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ABSTRACT  

 

De tablet wordt vandaag in de media onthaald als de heilige graal van het onderwijs. 

Hoewel het device heel wat mogelijkheden schept voor educatieve uitgevers, stelt het 

de educatieve uitgever voor grote uitdagingen. Niet alleen worden de papieren 

leermiddelen afkomstig van educatieve uitgevers als het grote obstakel gekenschetst 

dat goed en slecht onderwijs van elkaar scheidt. Met de mobiele devices en de 

software-economie (“app economy”) die zich daarrond flaneert, komt de educatieve 

uitgever tevens terecht in het mobiele ecosysteem . We openen het blikveld naar buiten 

de waardeketen van het boek, om de educatieve uitgever een plaats te geven binnen het 

mobiele ecosysteem, de markt voor mobiele goederen en diensten. In deze context 

moeten we niet alleen de vraag beantwoorden hoe waarde kan worden gecreëerd, 

maar ook wie controle heeft over het waardenetwerk (Ballon, 2009). 

Convergentietendensen zorgen ervoor dat de scheidingslijn tussen content, software en 

hardware steeds vager wordt. We  tonen hoe in de app economy de kerncompetenties 

van de educatieve uitgever onder druk staan, door de architecturele innovatie die de 

overgang van content opgevat als software in zich draagt. Het stijgende belang van 

technologie in deze contentsector, maakt dat waardecreatie buiten de grenzen van een 

onderneming treedt, en partnerships steeds belangrijker worden. Op basis van 

literatuurstudie en gesprekken met de belangrijkste actoren binnen het secundaire 

educatieve boekenvak en haar brede omgeving, reiken we strategieën aan voor de 

educatieve uitgever, geconceptualiseerd als trade-offs die de waarde-en controlepositie 

in het waardenetwerk (kunnen) beïnvloeden.  
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1. WHAT’S APP?  

 

De tablet computer verovert langzaam maar zeker de harten van talloze gebruikers. 

Deze uiterst mobiele computer, volledig of voornamelijk aangestuurd door een 

touchscreen, werd een heus succes nadat Apple haar iPad in 2010 op de markt zette. De 

andere toestellenbouwers volgden snel. Het recente Digimeter-onderzoek geeft aan dat 

vandaag 13% van de populatie beschikt over een tablet (IBBT, 2012). In Everett 

Rogers’ termen betekent dit dat we zijn aanbeland bij de ‘early adopters’ – Geoffrey 

Moore noemt ze visionaries. Het Apestaartjaren-onderzoek meldt dat maar liefst één 

vijfde van de jongeren over een tablet beschikt (Segal et al., 2012).  

Tablet computers zijn tevens goed op weg om succesvol hun weg te banen naar onze 

scholen. Twee Vlaamse scholen, één in Sint-Niklaas en één in Blankenberge, zien het 

device als de manier om volwaardige ICT-integratie te bereiken. Andere scholen starten 

met projecten met de tablet (Ronsijn, persoonlijk mededeling, 29 juni 2012). De 

“paperless classroom”, een term uit het utopisch discours rond ICT in de klas uit de 

vroege jaren, lijkt plots een haalbaar en nastrevenswaardig ideaal. Daar zal ook de 

groene hype wel iets mee te maken hebben. 

Het is een constante bij de opkomst van elke nieuwe technologie: de mogelijkheden 

voor het onderwijs lijken oneindig maar daartegenover komen ook angsten te staan 

van verlies en culturele teloorgang (Buckingham, 2006, p. 75). Wanneer Saskia Van 

Uffelen propageert dat we van alle scholen “Steve Jobs-scholen” moeten maken, waar 

dure schoolboeken worden afgeschaft en waar in de plaats daarvan elke leerling 

beschikt over een iPad voorzien van digitale lespakketten, komen daar zowel 

enthousiaste als verdedigende geluiden op (De Bruyckere, 2012; Delrue, 2012; herbots, 

2012; Van Uffelen, 2012; Woussen, 2012). Ook Robert Voorhamme, sp.a-schepen van 

onderwijs in Antwerpen, pleit in zijn boek over de toekomst van het onderwijs voor het 

invoeren van nieuwe technologie. Al laat hij hierbij in het midden of dat een tablet of 

laptop moet zijn - alweer gaat technologie ten koste van de in een digitale wereld 

“wereldvreemde” papieren handboeken en werkmappen.  

Handboeken moeten het duidelijk bekopen in een context waar tablets aan belang 

winnen. Het moge duidelijk zijn dat het populaire en utopische discours graag het 

onderscheid vergeet te maken tussen hardware, software en content. Geert Van den 
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Bossche, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV), 

verwoordt het dan ook treffend: “Tablets vervangen geen schoolboeken, op tablets kan 

je schoolboeken lezen” (aangehaald in Woussen, 2012). Toch moeten educatieve 

uitgeverijen, al lang meer dan uitgevers van print-of foliomateriaal, grondig nadenken 

over de toegevoegde waarde die zij kunnen bieden aan de markt (Seynaeve, 2011). 

Bovendien is het businessmodel, waarbij digitaal vooral wordt ingezet om het papieren 

materiaal te ondersteunen, niet bestand tegen een 100% digitale omgeving. Een 

benadering van de komst van tablets in de klas vanuit het perspectief van de educatieve 

uitgever, verdient dan ook een waardige behandeling. Hoe wordt de educatieve 

uitgeverij beïnvloed door die mobiele omgeving? Met de mobiele devices en de 

software-economie (“app economy”) die zich daarrond flaneert, komt de educatieve 

uitgever terecht in dat mobiele ecosysteem – een complex netwerk van ondernemingen 

die direct of indirect met elkaar in verbinding staan om mobiele producten en diensten 

naar de eindconsument te brengen (Basole, 2009). Het mobiele ecosysteem wordt 

gekenmerkt door een titanenstrijd tussen de platformen van Apple en Google, beiden 

strijdend om platform leadership. Waarde creëren met een dienst of product in zo’n  

netwerk, gaat de grenzen van één enkele onderneming te buiten – waarde wordt 

gecreëerd door een samenspel van de verschillende partijen in het netwerk. Ballon 

(2007, p. 14) zegt dat in zo’n context:  

 

 

“ the guiding question of a business model has become “Who controls the 

value network and the overall system design” just as much as “Is 

substantial value being produced by this model (or not)”.   
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Aan dit inzicht zullen we onze analyse verder ophangen. Dit vormen de 

onderzoeksvragen die we zullen trachten te beantwoorden:  

A. Welke invloed gaat uit van het mobiele ecosysteem op de strategische 

positie van educatieve uitgevers?  

 

- Wat zijn de kenmerken van het mobiele ecosysteem en de app economy?  

- Wat doet een educatieve uitgever secundair onderwijs in Vlaanderen anno 

2012?  

- Verandert de manier waarop de educatieve uitgever waarde kan creëren in 

de app economy?  

-  Verandert de controlepositie van de educatieve uitgever in de app economy?  

 

B. Welke strategieën kan een educatieve uitgever zich aanmeten in deze 

nieuwe context?  
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2. ONDERZOEKSONDERWERP, METHODE EN 

THEORETISCH PERSPECTIEF  
 

2.1 ONDERZOEKSONDERWERP  

2.1.1 DE BREDERE CONTEXT 
  

Dit werk wil zeer concreet de uitdagingen schetsen waar educatieve uitgevers vandaag 

voor staan met de opmars van de tablet computers naar de klaslokalen. De komst van 

dit mobiele device stelt de uitgevers enerzijds voor  een bijzondere uitdaging. 

Tegelijkertijd zijn er ook mogelijkheden. Dit komt vandaag vooral tot uiting in het 

lanceren van apps, de welgekende kleine softwaretoepassingen. Het betoog in de media 

is vaak van die aard, dat de tablet wordt onthaald als de heilige graal van het onderwijs. 

Het papieren handboek vormt dan hét obstakel dat goed en slecht onderwijs van elkaar 

scheidt.  

