools die vrij beschikbaar zijn en die een waardevolle aanvulling zijn voor het commerciële aanbod aan educatieve tools (vb. Oefen.be,
La Digitale, …). Daarnaast bevat i-Learn ook authoring tools (vb. Bookwidgets).

De brede inzetbaarheid van de tools staat voorop maar bijkomend werd er ook ingezet op specifieke didactische focussen zoals bijvoorbeeld:
• NT2 (vb. InterNED, Nedbox, digiTAAL werkboek, …);

• Leesvaardigheid (vb. Boekies, Karaton, Leestrainer, …);

• Computationeel denken (vb. Crunchzilla, Dwengo, Brightlab, …);

• Hoogbegaafdheid (vb. Word & Birds, Elena, usolv-it).
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2. Onderzoek stand van zaken i-Learn
De kostenstructuur van het i-Learn platform bestaat uit onderstaande onderdelen (1/2)

Kostenpost Budget

A. Portaal ±€ 2.800.000

Nodenbepaling € 280.000

Design & bouw prototype € 290.000

Design & bouw MyWay incl. SSO, LTI en SKOS € 1.900.000

Support & Maintenance € 170.000

Privacy assessment/ implementatie € 75.000

Documentatie € 75.000

B. Tools (Commercieel en niet-commercieel) ±€ 9.000.000

Marktonderzoek, didactische analyse en selectie € 290.000

Opzet & implementatie raamovereenkomsten en betaling aan toolproviders € 7.950.000

Integratie tools € 700.000

C. Coaching & Didactiek ±€ 3.500.000

Coaching prototype (co-design & implementatie) € 170.000

Nodenbepaling & design coachingformats (prototype & i-Learn 1.0) € 70.000

Opzet & implementatie raamovereenkomsten, coördinatie coachingpartners en betaling aan coachingpartners € 2.300.000

Academy & helpdesk (opzetten platform / selectie & tender coaching / helpdesk) € 500.000

Just-in-time didactische ondersteuning (e-learning modules, toolfiches, infopagina's...) € 250.000

I-Learn leersporen & kickstarters € 200.000

In totaal is het toegekende budget voor het i-Learn project gelijk aan 20 miljoen euro. Onderstaande activiteiten worden met dit budget gefinancierd:  
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2. Onderzoek stand van zaken i-Learn
De kostenstructuur van het i-Learn platform bestaat uit onderstaande onderdelen (2/2)

Kostenpost Budget

D. Uitrol & Impact ±€ 4.700.000

Uitrol naar de scholen € 900.000

Opzet en implementatie opschalingstrategie (communicatie & events, infosessies, intakegesprekken...) € 1.200.000

Impact & evaluatie (prototype & i-Learn 1.0) € 800.000

Innovatie: Adaptiviteit en personalisatie, dashboarding, recommender systems + gebruikersonderzoek en effectiviteitsmeting € 1.400.000

Disseminatie (i-Learn papers, inhoudelijke blogposts, congresbijdrages, etc.) en internationale benchmarking € 400.000
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2. Onderzoek stand van zaken i-Learn
In 109 van de 360 geregistreerde scholen zijn leerkrachten aan de slag met i-Learn (cijfers april 2022)  

› Momenteel zijn 360 scholen uit het basis- en secundair onderwijs definitief geregistreerd voor i-Learn. Van de 360 geregistreerde scholen activeerden 232
scholen hun i-Learn accounts. In 109 van de 360 geregistreerde scholen zijn leerkrachten volop aan de slag met i-Learn (vb. aanmaken van
leersporen). In 52 van de 109 actieve scholen zijn leerlingen ook actief aan de slag met i-Learn;

› In het huidige toolaanbod van i-Learn zitten ongeveer 45 tools met meer dan 500.000 leeractiviteiten. Hierbij gaat het om 20 tools van commerciële
EdTech spelers, 7 tools van niet-commerciële spelers en 18 gratis tools.

› In totaal werden er, tot nu toe, 2.409 leersporen en meer dan 7.840 activiteiten aangemaakt. Van dit totaal aantal werden reeds 754 leersporen
gebruikt door leerlingen*, die samen 4.811 activiteiten bevatten. Na de paasvakantie wordt er van start gegaan met de eerste Teacher Design Teams
die o.a. leerkrachten zullen begeleiden in het ontwikkelen van leersporen. Hierdoor wordt verwacht dat het aanbod aan leersporen de komende maanden nog
zal stijgen;

› 89 scholen/ kernteams van leerkrachten hebben reeds een coachingtraject op maat aangevraagd.

Aantal scholen 
geregistreerd voor 

i-Learn

Aantal scholen waar 
leerkrachten aan de 
slag zijn met i-Learn

Aantal leerlingen 
actief op i-Learn

Aantal gebruikte 
leersporen

Aantal keren 
coaching op maat 

aangevraagd 

#360 #754#1923* #89#109* ±45

Aantal tools 
beschikbaar op 

i-Learn

DISCLAIMER - Bovenstaande cijfers geven een overzicht van het gebruik van i-Learn tot op heden (april 2022). Het i-Learn project loopt echter nog tot april 2023. De cijfers die hierboven worden weergegeven zijn 
dus geen finale resultaten.

*Het is niet volledig duidelijk hoe intensief leerlingen en leerkrachten i-Learn effectief gebruiken. 
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Omschrijving i-Learn wil digitale, educatieve
toepassingen op laagdrempelige manier
aanreiken aan leerkrachten, om onderwijs
op maat mogelijk te maken voor leerlingen
van het lager en secundair onderwijs in
Vlaanderen.

Het bevat twee hoofdcomponenten:
• i-Learn MyWay dat leerkrachten en

leerlingen toegang biedt tot een waaier
aan educatieve tools, leeractiviteiten en
leertrajecten op maat;

• i-Learn Academy dat alle
ondersteunende materialen (e-learning
modules, vormingen en coaching op maat
-trajecten) rond gepersonaliseerd leren
met digitale middelen bundelt;

KlasCement is een platform waarbinnen
leerkrachten leermiddelen met elkaar delen. Deze
leermiddelen zijn divers in aard: 67.000 die gratis
worden aangeboden, 3.000 waarvoor betaald dient
te worden en 2.000 die deels gratis worden
aangeboden.

Oefen.be is een applicatie die een
deelverzameling van de Klascement inhoud
aanbiedt. Momenteel biedt oefen.be een manueel
gecureerde verzameling van vrij beschikbare
interactieve oefeningen die via Klascement door
leerkrachten gedeeld worden en door de
moderatoren van Klascement via oefen.be worden
ontsloten.

Het Archief voor Onderwijs ontsluit video-
materiaal van de VRT en andere licentiehouders
voor gebruik in onderwijscontext. Het video- en
audiomateriaal is beschikbaar en doorzoekbaar
voor leerkrachten en kan gebruikt worden
om leerstof tot leven te brengen. Daarenboven
kunnen leerkrachten ook zelf oefeningen
aanmaken.

Doelgroep
Leerlingen en leerkrachten Leerkrachten alsook leerlingen via Oefen.be Vooral leerkrachten

Focus Gepersonaliseerd leren Delen van lesmateriaal m.b.t. voorbereiding van 
de lessen

Beeld- en audiomateriaal beschikbaar en 
doorzoekbaar maken

Om inzicht te krijgen in de positionering van i-Learn ten aanzien van de andere publieke platformen, KlasCement (incl. Oefen.be) en het Archief voor 
Onderwijs, werden een aantal aspecten met elkaar vergeleken:

2. Onderzoek stand van zaken i-Learn
Naast i-Learn zijn er ook nog andere publieke platformen: KlasCement en het Archief voor Onderwijs
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Aanbod
Geïntegreerd aanbod van leertaken die 

toeleiden naar bestaande tools
Aanbod van vrij beschikbare leertaken Vrij beschikbaar audio-visueel materiaal

Type materiaal Digitale leertaken Digitale en analoge leertaken Videomateriaal en lestips

Koppeling met 
andere digitale 
tools/ 
platformen

ja nee nee

Leerlingen-
gegevens

ja nee nee

Begeleiding van
leerkrachten

ja
(online, offline, op maat)

ja 
(via TollNet)

Ja (workshops)

Huidige
samenwerking
met i-Learn

De samenwerking tussen KlasCement en i-Learn
is tot dusver beperkt. Er wordt een verkenning
opgestart rond metadatering.

De oefeningen beschikbaar op Oefen.be zijn wel
reeds beschikbaar in de bibliotheek van i-Learn.

De link tussen i-Learn en het Archief voor
Onderwijs is momenteel tweevoudig.
Enerzijds is het Archief voor Onderwijs een tool
in de leerpadenketens van i-Learn en
anderzijds voorziet het Archief voor Onderwijs
in de opmaak van de metadatering om zo
leerinhouden te beschrijven.

2. Onderzoek stand van zaken i-Learn
Naast i-Learn zijn er ook nog andere publieke platformen: KlasCement en het Archief voor Onderwijs
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Potentiële
toekomstige
samenwerking
met i-Learn

i-Learn heeft zich van bij de start gebaseerd op de
metadata van Klascement voor de metadatering.
Het materiaal van Oefen.be zou geïntegreerd
kunnen worden in i-Learn via het SKOS-model.

Alle gedeelde items van digitale aard en
ondersteunende materialen kunnen via i-Learn
MyWay en Academy ontsloten worden. Offline
materiaal kan via Klascement/ Oefen.be aan de
leerkracht ontsloten worden. Initieel kan de opzet
van Klascement/ Oefen.be (moderatoren cureren
gedeelde leermiddelen) behouden blijven. Op
termijn kan geëvalueerd worden of de
samenwerking met i-Learn MyWay opportuniteiten
biedt om het moderatorenkorps naar de toekomst
toe te verminderen. Dit dient verder onderzocht te
worden.

De applicatie van het Archief voor Onderwijs
kan koppelen met i-Learn via het LTI 1.3-
protocol. Vanaf dat moment kunnen alle
inhouden van MyWay ontsloten worden. De
verdere ontwikkelingen op vlak van:
gebruikersbeheer (=omvat de processen die er
voor zorgen dat er een continue en optimale
ondersteuning plaatsvindt bij het dagelijks
gebruik), opdrachten modules en opvolging
zouden eventueel door MyWay overgenomen
kunnen worden. Dit dient verder onderzocht te
worden.

2. Onderzoek stand van zaken i-Learn
Naast i-Learn zijn er ook nog andere publieke platformen: KlasCement en het Archief voor Onderwijs
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2. Onderzoek stand van zaken i-Learn
Met het oog op een verdere verrijking van i-Learn heeft het i-Learn projectteam (imec, KU Leuven en itec) 
een eerste aanzet tot Next Gen-programma opgemaakt

Nieuwe functionaliteiten

Geaggregeerde datagedreven
adaptiviteit

Verrijken met applicaties van dynamische adaptiviteit (i.p.v. enkel statische adaptiviteit 
zoals nu) op basis van algoritmes en AI-systemen die getraind worden op basis van 
gegevens die binnen een digitale leeromgeving verzameld worden

Learning analytics Analyse van leerdata rond wie, wat, waar en wanneer met welk resultaat heeft geleerd 
op het digitale platform via een 2-wegcommunicatie tussen portal en onderliggende 
tools (nu 1 weg van portal naar applicaties)

Geaggregeerde dashboards Geaggregeerd dashboard over de educatieve tools heen door de creatie van één 
overzicht van alle leerresultaten, die eenvoudig interpreteerbaar zijn voor de leerkracht

Geavanceerde leersporen Verrijken van de leersporendatabank, ook op een dynamisch-adaptieve manier, en 
aangevuld met een kwaliteitsbewakingssysteem gebaseerd op feedback en waardering 
van leerkrachten

Verrijken van de i-Learn
Academy

Wanneer er in de toekomst verder ingezet wordt op data gedreven adaptiviteit en 
geaggregeerde dashboarding over de verschillende tools heen, zal het aanbod van de i-
Learn Academy uitgebreid moeten worden om leerkrachten eveneens de juiste 
ondersteuning te bieden om hiermee op een correcte en zinvolle manier om te gaan.

Breder inzetbare componenten

Interoperabiliteit Verdere uitbouw van de toegangsmogelijkheden (authenticatie) via SSO tot de 
leermiddelen met Google SSO en LeerID (naast de bestaande via Smartschool, 
Microsoft (O365) en gebruikersbeheer + toevoegen van functionaliteiten aan de LTI-
standard richting de Edtech-actoren

Uniforme metadatering Uitbreiding van het SKOS-model (Metalink) via extra tools (automatische generatie van 
metadata), extra-classificatieconcepten, en een zoekengine over de 
leermiddelensystemen

Twee grote luiken: 
Het Next Gen-programma bestaat uit 
twee grote luiken:

› Nieuwe functionaliteiten

› Breder inzetbare componenten

Geraamd benodigd budget: 
i-Learn raamt het benodigde budget 
voor deze verrijking op € 5 miljoen, 
waarvan € 3 miljoen voor de nieuwe 
functionaliteiten en € 2 miljoen voor 
de breder inzetbare componenten. 

Geraamde timing: 
Benodigde tijd voor de realisatie van 
het Next Gen-programma wordt 
geraamd op 2 jaar, en zou 
eventueel de periode van juli 2023 
tot juni 2025 kunnen bestrijken.

DISCLAIMER - Bovenstaand budget en timing is een eerste preliminaire inschatting opgemaakt door het i-Learn projectteam (imec, KU Leuven, itec) en dient nog verder verfijnd te worden. 
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3. Omgevings-

analyse: het 

ecosysteem waar 

i-Learn deel van 

uitmaakt
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Buitenlandse initiatieven 

Naast de verkenning van het doelpubliek en

de stakeholders werd er ook onderzoek

gedaan naar gelijkaardige initiatieven.

In het kader hiervan werd enerzijds desk

research uitgevoerd en anderzijds werden

interviews afgenomen met gelijkaardige

initiatieven in Nederland, Zweden en

Noorwegen.

3. Omgevingsanalyse: het ecosysteem waar i-Learn deel van uitmaakt
Voor de verkenning van het stakeholderlandschap en doelpubliek werden onderstaande activiteiten 
uitgevoerd 

Teneinde zicht te krijgen op de noden en behoeften van de stakeholders en het doelpubliek en het analyseren van buitenlandse initiatieven, werden
onderstaande activiteiten uitgevoerd. In wat volgt wordt er op elk van deze activiteiten ingezoomd.

Input van de ISG community

Om de noden en behoeften van de ISG

community te toetsen werden er een

aantal interviews met ouders

afgenomen. Daarnaast werden de

uitkomsten van de enquête, uitgevoerd in

2020 m.b.t. de interesse voor een

internationale middelbare school,

geanalyseerd.

Input van de werkgevers in de regio

Aan de hand van een enquête werd er

gepolst naar of en hoe het ontbreken

van een internationale middelbare

school heeft gezorgd voor gemiste

opportuniteiten bij bedrijven in West-

en Oost-Vlaanderen. De enquête werd

uitgestuurd naar West- en Oost Vlaamse

werkgevers via VOKA.

Stakeholderanalyse

Om de gedragenheid van i-Learn bij de

stakeholders te onderzoeken werden 14

interviews afgenomen. Tijdens deze

interviews werd voornamelijk gepolst naar

de visie op gepersonaliseerd en

digitaal leren, de evaluatie van i-Learn

alsook de verduurzaming van i-Learn.

Input van doelpubliek (nl. scholen)

Aan de hand van een enquête werd er

onderzoek gedaan naar de gedragenheid

van i-Learn bij het doelpubliek. De

enquête polste o.m. naar de visie van de

scholen op gepersonaliseerd en digitaal

leren, het gebruik en de evaluatie van i-

Learn, de betalingsbereidheid alsook de

verduurzaming van i-Learn. De survey

werd ingevuld door 169 respondenten

waarvan 127 respondenten de survey

volledig hebben ingevuld. Daarnaast

werden er ook 3 focusgroepen (22

deelnemers) georganiseerd met gebruikers

van i-Learn en 3 interviews met niet-

gebruikers.