Men verliest hier uit het oog dat educatieve uitgevers al 10 jaar actief zijn op digitaal 

vlak. Educatieve uitgeverijen bieden wel degelijk oefeningen aan op digitale 

leerplatformen, hebben heuse 3D-games klaar en bieden met bordboeken reeds 

interactieve content aan. Seynaeve (2011, p. 65) wijst op het feit dat het uitgeven van 

‘boeken’ zeker in het geval van de educatieve uitgever ruim geïnterpreteerd moet 

worden. Toch bleef dit elektronisch aanbod supplementair bij de “leermethode”.  

Maar, de tablet lijkt op dit moment  het device dat volwaardige ICT-integratie in het 

onderwijs zal toelaten. De pilootscholen in Blankenberge en Sint-Niklaas worden met 

duizend ogen bekeken. Zal de tablet inderdaad zorgen voor meer interactiviteit, een 

betere kwaliteit van het onderwijs, een groter engagement bij de leerlingen? Is het 

mobiele aspect van deze technologie hetgene waar iedereen jarenlang op heeft 

gewacht? Is de tablet het device dat deze verwachtingen zal invullen, rekening houdend 

met het gewicht dat kostprijs krijgt in het Vlaamse Onderwijsveld, zowel als gelijke 

kansen? We zitten hier toch in een andere situatie dan in de Angelsaksische wereld, 

waar flexibeler kan geëxperimenteerd worden. Dat zijn echter vragen die in dit werk 

niet zullen beantwoord worden. We bekijken het issue van tablets in de school vanuit 

een business-standpunt, namelijk dat van de educatieve uitgever. Hoe wordt de 

educatieve uitgeverij beïnvloed door die mobiele omgeving?  
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Ik wil hiermee aan educatieve uitgevers een nieuwe invalshoek geven op de nieuwe 

businesscontext van mobiel waarin zij zich nu gaan bewegen. Uiteraard zijn zij zelf 

bezig met deze nieuwe ontwikkelingen. Zo vertelt Michel Sanne (Plantyn) in een 

interview met Boekblad: “We zijn nu op een scharnierpunt van folio naar digitaal. We 

bereiden dat ook al voor. Ik kan de uren niet tellen dat we brainstormen over 

verdienmodellen, bezig zijn met het clearen van rechten op het cijfermateriaal uit 

databanken of praten met technologiebedrijven die mogelijk onze partners kunnen 

worden” (Dessing, 2012).  

Deze nieuwe invalshoek reik ik aan vanuit mijn positie van sociale wetenschapper in 

nieuwe media, terwijl ik wel de voeling behoud met de sector door terug te koppelen. 

Veel informatie zal in de sector misschien ervaren worden als ‘vloeken in de kerk’. 

Educatieve uitgeverijen zijn namelijk fier op hun folioproducten. Het is hun core 

business. Kunnen we content bijvoorbeeld zomaar herleiden tot software? Wat blijft 

over van een leermethode zonder ordening, vormgeving of kwaliteitscontrole door de 

uitgeverij? Hoe kunnen we een leertraject garanderen als we tegelijkertijd meer 

vrijheid willen bieden aan de leerkracht en leerling? Hoe kunnen we de digitalisering 

omarmen zonder onherkenbaar te worden? Het zijn vragen waar elke uitgeverij mee 

worstelt. Het is nu ook eenmaal zo dat we met het mobiele (tablet, smartphone) in een 

gehypete wereld terecht komen, zeker wat haar gebruik in het onderwijs betreft. Deze 

devices lijken weliswaar een zekere toekomst te hebben, maar we kunnen niet zeggen 

dat deze reeds hun plaats in het leven van allen hebben verworven, ze zijn met andere 

woorden nog niet ‘gedomesticeerd’. Bovendien is de diffusie over de maatschappij ook 

nog niet al te sterk doorgezet. Moore’s chasm is nog niet overbrugd (1999).  

Enthousiastelingen van de komst van de tabletscholen opperen dat men de dure, 

papieren handboeken overboord kan gooien ten voordele van de tablet in de klas. De  

toegang tot de gratis content op het web moet volgens hen volstaan om het leerproces 

mee op te bouwen. De realiteit toont echter een omgekeerde beweging: de 

tabletscholen doen beroep op hun vertrouwde leveranciers van educatieve content om 

hun tablets van content te voorzien.  Een tablet vervangt (voorlopig?)dus geen 

handboeken, maar is een device waarop je deze kan lezen (Van den Bossche, 2012). 

Maar de uitgevers moeten hun positie bepalen.  
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2.1.2 AFBAKENING  
 

Voor dit onderzoek heb ik me toegespitst op het onderzoeken van de positie van de   de 

educatieve uitgevers van het secundair onderwijs in de mobiele omgeving. Hoewel 

deze gedeeltelijk overlappen met de uitgevers van het basisonderwijs, was een 

afbakening wenselijk omdat:  

- de directe aanleiding voor dit onderzoek samenhangt met het invoeren van de 

tablet in enkele secundaire scholen in Vlaanderen, m.n. in Blankenberge en Sint-

Niklaas;  

- de tablet niet onmiddellijk zal worden ingevoerd in het lager onderwijs omwille 

van het bestaan van de maximumfactuur, waarbij het behalen van de 

eindtermen voor leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs gratis moet zijn, 

en de bijkomende kosten (van bijvoorbeeld een tablet) op de school terecht 

komen (Kabinet Onderwijs en Vorming, 2007). Bovendien ligt de focus van het 

ministerie niet bij de mogelijkheden van de tablet voor het onderwijs in 

Vlaanderen.  

We plaatsen de educatieve uitgevers in deze thesis buiten de waardeketen van het 

boek, om deze te plaatsen in het mobiele ecosysteem. Onder invloed van de opkomst 

van de mobiele revolutie in het algemeen en de komst van de tablets in het onderwijs 

en de maatschappij meer specifiek, richten uitgevers zich stilaan ook op deze mobiele 

devices als distributiekanalen. Het mobiele ecosysteem is echter zeer ruim. In een 

eerste fase zullen we de markt van educatief leermateriaal als een waardenetwerk 

beschrijven. In een tweede fase plaatsen we dit educatief leermateriaal in het mobiele 

ecosysteem. In een derde fase bakenen we onze analyse af tot de markt van mobiele 

software (de zogenaamde “app economy”), waarbinnen we strategieën gaan 

onderscheiden.  

Hier heb ik me gefocust op wat de uitdaging is die mobiel en meer specifiek de tablet 

stelt voor de traditionele leermiddelen van de uitgever, zoals zij die nu brengt in de 

scholen in de vorm van de leer(werk)boeken. Haar businessmodel is hierop gebaseerd: 

digitaal materiaal wordt betaald met de inkomsten uit het papieren materiaal. We zijn 

ons er echter van bewust dat er veel meer beweging mogelijk is van de educatieve 

uitgevers door de komst van de mobiele toestellen. Zeker voor de markt van het 

secundair onderwijs, lijkt de smartphone een veelbelovende rol te kunnen spelen, 

aangezien het gros van de leerlingen van die leeftijd over dit toestel  beschikt. 
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In de loop van mijn onderzoek was het duidelijk dat “strategieën” op een oneindig 

aantal manieren kan worden ingevuld. Ik heb me voor de uiteindelijke invulling laten 

inspireren door het werk van Porter (1996)  en Ballon (2009) en ben gekomen tot de 

volgende conceptualisering: 

 

“Een strategie is een trade-off die de waarde-en controlepositie van een 

actor in een waardenetwerk beïnvloedt of kan beïnvloeden.” 

 

Ik ben ervan overtuigd dat deze opvatting niet compleet is en zijn beperkingen kan 

hebben. Toch bevat deze definitie de essentiële en onderscheiden aspecten die ik in de 

thesis wil benadrukken, waardoor het een goede leidraad is doorheen deze thesis.  

-  Ten eerste maakt deze definitie duidelijk dat we de traditionele waardeketen 

van het boek verlaten door waarde op te vatten als op te bouwen in een 

netwerk;  

- Ten tweede toont deze opvatting van strategie dat in het waardenetwerk van 

educatieve content niet alleen een verschuiving van waarde gebeurt maar ook 

van controle;   

- Ten derde wordt hiermee duidelijk getoond dat strategie niet op te vatten is als 

een geïsoleerd gegeven, maar dat een strategie de andere actoren in het 

waardenetwerk beïnvloedt.  

 

2.2 METHODE  

2.2.1 INLEIDING 
 

Wat de digitaliseringstendens betreft, lijdt de boekensector niet bij uitzondering onder 

een cultuurkritische, statische en soms wat wereldvreemde beschrijving van de sector 

(zie: Hillen, 2008; Kist, 2005; Kircz, 2007 & Rutten, 2007). Het recente naslagwerk van 

het boekenvak in Vlaanderen beschrijft nauwgezet de verschillende sectoren en 

stakeholders in de waardeketen, waarbij men niet nalaat de uitdagingen gesteld door 

de komst van nieuwe technologieën, zoals tablets en smartphones, te verwoorden 

(Delsaert, 2011). Het boek geeft een overzicht van een sector die meer vragen heeft dan 

antwoorden biedt op de dynamiek van uitgeven in die digitale, mobiele wereld. De 
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bruikbaarheid van het naslagwerk houdt dan ook grotendeels op waar de uitdaging 

begint.  

Dat is normaal. Innovaties brengen onzekerheid met zich mee. Afuah & Tucci (2001, p. 

146) zeggen hierover: “Change is one thing we can be sure about in a technology that is 

in its early growth phase. The technology is changing, firms are changing their business 

models and the environment is changing”.  Elke speler in het boekenvak moet nu zijn 

positie bepalen. Een nieuw evenwicht moet gezocht worden. Ook de educatieve 

uitgever zal gedwongen worden tot kritische zelfreflectie en tot meer transparantie 

tegenover de andere partners in de waardeketen (Joris, 2011, p. 26).  

 

2.2.2 AANPAK 
 

Dit werkstuk zal de uitdagingen waar de (educatieve) uitgeverswereld niet beschrijven 

van binnenuit. Dat verandert het perspectief: de uitgeverij wordt op dat moment niet 

meer louter gezien als een ‘kerncreatieve schakel’ in de economische waardeketen of 

het waardenetwerk van het boek (Maenhout et al., 2006). Met de komst van de tablets, 

fungeert de educatieve uitgeverij namelijk als een speler in het mobiele ecosysteem, dat 

Basole (2009, p. 1) omschrijft als “characterized by a large and complex network of 

companies interacting with each other, directly and indirectly, to provide a broad array of 

mobile products and services to end-customers”. De analyses van Ballon (2009) en 

Peppard & Rylander (2006) wijzen erop dat ondernemingen die mobiele diensten en 

producten aanbieden, het perspectief van de onderneming moeten verlaten. In het 

mobiele ecosysteem wordt waarde namelijk gecreëerd in samenspel met de 

verschillende actoren in het mobiele netwerk. Het spreekt boekdelen wanneer in het 

overzicht van het boekenvak in Vlaanderen de ebook-markt wel in het waardenetwerk 

wordt getekend maar een aparte plaats krijgt toegekend en het label krijgt: “Andere 

sector / niet becijferd” (Antwerp Management School, opgenomen in Joris, 2011). Het 

analyseren van de uitgeverij in haar vertrouwde waardeketen, kan dus leiden tot het 

verbergen, ontkennen of negeren van strategische keuzes. 

 

Dit onderzoek bestaat uit een empirisch luik en een theoretisch luik. Uiteindelijk heeft 

mijn onderzoek een vrij theoretische inslag gekregen. Het empirisch onderzoek liet me 

toe om de sector een plaats te geven binnen deze snel veranderende context. De 

interviews waren m.a.w. vooral exploratief en toetsend van opzet.  
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Empirisch luik: interviews  

 

De interviews zijn onder te verdelen in: interviews met de verantwoordelijken binnen 

de educatieve uitgevers voor ICTstrategie, interviews met het boekenvak, interviews 

met de ‘early market in het onderwijs en  interviews met de ‘softwarekant’.  

  Interviews met educatieve uitgevers secundair onderwijs 

 

Over de educatieve uitgever in Vlaanderen werd nog weinig bij elkaar 

geschreven. De uitdaging die technologie stelt aan het onderwijsveld, wordt 

vooral beschreven vanuit pedagogisch oogpunt. Men heeft het dan over de nood 

aan het bijbrengen van 21st century skills en informatiegeletterdheid en het 

inspelen op de leefwereld van de digital natives (zie bijvoorbeeld Trilling & 

Fadel, 2009).  

Over de educatieve uitgeverssector is weinig informatie te vinden. Cijfers van de sector 

zijn jammer genoeg niet voor handen. De spelers nemen niet deel aan de jaarlijkse 

omzetenquête van Boek.be, waarbij uitgeverijen hun eigen cijfers doorgeven en zo hun 

marktaandeel ten opzichte van de rest terugkrijgen (G. Vandenbossche, persoonlijke 

mededeling, 6 mei 2011).  

Dat er zo weinig wordt geschreven over deze markt, heeft te maken met de specificiteit 

van het onderwerp en het gebrek aan een boekwetenschappelijke opleiding in 

Vlaanderen. Bovendien bepaalt de aard van de markt dat de uitgevers strategische 

aspecten liever achter gesloten deuren laten. Seynaeve (2011) omschrijft de educatieve 

uitgeversmarkt als een verdringingsmarkt: een concurrent kan enkel marktaandeel 

winnen ten koste van een andere speler. De educatieve uitgeversmarkt is bovendien 

een oligopolie, met een vijftal spelers, waarbij elk bedrijf prijzen kan beïnvloeden. Elk 

bedrijf kijkt hier naar het gedrag van andere bedrijven, wat leidt tot een realisatie van 

game theory.  In dit geval betekent dit bijvoorbeeld dat, wanneer één uitgeverij beslist 

om standaard interactief digitaal materiaal voor tablet ter beschikking te stellen, de 

andere uitgevers hier gepast op zal reageren. Game theory wordt meer diepgaand 

besproken in hoofdstuk 3.3.1 
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Om waardevolle informatie te verwerven over deze markt in transitie, klopte ik dus in 

de loop van 2012 aan bij de belangrijkste actoren die binnen vijf Vlaamse educatieve 

uitgeverijen verantwoordelijk zijn voor de digitale/mobiele strategie.  Het gaat hier om: 

- Bart Mollé, uitgeverij Pelckmans; 

- Vicky Vermeulen, ICT project manager van uitgeverij Die Keure;  

- Ronny Goossens, e-demand manager bij uitgeverij Plantyn;   

- Nils Naessens, uitgever & bevoegd voor ICT-strategie bij uitgeverij De Boeck;  

- Marc Devijver, projectmanager bij uitgeverij Van In.   

Ik werd ervan vergewist dat deze vijf educatieve uitgeverijen 80 à 90 % van de markt 

van het secundair onderwijs innemen. 