(zie bijlage 2 voor planning van de stakeholder-interviews) (zie bijlage 3 voor de resultaten van de survey – apart document)
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3.1 Omgevingsanalyse - Stakeholderanalyse
Het stakeholderlandschap van i-Learn is zeer divers en uitgebreid 

Onderwijsveld
Uitgeverijen

EdTech
Beleid

i-Learn

i-Learn maakt deel uit van een breder landschap van stakeholders: het onderwijsveld, de uitgeverijen, de EdTech spelers en het beleid (zie figuur 
hieronder). Om de gedragenheid van i-Learn bij de verschillende stakeholders te onderzoeken werden er 14 interviews uitgevoerd in de periode van februari 
2022 tot maart 2022.  
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3.1 Omgevingsanalyse - Stakeholderanalyse
Vier gedeelde vaststellingen over de verschillende groepen van stakeholders heen 

 Bibliotheek dient nog verder 
aangevuld te worden (zeer belangrijk 
als inspiratiebron voor leerkrachten)

 Geaggregeerd dashboard met learning
analytics ontbreekt nog

 Beperkt adaptief karakter van de 
applicaties

 Kwaliteitsbewaking van content die op 
i-Learn wordt gedeeld

 Onduidelijk businessmodel wat 
eventuele verduurzaming 
hypothekeert 

GEPERSONALISEERD LEREN 
VERSTERKT KWALITEIT 

ONDERWIJS

Digitale platformen, tools en
methodes laten toe om de lestijd
efficiënter te benutten, en
onderwijs meer af te stemmen op
maat van de behoeftes van de
leerlingen. De leerkracht blijft
wel een cruciale rol spelen in het
vormgeven van de mix ‘individueel-
klassikaal’ en ‘fysiek-digitaal’.

NOG NIET KLAAR VOOR 
VOLLEDIGE UITROL NAAR 

SCHOLEN

i-Learn is in zijn huidige vorm nog
niet klaar om volledig uit te
rollen naar de scholen. Dit
impliceert o.m. dat de
betalingsbereidheid van de
scholen voor een platform in
ontwikkeling eerder beperkt is.
Zwaktes van huidig concept van i-
Learn:

SINGLE SIGN-ON 
IS GEWENST

Een single sign-on wordt door alle
stakeholders als een
noodzakelijke ontwikkeling
beschouwd om zo het overzicht
over en de toegankelijkheid tot
digitale platformen, tools en
methodes voor leerkrachten en
leerlingen te versterken. Het
creëert een gelijke toegang voor
alle content-aanbieders naar de
scholen en zorgt voor
interoperabiliteit tussen de
digitale leerplatformen, tools en
methodes voor de gebruikers.

BETROKKENHEID 
ONDERWIJSVELD KAN 
VERBETERD WORDEN

De aanpak inzake de
betrokkenheid van en
communicatie naar
stakeholders in het
onderwijsveld bij de ontwikkeling
van i-Learn zou versterkt kunnen
worden. Vandaag leven een aantal
bezorgdheden:

Een betere samenwerking met het
onderwijsveld en eventuele co-
creatie met stakeholders zou
voordelig kunnen zijn naar de
toekomst toe.

› Te weinig zicht in toekomstig 
businessmodel van i-Learn

› Onduidelijkheid over het effectief 
gebruik van i-Learn binnen de 
scholen

Op basis van de verschillende interviews kunnen er vier gedeelde vaststellingen naar voren geschoven worden, over de verschillende actorgroepen heen: 
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Gepersonaliseerd en 
digitaal leren

• i-Learn is een platform dat
tegemoetkomt aan de vraag naar
meer gepersonaliseerd leerpaden;

• Digitale tools, platformen en
methodes vullen het klassikaal
werken verder aan.
Gepersonaliseerd en digitaal leren
ondersteunt de leerkracht: het is
niet de bedoeling dat het de
leerkracht volledig zal vervangen;

• i-Learn is intrinsiek een 
waardevol concept m.b.t. de 
trend naar meer 
gepersonaliseerd en digitaal 
leren. Het kadert ook binnen de 
ontwikkelingen op vlak van de 
Digitalisering van het Onderwijs 
(vb. Digisprong); 

• Kwaliteitsversterking van het 
onderwijs is een gezamenlijke 
verbindende ambitie waar de 
educatieve ontwikkelaars graag 
aan meewerken;

• Gepersonaliseerd leren via 
digitale platformen, tools en 
methodes zal bijdragen aan 
de kwaliteitsversterking van 
het onderwijs. 

• i-Learn kan een bouwsteen
zijn voor kwaliteitsvol 
onderwijs in Vlaanderen.  
Kwaliteitsvol onderwijs berust 
op een mix van zowel 
klassikaal onderwijs als 
gepersonaliseerd, digitaal 
leren; 

Evaluatie i-Learn • Het concept van i-Learn is
waardevol en heeft op didactisch
vlak heel wat troeven;

• Belangrijk voor het toekomstig
gebruik van i-Learn is dat het
verder aangepast wordt aan de
noden van de verschillende
scholen: mogelijkheid tot gebruik
van i-Learn in buitengewoon
onderwijs, alignering op de
leerplandoelen (noodzakelijke
voorwaarde om i-Learn te gebruiken
binnen bepaalde onderwijskoepels),
kwaliteitscontroles op de content,
…;

Er zijn nog een aantal 
onduidelijkheden m.b.t. i-
Learn:

• Welke rol zullen de 
onderwijsnetten opnemen?

• Wat zijn mogelijke synergiën 
met andere digitale tools en 
platformen die zijn ontwikkeld 
(KlasCement en Meemoo)?

• Wat is de relevantie en 
schaalbaarheid van de 
opleiding en begeleiding 
aangeboden via de i-Learn
Academy? 

• i-Learn is momenteel 
voornamelijk opgezet vanuit 
een technologische insteek: 
een eerder complex systeem 
met leerpaden voor 
leerkrachten. De complexiteit 
vermindert de 
gebruiksvriendelijkheid en 
verhoogt de kost verbonden aan 
opleiding en begeleiding. 

• i-Learn wordt door sommige 
(klassieke) ontwikkelaars/ 
aanbieders beschouwd als 
marktverstorend.

• i-Learn is eerder 
onderzoeksproject dat, in de 
huidige vorm, nog niet klaar is 
om uit te rollen naar de 
scholen (meer specifiek de 
leerkrachten en leerlingen); 

• De samenwerking tussen i-
Learn en Klascement is 
tot dusver beperkt; 

• Efficiëntiewinsten van 
integratie van i-Learn met het 
Archief van 
Onderwijs en KlasCement
lijken eerder beperkt.

3.1 Omgevingsanalyse - Stakeholderanalyse
Naast de vier gedeelde vaststellingen werden er ook enkele accenten per actorgroep geïdentificeerd (1/2)
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Verduurzaming i-
Learn

• Aangezien i-Learn nog niet volledig 
klaar is om breed uit te rollen naar 
de scholen, kan een 
overgangsperiode voor 
doorontwikkeling overwogen 
worden. Binnen deze 
overgangsperiode is er wel nood 
aan duidelijke afspraken en een 
duidelijke governance die focust 
op draagvlakcreatie binnen het 
brede onderwijsveld; 

• Financiering van i-Learn vergt 
transparantie over het 
toekomstig businessmodel, de 
kostprijs van het lesmateriaal 
(fysiek en digitaal) en de 
meerwaarde van het platform voor 
de leerkracht; 

• Bij de verduurzaming van i-Learn
dient kritisch de vraag gesteld te 
worden of de overheid de beste 
partij is om i-Learn zelf te 
beheren;  

• Stopzetten van i-Learn zou 
jammer zijn aangezien er al heel 
wat middelen en tijd in werden  
geïnvesteerd; 

• Vooraleer te kunnen 
verduurzamen, dienen een 
aantal vragen beantwoord te 
worden: 
(a) Wat is de rol van de 
overheid in dit verhaal? 
Gezien het semi-commerciële 
verhaal met mogelijke impact 
op de sector van de educatieve 
ontwikkelaars
(b) Hoe zit het kostenplaatje
van i-Learn er uit, rekening
houdend met de beperkte 
draagkracht van het 
Departement O&V en de 
betalingsbereidheid van 
scholen, ouders en grote 
spelers in het onderwijsveld; 

• Vanuit VLAIO kan een 
vervolgfinanciering 
overwogen worden, op 
voorwaarde dat deze in lijn is 
met staatssteunregels; 

• Binnen de GEWU kunnen 3 
groepen geïdentificeerd worden: 
1) Educatieve uitgeverijen die 
niet deelnemen aan i-Learn
(o.m. Van In, Die Keure, …); 
2) Educatieve uitgeverijen die 
wel meedoen en content 
(deels) delen (o.m. Plantijn en 
Zwijsen); 
3) Nieuwe, participerende 
Edtech-spelers 
(vb. Wezooz en Digitale 
methode (Signpost)); 

• De vraag wordt gesteld of de 
overheid i-Learn moet beheren. 
De overheid zou zich 
voornamelijk moeten focussen 
op de creatie van een “level 
playing field” voor de EdTech-
sector alsook het verzekeren 
van gelijke toegang tot scholen 
en gebruikers voor alle 
aanbieders (vb. SSO); 

• Een aantal spelers geven ook
aan dat het voor de 
verduurzaming van i-Learn 
belangrijk is dat het een open 
systeem is met open 
standaarden (bewaakt door een
regisseur bij de overheid); 

• De eventuele niet-deelname 
van een aantal educatieve 
uitgeverijen brengt een 
risico mee voor de uitrol en 
verduurzaming van i-Learn; 

• Er dient grondig onderzocht te 
worden of leerkrachten de 
nodige tijd en energie 
hebben om in i-Learn te 
investeren;

• De betalingsbereidheid van 
scholen zal bepaald worden 
door de bijdrage die gevraagd 
wordt voor i-Learn in 
verhouding tot de kwaliteit 
van i-Learn en het 
gebruiksgemak; 

• Er is nood aan dialoog tussen 
de overheid en de spelers in 
onderwijsveld. De overheid zou 
de juiste voorwaarden 
moeten scheppen nl. het 
wetgevend kader, 
interoperabiliteit, begeleiding 
van scholen, opleiding van 
leerkrachten, duidelijke 
onderzoeksagenda, 
voorwaarden m.b.t. GDPR, …;  

3.1 Omgevingsanalyse - Stakeholderanalyse
Naast de vier gedeelde vaststellingen werden er ook enkele accenten per actorgroep geïdentificeerd (2/2)
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3.2. Inzichten doelpubliek 
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3.2 Omgevingsanalyse – Inzichten doelpubliek

De uitkomsten van de survey kunnen teruggevonden worden in bijlage 3 (apart document). De survey werd ingevuld door 169 respondenten waarvan 127 respondenten de survey volledig hebben ingevuld.  

Het doelpubliek van i-Learn werd bevraagd via een survey en focusgroepen 

#10

#45

#53

#34

Onze school is een pilootschool

Onze school maakt gebruik van i-Learn

Onze school heeft zich aangemeld maar maakt er nog geen gebruik van

Onze school is niet aangemeld en werkt niet samen met i-Learn

Samenwerking van de surveyrespondenten met i-Learn (n: 142)Het doelpubliek, dat werd bevraagd, bestaat uit:

Gebruikers (incl. pilootscholen) en niet-gebruikers van i-Learn

Personeel van scholen zoals leerkrachten, ICT-coördinatoren, 
directeurs/directrices, pedagogische coördinatoren, 
zorgcoördinatoren, logopedisten, technisch adviseur-
coördinatoren (TAC) en technische adviseurs (TA). 
Leerlingen werden niet bevraagd.

Basisonderwijs en secundair onderwijs. Zowel A/B-stroom, ASO, 
TSO, BSO, BuSO en KSO.

Vrij gesubsidieerd onderwijs, gemeenschapsonderwijs en 
officieel gesubsidieerd onderwijs.
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Ondanks geloof in de toekomst van digitaal leren is 
het gebruik bij scholen en leerkrachten momenteel 
nog sterk verschillend, met frontrunners, volgers 
en laggers.

De meerderheid van het bevraagde doelpubliek 
gebruikt wel digitale tools en platformen in 
de school.

Digitale platformen van educatieve uitgeverijen, 
digitale tools (zoals Bookwidgets, Kahoot...) en 
KlasCement worden het meest gebruikt. 

i-Learn, Meemoo, oefen.be en digitale methodes 
worden in verhouding minder vaak gebruikt.

Digitale platformen van educatieve uitgeverijen en 
Oefen.be worden meer gebruikt in het 
basisonderwijs, terwijl het secundair onderwijs 
meer beroep lijkt te doen op het Archief voor 
Onderwijs (Meemoo) en andere digitale methodes. 

Een minderheid geeft aan geen enkel gebruik te 
maken van digitale tools of platformen binnen de 
school.

Er is een algemene positieve houding 
t.a.v. gepersonaliseerd en digitaal leren in het 
regulier onderwijs. Er is een voorkeur voor blended
leren.

De Digisprong-investering wordt geapprecieerd, 
maar scholen hebben vragen over wat de 
toekomst brengt. Worden er nog middelen 
voorzien voor investeringen in software? Wat na de 
eerste generatie laptops, als die aan vervanging 
toe zijn? Krijgt het personeel meer tijd om aan 
digitaal leren te werken?

Een andere uitdaging is de veranderende (meer 
coachende) rol van de leerkracht, de nodige 
coaching op de scholen, de integratie van digitale 
didactiek in de lerarenopleiding (ook voor zij-
instromers) en de positie van de pedagogische 
ICT-coördinatoren.

Er is een ruim draagvlak voor de inzet van en 
investering in digitale tools, platformen en 
methodes in het regulier onderwijs.

De meerderheid ziet het als een meerwaarde 
voor zowel leerkracht als leerling, en geloven 
dat het de kwaliteit van het leerproces kan 
versterken. Volgens de respondenten moet er
daarom de komende jaren meer geïnvesteerd 
worden in digitale tools, platformen en methodes 
voor het basis- en secundair onderwijs.

Ongeveer de helft van de bevraagden* gaat ermee 
akkoord dat de veelheid aan toepassingen het 
gebruik ervan in de scholen afremt.

De overgrote meerderheid van de respondenten 
geeft aan dat een geïntegreerd platform 
(meerdere tools en platformen toegankelijk via 
eenzelfde login) wenselijk is.

Er is een algemene positieve houding t.a.v. gepersonaliseerd en digitaal leren in het regulier onderwijs 

3.2 Omgevingsanalyse – Inzichten doelpubliek

*De survey werd ingevuld door 169 respondenten waarvan 127 respondenten de survey volledig hebben ingevuld.  
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3.2 Omgevingsanalyse – Inzichten doelpubliek

KENMERKEN GEBRUIK I-LEARN
In de meeste scholen wordt het i-Learn-portaal slechts door een minderheid van de leerkrachten gebruikt (zeker in secundaire scholen). Ook het
aandeel van de leerlingen dat reeds actief aan de slag gaat met het i-Learn-portaal is eerder beperkt. Van diegene die het gebruiken, gebruikt de
meerderheid het maandelijks of minder. Leerkrachten werken momenteel frequenter met i-Learn dan leerlingen. Zowel de leerkrachten als
leerlingen van het basisonderwijs gebruiken i-Learn frequenter dan leerkrachten en leerlingen in het secundair onderwijs. Over het algemeen piloteren
individuele leerkrachten of ICT-coördinatoren in een school om te testen of het bruikbaar is in de school. Soms experimenteert men met een klein team.

ERVARINGEN MET I-LEARN
i-Learn is intrinsiek een goed platform, maar er zijn nog verbeterpunten voor gebruik. Zo vindt men dat i-Learn bijdraagt tot 
kwaliteitsverhoging van het onderwijs alsook tot het bereiken van eindtermen. De bevraagden zijn positief over de coaching van scholen en 
leerkrachten via de i-Learn-Academy alsook het feit dat één platform toegang biedt tot meerdere tools. De uitgewerkte leersporen zijn een 
meerwaarde voor de leerkrachten. Verschillende gebruikers zouden i-Learn (sterk) aanbevelen aan andere scholen.

Langs de andere kant vindt een merkbaar deel van de bevraagden i-Learn nog niet gebruiksvriendelijk genoeg voor leerkrachten en leerlingen. 
Specifiek geeft men aan dat i-Learn een grote tijdsinvestering vraagt van leerkrachten en dat het platform nog onvoldoende is uitgewerkt. Zo is er 
bijvoorbeeld een te kleine inhoud van de bibliotheek vergeleken met Oefen.be, mist men mogelijkheden om leerlingen te evalueren en te monitoren via 
een dashboard, of is het onvoldoende aangepast aan jonge leerlingen, BuSO of OKAN. Voor sommige bevraagden biedt het platform nu te veel ineens 
aan, en zien ze het voordeel van een gefaseerde aanpak.

REDENEN NIET-GEBRUIK I-LEARN
De niet-gebruikers geven verschillende redenen waarom men i-Learn momenteel nog niet gebruikt: 
• Ze gebruiken andere beschikbare tools, platformen en methodes: hetzij gratis beschikbaar (KlasCement, Meemoo, Oefen.be), hetzij 

aangeboden door commerciële aanbieders; 
• Men vindt i-Learn een te risicovol spoor aangezien er geen duurzaam toekomstperspectief is; 
• Gebrek aan expertise, infrastructuur of personeel, met bijkomend gebrek aan tijd en energie (door bv. de coronacrisis); 
• Het feit dat i-Learn nog niet gekend is of dat men nog te weinig informatie heeft over i-Learn en wat het kan; 
• Een andere reden is ook dat het platform nog onvoldoende is uitgebouwd; 
• Een minderheid van de bevraagden gelooft niet in de meerwaarde van gepersonaliseerd leren via digitale tools, platformen en methodes.