Er zijn enkele te vermelden beperkingen die we wat deze interviews betreft in het 

achterhoofd moeten houden. De mogelijkheid is reëel dat de zonet vermelde game 

theory dynamieken spelen tijdens de interviews. De vraag van één van de spelers om 

anonimiteit, opdat zoveel mogelijk informatie kon worden vrijgegeven, moeten we dan 

ook in die context zien. De anderen vroegen dit niet, maar hier kunnen we realistisch 

verwachten dat zij misschien niet alles gezegd hebben of (verbloemende) antwoorden 

gegeven hebben met de idee dat hun concurrenten dit ook lezen.  Aanvankelijk was ik 

van plan om elke uitgeverij een codenaam toe te kennen, opdat er toch een soort 

profilering zou kunnen worden geschetst van de uitgeverijen tegenover elkaar. Toch 

bleek dat deze profilering reeds te veel informatie zou prijsgeven. Daarom hebben we 

ertoe besloten om dit ene interview niet op te nemen in de geprinte versie van dit 

eindwerk  (De Marez, persoonlijke mededeling, 3 juli 2012) . Wanneer ik parafraseer 

uit de interviews met de uitgevers, gaat dit niet om strategische informatie en dus is het 

anonimiteitsissue niet aan de orde.  Een ander aspect dat mogelijks voor een vertekend 

beeld kan zorgen, is het feit dat Plantyn net een grote reorganisatie achter de rug heeft. 
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 Interviews met het boekenvak 

 

Ik had een gesprek met Davy Hanegreefs, innovatiemanager bij Boek.be, 

de confederatie van de belangenverenigingen van het Vlaamse boekenvak. Hij gaf me 

een zicht op de vernieuwingen die vandaag plaatsgrijpen in het gehele boekenvak;  

Ook Frank Sailliau, op dat moment projectmanager van Knooppunt, een 

gemeenschappelijk initiatief van educatieve uitgevers om digitaal lesmateriaal te 

verspreiden, sprak ik om een zicht te krijgen op digitaliseringsissues binnen de sector;  

Aangezien ik me aanvankelijk zou focussen op de wetenschappelijke uitgeverij, begon 

ik mijn interviewronde met een gesprek met Bart De Prins, innovatiemanager bij 

Uitgeverij Acco. De uitdaging voor dit deel van de sector ligt anders, maar dit interview 

zorgt ervoor dat ik de issues van de educatieve uitgevers van het secundair onderwijs 

kan plaatsen binnen een ruim kader.  

 

 Interviews met de ‘innovators’ in het onderwijs 

 

Ik interviewde  de directeurs van de 2 tabletscholen, m.n. Rudi Boydens van het Sint-

Pieterscollege / Sint-Jozefshandelsschool tabletschool Blankenberge en Cindy 

Lammens van het O.L.V.P. in Sint-Niklaas.  

Ik woonde de Gent M lezing bij onder het thema “ICT vs. onderwijs” op 29 mei 2012. Zo 

kwam ik terecht bij leerkracht aardrijkskunde Steven Ronsijn (zie software / lead 

user).  

Ik had een gesprek met Anne De Meulemeester, op dat moment verantwoordelijk voor 

het project “School van de Toekomst”. Het project focust zich meer op het 

infrastructurele aspect en content-issues waren nog niet aan de orde op het moment 

van het interview.  

Steven Ronsijn, aardrijkskundeleraar is tevens werkzaam bij softwarebedrijf Playlane, 

beschouw ik als de lead user in mijn onderzoek. Doordat hij met beide voeten in het 

veld staat, ervaart hij vroeger dan anderen een gemis. Door zijn technische en 

conceptuele visie kan hij dit gemis ook omzetten in concrete ideeën.  
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 Interviews met software kant 

 

Ook het software-gegeven verloor ik niet uit het oog.  Ik woonde de lezing bij van iText 

over de Schooltas App von Thieme-Meulenhoff en had een informeel gesprek met de 

ontwikkelaar,Kras Veiling over apps voor het onderwijs  .  

 

Zoals gezegd is Steven Ronsijn, lead user in dit onderzoek, werkzaam bij een 

softwarebedrijf, Playlane. Hij is er verantwoordelijk voor IUMI, een platform voor 

bordboeken.  Door zijn situering op het kruispunt van onderwijs met de softwarekant, 

is hij een rijke bron van informatie.  

 

2.3 THEORETISCH PERSPECTIEF 

 

De probleemstelling  bekijken we in dit werk vanuit politiek-economisch standpunt, en 

dat om verschillende redenen.  

Vanaf de opkomst van de boekdrukkunst, en zeker sinds Comenius’ Opera didactica 

omnia, zijn boeken de maatstaf voor  het onderwijs en de organisatie van scholen 

(Swertz, 2008). Het  leerboek, het product bij uitstek van de educatieve uitgever, is 

daarmee sinds jaar en dag de manier waarop ‘legitieme’ kennis overgedragen wordt 

(Burke, 2000).  Maar Foucault (1980, p. 131-132) wijst ons erop dat de waarheid die 

leerboeken opperen te verspreiden, politiek-economisch niet neutraal is. De 

discoursgeladenheid van handboeken is één van de redenen waarom ze al langere tijd 

onder vuur liggen (Richardson, 2004). Door de maatschappelijke en opvoedkundige rol 

die leerboeken vervullen, werden ze een gegeerd doelwit voor kritische 

discoursanalyses (zie o.m. Perlmutter, 1997; Fobelets, 2008; Verbeke, 2008). Het 

politiek-economisch denkkader laat ons toe om zowel content als technologie aan een 

kritische visie te onderwerpen;  

Technologisch determinisme is in de debatten omtrent de tablet in de scholen nooit 

veraf. Technologie wordt hier verondersteld de sleutel te zijn om veranderingen in de 

maatschappij en het onderwijs teweeg te brengen, waarmee een impliciete assumptie 

wordt gemaakt dat media een oorzaak zijn van sociale verandering, in plaats van een 

gevolg (Livingstone, 2001, p. 60). Het politiek-economisch denkkader wil een 

tegenwicht bieden aan deze utopische of dystopische toekomstvisies en heeft een 
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traditie om zulke “fenomenen” in vraag te stellen. Ballon (2009) haalt in zijn werk 

Melody (1986, p. 2) aan:  

“[i]f history has taught us anything, it is that machines will not solve old economic and 

social problems. They may significantly change power relations in society in favour of 

those who control, and benefit from, these machines. But there is no magic embodied in 

new Technologies that will suddenly transform the nature of social and institutional 

relations in beneficial ways”.  

Dit betekent echter niet dat technologie geen invloed heeft op de sociale realiteit: 

spreken van een wederzijdse beïnvloeding doet meer recht aan de realiteit.  

Uit deze laatste quote kunnen we ook een kritiek zien op de huidige organisatie van het 

mobiele ecosysteem, de economische omgeving die we in deze thesis nader zullen  

behandelen. Het was Mansell (1993, p. 34-37) die de aanzet gaf met het bestuderen van 

de veranderingen in de telecommunicatiesector vanuit politiek-economisch 

perspectief, waarbij ze poneert dat keuzes in het technisch ontwerp van deze 

structuren gebiasd zijn, niet neutraal. Machtsstructuren vinden we met andere 

woorden ook terug in ICT-structuren, en die hebben dan weer een invloed op 

instituties, zo ook op markten en ondernemingen . In het verlengde hiervan kunnen we 

besluiten dat dezelfde kritiek die al sinds lang wordt geopperd over de 

discoursgeladenheid van leermiddelen, kan worden toegepast op de gratis 

leermiddelen op het internet of de app economy die men zou inzetten ter vervanging.  

3. DE EDUCATIEVE UITGEVERIJ SECUNDAIR ONDERWIJS 

ANNO 2012 

 

3.1 WAT DOET EEN EDUCATIEVE UITGEVERIJ?  
 

3.1.1 WAT DOET EEN UITGEVERIJ?  
 

Om een beschrijving te geven van de educatieve uitgeverij, moeten we ons eerst en 

vooral afvragen wat een uitgeverij doet. Poelgeest (2003, p. 2) omschrijft uitgeven als 

het publiek maken van teksten, illustraties en/of foto’s in een zelfstandige uiting. De 

uitgever is dan een man of vrouw, die het besluit neemt om een geschreven of te 
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schrijven tekst om te zetten in een product, ofwel die besluit een tekst uit te geven, te 

publiceren (Poelgeest, 2003, p. 3).  

In de waardeketen van het boek neemt de uitgeverij een centrale positie in. Maenhout 

et al. (2006) omschrijven de uitgeverij als “een cruciale schakel in de creatieve 

productie van boeken. Dankzij de uitgever wordt een werk geproduceerd. (…)”. 