De kenmerken, ervaringen en redenen van het gebruik van i-Learn onder de respondenten
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3.2 Omgevingsanalyse – Inzichten doelpubliek

HUIDIG BUDGET WERKINGSMIDDELEN
Uit de survey blijkt dat veel respondenten niet exact weten wat hun school uit de werkingsmiddelen betaalt voor digitale tools, platformen
of methodes. Het budget van de respondenten die het wel weten is voornamelijk lager dan 50 EUR per jaar per leerling.

VERWACHT TOEKOMSTIG BUDGET WERKINGSMIDDELEN
De meeste respondenten geven aan dat hun school in de toekomst minstens evenveel werkingsmiddelen zou besteden aan digitale
platformen, tools of methodes. Voor de respondenten die een stijging in het bestede budget verwachten, verwacht de meerderheid een stijging
tussen 10% en 20%.

HUIDIG BUDGET OUDERBIJDRAGE
Volgens de respondenten uit de survey rekenen de meeste scholen vandaag niets aan voor digitale platformen, tools of methodes via de
ouderbijdrage. Dat is vooral het geval bij respondenten uit het basisonderwijs. Ook respondenten uit secundaire scholen geven vaker aan
niet door te rekenen, en als dat wel het geval is, ligt dit bedrag doorgaans onder de 50 EUR per leerling per schooljaar.

VERWACHT TOEKOMSTIG BUDGET VIA OUDERBIJDRAGE
De meeste respondenten geven aan dat hun school in de toekomst evenveel zou doorrekenen aan ouders voor digitale platformen, tools of
methodes. Een minderheid zal meer doorrekenen aan ouders. Dit aandeel ligt hoger bij het secundair onderwijs dan bij het
basisonderwijs. Wanneer men verwacht dat het bedrag dat doorgerekend wordt aan ouders zal wijzigen, blijft de stijging of daling meestal
beperkt tot 10%.

Het huidig en verwacht budget voor digitale tools, platformen en methodes
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Er bestaat onzekerheid over het voortbestaan 
van i-Learn en volgens een aantal bevraagden 
houdt het het gebruik ervan tegen: de bevraagden 
hebben schrik om gemaakte tijdsinvesteringen en 
materiaal te verliezen bij het verdwijnen van het 
platform.

De meerderheid van de bevraagden vindt het een 
gemiste kans moest i-Learn niet verduurzaamd 
worden. Tegelijkertijd zou men niet bij de pakken 
blijven zitten, en zou men gebruikmaken van de 
gratis beschikbare tools, platformen en methodes. 
Een aantal bevraagden zullen dan kiezen voor 
andere betalende platformen, tools of methodes.

De meeste bevraagden verwachten i-Learn meer 
te gebruiken bij een verduurzaming. De 
belangrijkste drijfveren voor het gebruik zijn: een 
sterk geloof in gepersonaliseerd leren, het feit dat 
het platform momenteel gratis is, en de coaching 
en begeleiding aangeboden op het platform. Een 
bijkomende drijfveer is het principe dat meerdere 
tools via één platform worden aangeboden. 

Verschillende niet-gebruikers geven aan interesse 
te hebben om naar de toekomst toe gebruik te 
maken van een digitaal platform dat 
gepersonaliseerd leren faciliteert, zoals i-Learn. 

De betalingsbereidheid wordt algemeen als 
eerder laag ingeschat, gezien de beperkte 
werkingsmiddelen binnen scholen (zeker voor een 
platform dat nog niet af is), en de prijs die moet 
betaald worden voor de licenties van andere 
aanbieders. 

Investeringen in software worden opzij geschoven 
of men gaat op zoek naar gratis tools. Een deel 
van de bevraagden vindt betaling mogelijk indien 
volledige digitalisering de totale kostprijs kan 
verminderen.

Ook het vragen van een ouderbijdrage lijkt maar 
een beperkt draagvlak te hebben. Als er een 
bijdrage gevraagd wordt voor i-Learn, zal deze in 
het begin gering moeten zijn. 

De houding t.o.v. van het voortbestaan van i-Learn en de betalingsbereidheid

3.2 Omgevingsanalyse – Inzichten doelpubliek
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3.3. Benchmark buitenlandse 
initiatieven 
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3.3 Omgevingsanalyse - Benchmark buitenlandse initiatieven 
Naast de verkenning van het doelpubliek en de stakeholders werd er ook onderzoek gedaan naar 
gelijkaardige, buitenlandse initiatieven

NDLA (Noorwegen), Basispoort (Nederland) en Skolon (Zweden) zijn 3 online platformen die direct of indirect digitale leermiddelen aanbieden met een grote
mate aan variatie van functionaliteiten voor hun gebruikers. Het doelpubliek van de 3 platformen zijn leerkrachten en leerlingen, gaande van primair tot hoger
onderwijs. De platformen zijn 5 tot 15 jaar geleden gestart. Het gaat om 2 private initiatieven en 1 publiek initiatief.

TOEGANG VIA SINGLE SIGN-ON VERSUS CONTENT VOLLEDIG
GRATIS EN OPEN STELLEN
Indien content van verschillende Edtech providers wordt ontsloten is een
single sign-on een must. Hierbij ligt de focus op de distributie van content
door verschillende Edtech providers. Bij single sign-on moet er ook
voldoende aandacht gaan naar privacy en veiligheidsregels. Indien de
focus ligt op het ter beschikking stellen van content zelf, dat bovendien
gratis is en afgestemd op de onderwijsdoelen, is single sign-on niet nodig.

INITIATIEF VANUIT DE OVERHEID
Platformen die door de overheid beheerd worden, worden doorgaans
gratis en voor iedereen opengesteld. Als nadelen zijn er grote kosten
aan verbonden op lange termijn, kan het platform marktverstorend
werken, en kan uitbreiding moeilijk zijn indien private spelers op de markt
reeds een sterke positie hebben voor, bijvoorbeeld, een bepaald
onderwijsniveau of doelpubliek. Initiatieven vanuit de overheid kunnen wel
via overeenkomsten, raamovereenkomsten en samenwerkingsverbanden
met private spelers samenwerken.

PRIVATE INITIATIEVEN
Private initiatieven leggen de focus op de distributie van content van
verschillende providers. Zij gaan daarvoor samenwerkingen en
overeenkomsten aan. Het platform zelf wordt grotendeels mede
gefinancierd door de partners van het platform. Private spelers hebben
potentieel meer mogelijkheden om het platform uit te breiden naar een
grotere doelgroep, meer onderwijsniveaus, of zelfs naar meerdere landen.
Zij zijn hiervoor wel afhankelijk van het aanbod van de partners. Platformen
beheerd door private partners vragen bijdragen aan de gebruikers, minstens
voor de content en bij uitbreiding ook voor het gebruik van het platform zelf.

EVOLUTIES OP DE PLATFORMEN
Over het algemeen komen er meer functionaliteiten bij op de
platformen. Zo is er een evolutie naar mogelijkheden om te collaboreren,
persoonlijke pagina’s, meer aandacht voor privacy en security, mogelijkheid
om van thuis uit in te loggen, en log-ins voor gebruikers die niet of moeilijk
kunnen lezen en schrijven. Men tracht op verschillende manieren de input
van gebruikers te verzamelen en het platform desgewenst aan te passen.



Departement Onderwijs & Vorming | Onderzoek naar mogelijke businessmodellen voor i-Learn
Eindrapport | 13/05/2022

49© Deloitte Belgium 2022

3.3 Omgevingsanalyse - Benchmark buitenlandse initiatieven 
Norwegian Digital Learning Arena (NDLA) - Noorwegen

Omschrijving:
Online platform dat via een website gratis en open digitale leermiddelen aanbiedt voor het hoger secundair 
onderwijs
• Compilatie van open educational resources (OER) – gelinkt aan Global Digital Library
• Enkele online tools om te kunnen delen en samenwerken
• Materiaal voor meer dan 150 onderwerpen (inclusief VET) - gelinkt aan competentiedoelen
• Inhoud wordt gecontroleerd door (academische) experten

Doel
Open digitale leermiddelen aanbieden om SDG 
(ongelijkheid) te halen

Gebruikers
• Leerkrachten
• Leerlingen
• (Open voor iedereen)

Onderwijsniveau
• Hoger secundair onderwijs (ISCED3)
• Niet gelukt in basisonderwijs

Bereik
• 50-70K bezoekers/dag
• ca. 400 scholen (meerderheid)
• ca. 175K leerlingen

Initiatief
• Overheid – Minister van onderwijs en onderzoek 

(2006) – gaf opdracht en fondsen aan de provincies
• Provincies hebben NDLA opgericht en na 1 jaar 

kosten en werking opgenomen

Single sign-on?
• Nee: alles is open source (meeste met creative 

commons license)
• Laat content maken via tenders, aankopen of maakt 

het zelf

Betalen de gebruikers?
• Nee, volledig gratis en open voor iedereen

Organisatie Non-profit-organisatie met provincies van Noorwegen
• Raad van toezicht en bestuur - wettelijke aansprakelijkheid door Vestland County Council
• Geen werknemers, maar coördineert medewerkers binnen provinciale middelensysteem en uit particuliere sector
• Leerkrachten worden 1-2 jaar gedetacheerd om materiaal te ontwikkelen – materiaal wordt getest met leerlingen en aangepast
• Kernactiviteiten: materiaal- & technische ontwikkeling, applicatiebeheer, contentbeheer, en desk support
• Via specifieke overeenkomsten, raamovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten

Financiering 
• vast bedrag per leerling in openbare middelbare school. Bedrag jaarlijks gestort door provincies
• Budget 2021: ca. 10,5 mln EUR
• Jaarlijkse kost platform: ca. 10,5 mln EUR – ca. Helft gaat naar lonen

Toekomstplannen
• Plaats om te kunnen delen en samenwerken
• Persoonlijke pagina’s
• Groter netwerk
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3.3 Omgevingsanalyse - Benchmark buitenlandse initiatieven 
Basispoort - Nederland

Omschrijving Online distributieplatform dat eenvoudig toegang geeft tot meerdere educatieve 
softwarepakketten voor basisscholen
• Indien de school over een (betaalde) licentie beschikt
• Op school en thuis. Via Basispoort of externe netwerkomgeving van school
• Omgevingen van circa 30 uitgeverijen, netwerkaanbieders en leveranciers gekoppeld

Doel gebruik online lesmateriaal makkelijker 
maken, doordat leerkrachten én leerlingen maar 
één keer hoeven in te loggen

Gebruikers
• Leerkrachten
• Leerlingen (thuis of op school) & ouders
• Peuters uit peuterspeelzalen
• ICT-coördinatoren & interne begeleiders
• Stagiaires, studenten en docenten lerarenopleidingen
• Externe remedial teacher & invalkracht

Onderwijsniveau
• Basisonderwijs (doelpubliek van uitgeverijen)
• Voor alle basisscholen in binnen- en 

buitenland met Nederlands onderwijs 

Bereik
• 125K leerkrachten
• 1,5 mln leerlingen
• Ca. 8500 schoolaccounts (≠ fysieke scholen)

Initiatief 4 Schoolleveranciers en 4 uitgeverijen
2010: vangen noden op van scholen qua beheerlast en 
inlogconcepten voor leerlingen die niet kunnen lezen en 
schrijven
2011: Oprichting Stichting Basispoort 
2013: Basispoort ‘live’

Single sign-on?
• Ja: Single Sign On toegang tot online software 

van de aangesloten uitgeverijen
• Log-inconcept voor jonge leerlingen die nog 

niet kunnen lezen of schrijven

Betalen de gebruikers?
• Nee, de toegang via het platform is gratis
• Gebruikers betalen wel voor de licenties

Organisatie Pre-competitief samenwerkingsverband tussen 4 educatieve uitgeverijen, 3 schoolleveranciers (7 participanten)
• 20 koppelpartners: leveranciers van content (uitgeverijen) of schoolnetwerkomgevingen
• (dagelijks) bestuur met projectorganisatie met vertegenwoordigers van alle participanten & koppelpartners (ca. 35 bedrijven in totaal)
• Input of feedback van scholen werd eerst via account managers verwerkt, 3 jaar via een klankbordgroep, en nu via help desk en PO-raad

Financiering 
• Diensten worden volledig bekostigd door de participanten, met steun van de koppelpartners
• Participanten en partners geven jaarlijkse bijdrage – budget vastgelegd o.b.v. geraamde kosten
• 7 participanten nemen 70% van de bijdragen op
• 20 koppelpartners 30% (tussen 5-10K per jaar/partner)
• Jaarlijkse kost platform: 500K - 1 mln EUR

Toekomstplannen
Volgt de ontwikkelingen en uitdagingen van de 
markt en onderwijs om het platform tijdig aan te 
passen waar nodig
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3.3 Omgevingsanalyse - Benchmark buitenlandse initiatieven 
Skolon – Zweden (& Noorwegen, Denemarken, …)

Omschrijving Online platform met tools en leermiddelen
• persoonlijke plaats om tools en leermiddelen te verzamelen, organiseren en gebruiken
• zoekfunctie voor (3000!) tools en leermiddelen - georganiseerd per onderwerp, schooljaar, schooltype
• winkel – met eventuele testfase
• single sign-on en data sync – hoge mate integratie met diverse systemen - security en GDPR
• Dashboards

Doel leerkrachten en leerlingen gelijke en 
gemakkelijke toegang geven tot digitale tools 
en leermiddelen 

Gebruikers
• Leerkrachten
• Leerlingen
• ICT-coördinatoren

Onderwijsniveau
• Basisonderwijs
• Secundair onderwijs
• Hoger onderwijs (kleiner segment)

Bereik
• Meer dan 450K gebruikers
• In meerdere landen

Initiatief 
• Skolon: Edtech bedrijf
• 2015: launch in Stockholm
• 2017/2018: partnerschappen met grote uitgeverijen en 

Microsoft - ook opstart in Noorwegen
• 2020: door pandemie zetten ze platform even gratis open 

voor leerlingen en leerkrachten

Single sign-on?
Ja: Single Sign On toegang tot alle tools en 
materiaal

Betalen de gebruikers?
• Ja, ze betalen voor gebruik van het platform
• Ja, ze betalen voor de licenties, maar Skolon 

heeft ook gratis materiaal

Organisatie  Edtech bedrijf – profit
• Developers van digitale leermiddelen, tools, software, apps, platformen kunnen partner worden
• In ruil krijgen ze distributie, meer klanten, minder administratie....
• Verwerken feedback van gebruikers om platform te verbeteren

Financiering 
• Gebruikers betalen voor een deel – prijs afhankelijk van pakketten
• Partners betalen een jaarlijkse vaste kost – wordt onderhandeld per partner
• Partners betalen een % bij verkoop via Skolon winkel – wordt ook onderhandeld
• Jaarlijkse kost platform – niet bekend

Toekomstplannen
Skolon wil graag een gesprek aangaan met I-
learn om mogelijke samenwerking te 
bespreken
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Op basis van de huidige stand van zaken van i-Learn alsook de omgevingsanalyse werd een SWOT-analyse 
voor i-Learn uitgewerkt

3.4. Omgevingsanalyse – SWOT-analyse

Digitale, educatieve 
toepassingen op 
laagdrempelige 

manier aanreiken 
aan leerkrachten

Sterktes Zwaktes

Opportuniteiten Bedreigingen 

Boost op vlak 
van innovatie 
voor EdTech-

markt

Mogelijkheid tot 
verbreding van i-

Learn-platform naar 
andere 

onderwijsvormen zoals 
volwassenenonderwijs 

Breed 
inzetbare 
content

i-Learn biedt een 
antwoord op vraag 

naar 
gepersonaliseerde 

leerpaden en 
onderwijs op maat

i-Learn biedt kleinere 
content providers de 

mogelijkheid om met een 
bredere waaier van scholen 

in contact te komen (= 
minder go-to-market-

kosten)

Verschillende 
tools, platformen 

en methodes 
toegankelijk op 
één platform

i-Learn maakt gebruikt 
van SKOS-datamodel

voor o.m. de 
onderwijsdoelen; een 

wijziging in de database 
zorgt ervoor dat het 

gekoppelde leermateriaal 
ook wordt geüpdatet

Beperkte 
integratie van i-
Learn in andere 

initiatieven m.b.t. 
digitalisering van 

het onderwijs 

Sommige content 
providers vinden het 
businessmodel van i-
Learn niet duidelijk 
en zien i-Learn als 

een concurrent 
(marktverstorend) 

Zolang er geen 
perspectief is rond 
de toekomst van i-

Learn, zullen 
scholen 

terughoudend zijn 
om tijd en middelen 

te investeren

Zowel 
ontwikkeld voor 
leerkrachten 
als leerlingen

Logische, 
didactische 
opbouw van 
leersporen

Concept van 
bibliotheek als 

middel om 
lesmateriaal te 

delen onder 
leerkrachten

Werken met open 
systeem en 

standaarden zodat 
leveranciers van 

tools en methodes 
kunnen integreren

Het betalend 
worden van i-
Learn als het 

verduurzaamd wordt, 
kan interesse van 
scholen remmen

Sommige 
platformen/ 

methodes/ tools 
zijn maar deels 

opgenomen op i-
Learn

De content is nog 
niet volledig: voor 
sommige vakken is 
er nog geen aanbod 

beschikbaar 

Voor sommige 
onderwijskoepels 

is er geen 
aansluiting op de 
leerplandoelen

i-Learn is in zijn 
huidige vorm nog 

een Proof of Concept 
en nog niet klaar 
om volledig uit te 

rollen naar de 
scholen

Geen duidelijkheid 
over businessmodel, 
wat samenwerking en 
integratie van tools en 

methodes van 
commerciële aanbieders 

remt

De betrokkenheid van 
en communicatie naar 
stakeholders in het 
onderwijsveld bij de 

ontwikkeling van i-
Learn heeft beperkte 
aandacht gekregen 

Gepersonaliseerd leren 
steunend op een sterke 
digitale onderbouw wint 

aan belang en maakt 
deel uit van toekomst-

visie van 
onderwijsnetten

Tijdsintensief
om eigen 

lesmateriaal te 
maken

Geen 
mogelijkheid 

voor het 
evalueren van 

leerlingen

Coaching van 
scholen/ 

leerkrachten 
m.b.t. hun visie 

rond digitalisering 

Geaggregeerd 
dashboard met 

learning
analytics

ontbreekt nog

Ontbreken van 
mogelijkheid om 
foto’s, video’s

en berichten op 
te laden 

Nog geen 
kwaliteits-

bewaking van 
content die op i-

Learn wordt 
gedeeld
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4. Scenario’s
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4. Scenario’s
Om een eventuele verduurzaming van i-Learn te verkennen werd een scenario-aanpak uitgewerkt, rekening 
houdend met de inzichten uit de omgevingsanalyse 

Gezien de onduidelijkheid m.b.t. de toekomstige context waarin i-Learn zal opereren, werd er gekozen om te werken met de Deloitte Center of the Long View

scenario-aanpak (zie ook p. 97). Scenarioplanning is een effectief hulpmiddel om organisaties te helpen bij het maken van strategische beslissingen.

Daarenboven zijn scenario’s ook een methodisch, getest en krachtig hulpmiddel om toekomstmogelijkheden te verkennen.

De eerste stap in de scenario-aanpak is het definiëren van de centrale vraag die a.d.h.v. de mogelijke toekomstsituaties beantwoord dient te worden. De centrale

vraag in dit onderzoek luidt als volgt:

Onder welke vorm kan i-Learn, al dan niet, blijven 
bestaan en eventueel doorontwikkeld worden?

“

”

Als tweede stap in de scenario-aanpak werden de drijvende krachten voor i-Learn in kaart gebracht (zie bijlage p. 99) rekening houdend met de inzichten uit de
omgevingsanalyse. Drijvende krachten zijn relevante trends die een impact hebben op de toekomstige scenario’s voor i-Learn. Uit de reeks van drijvende krachten
werden twee kritische onzekerheden geselecteerd met een hoge impact op i-Learn en een grote mate van onzekerheid, in samenspraak met de projectgroep (zie
ook bijlage p. 100):

I) Gedragenheid van i-Learn bij de educatieve ontwikkelaars – i.e., de mate waarin zowel kleine als meer gevestigde spelers hun digitale tools,
platformen en/of systemen via i-Learn ontsluiten en aanbieden;

II) Effectief gebruik van en betalingsbereidheid bij de scholen voor i-Learn – i.e., de mate waarin scholen i-Learn effectief gebruiken samen met
leerlingen én bereid zijn te betalen voor i-Learn;

De geselecteerde kritische onzekerheden vormen de basis voor de scenario’s op de volgende slide. Het zijn mogelijke contextsituaties waarbinnen i-Learn
verduurzaamd zou kunnen worden en zou kunnen werken. De overige drijvende krachten worden algemeen in acht genomen bij de uitwerking van de
businessmodellen.
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Er werden een aantal mogelijke toekomstsituaties, in de vorm van scenario’s, in kaart gebracht

4. Scenario’s

De gedragenheid bij educatieve ontwikkelaars voor i-Learn is uitgebreid. D.w.z. dat:

• het aanbod van de educatieve ontwikkelaars, geïntegreerd in i-Learn, uitgebreid en gevarieerd is (aanbod voor
verschillende vakken);

• de content aangeboden op i-Learn een mix is van nieuwe en meer gevestigde spelers in de markt.

De gedragenheid bij educatieve ontwikkelaars voor i-Learn is beperkt. D.w.z. dat:

• het aanbod van de educatieve ontwikkelaars, geïntegreerd in i-Learn, beperkt is in termen van aantal onderwerpen;

• de content aangeboden op i-Learn beperkt is tot enkele kleine spelers in de markt.

Het gebruik van en de betalingsbereidheid bij
scholen voor i-Learn is laag. D.w.z. dat:

• het aantal ingetekende scholen gelijk is aan 10% van
alle Vlaamse scholen – binnen deze scholen maakt 25%
van de leerkrachten en leerlingen gebruik van i-Learn;

• het gebruik van i-Learn bij leerlingen en leerkrachten is
minder dan 1 keer per week;

• een minderheid van de scholen wenst te
betalen/betaalt voor het gebruik van i-Learn.

Het gebruik van en de betalingsbereidheid bij de
scholen voor i-Learn is hoog. D.w.z. dat:

• het aantal ingetekende scholen gelijk is aan minstens
50% van alle Vlaamse scholen - binnen deze scholen
maakt 25% van de leerkrachten en leerlingen gebruik
van i-Learn;

• het gebruik van i-Learn bij leerlingen en leerkrachten is
meer dan 1 keer per week;

• de meerderheid van de scholen wenst te
betalen/betaalt voor het gebruik van i-Learn.

Scenario A

Scenario CScenario D
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De geselecteerde kritische onzekerheden werden als assen gebruikt in onderstaand overzicht. Door die kritische onzekerheden op verschillende manieren met
elkaar te combineren, werden verschillende scenario’s gegenereerd. Onderstaand overzicht licht de kritische onzekerheden toe, voor beide kanten van het spectrum.
De scenario’s zelf worden op de volgende pagina’s toegelicht.



Departement Onderwijs & Vorming | Onderzoek naar mogelijke businessmodellen voor i-Learn
Eindrapport | 13/05/2022

57© Deloitte Belgium 2022

GEBRUIK & BETALINGS-
BEREIDHEID

Scenarioverhaal A en de implicaties voor de keuze van het businessmodel werken in kaart gebracht

4. Scenario’s – Scenario A

Scenario CScenario D
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Uit de scenariomatrix volgen vier scenario’s (cf. pagina 56). Hieronder wordt scenario A beschreven:

Scenario B
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SCENARIOVERHAAL - In dit scenario:

• is de gedragenheid omtrent i-Learn bij de educatieve ontwikkelaars uitgebreid. D.w.z. dat het aanbod van de
educatieve ontwikkelaars, geïntegreerd op i-Learn, uitgebreid en gevarieerd is én dat de content aangeboden
op i-Learn een mix is van nieuwe en meer gevestigde spelers in de markt.

• is het effectief gebruik van en de betalingsbereidheid voor i-Learn in scholen laag. D.w.z. dat het
aantal ingetekende scholen gelijk is aan 10% van alle Vlaamse scholen, het gebruik lager ligt dan 1 keer/week
en de minderheid van de scholen wenst te betalen/betaalt voor het gebruik van i-Learn.

IMPLICATIES VOOR KEUZE BUSINESSMODEL

Rekening houdend met de context van scenario A kan er, binnen dit scenario, geopteerd worden om i-Learn stop
te zetten of verder te zetten. Indien er wordt gekozen om i-Learn stop te zetten, zal er geen businessmodel
opgesteld worden en zullen mogelijkheden voor externe valorisatie van i-Learn verkend worden. Indien er wordt
gekozen om i-Learn verder te zetten, kan enerzijds gekozen worden om i-Learn aan te bieden als gratis platform
dat leerkrachten kunnen gebruiken om zelf oefeningen / leersporen aan te maken of anderzijds om de huidige
versie van i-Learn (i-Learn 1.0) verder te operationaliseren. Het verder ontwikkelen van i-Learn naar i-Learn 2.0
(nieuwe functionaliteiten en breed inzetbare componenten – zie ook p. 33) is in dit scenario een mogelijkheid,
maar gezien er in dit scenario rekening gehouden wordt met een laag gebruik bij scholen zou een investering in i-
Learn 2.0 mogelijks als disproportioneel kunnen worden beschouwd. Desalniettemin kan het een keuze zijn om
deze investering toch te maken, al worden er dan idealiter ook bijkomende acties ondernomen om een voldoende
hoog gebruik bij scholen naar de toekomst toe te verzekeren.

In hoofdstuk 5 worden de mogelijke businessmodellen verder toegelicht.

Scenario A



Departement Onderwijs & Vorming | Onderzoek naar mogelijke businessmodellen voor i-Learn
Eindrapport | 13/05/2022

58© Deloitte Belgium 2022

Scenario A

Scenarioverhaal B en de implicaties voor de keuze van het businessmodel werken in kaart gebracht

4. Scenario’s – Scenario B

Scenario CScenario D
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GEBRUIK & BETALINGS-
BEREIDHEID

Scenario B

SCENARIOVERHAAL - In dit scenario:

• is de gedragenheid omtrent i-Learn bij de educatieve ontwikkelaars uitgebreid. D.w.z. dat het aanbod van de
educatieve ontwikkelaars, geïntegreerd op i-Learn, uitgebreid en gevarieerd is én dat de content aangeboden
op i-Learn een mix is van nieuwe en meer gevestigde spelers in de markt.

• is het effectief gebruik van en de betalingsbereidheid voor i-Learn in scholen hoog. D.w.z. dat het
aantal ingetekende scholen gelijk is aan 50% van alle Vlaamse scholen, het gebruik gelijk is aan minstens 1
keer/week en de meerderheid van de scholen wenst te betalen/betaalt voor het gebruik van i-Learn.

IMPLICATIES VOOR KEUZE BUSINESSMODEL

Gezien de uitgebreide gedragenheid omtrent i-Learn bij de educatieve ontwikkelaars en het hoge effectieve
gebruik van i-Learn kan het in dit scenario mogelijks interessant zijn om i-Learn verder te zetten. Hierbij kan
gekozen worden om i-Learn aan te bieden als gratis platform dat leerkrachten kunnen gebruiken om zelf
oefeningen / leersporen aan te maken of om de huidige versie van i-Learn (i-Learn 1.0) verder te
operationaliseren. Het verder ontwikkelen van i-Learn naar i-Learn 2.0 (nieuwe functionaliteiten en breed
inzetbare componenten – zie ook p. 19) kan in dit scenario opportuun zijn gezien de uitgebreide gedragenheid
bij de educatieve ontwikkelaars en het hoge effectieve gebruik door scholen.

In hoofdstuk 5 worden de mogelijke businessmodellen verder toegelicht.

Uit de scenariomatrix volgen vier scenario’s (cf. pagina 56). Hieronder wordt scenario B beschreven:
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Scenario A

Scenarioverhaal C en de implicaties voor de keuze van het businessmodel werken in kaart gebracht

4. Scenario’s – Scenario C

Scenario D
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GEBRUIK & BETALINGS-
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Scenario C

Uit de scenariomatrix volgen vier scenario’s (cf. pagina 56). Hieronder wordt scenario C beschreven:

SCENARIOVERHAAL - In dit scenario:

• is de gedragenheid omtrent i-Learn bij de educatieve ontwikkelaars beperkt. D.w.z. dat het aanbod van de
educatieve ontwikkelaars, geïntegreerd op i-Learn, beperkt is én dat de content op i-Learn voornamelijk
afkomstig is van kleinere marktspelers;

• is het effectief gebruik van en de betalingsbereidheid voor i-Learn in scholen hoog. D.w.z. dat het
aantal ingetekende scholen gelijk is aan 50% van alle Vlaamse scholen, het gebruik gelijk is aan minstens 1
keer/week en de meerderheid van de scholen wenst te betalen/betaalt voor het gebruik van i-Learn.

IMPLICATIES VOOR KEUZE BUSINESSMODEL

Rekening houdend met de context van scenario C kan er, binnen dit scenario, geopteerd worden om i-Learn stop
te zetten of verder te zetten. Indien er wordt gekozen om i-Learn stop te zetten, zal er geen businessmodel
opgesteld worden en zullen mogelijkheden voor externe valorisatie van i-Learn verkend worden. Indien er wordt
gekozen om i-Learn verder te zetten kan enerzijds gekozen worden om i-Learn aan te bieden als gratis platform
dat leerkrachten kunnen gebruiken om zelf oefeningen / leersporen aan te maken of anderzijds om de huidige
versie van i-Learn (i-Learn 1.0) verder te operationaliseren. Het verder ontwikkelen van i-Learn naar i-Learn 2.0
(nieuwe functionaliteiten en breed inzetbare componenten – zie ook p. 33) is in dit scenario een mogelijkheid
maar gezien de beperkte gedragenheid van educatieve ontwikkelaars zouden er bijkomende acties ondernomen
moeten worden om de gedragenheid van i-Learn bij educatieve ontwikkelaars te verhogen.

In hoofdstuk 5 worden de mogelijke businessmodellen verder toegelicht.
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Scenario A

Scenarioverhaal D en de implicaties voor de keuze van het businessmodel werken in kaart gebracht

4. Scenario’s – Scenario D 

Scenario C

L
A
A
G

H
O
O
G

BEPERKT

UITGEBREID

Scenario B

G
E

D
R

A
G

E
N

H
E

I
D

 
E

D
U

. O
N

T
W

.
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Uit de scenariomatrix volgen vier scenario’s (cf. pagina 56). Hieronder wordt scenario D beschreven:

SCENARIOVERHAAL - In dit scenario:

• is de gedragenheid omtrent i-Learn bij de educatieve ontwikkelaars beperkt. D.w.z. dat het aanbod van de
educatieve ontwikkelaars geïntegreerd op i-Learn beperkt is. De content aangeboden op i-Learn is
voornamelijk afkomstig van kleinere marktspelers én heeft betrekking op slechts een aantal vakken;

• is het effectief gebruik van en de betalingsbereidheid voor i-Learn in scholen laag. D.w.z. dat het
aantal ingetekende scholen gelijk is aan 10% van alle Vlaamse scholen, het gebruik lager ligt dan 1 keer/week
en de minderheid van de scholen wenst te betalen/betaalt voor het gebruik van i-Learn.

IMPLICATIES VOOR KEUZE BUSINESSMODEL

Rekening houdend met de context van scenario D kan er, binnen dit scenario, geopteerd worden om i-Learn stop
te zetten of verder te zetten. Indien er wordt gekozen om i-Learn stop te zetten, zal er geen businessmodel
opgesteld worden en zullen mogelijkheden voor externe valorisatie van i-Learn verkend worden. Indien er wordt
gekozen om i-Learn verder te zetten kan enerzijds gekozen worden om i-Learn aan te bieden als gratis platform
dat leerkrachten kunnen gebruiken om zelf oefeningen / leersporen aan te maken of om de huidige versie van i-
Learn (i-Learn 1.0) verder te operationaliseren. Het verder ontwikkelen van i-Learn naar i-Learn 2.0 (nieuwe
functionaliteiten en breed inzetbare componenten – zie ook p. 33) is in theorie mogelijk, maar gezien er in dit
scenario rekening gehouden wordt met een laag gebruik bij scholen én de beperkte interesse onder educatieve
ontwikkelaars, zou een investering in i-Learn 2.0 mogelijks als disproportioneel kunnen worden beschouwd

In hoofdstuk 5 worden de mogelijke businessmodellen verder toegelicht.

Scenario D



Departement Onderwijs & Vorming | Onderzoek naar mogelijke businessmodellen voor i-Learn
Eindrapport | 13/05/2022

61© Deloitte Belgium 2022

Momenteel bevindt i-Learn zich in de situatie waarbij er een beperkte gedragenheid is omtrent i-Learn bij de 
educatieve ontwikkelaars alsook een laag effectief gebruik van i-Learn door de scholen

4. Scenario’s

Op basis van de omgevingsanalyse kan vastgesteld worden dat i-Learn zich momenteel in scenario D bevindt, namelijk een beperkte gedragenheid bij de educatieve
ontwikkelaars omtrent i-Learn en een laag effectief gebruik van en betalingsbereidheid voor i-Learn bij de scholen. Dit laatste kan o.m. gelinkt zijn aan het feit dat
het project nog lopende is. Momenteel worden er 45 tools aangeboden op i-Learn en zijn 109 scholen (van de 360 geregistreerde scholen) actief aan de slag met i-Learn. In
52 van de 109 scholen wordt ook effectief gebruik gemaakt van i-Learn door de leerlingen. Daarnaast kan er ook vastgesteld worden dat de betalingsbereidheid van de
scholen voor i-Learn momenteel ook eerder laag is. Dit heeft te maken met de beperkte werkingsmiddelen binnen scholen, het feit dat i-Learn nog een product in
ontwikkeling is en dat er reeds licenties van andere aanbieders van digitale tools worden betaald. Tot slot blijkt uit de omgevingsanalyse ook dat i-Learn nog niet volledig
voldoet aan de noden van de scholen. Het aanbieden van bijkomende functionaliteiten van i-Learn zou aangewezen zijn om aan deze noden te voldoen (zie ook p. 33).