Maenhout et al. (2006, p. 124) zien dit productieproces als de schakel in de 

waardeketen waarin de creatieve input (van de auteurs) wordt verwerkt tot een 

product of dienst naar de consument toe – de creatieve input zal dus in een bepaalde 

vorm worden gegoten. Een uitgeverij vervult ook de volgende schakel in de 

waardeketen:  die van uitgave en exploitatie, waarbij een werk openbaar wordt 

gemaakt en geëxploiteerd (Maenhout et al., 2006, p. 125).  

 

Figuur 1: Waardeketen van de uitgeverij. Bron: Maenhout et al., 2006 

 

Voor de komst van het web 2.0, waardoor elke consument van informatie vandaag ook 

producent van informatie is geworden, was de uitgeverij een gatekeeper van ideeën en 

kennis (Neavill, 1975; Coser, 1975). Auteurs moesten via een uitgeverij hun toegang 

afdwingen naar hun lezers. Ze hadden een bemiddelende functie, waren intermediair 

tussen creatie en consumptie, tussen zender en ontvanger, of zoals Verhulst (2009) het 

zegt, ze medieerden de flow van informatie van kop tot teen. Het internet maakte ten 

dele een einde aan deze gepriviligeerde positie van uitgevers, maar de welgekende 

“information overload” waar iedereen mee te maken krijgt ten gevolge van het internet, 

zorgt ervoor dat een proces van re-intermediatie niet op zich liet wachten (Verhulst, 

2009, p. 345). 

Thompson (2010)  noemt zijn werk over de uitgeverssector in de 21ste eeuw 

veelzeggend “Merchants of Culture”, wat in één klap duidelijk maakt hoe de uitgeverij 

zowel een economische als een culturele dimensie in zich draagt: de uitgeverij is een 

onderneming gericht op winst, maar verhandelt wel een bijzonder soort producten, 

namelijk “betekenissen” (Verstraeten, 2004, p. 6).   
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3.1.2 DE EDUCATIEVE UITGEVERIJ: DE METHODE CENTRAAL  
 

Dat laatste is zeker het geval wat de educatieve uitgeverij betreft. Het leerboek, hét 

product van de educatieve uitgever, is sinds jaar en dag de manier waarop ‘legitieme’ 

kennis overgedragen wordt (Burke, 2000).   

De educatieve uitgeverij richt zich met een breed gamma aan leermiddelen op 

leerlingen uit het kleuter-, basis-en secundair onderwijs (Seynaeve, 2011, p. 65). 

Educatieve uitgevers houden zich bezig met het ontwerp, de productie, de marketing en 

de verkoop van leermiddelen (Thaesis, g.d.).  Van Houten (1979, p. 57-58) vertelt hoe 

het ontwikkelen van leermiddelen door de jaren heen steeds complexer werd, omdat 

deze moesten aansluiten op het leerplan en omdat de uitgever langzaamaan strengere 

eisen begon te stellen aan het werk van haar auteurs. Op die manier  transformeerde de 

educatieve uitgever van drukker en verspreider van schoolboeken tot een 

“professionele leermiddelenontwikkelingsorganisatie”.   

Hoewel de roots van de educatieve uitgeverij liggen in het uitgeven van boeken en 

daarmee nog steeds het gros verdiend wordt, vermeldt Seynaeve (2011, p. 65) kordaat 

dat het woord ‘boek’ zeker in het geval van de educatieve uitgever ruim 

geïnterpreteerd moet worden. Een grote portie van wat de educatieve uitgever naar de 

markt brengt, is namelijk non-foliomateriaal. Deze multimediale producten zoals cd-

roms, bordboeken, extra oefeningen, filmpjes en audio staan echter meestal niet op 

zichzelf maar horen bij een leermethode. De spelers in het veld verwijzen naar zo’n 

leermethode als:  

“Onze insteek is (…) dat [achter]de content die we hebben  (…)een 

methodologie of methode (…) zit. De added value van een [educatief] boek 

is (…) [dat er] een methode [wordt] afgesproken over hoe je bepaalde 

leerstof tot bij de leerling brengt en dat wordt gereflecteerd in het boek.” 

(Goossens, 2012) 

“De meerwaarde van de content die onze auteurs creëren is dat de content 

in een bepaalde vorm wordt gegoten, er zit een visie achter, een structuur. 

Ook op het internet vind je bijvoorbeeld educatieve content, maar daar 

ontbreekt structuur. Als leerkracht en leerling moet je er zelf nog vorm 

aan geven.” (Seynaeve, 2012 – persoonlijke mededeling)  
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“Een methode is dan meer dan een boek: er is een leerlijn, er is aandacht 

voor de eindtermen en aandacht voor de vakoverschrijdende eindtermen. 

Ook de inhouden van het leerplan, [d]e filosofie van het leerplan, en 

eventueel de filosofie van het net waarvoor de boeken geschreven 

worden.” (Naessens, 2012) 

“Op dit moment gaan alle uitgevers in Vlaanderen nog uit van methodes, 

omdat dat de vraag is van de doelgroep. Leerkrachten hebben liever één 

omvattend concept waar duidelijke relaties zijn tussen de componenten. 

ICT refereert dan naar wat je in het handboek gezien hebt en oefeningen 

sluiten aan op de informatie die de leerlingen verworven hebben… De 

handleiding geeft hen hierin ondersteuning, films of video refereert naar 

de bronnen die je gebruikt hebt in de tekst…” (Devijver, 2012) 

 

3.2 DE EDUCATIEVE UITGEVERIJ & HAAR HUIDIGE UITDAGINGEN    

 

3.2.1 DE TABLET: WEG MET HET PAPIEREN LEERMATERIAAL?  
 

De komst van mobiele devices als de tablet stelt de uitgevers voor  een bijzondere 

uitdaging. Het betoog in de media is vaak van die aard, dat de tablet wordt onthaald als 

de heilige graal van het onderwijs. Het papieren handboek vormt dan hét obstakel dat 

goed en slecht onderwijs van elkaar scheidt. 

 Zo liet Saskia Van Uffelen, ICT woman of the year, in maart 2012 heel wat stof 

opwaaien met haar pleidooi voor Steve Jobs-scholen, waarbij iedere leerling over een 

iPad zou beschikken, met daaraan gekoppeld een move naar digitale “pakketten” en het 

afschaffen van de handboeken: 

“Er is maar één oplossing, een drastische. Schaf de schoolboeken af. Het is 

een maatschappelijke plicht tegenover onze jongeren. Bovendien kost het 

ook handenvol geld, want elke drie jaar moeten er nieuwe versies worden 

gedrukt omdat de vorige zijn verouderd. Een iPad kost 600 euro, dat is het 

bedrag dat elke ouder elk jaar betaalt aan schoolboeken. En dan is daar 

het ander lesmateriaal nog niet bijgerekend. Investeer dat budget in 

digitaal onderwijs. Alleen zo laat je het onderwijs naadloos aansluiten op 

de leefwereld van de jongeren” (Van Uffelen, 2012) 
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3.2.2 TWEE DOELGROEPEN, TWEE GENERATIES 
 

Ook de Antwerpse sp.a-schepen van onderwijs , Robert Voorhamme, heeft een boek 

klaar met ideeën voor de toekomst van het onderwijs. In een interview met De Morgen 

vertelt hij:  

“Het is noodzakelijk om nieuwe technologie in te voeren in het onderwijs. 

Leerlingen zijn hoe langer hoe minder gemotiveerd om naar school te 

gaan. De reden? Hun leefwereld is de digitale wereld. Ze zijn opgegroeid 

als digital natives. Hun spontane leergedrag steunt op twee pijlers: een 

grote interactiviteit en gebruikmaken van verschillende bronnen. Maar 

dan komen ze op school en krijgen ze een handboek en papieren 

werkmappen. Dat is wereldvreemd, niet bepaald stimulerend.” 

(Voorhamme, geciteerd in Delrue, 2012) 

 

De educatieve uitgeversmarkt is echter een bijzondere markt. De educatieve uitgever 

haalt zijn winst uit de grote aantallen leerlingen die elk jaar een nieuw leer(werk)boek 

moeten kopen,  maar het is de leerkracht of de vakgroep die zal beslissen voor welke 

methode wordt gekozen wanneer een nieuw leerplan wordt afgekondigd.  