Rekening houdend met de huidige situatie en de kritische onzekerheden die werden geïdentificeerd, kunnen volgende pistes overwogen worden:

Huidige 

situatie 
(Kwadrant 

Scenario D)

Externe valorisatie i-Learn

Verderzetten van i-Learn

April 2022

Een tweede optie zou kunnen zijn om i-Learn niet
meer verder (door) te ontwikkelen of te exploiteren
binnen de Vlaamse Overheid. Deze keuze betekent
dat valorisatiepistes verkend kunnen worden met
het oog op de eventuele overdracht van i-Learn
naar één of meerdere externe actoren.

Een eerste optie is om i-Learn verder te
ontwikkelen en dus een businessmodel voor i-Learn
te kiezen en uit te werken. Er werden drie
mogelijke businessmodellen voor i-Learn
geïdentificeerd.

i-Learn als platform voor leerkrachten om zelf

oefeningen en leersporen aan te maken 

i-Learn als platform om digitale toepassingen op 

laagdrempelige manier aan te reiken (i-Learn 1.0)

Als eerste mogelijkheid i.k.v. de verduurzaming van i-Learn kan er
geopteerd worden om i-Learn verder te zetten als platform voor
leerkrachten om zelf oefeningen en leersporen aan te maken. Hierbij
zal de bibliotheek van i-Learn MyWay voornamelijk bestaan uit gratis
en niet-commerciële tools en is de ondersteuning van de i-Learn
Academy beperkt tot e-learnings en toolfiches.

Een tweede mogelijkheid i.k.v. de verduurzaming van i-Learn is het
aanbieden van i-Learn als platform om digitale toepassingen op een
laagdrempelige manier aan te reiken aan leerkrachten en leerlingen
(de versie van i-Learn die in april 2023 door het i-Learn-projectteam
opgeleverd zal worden).

i-Learn als centraal platform voor gepersonaliseerd en 

digitaal leren in het Vlaamse Onderwijs (i-Learn 2.0)

Een derde mogelijkheid i.k.v. de verduurzaming van i-Learn is het
positioneren van i-Learn als centraal platform voor gepersonaliseerd en
digitaal leren in het Vlaamse Onderwijs, dat tegemoetkomt aan alle
noden en behoeften van de scholen.

In hoofdstuk 5 worden de mogelijke businessmodellen verder toegelicht.
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Er werden een aantal succesfactoren gedefinieerd die van belang zijn voor elk van de gedefinieerde 
toekomstscenario’s/ businessmodellen 

4. Scenario’s – Succesfactoren 

Ongeacht het scenario en/of businessmodel dat weerhouden wordt, is het van belang om als overheid blijvend in te zetten op het flankerend beleid m.b.t. de
digitalisering van het onderwijs. Uit de interviews afgenomen bij de stakeholders in het ecosysteem werd dit meerdere malen benadrukt. Hierbij werd er o.m. verwezen naar
onderstaande succesfactoren voor een geslaagde digitale transformatie binnen het onderwijs:

> Ontwikkelen van mastervisie “digitale transformatie in het Onderwijs” door de Vlaamse Overheid, gedragen door alle betrokken partijen;

> Zorgen voor een “level-playing field” ten aanzien van de private actoren in het ecosysteem; 

> Bewaken van het wettelijk kader m.b.t. de digitale platformen, methodes en tools voor het Onderwijs (vb. open standaarden, GDPR, …);

> Inzetten op voldoende opleiding / coaching van scholen / leerkrachten i.k.v. de digitale transformatie; 

> Voorzien van digitale didactiek in de leerkrachtenopleidingen; 

> Opmaken van een onderzoeksagenda om het leerrendement van de digitale transformatie te monitoren.
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5. Business-

modellen en 

volgende 

stappen 
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5. Businessmodellen en volgende stappen  
Gepersonaliseerd en digitaal leren kan de kwaliteit van het onderwijs versterken 

Uit de omgevingsanalyse (cf. hoofdstuk 3) blijkt dat er een algemene positieve houding is t.a.v. gepersonaliseerd en digitaal leren in het regulier onderwijs, zowel bij
de educatieve uitgeverijen / ontwikkelaars, onderwijskoepels als bij de scholen. Digitale platformen, tools en methodes laten namelijk toe om de lestijd efficiënter te benutten
en onderwijs beter af te stemmen op maat van de behoeften van de leerlingen.

Ondanks het geloof in de toekomst van gepersonaliseerd en digitaal leren is het gebruik bij scholen en leerkrachten van digitale platformen, tools en methodes momenteel
nog sterk verschillend, met “frontrunners”, “volgers” en “laggers”. Daarenboven zijn er ook een aantal uitdagingen m.b.t. de veranderende rol van de leerkracht, de integratie
van de digitale didactiek in de lerarenopleiding alsook de positie van de pedagogische ICT-coördinatoren.

Vooraleer een keuze gemaakt kan worden m.b.t. het toekomstig businessmodel voor i-Learn, dient bepaald te worden welke rol de overheid wil spelen in het
ecosysteem m.b.t. gepersonaliseerd en digitaal leren.

Er kunnen verschillende opties overwogen worden:

Overheid neemt een faciliterende rol op
en biedt ondersteuning aan de spelers op de
markt. Vanuit dit perspectief kan het
bijvoorbeeld wenselijk zijn als overheid om
een single sign-on op te zetten.

Overheid neemt een passieve rol op in het
ecosysteem inzake gepersonaliseerd en
digitaal leren en laat de markt zijn ding
doen. Vanuit dit perspectief zou het kunnen
betekenen dat de overheid zelf geen tools in
de markt zet.

Overheid neemt een actieve rol op in het
ecosysteem van gepersonaliseerd en
digitaal leren. Vanuit dat perspectief kan het
wenselijk zijn als overheid om een tool zoals
i-Learn in de markt te zetten.

De rol die de overheid wenst te spelen binnen het ecosysteem van gepersonaliseerd en digitaal leren is een belangrijke factor die de keuze voor het ene dan
wel het andere businessmodel in sterke mate beïnvloedt. Een keuze inzake de rol van de overheid wordt daarom idealiter gemaakt vooraleer er een keuze wordt
gemaakt inzake welk businessmodel naar de toekomst toe voor i-Learn de voorkeur geniet.
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5. Businessmodellen en volgende stappen  
Voortbouwend op de uitgewerkte scenario’s werden de businessmodellen voor i-Learn uitgewerkt aan de 
hand van het business model canvas

Een businessmodel moet duidelijkheid bieden in hoe een organisatie of een project waarde creëert – zowel voor de uitvoerder, voor klanten als voor stakeholders. De

status quo durven herdenken is belangrijk; een model dat de voorbije jaren werkte, is niet per se geschikt voor de komende vijf jaar. Om een businessmodel succesvol en

geschikt te houden, is het nodig om op regelmatige basis verschillende aspecten van dat businessmodel te gaan herbekijken en eventueel bij te schaven. Het Business Model

Canvas (zie ook bijlage p. 102) biedt een mooie houvast inzake die verschillende aspecten, en zorgt er zo voor dat alle nodige aspecten belicht worden.

In wat volgt zullen er verschillende businessmodellen uitgewerkt worden voor i-Learn, rekening houdend met de verschillende scenario’s gedefinieerd in hoofdstuk 4. Er wordt 

hierbij ook ingezoomd op de kostenstructuur alsook de mogelijkheden m.b.t. de governance voor i-Learn. 

Er werd een eerste, voorwaardelijke inschatting 
gemaakt van de kosten van i-Learn, op basis 

van de beschikbare cijfers 

De verschillende mogelijkheden m.b.t. de 
governance voor i-Learn werden tegen elkaar 

afgewogen 

De verschillende businessmodellen voor i-Learn
werden uitgewerkt, rekening houdend met de 

scenario’s gedefinieerd in hoofdstuk 4.
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5. Businessmodellen en volgende stappen  
Het concept “marktverstoring” werd verder in detail onderzocht

Over marktverstoring (in theorie)

Marktverstoring is een economisch concept, en wijst op een actie die een wijziging genereert in het spel van vraag
en aanbod op de markt. Juridisch bestaat het begrip “marktverstoring” op zich niet, maar is het doorvertaald in
concepten zoals bijvoorbeeld staatssteun en oneerlijke handelspraktijken (wetboek economisch recht).

De overheid treedt regelmatig marktverstorend op, door bijvoorbeeld regelgevend en/of sanctionerend te
handelen. Als de overheid optreedt als ondernemer, dient er gevrijwaard te worden dat de overheid zich gedraagt
zoals de andere spelers op de markt in kwestie. Zolang dat het geval is, is er geen sprake van marktverstoring.

Wat betreft i-Learn

Indien de overheid i-Learn niet koopt van imec, maar i-Learn overneemt zonder daar een betaling tegenover te
zetten, is dat an sich geen concurrentieverstorend gedrag.

Als de overheid naar de toekomst toe i-Learn zou aanbieden tegen betaling, zijn er meerdere mogelijkheden:

› Indien die inkomsten louter kostendekkend fungeren, kan dit zonder de oprichting van een aparte entiteit;

› Indien er een winstoogmerk is, dient een dienst met afzonderlijk beheer opgericht te worden. Deze dienst
zou zich dan als ondernemer gedragen, los van bijvoorbeeld het departement waar die dienst aan verbonden
is. In een dergelijke situatie is er specifieke aandacht nodig voor de relevante btw-aspecten.

Het gratis aanbieden van i-Learn op de markt, zoals vandaag het geval is, genereert uiteraard een effect op de
markt, maar zorgt an sich niet voor juridische problemen.
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5. Businessmodellen en volgende stappen  
Er werd een eerste, preliminaire inschatting gemaakt van de kosten verbonden aan i-Learn (1/3)

Technische aspecten i-Learn-platform Geraamde 
kost/ jaar

Opmerkingen 

i-Learn MyWay

Hosting MyWay (Onderdeel Azure) € 30.000

Maintenance en support MyWay (voor kleine veranderingen en bugfixes) € 42.500

Het budget, voorzien voor de volledige looptijd van het project (april 2023), 
voor kleine veranderingen en bugfixes aan i-Learn MyWay is gelijk aan € 
85.000. Aangezien er van uitgegaan wordt dat, eens het platform klaar is, de 
kleine veranderingen en bugfixes eerder beperkt zullen zijn, werd gerekend 
met de helft van het initiële bedrag.

i-Learn Academy

Hosting Academy (Onderdeel Azure) € 1.500

Licentiekost Academy (Totara) € 16.000

De licentiekost Totara voor i-Learn Academy bedraagt € 64.000 voor 4 jaar 
indien er 3.000 gebruikers (meer bepaald leerkrachten) actief zijn op het 
platform. Na deze 4 jaar kan er geopteerd worden voor een jaarlijkse 
verlenging. De kost van deze verlenging wordt geraamd op € 16.000 per jaar, 
voor max. 3.000 gebruikers. Indien er meer dan 3.000 gebruikers actief zijn 
op het platform zal deze kost hoger liggen. 

Licentiekost helpdesk € 800

Technische support Academy € 6.125
Inschatting van 7 mensdagen op jaarbasis met een dagtarief van €875,00 per 
VTE, indien er max. 3.000 gebruikers actief zijn op het platform. 

i-Learn MyWay & i-Learn Academy 

Onderdeel Sentia (op vraag van VTC, Europese opslag persoonsgegevens) € 30.000

Onderdeel AuthO (authentificatie voor beide platformen incl. federated access met Smartschool en O365) € 30.000

Om het business model canvas in te vullen voor i-Learn is het aangewezen om inzicht te krijgen in de verschillende kosten verbonden aan het inhoudelijk en technisch
operationeel houden van het i-Learn-platform alsook de licentiekost voor de tools en de eventuele doorontwikkeling die uitgevoerd kan worden. Deze inschatting
werd gemaakt op basis van de kosten die momenteel beschikbaar zijn.

› Om de technische aspecten van i-Learn, in zijn huidige vorm, operationeel te houden zou een jaarlijks budget van ongeveer ±€160.000 nodig zijn. Dit budget betreft
enkel de technische aspecten van het i-Learn-platform (excl. het aantal VTE).

DISCLAIMER - Bovenstaand overzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van een aantal hypothesen. Het is zeer moeilijk om dit in te schatten aangezien het i-

Learn-project pas in april 2023 wordt afgerond en een aantal activiteiten, die het totale kostenplaatje mee bepalen, nog maar net werden opgestart.
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5. Businessmodellen en volgende stappen  
Er werd een eerste, preliminaire inschatting gemaakt van de kosten verbonden aan i-Learn (2/3)

› Om i-Learn MyWay inhoudelijk operationeel te houden is minstens 1 VTE per jaar nodig. Het takenpakket van deze VTE zal o.m. bestaan uit de analyse en selectie
van nieuwe educatieve tools met een duidelijk didactische meerwaarde, het ontwerpen van instructiematerialen zoals toolfiches en coachingformats, het geven van
workshops en de ondersteuning van voortrekkersleerkrachten die zelf aan de slag gaan om leersporen aan te maken. Daarnaast wordt er ook van dit profiel verwacht om
(complexe) inspiratiesporen aan te maken. Deze leersporen dienen als handvaten voor leerkrachten om op termijn zelf leersporen te kunnen bouwen of leersporen van
collega’s te kunnen evalueren en inzetten. Voor de verduurzaming van i-Learn, in zijn huidige vorm, ziet het i-Learn-projectteam de aanmaak van (eenvoudige) leersporen
bij de leerkrachten zelf, individueel of binnen de Teacher Design Teams.

› In periode van april 2019 tot april 2023 zal er, van het budget van 20 miljoen euro, ongeveer 700.000 euro gebruikt zijn voor de integratie van tools op het i-Learn-
platform. Daarenboven werd er ook een budget toegekend van ongeveer 8 miljoen euro voor de opzet en implementatie van de raamovereenkomsten en
betaling aan de toolproviders. Momenteel werden er reeds 45 digitale tools, platformen en methodes geïntegreerd en beschikbaar gesteld op het i-Learn-platform
waarvan 20 tools van commerciële EdTech-spelers, 7 van niet-commerciële spelers en nog 18 gratis tools waar typisch geen integratie mee mogelijk is via een LTI-
koppeling. Er kan vastgesteld worden dat er veel variatie is betreffende de integratiekost per tool alsook de betaling aan de toolprovider.

o De integratie voor de commerciële tools kost gemiddeld €13.000,00 (min. €7.000 - max. €42.0000). Voor de niet-commerciële tools is het moeilijk om een
gemiddelde te berekenen aangezien in deze integratiekost zowel de prijs voor integratie, ontwikkeling (aanpassing van het product voor i-Learn) als coaching zit.
Met de gratis tools is geen integratie mogelijk.

o Voor de licentiekosten wordt er, voor de commerciële spelers, gemiddeld €122.000 per tool per schooljaar betaald. Bij de niet-commerciële tools zou dit
voor de verduurzaming €0,00 moeten zijn want de initiële kosten zijn dan al betaald. Bij de gratis tools is dit ook € 0,00.

› De taken verbonden aan het inhoudelijk operationeel houden van de i-Learn Academy betreft o.m. vervullen van de coördinatie- en beheersfunctie, het cureren en
beschikbaar stellen van het ondersteuningsaanbod, het opvolgen van de inschrijvingen voor verschillende vormingstypes, de vlotte doorstroming verzorgen naar, en
contacten verzorgen met zowel commerciële als niet-commerciële coachingpartners, het up-to-date houden van de Academy bij wijzigingen of aankondigingen. Deze zaken
worden momenteel opgenomen door 1,3 VTE per jaar. Het aantal VTE dat nodig zal zijn in de toekomst is afhankelijk van de verschillende aspecten die gekozen
worden voor de i-Learn Academy naar de toekomst toe alsook het aantal leerkrachten die gebruik zullen maken van de i-Learn Academy. In het traject vandaag worden
vormingen in verschillende verschijningsvormen aangeboden: van infopagina’s en screencasts, over schooloverstijgende vormingen tot coaching-op-maat.

o Voor de schooloverstijgende vormingen kunnen er 4 types van vormingssessies, gebaseerd op de duur (1 dagdeel van 3u vs. 2 dagdelen) en locatie (offline of
online) onderscheiden worden. De gemiddelde kostprijs voor een dagdeel van ongeveer 3u is gelijk aan ± € 619. Deze schooloverstijgende vormingen werden
gelanceerd in 2022. Tot op heden vonden er, het afgelopen trimester, een tweetal sessies plaats. Voor het berekenen van de jaarlijkse kost wordt gerekend met 8
sessies per jaar.

DISCLAIMER - Bovenstaand overzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van een aantal hypothesen. Het is zeer moeilijk om dit in te schatten aangezien het i-

Learn-project pas in april 2023 wordt afgerond en een aantal activiteiten, die het totale kostenplaatje mee bepalen, nog maar net werden opgestart.
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5. Businessmodellen en volgende stappen  
Er werd een eerste, preliminaire inschatting gemaakt van de kosten verbonden aan i-Learn (3/3)

o Voor de coaching op maat kunnen er eveneens 4 types van vormingssessies onderscheiden worden, gebaseerd op de duur (1 dagdeel van 3u vs. 2 dagdelen) en
locatie (offline of online) onderscheiden worden. De gemiddelde kostprijs voor een dagdeel van ongeveer 3u is gelijk aan ± € 568. Scholen hebben recht op
maximaal 8 sessies. Hoeveel sessies worden ingezet kiest de school zelf. Ook het tempo waaraan de sessies worden afgenomen verschilt per school. Tot op heden
werden er een 90-tal trajecten aangevraagd, voor een totaal van 180 sessies.

o Voor de Teacher Design Teams wordt de gemiddelde kostprijs voor een volledig traject ingeschat op €3.700. Daarnaast krijgt elke leerkracht die deelneemt aan
een Teacher Design Team een vergoeding van € 90. De eerste oproepen voor de Teacher Design teams werden in januari 2022 geplaatst en zouden na de
paasvakantie van start moeten gaan. Er kunnen dus nog geen concrete cijfers gedeeld worden over het aantal afnames m.b.t. deze activiteiten binnen de i-Learn
Academy;

o De e-learning modules (7 tot 8 modules) worden momenteel uitgewerkt door 0,6 VTE per jaar. Deze e-learning modules zijn gelinkt aan de functionaliteiten van i-
Learn.

o Het aantal VTE nodig om de helpdesk te bemannen bedraagt momenteel 0,6 VTE. Gezien er volgend jaar een stijging van het aantal gebruikers verwacht wordt,
wordt dit ingeschat op 1,5 VTE voor 2023.

• Voor de inschatting van de kosten verbonden aan de benodigde VTE werd er gerekend met een bruto maandloon van €3.7583

3 STATBEL, België in cijfers, Gemiddelde bruto maandlonen, https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/lonen-en-arbeidskosten/gemiddelde-bruto-maandlonen#:~:text=Gemiddeld%20brutoloon%3A%203.758%20euro%20per%20maand

DISCLAIMER - Bovenstaand overzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van een aantal hypothesen. Het is zeer moeilijk om dit in te schatten aangezien het i-

Learn-project pas in april 2023 wordt afgerond en een aantal activiteiten, die het totale kostenplaatje mee bepalen, nog maar net werden opgestart.

https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/lonen-en-arbeidskosten/gemiddelde-bruto-maandlonen#:~:text=Gemiddeld%20brutoloon%3A%203.758%20euro%20per%20maand
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5. Businessmodellen en volgende stappen  
De verschillende mogelijkheden m.b.t. de governance voor i-Learn werden tegen elkaar afgewogen 

Indien door overheid Indien door samenwerking van de 
onderwijskoepels

Indien door privaat-publieke 
samenwerking

Inhoudelijk operationeel houden van
i-Learn

• Nood aan VTE’s / gewenste profielen
• Overeenkomsten sluiten met leerkrachten

voor het aanleveren van content
• Minicompetities organiseren voor het

uitbreiden van het toolaanbod (afhankelijk
van het scenario)

• Controle behouden over de inhoud van
het platform

• Risico voor marktverstoring

• Samenwerkingsverband nodig over de
koepels heen

• Opstellen van SLA/ overeenkomst met
koepels omtrent de taken die uitgevoerd
dienen te worden

• Geen nood aan competente profielen bij
overheid zelf

• Opstellen van SLA/ overeenkomst met de
private partners omtrent de taken die
uitgevoerd dienen te worden

• Geen nood aan competente profielen bij
overheid zelf

• Afgeven van (deel van de) controle op
vlak van inhoud

Technisch operationeel houden van i-
Learn

• Nood aan competente profielen die
technisch kennis hebben van de
verschillende componenten en
bouwstenen van i-Learn

• Opstellen van SLA/ overeenkomst met
koepels omtrent de taken die uitgevoerd
dienen te worden

• Geen nood aan competente profielen bij
overheid zelf

• Opstellen van SLA/ overeenkomst met de
private partners omtrent de taken die
uitgevoerd dienen te worden

• Geen nood aan competente profielen bij
overheid zelf

Uitvoeren van de kwaliteitsbewaking

• Nood aan VTE’s / gewenste profielen
(Deze profielen zouden mogelijks dezelfde
kunnen zijn als deze die momenteel de
kwaliteitsbewaking voor KlasCement
opnemen)

• Controle behouden over de inhoud op het
platform

• Afstemming nodig over pedagogische
inhoud (leerplandoelen)

• Geen nood aan competente profielen bij
overheid zelf

• Geen nood aan competente profielen bij
overheid zelf

Ondersteunen van leerkrachten via i-
Learn Academy

• Nood aan VTE’s / gewenste profielen voor
het organiseren van vormingen/
coachingsessies

• Elke koepel kan de coaching aanpassen
naar wens of kiezen voor een
takenverdeling over de koepels heen

• Opstellen van SLA/ overeenkomst met
koepels omtrent de taken die uitgevoerd
dienen te worden

• Geen nood aan competente profielen bij
overheid zelf

• Opstellen van SLA/ overeenkomst met de
private partners omtrent de taken die
uitgevoerd dienen te worden

• Geen nood aan competente profielen bij
overheid zelf

In onderstaande tabel worden een aantal theoretische pistes weergegeven in het kader van de governance van i-Learn. Verder onderzoek is nodig om de bereidheid 
van de partners met betrekking tot elk van de activiteiten te bepalen.   
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5.1. Externe valorisatie i-Learn
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Indien de beslissing genomen wordt om i-Learn niet verder te exploiteren, zullen valorisatiepistes verkend 
worden

5.1. Externe valorisatie i-Learn

Indien beslist wordt om i-Learn niet verder door te ontwikkelen of te exploiteren met tussenkomst van de Vlaamse Overheid, kunnen valorisatiepistes
worden verkend met het oog op de eventuele overdracht van i-Learn naar externe actoren. Het uitwerken van een businessmodel is in deze situatie
niet opportuun aangezien er geen garantie is over hoe het platform er zal gaan uitzien en in wiens handen het beheer zal komen. Deze verdere stappen
kunnen wel al geïdentificeerd worden:

Volgende stappen

In kaart brengen van de mogelijke 
opties tot valorisatie: i-Learn als 

geheel of opgesplitst in de 
verschillende onderdelen 

Opzetten van gesprekken voor de 
valorisatie van i-Learn naar externe 

partners (vb. onderwijskoepels, 
educatieve ontwikkelaars, buitenlandse 

geïnteresseerden, …)

Blijven inzetten op 
KlasCement en het Archief 
voor Onderwijs alsook het 

verder uitwerken van de Single 
Sign-On
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5.2. i-Learn als gratis platform voor 
leerkrachten om zelf aan de slag te gaan 
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Het businessmodel voor i-Learn als gratis platform voor leerkrachten om zelf aan de slag te gaan werd 
uitgewerkt 

5.2. i-Learn als gratis platform voor leerkrachten om zelf aan de slag te gaan 

Een eerste mogelijk businessmodel i.k.v.
de verduurzaming van i-Learn is het
aanbieden van i-Learn als gratis
platform voor leerkrachten om zelf aan
de slag te gaan. Hierbij wordt ervan
uitgegaan dat leerkrachten zelf
oefeningen/ leersporen aanmaken via
i-Learn MyWay, zonder al te veel
ondersteuning / begeleiding.

Voor het opstellen van deze oefeningen /
leersporen zouden leerkrachten gebruik
kunnen maken van de gratis tools (die
momenteel reeds beschikbaar zijn in de
bibliotheek van i-Learn MyWay) alsook van
de niet-commerciële tools die reeds
werden geïntegreerd op i-Learn. In dit
businessmodel wordt uitgegaan van een
beperkte ondersteuning via de i-Learn
Academy.

Aangezien het businessmodel steunt op de
input / tijdsinvestering van de leerkrachten
actief op i-Learn is het minder
aangewezen om een prijs te vragen
voor i-Learn. Een prijs vragen zou
waarschijnlijk een negatief effect hebben
op het gebruik van het i-Learn-platform.

Dit businessmodel komt niet volledig
tegemoet aan alle behoeften/noden
van de scholen, wat onzekerheid m.b.t.
het effectief gebruik door leerkrachten en
leerlingen met zich meebrengt.

Strategische partners

• Technisch up-to-date
houden van i-Learn
MyWay;

• Beperkt ondersteunen
van leerkrachten via e-
learnings en toolfiches;

Kostenstructuur

• Jaarlijkse kost technisch operationeel houden i-Learn MyWay;

• Kostprijs aantal VTE nodig voor inhoudelijk operationeel houden i-Learn
MyWay;

Opmerking: Er wordt vanuit gegaan dat e-learnings m.b.t. het gebruik/ functionaliteiten
van i-Learn reeds bestaan en niet geüpdatet dienen te worden. De 0,6 VTE nodig voor
het onderhouden van de e-learnings dient hier dus niet in rekening te worden gebracht.

Middelen 

• i-Learn-platform.

Inkomstenstromen

• De betalingsbereidheid bij scholen voor een platform waarop men zelf
oefeningen/ leersporen dient aan te maken zal eerder beperkt tot
onbestaande zijn gezien het feit dat er nog niet aan alle noden van de
klanten wordt voldaan, de beperkte werkingsmiddelen binnen scholen en
de prijs die reeds betaald wordt voor de licenties van andere aanbieders
(cf. resultaten survey)

Klantrelaties

• Opzetten van een
ambassadeursnetwerk met
ambassadeurs uit
verschillende
onderwijskoepels (die vb.
drie-maandelijks
samenkomen);

Kanalen

• Passieve kanalen zoals
nieuwsbrieven, de website,
een ambassadeursnetwerk,
mond-tot-mond-reclame,
…;

Klantsegmenten

Leerkrachten en leerlingen
uit basis- en secundair
onderwijs, het gewoon en
buitengewoon onderwijs,
over alle onderwijskoepels
heen

Activiteiten

“i-Learn als platform 
voor leerkrachten 

om zelf oefeningen 
aan te maken en 
leersporen op te 

stellen”

Waardepropositie

• Onderwijskoepels: Verhogen
van gedragenheid binnen
scholen t.o.v. i-Learn alsook
coachen en begeleiden van
scholen m.b.t. i-Learn en het
gepersonaliseerd en digitaal
leren in de brede zin;

• Educatieve ontwikkelaars:
Gratis ontsluiten van digitale
tools via het i-Learn-
platform: zij hebben de
mogelijkheid om op deze
manier een brede groep van
scholen te bereiken;

• Huidige gebruikers:
Promoten van i-Learn bij de
(nog) niet-gebruikers;

• Vlaamse Overheid:
Aanbieden van een
flankerend beleid m.b.t.
digitalisering van het
onderwijs;

i-Learn kan in de

toekomst ook gebruikt

worden voor andere

klantsegmenten (vb.

hoger onderwijs,

volwassenonderwijs,

avondonderwijs, …).

Hiervoor dient het

formaat/ de lay-out van

het platform wel

aangepast te worden aan

de andere doelgroepen
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Er werd een eerste, voorwaardelijke inschatting gemaakt van de kosten verbonden aan dit businessmodel 
van i-Learn

5.2. i-Learn als gratis platform voor leerkrachten om zelf aan de slag te gaan 

DISCLAIMER - Bovenstaand overzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van de huidige beschikbare cijfers en een aantal hypothesen (zie ook pagina’s 61 - 63).DISCLAIMER - Bovenstaand overzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van de huidige beschikbare cijfers en een aantal hypothesen (zie ook pagina’s 67 - 69).

Inschatting kosten

Jaarlijkse kosten Bedrag 

Technisch operationeel houden van i-Learn MyWay € 132.500

Inhoudelijk operationeel houden i-Learn MyWay* 0,5 VTE

De inschatting van de kosten voor dit businessmodel van i-Learn is ongeveer gelijk aan ±€ 155.048

Mogelijke prijs per leerling

Binnen dit businessmodel is het niet aangewezen om een prijs per leerling aan te rekenen aangezien dit businessmodel steunt op de input en tijdsinvestering van de
leerkrachten zelf. Een prijs vragen zou hoogstwaarschijnlijk een negatief effect hebben op het gebruik van het i-Learn-platform.

Rekening houdend met de bouwstenen van dit businessmodel van i-Learn werd een eerste inschatting van de kosten gemaakt. Aangezien er, in dit businessmodel 
uitgegaan wordt van i-Learn als een gratis platform waarop leerkrachten zelf aan de slag kunnen gaan, met beperkte inhoudelijke ondersteuning (in i-Learn MyWay
en i-Learn Academy) bestaan de jaarlijkse kosten enkel uit het technisch en inhoudelijk (beperkt) operationeel houden van het i-Learn MyWay platform. Aan de leerkrachten 
wordt in dit scenario dus minimale ondersteuning geboden. 

*De inschatting van het aantal VTE nodig voor het inhoudelijk operationeel houden van i-Learn MyWay in dit businessmodel werd ingeschat op 0,5 VTE. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden m.b.t. de 
inhoudelijke ondersteuning die wordt aangeboden binnen het i-Learn MyWay platform, kan dit mogelijks hoger liggen dan 0,5 VTE.
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Voor de uitrol van dit businessmodel van i-Learn werden een aantal volgende stappen/ succesfactoren 
geïdentificeerd

5.2. i-Learn als gratis platform voor leerkrachten om zelf aan de slag te gaan 

✓ Bepalen van de rol die de overheid wil innemen in het ecosysteem 
van het gepersonaliseerd en digitaal leren (zie ook p. 64); 

✓ Verder verfijnen van de vereiste middelen nodig om i-Learn MyWay
technisch en inhoudelijk operationeel te houden;

✓ Concreet vormgeven van de governance m.b.t. dit 
businessmodel van i-Learn (nl. wat is de rol van iedere actor). 

✓ Bespreken op welke manier de overdracht zal gebeuren van i-
Learn projectteam naar de actor verantwoordelijk voor i-Learn; 

✓ Overdragen van het technisch operationeel houden van i-Learn
MyWay van i-Learn projectteam naar de nieuwe governance
voor i-Learn; 

Vanaf mei 2022 Vanaf juni 2023
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5.3. Continuering i-Learn 1.0 
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Een tweede mogelijk businessmodel
i.k.v. de verduurzaming van i-Learn is
Learn als platform om digitale,
educatieve toepassingen (van zowel
commerciële als niet-commerciële
ontwikkelaars) op een
laagdrempelige manier aan te
reiken aan leerkrachten en
leerlingen. Hierbij wordt er uitgegaan
van de versie van i-Learn die beoogt
wordt afgerond te zijn in april 2023.

Via i-Learn MyWay hebben
leerkrachten en leerlingen toegang tot
45 educatieve tools (zowel
commerciële als niet-commerciële tools
alsook gratis tools) alsook een waaier
aan leersporen voor leerlingen.
Daarnaast worden leerkrachten ook
ondersteund via de i-Learn
Academy door o.m. e-learning
documentatie, vormingssessies alsook
coaching op maat.

De betalingsbereidheid voor scholen
voor een platform zoals i-Learn 1.0
wordt eerder als beperkt ingeschat
aangezien dit businessmodel niet
volledig tegemoetkomt aan alle
behoeften/noden van de scholen,
wat onzekerheid m.b.t. het effectief
gebruik door leerkrachten en leerlingen
met zich meebrengt.

Strategische partners

• Inhoudelijk up-to-date
houden van i-Learn My Way
en i-Learn Academy;

• Technisch up-to-date houden
van i-Learn MyWay en i-
Learn Academy;

• Ondersteunen van
leerkrachten via i-Learn
Academy;

• Uitvoeren van de
kwaliteitsbewaking inzake
content op het i-Learn-
platform.