 

“Het merkwaardige ‘…) is dat wij werken voor een doelgroep die kiest voor 

iets waarvoor hij niet betaalt. De leerling is de gebruiker. Het is de 

leerkracht die bepaalt welk leermiddel de leerling gaat kopen. In die zin 

hebben wij nooit rechtstreeks contact met onze eindconsument.” (Devijver, 

2012) 

 

De rollen van consument en decision maker zijn gescheiden. Het generatieverschil 

tussen leerkracht en leerling zorgt ervoor dat er altijd wel een kloof zal bestaan tussen 

hoe de leerling wil leren en hoe de leerkracht wil lesgeven. Met andere woorden, de 

jongeren van vandaag zijn misschien wel digital natives en combineren probleemloos 

verschillende media, maar aangezien het niet de leerlingen zijn maar de leerkrachten 

waarop de uitgeverij zich richt, blijven grote digitale revoluties binnen de perken. 

Functionaliteiten en producten die horen bij een methode, zal men dus eerder 

afstemmen op de leerkracht.  
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3.2.3 TECHNOLOGIE ALS TRIGGER VOOR ONDERWIJSINNOVATIE:  NOOD AAN EEN 

REALISTISCHER VISIE 
 

Sinds de onstuitbare opkomst van informatie- en communicatietechnologieën (ICT’s), 

leven wilde ideeën over hoe computers en internet in de klaslokalen de kwaliteit en 

effectiviteit van het onderwijs ten goede kunnen komen. Blurton (1999, p. 5-7) lijst in 

1999 op hoe nieuwe media alles in zich hadden om het gebruik van ICT in de klas te 

stimuleren: de rijkere leerervaring door de integratie van verschillende media, het 

einde van een passief onderwijs door de interactiviteit van de nieuwe media, de 

flexibiliteit in ruimte en tijd waardoor gebruik niet afhankelijk is van externe factoren 

en de verbondenheid met het World Wide Web waardoor je in verbinding staat met alle 

mogelijke informatie en personen. Bailey et al. (2011, p. 8) klagen daarom het falen van 

ICT in het onderwijs aan en zeggen dat het feit dat vandaag het papieren lesboek nog 

steeds bepaalt wat leerlingen leren en hoe ze worden onderwezen “leerlingen een 

buitengewone rijkdom aan digitale inhoud [ontneemt] die hun nieuwsgierigheid kan 

prikkelen, hun betrokkenheid bij een onderwerp kan vergroten en uiteindelijk de 

kennis die zij opdoen sterk kan verbeteren”.  

Dit techno-utopische discours verdient echter een realistischer benadering. 

Technologie kan niet eensklaps de onderwijspraktijk veranderen, omdat deze zich 

moet nestelen in complexe sociale processen en structuren. Met een loutere 

terbeschikkingstelling van computers in de klaslokalen, dat merkte men al van in de 

eerste jaren met ICT’s in de klas, kwam men er niet. Dat leidde tot verschillende studies 

die zich de vraag stelden: “Waarom gaan leerkrachten niet innoveren, al beschikken ze 

over computers?” (Zhao et al., 2002; Cuban, Kirkpatrick & Peck, 2001). Het zijn 

uiteindelijk, zoals altijd, de gebruikers die de switch zullen moeten maken. Dat zijn in 

dit geval de leerkrachten.  Bailey et al. (2011, p. 8) erkennen wel dat bij voorbije 

projecten met computers in de klas “veel professionele ontwikkeling en training [van 

leerkrachten] (…) zich [heeft] gericht op het bedienen van de technologie (de 

knoppencursussen) dan op het verkennen van en uitleg over hoe technologie het 

onderwijs kan veranderen. Als gevolg hiervan voelen veel docenten zich niet prettig bij 

het gebruik van de instrumenten in de klas en vallen zij maar al te vaak terug in 

traditionele onderwijstechnieken”; hun geloof in technologie in de klas wint het echter.    

 



24 
 

3.2.4 TECHNOLOGIE: GEEN ONBEKEND TERREIN VOOR EDUCATIEVE UITGEVERS, 

MAAR BLIJFT SUPPLEMENTAIR 
 

Educatieve uitgevers doen al lang meer dan papieren boeken uitgeven. Zeker sinds de 

afkondiging van de vakoverschrijdende eindtermen voor ICT in 2007, bevatten 

methodes een ICT-component, maar educatieve uitgevers zijn echter al 10 jaar actief op 

digitaal vlak. Digitale leermiddelen worden ingezet om onderwijs op maat te bieden 

aan de leerlingen of ze kunnen actuele content aanreiken, wat ze voor leerkrachten tot 

gegeerde componenten maken van een methode.  

Toch blijft het digitaal materiaal dat wordt aangeboden op dit moment supplementair, 

niet essentieel. Eén van de uitgevers verklaarde:  

“De papieren methode blijft het belangrijkste, [digitaal aanbod in de zin 

van] extra content en actua, oefeningen…is ter ondersteuning van een 

methode.”  

Over apps insluiten in de leermethode zegt Vermeulen (2012) bijvoorbeeld:  

“[J]e weet dus niet hoe dat alles onthaald zal worden. Er zijn heel 

progressieve leerkrachten die blij zullen zijn dat er zoiets is, maar voor 

hetzelfde geld krijgen we een heleboel reacties van: ook dat nog… we gaan 

naar een methode die al die zaken niet heeft - doe eens normaal.  

Ik denk, zolang je ervoor zorgt dat het randmateriaal is, en dat het niet 

essentieel is om in de basismethode te gebruiken, kan je niet veel verkeerd 

doen. Maak het verplicht basismateriaal, en dan zit je natuurlijk weer in 

een andere discussie…” 

Die supplementariteit klaagt Ronsijn (2012) aan:  

“De uitgevers (…)  beschouwen digitaal niet als normaal maar als 

supplementair. (…)De eerste stappen zullen zeker moeilijk zijn omdat je je 

altijd afstemt op de markt. Maar nu is het gevaar dat de markt zich 

afstemt op het aanbod. (…) Elke uitgever heeft wel enkele dingen waarmee 

ze digitaal uitpakken. Bijvoorbeeld een digitale atlas of oefenplatform, 

maar het blijft supplementair en dus niet ingebakken. Als gevolg daarvan 

wordt alles wat digitaal is als extra beschouwd wat ervoor zorgt dat de 

leerlast wordt verhoogt. De leerkracht verwijst in de les naar de 
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elektronische leeromgeving en laat de leerling daar thuis wat oefeningen 

op maken, terwijl men dat vroeger niet deed. Zo verkrijg je natuurlijk het 

effect dat leerlingen het digitale niet zo tof vinden omdat ze thuis weeral 

naar die elektronische leeromgeving moeten om extra oefeningen te 

maken.” 