Kostenstructuur

• Jaarlijkse kost technisch operationeel houden i-Learn;

• Kostprijs aantal VTE nodig voor inhoudelijk operationeel houden i-Learn
MyWay;

• Kostprijs aantal VTE nodig inhoudelijk operationeel houden i-Learn
Academy;

• Vergoeding commerciële tools beschikbaar op i-Learn

Middelen 

• Personeel met juiste
competenties voor het
inhoudelijk en technisch
operationeel houden van i-
Learn MyWay;

• i-Learn-platform.

Inkomstenstromen

• De betalingsbereidheid bij scholen voor een platform zoals i-Learn 1.0
wordt als beperkt ingeschat, gezien het feit dat er nog niet aan alle noden
van de klanten wordt voldaan, de beperkte werkingsmiddelen binnen
scholen en de prijs die reeds betaald wordt voor de licenties van andere
aanbieders (cf. resultaten survey);

• Eventuele kortingen op licenties aangeboden door educatieve ontwikkelaars
aangezien het gebruik van i-Learn een extra kanaal is voor de educatieve
ontwikkelaars voor het bereiken van scholen.

Klantrelaties

• Opzetten van een
ambassadeursnetwerk met
ambassadeurs uit
verschillende
onderwijskoepels (die vb.
drie-maandelijks
samenkomen);

• Verzamelen van bijkomende
feedback van alle gebruikers
(via vb. zes-maandelijkse
enquêtes of focusgroepen)

Kanalen

• Passieve kanalen zoals
nieuwsbrieven, de website,
een ambassadeursnetwerk,
mond-tot-mond-reclame, …;

• Actieve kanalen zoals
onderwijsbeurzen, -events,
de lerarenopleiding, …;

Klantsegmenten

Leerkrachten en leerlingen uit
basis- en secundair
onderwijs, het gewoon en
buitengewoon onderwijs,
over alle onderwijskoepels
heen

Activiteiten

“i-Learn als platform 
om digitale, 
educatieve 

toepassingen (van 
zowel commerciële als 

niet-commerciële 
ontwikkelaars) op 
laagdrempelige 

manier aan te reiken 
aan leerkrachten”

Waardepropositie

• Onderwijskoepels:
Verhogen van gedragenheid
binnen scholen t.o.v. i-
Learn alsook coachen en
begeleiden van scholen
m.b.t. i-Learn en het
gepersonaliseerd en digitaal
leren in de brede zin;

• Educatieve ontwikkelaars:
Ontsluiten van digitale tools
via het i-Learn-platform: zij
hebben de mogelijkheid om
op deze manier een brede
groep van scholen te
bereiken;

• Huidige gebruikers:
Promoten van i-Learn bij de
(nog) niet-gebruikers;

• Vlaamse Overheid:
Aanbieden van een
flankerend beleid m.b.t.
digitalisering van het
onderwijs;

Het businessmodel voor de continuering van de huidige versie van i-Learn (i-Learn 1.0) werd uitgewerkt 

5.3. Continuering i-Learn 1.0

i-Learn kan in de 

toekomst ook gebruikt 

worden voor andere 

klantsegmenten (vb. 

hoger onderwijs, 

volwassenonderwijs, 

avondonderwijs, …). 

Hiervoor dient het 

formaat/ de lay-out van 

het platform wel 

aangepast te worden aan 

de andere doelgroepen
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Er werd een eerste, voorwaardelijke inschatting gemaakt van de kosten verbonden aan dit businessmodel 
van i-Learn

5.3. Continuering i-Learn 1.0

Jaarlijkse kosten Bedrag 

Inhoudelijk en technische operationeel houden van i-Learn MyWay & i-Learn Academy €260.645,80

Technisch operationeel houden van i-Learn 1.0 MyWay € 102.500

Technisch operationeel houden van i-Learn 1.0 Academy € 54.425

Inhoudelijk operationeel houden i-Learn MyWay 1 VTE

Inhoudelijk operationeel houden i-Learn Academy 1,3 VTE

Ondersteunen van scholen via de vormingen in de i-Learn Academy €201.893,60

• Schooloverstijgende vormingen € 4.952

• Coaching op maat € 102.240

• Teacher Design Teams (geen huidige cijfers m.b.t. aantal afnames beschikbaar – zie ook p. 69)

• e-Learnings 0,6 VTE 

• Helpdesk 1,5 VTE

Vergoeding aan toolproviders € 2.440.000

Vergoeding aan educatieve ontwikkelaars voor hun tools (20 commerciële tools)* €2.440.000

De inschatting van de jaarlijkse kosten verbonden aan de continuering van i-Learn 1.0 is ongeveer gelijk aan ±€ 2.902.540

*Er wordt in dit businessmodel de assumptie genomen dat het aantal commerciële tools, beschikbaar op i-Learn, na april 2023 niet meer verder zal stijgen. Het aantal tools waarvoor een jaarlijkse licentiekost betaald 
dient te worden is dus gelijk aan 20 commerciële tools (zie ook p. 68).

Inschatting kosten

Rekening houdend met de bouwstenen van dit businessmodel van i-Learn werd een eerste inschatting gemaakt van de kosten. Aangezien er, in dit businessmodel 
uitgegaan wordt van de versie van i-Learn dat in april 2023 opgeleverd zal worden, bestaan de jaarlijkse kosten enerzijds uit het inhoudelijk en technisch operationeel 
houden van i-Learn My Way én i-Learn Academy en anderzijds uit de vergoeding aan de toolproviders beschikbaar op i-Learn.

DISCLAIMER - Bovenstaand overzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van de huidige beschikbare cijfers en een aantal hypothesen (zie ook pagina’s 67 - 69).
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Er werd een eerste, voorwaardelijke inschatting gemaakt van de kosten verbonden aan dit businessmodel 
van i-Learn

5.3. Continuering i-Learn 1.0

DISCLAIMER - Bovenstaand overzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van de huidige beschikbare cijfers en een aantal hypothesen (zie ook pagina’s 67 - 69).

Mogelijke prijs per leerling

In de toekomst kan er, voor de financiering van i-Learn 1.0, eventueel gekozen worden om (een deel van) de kosten van i-Learn door te rekenen naar de leerlingen. Op
basis van de kosten die momenteel beschikbaar zijn m.b.t. i-Learn 1.0 (nl. ±€ 2.902.540) zou er een prijs tussen € 20 (bij 150.000 leerlingen) en € 97 (bij 30.000
leerlingen) per jaar per leerling aangerekend dienen te worden, afhankelijk van het aantal leerlingen dat gebruik zal maken van i-Learn.

Aantal leerlingen Mogelijke prijs per leerling*

Indien effectief gebruik van i-Learn laag is 
(cf. aannames linkerkant van scenarioraamwerk p. 56)

±30.000 leerlingen4

(10% van de Vlaamse scholen waarvan 25% leerlingen in deze scholen i-Learn
effectief gebruiken)

± € 97

Indien effectief gebruik van i-Learn hoog is 
(cf. aannames rechterkant van scenarioraamwerk p. 56)

±150.000 leerlingen4

(50% van de Vlaamse scholen waarvan 25% leerlingen in deze scholen i-Learn
effectief gebruiken)

± € 20

*Deze prijs is exclusief de kosten verbonden aan de teacher design teams.

4Voor het berekenen van het aantal leerlingen werd gerekend met de cijfers van de totale schoolbevolking van schooljaar 2020 – 2021, zie https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/48367

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/48367
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Voor de uitrol van dit businessmodel van i-Learn werden een aantal volgende stappen/ succesfactoren 
geïdentificeerd

5.3. Continuering i-Learn 1.0

Vanaf mei 2022 Vanaf juni 2023

✓ Bepalen van de rol die de overheid wil innemen in het ecosysteem 
van het gepersonaliseerd en digitaal leren (zie ook p. 6); 

✓ Bijhouden van een financiële calculatie per kostenpost (door i-
Learn projectteam: imec, KU Leuven en itec) zodat er een duidelijk 
zicht gevormd kan worden op de vereiste middelen nodig om i-
Learn inhoudelijk en technisch operationeel te houden; 

✓ Opzetten van gesprekken met toolproviders m.b.t. eventuele 
kortingen inzake de licentiekosten; 

✓ Vormgeven van de governance m.b.t. i-Learn 1.0 (nl. wat is de 
rol van iedere actor);

✓ Bespreken op welke manier de overdracht zal gebeuren van i-
Learn projectteam naar de actor verantwoordelijk voor i-Learn 1.0; 

✓ Overdragen van het inhoudelijk en technisch operationeel 
houden van i-Learn van i-Learn projectteam naar de nieuwe 
governance voor i-Learn 1.0; 

✓ Opzetten van bijkomende informatiecampagnes m.b.t. de 
promotie van i-Learn naar andere gebruikers toe; 
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5.4. Ontwikkeling i-Learn 2.0
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Een derde mogelijk businessmodel
i.k.v. de verduurzaming van i-Learn is
i-Learn als centraal platform voor
gepersonaliseerd en digitaal leren
in het Vlaamse Onderwijs, dat
voldoet aan de noden en behoeften van
de scholen.

Naast de verdere uitvoering van de
voorziene taken voor de periode van
mei 2022 tot april 2023, dient er voor
dit businessmodel verder
geïnvesteerd te worden in de
doorontwikkeling van i-Learn (nl.
nieuwe functionaliteiten en breder
inzetbare componenten – zie ook p.
33).

Om dit businessmodel uit te werken is
het aangewezen om de gedragenheid
omtrent i-Learn bij de educatieve
ontwikkelaars te verhogen.
Bijkomend zou het aantal tools
gekoppeld en geïntegreerd op i-Learn
verder uitgebreid moeten worden.

De betalingsbereidheid voor scholen
voor een platform zoals i-Learn 2.0
wordt verwacht hoger te liggen i.v.m.
deze voor i-Learn 1.0 aangezien dit
businessmodel beantwoordt aan de
behoeften van scholen en leerkrachten.

Het businessmodel voor de ontwikkeling van i-Learn 2.0 werd uitgewerkt 

5.4. Ontwikkeling i-Learn 2.0

i-Learn kan in de 

toekomst ook gebruikt 

worden voor andere 

klantsegmenten (vb. 

hoger onderwijs, 

volwassenonderwijs, 

avondonderwijs, …). 

Hiervoor dient het 

formaat/ de lay-out van 

het platform wel 

aangepast te worden aan 

de andere doelgroepen

Strategische partners

• Inhoudelijk up-to-date houden
van i-Learn My Way en i-Learn
Academy;

• Technisch up-to-date houden
van i-Learn MyWay en i-Learn
Academy;

• Integreren van nieuwe digitale
tools, platformen en methodes
op het i-Learn-platform;

• Ondersteunen van leerkrachten
via de i-Learn Academy

• Uitvoeren van de
kwaliteitsbewaking

Kostenstructuur

• Jaarlijkse kost technisch operationeel houden i-Learn;

• Kostprijs aantal VTE nodig voor inhoudelijk operationeel houden i-Learn
MyWay;

• Kostprijs aantal VTE nodig inhoudelijk operationeel houden i-Learn
Academy;

• Vergoeding commerciële tools beschikbaar op i-Learn

• Kostprijs voor verdere ontwikkeling van i-Learn 2.0 (bijkomende 
functionaliteiten en breed inzetbare componenten); 

Middelen 

• Personeel en de juiste
competenties voor het
inhoudelijk en technisch
operationeel houden van i-
Learn;

• i-Learn-platform

• Financiering voor de verdere
doorontwikkeling van i-Learn;

Inkomstenstromen

De betalingsbereidheid bij scholen voor een platform zoals i-Learn 2.0 wordt
verwacht hoger te liggen i.v.m. deze voor i-Learn 1.0. De doorontwikkeling van
i-Learn (nl. i-Learn 2.0) beantwoordt aan de behoeften van scholen en
leerkrachten. Bijkomend zullen er ook meer leersporen ontwikkeld worden en
zal de bibliotheek verder uitgebreid zijn. Er dient echter wel rekening gehouden
te worden met de maximumfactuur in het basisonderwijs en de beschikbare
werkingsmiddelen in het secundair onderwijs. Eventueel kan er ruimte voor i-
Learn gecreëerd worden als de kost van het digitaal lesmateriaal lager is dan
dat van fysieke leerboeken, en i-Learn prijsdrukkend kan werken op licenties
van digitale tools, methodes en platformen.

Klantrelaties

• Verzekeren van nauwe
klantrelaties door een VTE te
voorzien die ten allen tijde
bereikbaar is voor de
gebruikers;

• Opzetten van een
ambassadeursnetwerk met
ambassadeurs uit
verschillende
onderwijskoepels (die vb. 3
maandelijks samenkomen);

• Verzamelen van bijkomende
feedback van alle gebruikers
(via vb. 6 maandelijkse
enquêtes of focusgroepen)

Kanalen

• Passieve kanalen zoals
nieuwsbrieven, de website,
een ambassadeursnetwerk,
mond-tot-mond-reclame, …;

• Actieve kanalen zoals
onderwijsbeurzen, -events,
de lerarenopleiding, …;

Klantsegmenten

Leerkrachten en leerlingen uit
basis- en secundair
onderwijs, het gewoon en
buitengewoon onderwijs,
over alle onderwijskoepels
heen

Activiteiten

“i-Learn als centraal 
platform voor 

gepersonaliseerd en 
digitaal leren in het 
Vlaamse Onderwijs”

Waardepropositie

• Onderwijskoepels:
Verhogen van
gedragenheid binnen
scholen t.o.v. i-Learn
alsook coachen en
begeleiden van scholen
m.b.t. i-Learn en het
gepersonaliseerd en
digitaal leren in de brede
zin;

• Educatieve ontwikkelaars:
Ontsluiten van digitale
tools via het i-Learn-
platform.; zij hebben de
mogelijkheid om op deze
manier een brede groep
van scholen te bereiken;

• Huidige gebruikers:
Promoten van i-Learn bij
de (nog) niet-gebruikers;

• Vlaamse Overheid:
Aanbieden van een
flankerend beleid m.b.t.
digitalisering van het
onderwijs
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Er werd een eerste, voorwaardelijke inschatting gemaakt van de kosten verbonden aan dit businessmodel 
van i-Learn

5.4. Ontwikkeling i-Learn 2.0

Jaarlijkse kosten Bedrag 

Inhoudelijk en technische operationeel houden van i-Learn MyWay & i-Learn Academy €504.727

Technisch operationeel houden van i-Learn 2.0 MyWay € 102.500

Technisch operationeel houden van i-Learn 2.0 Academy € 142.925

Inhoudelijk operationeel houden i-Learn MyWay 2,5 VTE

Inhoudelijk operationeel houden i-Learn Academy 3,25 VTE

Ondersteunen van scholen via de vormingen in de i-Learn Academy €630.661,6

• Schooloverstijgende vormingen € 24.760

• Coaching op maat € 511.200

• Teacher Design Teams (geen huidige cijfers m.b.t. aantal afnames beschikbaar – zie ook p. 55)

• e-Learnings 0,6 VTE 

• Helpdesk 1,5 VTE

Vergoeding aan toolproviders €3.660.000

Vergoeding aan educatieve ontwikkelaars voor hun tools (30 commerciële tools)* €3.660.000

De inschatting van de jaarlijkse kosten van i-Learn 2.0 is ongeveer gelijk aan ±€4.795.389

*Er wordt in dit businessmodel de assumptie genomen dat het aantal commerciële tools, beschikbaar op i-Learn, in de toekomst uitgebreid zal worden met 10 commerciële tools (tot 30 tools). 

Inschatting kosten

Rekening houdend met de bouwstenen van dit businessmodel van i-Learn werd een eerste inschatting van de jaarlijkse kosten gemaakt. De jaarlijkse kosten bestaan uit 
het inhoudelijk en technisch operationeel houden van i-Learn My Way én i-Learn Academy alsook de vergoeding aan de toolproviders. Naast de jaarlijkse kost 
dient er in dit businessmodel ook rekening gehouden te worden met de eenmalige kost verbonden aan de doorontwikkeling van i-Learn (naar i-Learn 2.0 – zie p. 19), 
die werd ingeschat op € 5.000.000 alsook de integratiekost voor de 10 bijkomende commerciële tools.

DISCLAIMER - Bovenstaand overzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van de huidige beschikbare cijfers en een aantal hypothesen (zie ook pagina’s 67 - 69).
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Er werd een eerste, voorwaardelijke inschatting gemaakt van de kosten verbonden aan dit businessmodel 
van i-Learn

5.4. Ontwikkeling i-Learn 2.0

DISCLAIMER - Bovenstaand overzicht betreft een zeer voorwaardelijke inschatting van de kosten waarbij er werd vertrokken van de huidige beschikbare cijfers en een aantal hypothesen (zie ook pagina’s 67 - 69).

Mogelijke prijs per leerling

In de toekomst kan er, voor de financiering van i-Learn 2.0, eventueel gekozen worden om (een deel van) de kosten van i-Learn door te rekenen naar de leerlingen. Op
basis van de kosten die momenteel beschikbaar zijn m.b.t. i-Learn 2.0 (nl. ±€4.795.389) zou er een prijs tussen €32 (bij 150.000 leerlingen) en €160 (bij 30.000 leerlingen)
per jaar per leerling aangerekend dienen te worden, afhankelijk van het aantal leerlingen dat gebruik zal maken van i-Learn.

Aantal leerlingen Mogelijke prijs per leerling*

Indien effectief gebruik van i-Learn laag is 
(cf. aannames linkerkant van scenarioraamwerk p. 56)

±30.000 leerlingen5

(10% van de Vlaamse scholen waarvan 25% leerlingen in deze scholen i-Learn
effectief gebruiken)

± € 160

Indien effectief gebruik van i-Learn hoog is 
(cf. aannames rechterkant van scenarioraamwerk p. 56)

±150.000 leerlingen5

(50% van de Vlaamse scholen waarvan 25% leerlingen in deze scholen i-Learn
effectief gebruiken)

± € 32

*Deze prijs is exclusief de kosten verbonden aan de teacher design teams en de eenmalige investering voor de doorontwikkeling en integratie van nieuwe tools. 

5Voor het berekenen van het aantal leerlingen werd gerekend met de cijfers van de totale schoolbevolking van schooljaar 2020 – 2021, zie https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/48367

Eenmalige kosten Bedrag 

Investering doorontwikkeling i-Learn 2.0 (nl nieuwe functionaliteiten en breed inzetbare componenten – zie ook p. 33) € 5.000.000

Integratiekost voor 10 bijkomende commerciële tools € 130.000

De inschatting van de eenmalige kosten van i-Learn 2.0 is ongeveer gelijk aan € 5.130.000

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/48367
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Voor de uitrol van dit businessmodel van i-Learn werden een aantal volgende stappen/ succesfactoren 
geïdentificeerd

5.4. Ontwikkeling i-Learn 2.0

✓ Bepalen van de rol die de overheid wil innemen in het ecosysteem 
van het gepersonaliseerd en digitaal leren (zie ook p. 64); 

✓ Beslissen wie de nieuwe functionaliteiten en bredere 
inzetbare componenten van i-Learn 2.0 verder zal ontwikkelen;

✓ Bijhouden van een financiële calculatie per kostenpost (door 
IMEC) zodat er een duidelijk zicht gevormd kan worden op de 
vereiste middelen nodig om i-Learn inhoudelijk en technisch 
operationeel te houden; 

✓ Opzetten van governance alsook duidelijke targets voor de 
ontwikkelperiode van de nieuwe functionaliteiten en de breder 
inzetbare componenten (vb. projectgroep met evenwaardige 
deelname van onderwijs en VLAIO, klankbordgroep met 
vertegenwoordiging van alle stakeholders); 

✓ Bouwen aan een sterk ecosysteem rond i-Learn 2.0 met een 
duidelijke governancestructuur; 

Vanaf 2025Vanaf mei 2022 Juni 2023 – Juni 2025

✓ Overdragen van het inhoudelijk en 
technisch operationeel houden van i-Learn
naar de nieuwe governance voor i-Learn
2.0; 

✓ Opzetten van bijkomende 
informatiecampagnes m.b.t. de promotie 
van i-Learn naar andere gebruikers toe; 

✓ Overdragen van inhoudelijk en 
technisch operationeel houden van 
nieuwe functionaliteiten van het i-
Learn projectteam naar nieuwe 
governance voor i-Learn 2.0

Doorontwikkeling i-Learn
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6. Bijlagen 
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Bijlage 1

Bijkomende informatie stand van zaken 
i-Learn
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Tools en platformen in opbouwBeschikbare tools en platformen

Bijlage 1 - Bijkomende informatie stand van zaken i-Learn
Er zijn momenteel ongeveer 45 digitale tools en platformen beschikbaar via i-Learn
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Bijlage 2

Overzicht planning stakeholder-interviews
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Bijlage 2 – Overzicht planning stakeholder-interviews

Stakeholders Datum interview

Departement Onderwijs & Vorming Woensdag 15 februari 2022, 10u00 – 11u00

Die Keure Woensdag 16 februari 2022, 13u00 – 14u30

Bookwidgets Vrijdag 18 februari 2022, 10u00 – 11u30

Meemoo Dinsdag 22 februari 2022, 14u00 – 15u30

POV & GO! Dinsdag 22 februari 2022, 16u00 – 17u30

KOV Woensdag 23 februari 2022, 16u00 – 17u30

VLAIO Maandag 28 februari 2022, 8u30 – 10u00

Signpost & Weezooz Maandag 28 februari 2022, 15u00 – 16u30

Onderwijs pedagoog Maandag 7 maart 2022, 10u00 – 11u30

KlasCement Maandag 7 maart 2022, 13u00 – 14u30

GEWU Donderdag 10 maart 2022, 13u00 – 14u30

OVSG & OVSG+ Vrijdag 11 maart 2022, 10u00 – 11u30

Schoolmakers Maandag 14 maart 2022, 13u00 – 14u30

Smartschool Dinsdag 28 maart 2022, 9u00 – 10u00
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Bijlage 3

Resultaten analyse survey
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Bijlage 3 – Resultaten analyse survey

De resultaten van de survey kunnen teruggevonden worden 
in het apart document opgeleverd als bijlage van dit 
onderzoek. 
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Bijlage 4

Overzicht planning focusgroepen
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Bijlage 4 – Overzicht planning focusgroepen 

Naam Aantal deelnemers Datum

Focusgroep pilootscholen 2 deelnemers Maandag 21 maart 2022, 15u30-17u00

Focusgroep gebruikers 1 12 deelnemers Maandag 28 maart 2022, 15u30-17u00

Focusgroep gebruikers 2 8 deelnemers Woensdag 30 maart 2022, 15u00-16u30

Interview niet-gebruiker 1 1 deelnemer Woensdag 23 maart 2022, 9u00-10u30

Interview niet-gebruiker 2 & 3 2 deelnemers Dinsdag 12 April 2022, 10u00-11u30
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Bijlage 5

Bijkomende informatie scenario-aanpak 
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Bijlage 5 – Bijkomende informatie scenario-aanpak 
Om een eventuele verduurzaming van i-Learn te verkennen werden scenario’s uitgewerkt op basis van de 
inzichten uit de omgevingsanalyse 

Scenarioplanning is een effectief hulpmiddel om organisaties te helpen bij het maken van strategische beslissingen. Scenario’s zijn een methodisch, getest en 

krachtig hulpmiddel om de toekomst te verkennen. Ze geven inzichten in de mogelijke contextsituaties waarbinnen i-Learn zal opereren in de toekomst. 

Rijke, datagestuurde 

verhalen over morgen 

vertellen, die helpen om 

vandaag betere 

beslissingen te maken

Waarschijnlijke en 

logische hypotheses over 

de toekomst gebruiken, 

om zo het denken te 

verruimen en de 

conventionele kennis uit 

te dagen

Gericht zijn op de 

externe omgeving die 

een impact heeft op uw 

plannen, en bepaalde 

keuzes kan afdwingen

Een hulpmiddel zijn om 

onvoorziene 

gebeurtenissen te 

identificeren en te 

beoordelen, en de 

veerkracht en flexibiliteit 

van strategie te testen

Scenario’s kunnen de besluitvorming ondersteunen 

en versnellen omdat ze: 

De scenario-aanpak omvat typisch 4 stappen om te komen tot de toekomstige 

scenarioraamwerken: 

Formuleer de 
centrale 
vraag

Identificeer de 
drijvende 
krachten

Bepaal de 
kritische 
onzekerheden

Definieer de 
scenario’s

Formuleer de centrale vraag waarop je, met de 
scenario-aanpak, een antwoord wil kennen

Drijvende krachten zijn bepalende factoren voor 
toekomstige veranderingen

Kritische onzekerheden zijn drijvende krachten met 
een hoge onzekerheid en impact op de toekomst 

Creëer een kader om de verschillende toekomstsituaties 
beter te begrijpen 

1

2

3

4
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Bijlage 5 – Bijkomende informatie scenario-aanpak 
De centrale vraag voor dit onderzoek werd geformuleerd

De eerste stap in de scenario-aanpak is het definiëren van de centrale vraag. De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt:

Onder welke vorm kan i-Learn, al dan niet, blijven 
bestaan en eventueel doorontwikkeld worden?

“

”
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Bijlage 5 – Bijkomende informatie scenario-aanpak 
Drijvende krachten laten ons toe om toekomstige scenario’s vorm te geven

INTERNE 

ORGANISATIE

CONTEXT 

SECTOR

› i-Learn bevat twee belangrijke hoofdcomponenten: i-Learn MyWay en i-Learn Academy en berust op 5 
belangrijke bouwstenen;

› In het huidige toolaanbod van i-Learn zitten ongeveer 45 tools met meer dan 500.000 activiteiten; 

› 10% van de scholen (#360) is tot op heden definitief geregistreerd voor i-Learn. In 30% van de geregistreerde 
scholen (#109) zijn de leerkrachten actief aan de slag met i-Learn. 14% van de registreerde scholen (#52) 
maakt actief gebruik van i-Learn samen met de leerlingen; 

› Geschat budget voor verdere doorontwikkeling van i-Learn (geaggregeerde datagedreven adaptiviteit, 
geavanceerde learning analytics & dashboarden, verrijken i-Learn Academy, interoperabiliteit, uniforme 
metadatering) wordt, door het i-Learn projectteam (imec, KU Leuven en itec) ingeschat op € 5 miljoen; 

› Nood aan blijvende technologische ontwikkelingen om het i-Learn-platform optimaal en up-to-date te houden;

Op basis van de omgevingsanalyse werden de drijvende krachten voor i-Learn op drie niveaus in kaart gebracht: de interne organisatie, de sector en de
context waar i-Learn deel van uitmaakt. Deze drijvende krachten zijn relevante trends die een impact hebben op de toekomstige scenario’s voor i-Learn.

› Gepersonaliseerd leren wint aan belang en maakt deel uit van de toekomstvisie van de content providers; 

› De omzet van educatieve uitgeverijen in Vlaanderen is eerder beperkt (€45 miljoen in BO en €60 miljoen in 
SO). Het aantal spelers op de markt neemt wel toe; 

› Onderwijsnetten erkennen het belang van gepersonaliseerd en digitaal leren en staan op om scholen hierin te 
ondersteunen/ te coachen; 

› Scholen erkennen het belang van gepersonaliseerd en digitaal leren maar de betalingsbereidheid voor digitale 
tools, platformen of methodes is eerder beperkt. Het doorrekenen van een kostprijs voor i-Learn via de 
ouderbijdrage kan ook op weinig draagvlak rekenen; 

› i-Learn wordt door sommige (educatieve) ontwikkelaars beschouwd als marktverstorend;  

› Belang van digitalisering in het Vlaamse onderwijs (Digisprong, “Blended Classroom”, impact van COVID-19) 
alsook de professionalisering van leerkrachten;

› Gepersonaliseerd leren vergt een sterke digitale onderbouw;

› Ontwikkelingen die i-Learn potentieel in de toekomst “overbodig” maken kunnen een gevaar zijn; 

› Departement Onderwijs & Vorming werkt aan een single sign-on voor leerlingen (LeerID);

› Vlaamse Overheid investeert sterk in de digitalisering van het onderwijs;

› In andere landen wordt ook in verhoogde mate ingezet op gepersonaliseerd en digitaal leren;
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Bijlage 5 – Bijkomende informatie scenario-aanpak 
Kritische onzekerheden zijn drijvende krachten met een hoge onzekerheid en impact op de toekomst 

Na het identificeren van de drijvende krachten (vorige pagina) werd voor elk van de drijvende krachten de mate van onzekerheid en de mate waarin er een impact is 

op i-Learn ingeschat. Door beide inschattingen te combineren werden twee kritische onzekerheden voor het opstellen van de scenariomatrix geselecteerd. Kritische 

onzekerheden zijn drijvende krachten die het potentieel hebben om de toekomst in de een of andere richting te sturen. In de tabel hierna worden de verschillende 

drijvende krachten met de bijhorende inschatting op vlak van onzekerheid en impact en de geselecteerde kritische onzekerheden weergegeven.

Drijvende krachten Onzekerheid Impact Conclusie

DIGITALE COMPETENTIES VAN DE LEERKRACHTEN Laag Hoog DRIJVENDE KRACHT

BETALINGSBEREIDHEID SCHOLEN VOOR GEPERSONALISEERD EN DIGITAAL LEREN Gemiddeld Hoog DRIJVENDE KRACHT

BETALINGSBEREIDHEID SCHOLEN VOOR I-LEARN Hoog Hoog KRITISCHE ONZEKERHEID

EFFECTIEF GEBRUIK I-LEARN IN SCHOLEN Hoog Hoog KRITISCHE ONZEKERHEID

GEDRAGENHEID I-LEARN BIJ EDUCATIEVE ONTWIKKELAARS Hoog Hoog KRITISCHE ONZEKERHEID

GEDRAGENHEID I-LEARN BIJ ONDERWIJSKOEPELS Gemiddeld Gemiddeld DRIJVENDE KRACHT

Tabel: Inschatting mate van onzekerheid en impact drijvende krachten 

Voor het vormgeven van de scenarioraamwerken werd gewerkt met de hypothese dat het effectief gebruik van i-Learn in scholen gelijk stijgt met de betalingsbereidheid van scholen voor i-Learn. Deze twee kritische 
onzekerheden werden dus samengenomen.
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Bijlage 6

Bijkomende informatie businessmodellen 
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Bijlage 6 – Bijkomende informatie businessmodellen 
Voor het uitwerken van de businessmodellen van i-Learn werd het business model canvas gebruikt

• Wat zijn de voornaamste inkomststromen gerelateerd aan dit proces? 

• Voor welke zaken zijn de klanten bereid te betalen? 

• Voor wat betalen ze reeds en hoeveel?

• … 

Partners

• Wie zijn de voornaamste 

partners van dit proces? 

• Welke activiteiten voeren

zij uit? 

• Welke resources verkrijgt dit 

proces van deze partners? 

• …

Activiteiten

• Wat zijn de kernactiviteiten 

van dit proces? 

• Wat is de juridische context 

van deze activiteiten? Wat is 

de impact hiervan? 

• …

Value proposition

• Welke onderscheidende 

waarde biedt dit proces aan 

klanten? 

• Welke klantenproblemen lost 

dit proces op?

• Welke klantennoden komt dit 

proces tegemoet? 

• …

Klantensegmenten

• Voor wie creëert dit proces 

waarde?

• Wie zijn de voornaamste 

klanten van dit proces of 

wat zijn de prioritaire 

klantensegmenten? 

• …  

• Wat zijn de belangrijkste kosten gerelateerd aan dit proces? 

• Welke resources veroorzaken de hoogste kost? 

• Welke activiteiten veroorzaken de hoogste kost?

• …

Resources

• Welke voornaamste 

resources vereist dit proces?

• Huidige organisatievorm?

• Personeelsplanning?  

• …

Klantenrelaties

• Welke relatie verwachten de 

klantengroepen binnen dit 

proces? 

• Wat is voor hen prioritair?

• Welke klantenrelaties 

bestaan er vandaag? 

• …
Kanalen

• Via welke kanalen worden de 

klanten van dit proces 

bereikt? 

• Welke kanalen zijn het meest 

(kosten-)efficiënt?

• …

Koststructuur Inkomststromen

Een businessmodel moet duidelijkheid bieden in hoe een organisatie of een project waarde creëert – zowel voor de uitvoerder, voor klanten als voor

stakeholders. De status quo durven herdenken is belangrijk; een model dat de voorbije jaren werkte, is niet per se ook geschikt voor de komende vijf jaar. Om

een businessmodel succesvol en geschikt te houden, is het nodig om op regelmatige basis verschillende aspecten van dat businessmodel te gaan herbekijken en

eventueel bij te schaven. Het Business Model Canvas biedt een mooie houvast inzake die verschillende aspecten, en zorgt er zo voor dat alle nodige aspecten belicht

worden.
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Bijlage 6 – Bijkomende informatie businessmodellen 
De gemiddelde kost voor schooloverstijgende vormingen en coaching op maat werd berekend op basis van 
onderstaande gegevens 

Detail kosten Kostprijs

Schooloverstijgende vormingen

Online
1 dagdeel (3 uur) € 610

2 dagdelen (6 uur) € 1080

Offline
1 dagdeel (3 uur) € 740*

2 dagdelen (6 uur) € 1170**

Coaching op maat

Online
1 dagdeel (3 uur) € 565

2 dagdelen (6 uur) € 1040

Offline
1 dagdeel (3 uur) € 620*

2 dagdelen (6 uur) € 1135**

* Inclusief huur van de locatie (indien van toepassing).
** Inclusief huur van de locatie (indien van toepassing) en lunch. De selectie van onderwerpen en de frequentie waarmee deze vormingen worden georganiseerd, vormt mede deel van de studie naar het bepalen van 
het meest optimale aanbod voor de leerkrachten.
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