3.2.5 PDF’S, NEEN BEDANKT! 
 

Het materiaal waarmee de uitgeverij naar de leerlingen stapt eenvoudigweg 

digitaliseren, met het oog op de tablets in de klas, is minder eenvoudig dan het op het 

eerste zicht lijkt. Ten eerste verlammen formaatdiscussies, technische belemmeringen 

en het piraterijprobleem de Vlaamse uitgeverssector en de adoptie van e-books in het 

algemeen (Leyman, 2010). Ten tweede ziet men na 15 jaar van experimenten met 

elektronisch leermateriaal -van cd-rom, extra materiaal op de website tot e-books- 

stilaan in dat men te lang heeft vastgehouden aan de vorm van het oude medium 

(McFall, 2005). Geen enkele van de uitgevers die ik interviewde, gelooft in de 

toegevoegde waarde van een boek op tablet:  

“De added value van een boek is niet enkel: we gaan iemand vragen om 

iets uit te schrijven. Nee, daar is over nagedacht, er is een methode 

afgesproken over hoe je een bepaalde leerstof tot bij de leerling brengt en 

dat wordt gereflecteerd [en] vertaald in dat boek. En dan zegt iemand: ah, 

tablets. Ah, maar ok, we hebben dat boek natuurlijk al. We gaan dat dus 

pdf’en en we gaan een pdf-viewer op de tablet zetten… In feite is dat een 

beetje oneer doen aan het boek, dat uiteindelijk wil bijdragen aan 

kennisoverdracht. Je hebt dat boek als finaal eindpunt tot de 

kennisoverdracht tot nu toe. De leerkracht was er dan om die kennis op 

een zodanig bevleugelende manier over te dragen dat de leerlingen vol 

ontzag zitten kijken en wel degelijk kennis opdoen. Dat moeten we 

uiteindelijk ook bereiken met die tablets.”  (Goossens, 2012) 

 “Men wil op dit moment oudere manieren van informatieoverdracht op 

een nieuw device brengen. Dat zorgt voor een gefrustreerde 

gebruikservaring. Dat werkt niet. Je hebt je techniek opgebouwd o.b.v. het 

medium dat je gebruikt. Je moet die niet willen migreren, maar je moet 

nieuwe technieken ontwikkelen. En dat ben jij niet gewoon, en dat ben ik 

zeker niet gewoon. De toegevoegde waarde van de tablet zit in het feit dat 
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je er interactiviteit mee kan bereiken, dat je op andere manieren kan 

leren. Wat een boek niet kan, actualiteit en een venster op de wereld 

geven, kan wel met de tablet; Daar zou de toegevoegde waarde van tablets 

moeten zitten. Dat het de leerlingen helpt om op andere manieren 

informatie te produceren en te verwerven en informatie te genereren.” 

(Devijver, 2012) 

“Iemand die dagelijks zo’n tablet in de klas gebruikt en ermee moet 

werken gaat  (…) toch niet blij zijn met een platte pdf-versie? Die staat dan 

al een stap verder in zijn denken dan een boek op een tablet… Een boek op 

een tablet is een letterlijke weergave van een boek, hoe het op papier is. 

Het idee boek op tablet, gaat niet hetzelfde zijn als op papier. Een tablet 

kan gewoon veel meer dan papier. Het zou zonde zijn voor de gebruiker 

dat je je daartoe beperkt.” (Vermeulen, 2012) 

“Het lijkt nu of wij alle digitale zaken achter slot en grendel houden, wat 

absoluut niet waar is. Waar wij, als uitgever, wel tegen zijn is: “Hier is een 

pdf van het boek en doe er nu maar mee wat je wil”. Ten eerste omdat wij 

de belangen van de auteurs verdedigen die daar uren werk in gestoken 

hebben en ten tweede omdat we absoluut niet kunnen zien welke weg het 

opgaat. Het zou getuigen van plat commercialisme om dit nu zuiver ten 

gelde te maken. We willen kwalitatieve leermiddelen maken en er niet 

zomaar geld mee gaan verdienen. Ten derde is er ook totaal nog geen 

commercieel model.”(Mollé, 2012) 

Ten slotte is een elektronisch leerboek zowat het meest complexe e-book dat je je kan 

indenken. McFall (2005) en Brown (2001) wijzen erop dat studeren een vorm van 

actief lezen is, waarbij nota’s en aantekeningen worden gemaakt en tekstdelen 

onderlijnd worden die belangrijk zijn voor de lezer.  

“Als we in het secundair onderwijs gaan kijken in Vlaanderen dan kan je 

vaststellen dat wij op dit moment met alle uitgeverijen een weg gekozen 

hebben die bestaat uit leerwerkboeken. Leerwerkboeken op papier zijn 

redelijk interactief. Met andere woorden, er staat zowel theorie in als 

oefenmateriaal, wat de uitdaging voor ons hoger legt. Die interactiviteit 

volledig in een tabletversie krijgen, is iets heel anders dan wat Apple 

gedaan heeft met iBooks Author.” (Mollé, 2012)  
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Omdat het zo complex is, hangt daar natuurlijk ook een prijskaartje aan vast.  

“Hoe dan ook, interactiviteit heeft een kostprijs. Print is nog altijd het 

goedkoopste medium dat er bestaat. Om laagdrempelig, massaal, tegen 

een lage kostprijs informatie te verdelen, is er niets beter dan papier. Wat 

is de waarde daarvan? Eigenlijk biedt het niets meer dan je ziet. Bij ICT 

heb je interactiviteit, de programmatuur geeft toegevoegde waarde. Maar 

die toegevoegde waarde heeft ook een kostprijs. Bovendien komt daar dan 

nog het device bij. Die heeft ook een prijs. (…) En dat is voor het onderwijs 

op dit moment een probleem. Op dit moment zijn alle collega’s bezig met 

kleinschalige projecten rond het gebruik van tablets. De reden waarom 

het kleinschalig gebeurt, is omdat we geen zicht hebben op de verhoging 

van die kostprijs. En die kostprijs is dus zeker wat het onderwijs betreft 

een heel groot probleem. De school in Blankenberge wordt op dit moment 

ook teruggefloten omdat ze daar gewoon niet over nagedacht heeft. De 

naïviteit van de idee: het zal gratis worden… Inhoud is nooit gratis 

geweest, en zelfs als het gratis wordt aangeboden, zit er een verdienmodel 

achter op een ander niveau.” (Devijver, 2012) 

“Je kan het draaien of keren hoe je het wilt, maar sommigen noemen 

bordboeken duur, wij vragen daar 200 euro voor, voor 1 bordboek voor 1 

leerkracht. Je koopt het dus eenmalig aan en je kan het altijd gebruiken. 

Dat kost wel immens veel om zoiets te maken, ten opzichte van het boek. 

Uit dat boek komt niet met een vingerknip een bordboek uit. Daar moet 

over nagedacht worden, (…), die technologie moet ontwikkeld worden…” 

(Vermeulen, 2012) 

Seynaeve (2011, p. 71) wijst erop dat de vraag naar materiaal ter ondersteuning en 

differentiatie steeds meer toeneemt, maar dat de prijs die de klant bereid is te betalen, 

grotendeels gelijk blijft. Deze bedrijfscontext, waar omzet in hoofdzaak gerealiseerd 

wordt door folioproducten en de willingness to pay voor digitaal materiaal miniem is, 

maakt des te meer duidelijk dat een move naar digitaal voor de educatieve uitgever niet 

vanzelfsprekend wordt (Seynaeve, 2011, p. 65). 
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3.3 DE VLAAMSE EDUCATIEVE UITGEVERSMARKT  

 

3.3.1 DE EDUCATIEVE UITGEVERSMARKT ALS OLIPOLISCHE, RED OCEAN MARKET  
 

Seynaeve (2011) omschrijft de educatieve uitgeversmarkt als een verdringingsmarkt: 

een concurrent kan dus enkel marktaandeel winnen ten koste van een andere speler. 

De educatieve uitgeversmarkt is bovendien een oligopolie, met een vijftal grote spelers, 

waarbij elk bedrijf prijzen kan beïnvloeden. Elk bedrijf kijkt hier naar het gedrag van 

andere bedrijven, en streeft naar het bereiken van de best mogelijke uitkomst - we zien 

hier dus een realisatie van game theory.  In feite geldt er in de markt een nash 

evenwicht, waarbij geen speler geneigd is zijn gedrag te veranderen,  ervan uitgaand 

dat ook de andere spelers geen belang hebben om hun strategie te veranderen 

(Decoster, 2010, p. 361).  In dit geval betekent dit bijvoorbeeld wel dat, wanneer één 

uitgeverij bijvoorbeeld beslist om bij een nieuwe methode standaard interactief digitaal 

materiaal voor tablet ter beschikking te stellen, ook de andere uitgevers hier op zullen 

reageren. Als de markt dit waardeert, zullen zij gedwongen worden om hun aanbod 

hierop af te stemmen. Dit nash evenwicht wordt doorbroken van zodra tot een nieuw 

leerplan wordt besloten.  

 

3.3.2 SPELERS OP DE VLAAMSE EDUCATIEVE UITGEVERSMARKT 
 

Op de educatieve markt voor het secundair onderwijs zijn vijf grote spelers te 

onderscheiden, waarvan me werd vergewist door de verschillende spelers dat deze 

samen 80 à 90% van de markt innemen. In bijlage kan men een overzicht vinden van de 

verschillende spelers, waarin ik kort vertel hoe zij zich verhouden tegenover de huidige 

digitale en mobiele evoluties. Voor het opstellen van de profielen ging ik ten rade op de 

corporate websites en gebruikte ik het interviewmateriaal.   
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3.4 VAN EEN LINEAIRE VISIE OP WAARDE NAAR COCREATIE VAN WAARDE IN EEN 

WAARDENETWERK  
 

3.4.1 DE WAARDEKETEN VAN DE EDUCATIEVE UITGEVERIJ  
 

Op basis van Detecon (2002, p. 15), Ortelbach (2007, p. 15-16), Seynaeve (2011, p. 65-

79) en De Marez, Dejonghe & Evens (2011, p. 47-49) hebben we de volgende 

waardeketen voor de educatieve uitgeverij opgesteld.  

 

Figuur 2: Waardeketen van de educatieve uitgeverij 

 

De waardeketen is de gebruikelijke manier om voor te stellen hoe men doorheen 

bepaalde bedrijfsactiviteiten heen een waardepropositie opbouwt om deze naar de 

eindgebruiker te brengen. Hierbij zal elke activiteit bijdragen aan de waardepropositie 

die wordt geleverd aan de klant. In realiteit komen mediaproducten niet tot stand door 

één onderneming afzonderlijk maar door verschillende ondernemingen/sectoren; de 

waardeketen zal aldus de functie beschrijven van de verschillende bedrijven die deel 

hebben aan dit proces (De Marez, Dejonghe & Evens, 2011, p. 47).  

- De waardepropositie die de educatieve uitgevers leveren, is vandaag de leer-

of lesmethode, kortom de methode (cfr. Supra). De methode bestaat uit 

verschillende leermiddelen.  

- We kunnen zeggen dat de educatieve uitgever een dominante positie 

inneemt in de waardeketen: zij controleert zowel de content creatie als de 

content bundeling, waarbij ze van kop tot teen beslist hoe het product eruit zal 

zien, hoe zal worden vormgegeven, hoe het product naar de markt zal worden 

gebracht, dit alles uiteraard rekening houdend met de wensen van de 

onderwijssector. Ze controleert met andere woorden de informatiestroom en 

giet dit in een vorm; . Zij wordt ook beschouwd als de ‘kerncreatieve schakel’ in 

de waardeketen (Maenhout et al., 2006).  
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- Hoewel de uitgever inderdaad een dominante positie inneemt in de 

waardeketen en dus zo goed als alle contentgerelateerde activiteiten integreert, 

blijft de content distributie in handen van een dominante speler, zijnde 

Standaard Boekhandel. Uitgevers zijn hen een ‘boekhandelskorting’ 

verschuldigd, die kan oplopen tot 20 à 30 %. Het is dan ook in die context dat 

we de door bepaalde uitgeverijen minder weigerachtige visie moeten situeren 

op de 30/70 % -regel die geldt in de app economy.  

 

3.4.2 HET WAARDENETWERK : CO-CREATIE VAN WAARDE 
 

Wij zijn ervan overtuigd dat de waardeketen een handig en overzichtelijk tool biedt om 

een overzicht te geven van een sector. Bovendien heeft het instrument ons 

bedrijfsprocessen-en activiteiten doen inzien als ‘toevoegingen van waarde’. Maar, 

zoals Peppard en Rylander (2006) schrijven: “The focal of the value chain is the end 

product and the chain is designed around the activities required to produce it. The logic 

being that every company occupies a position in the chain; upstream suppliers provide 

inputs before passing them downstream to the next link in the chain, the customer”. De 

complexiteit van de media-en ICT-onderneming vandaag, en zeker die van de 

educatieve uitgever, vraagt echter om een bredere blik, die in acht neemt dat waarde 

niet in een lineaire opbouw van bedrijfsprocessen-en activiteiten tot stand komt, maar 

eerder door allianties, de relatie met concurrenten, de klanten en regulerende organen. 

Allee (2008, p. 2) ziet het waardenetwerk als een manier om die “ongrijpbare” 

resources zoals kennis, interne structuren, manieren van werken en relaties met 

andere bedrijven de plaats te geven die ze verdienen.  

Krueger en swatman (2008) vertellen dat waardeketen flexibeler wordt door 

processen van dis-en re-intermediatie: content providers kunnen vandaag rechtstreeks 

naar de eindconsument trekken maar tegelijkertijd komen er nieuwe “intermediaries” 

opduiken.  Ook Furregoni et al. (2007) wijzen erop dat de traditionele waardeketen van 

content providers steeds complexer wordt. Doordat de rollen van producent en 

consument van content samen komen te vallen, worden waardeketens veeleer tot 

waardenetwerken,  waar elke actor verantwoordelijk is voor zijn deel van het creëren 

van waarde. 

Maitland et al. (2005) vertellen hoe de steeds grotere wederzijdse afhankelijkheid van 

ondernemingen in de mobiele telecommunicatiesector ervoor zorgt dat mobiele 

informatie- en entertainmentdiensten in een netwerk van met elkaar verbonden 
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ondernemingen zal worden aangeboden. Daar zijn volgens Maitland et al. Ook redenen 

voor: “In addition to the resource interdependencies, human resource constraints 

compounded by time-to-market pressures are driving the formation of intra-

organizational networks for the provision of information and entertainment services to 

mobile devices”.  

Waarde wordt dus gecreëerd door de interactie van de verschillende spelers in het 

netwerk. Ramírez (1999)  wees ook al vroeg op de nood aan een ommezwaai. Hij vatte 

het verschil tussen de opvatting van een waardeketen (‘industrial view’) en een 

waardenetwerk (‘co-productive view’) samen in deze tabel:  

 

Figuur 3: van waardeketen naar waardenetwerk (Ramírez, 1999) 

   

Ook Chesbrough (2006) heeft geijverd voor het opvatten van innovatie als een open 

proces, in plaats van een gesloten systeem binnen een onderneming. Ondernemingen 

moeten volgens Chesbrough gebruik maken van de mogelijkheden die geboden worden 

door de huidige technologieën en communicatiesystemen, en alle ideeën en links 

capteren en gebruiken.   
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3.4.3 VOORBIJ DE GRENZEN VAN DE SECTOR: PLEIDOOI VOOR EEN NETWERK 

APPROACH VOOR DE EDUCATIEVE UITGEVERIJ  
 

We argumenteren dat ook de educatieve uitgeverij af moet stappen van het concept van 

de waardeketen ten voordele van een visie van de sector als waardenetwerk, opdat de 

dynamiek van de sector, zeker met het oog op de digitaliserings-en 

convergentiedendensen, ten volle wordt in beeld gebracht. De redenen hiervoor zijn 

meervoudig: 

1. Naar ons inzicht is het instrument gebiasd naar de status quo. De waardeketen 

gaat uit van het gedrukte boek - aangezien de uitgever inderdaad haar roots 

heeft in de boekensector en de productie van boeken nog steeds haar 

kernactiviteit is,  zal de waardeketen dus op die manier in beeld worden 

gebracht. Zo krijgen belangrijke actoren geen plaats in de keten en verdwijnen 

tal  van strategische opties naar de achtergrond. 

 

Zo geldt het bijvoorbeeld dat, zeker sinds de afkondiging van de 

vakoverschrijdende eindtermen voor ICT in 2007, methodes een uitgebreide 

ICT-component bevatten.  Toch blijft het digitaal materiaal dat wordt 

aangeboden op dit moment supplementair, niet essentieel, of het dient als een 

verrijking van de methode. Een softwarebedrijf dat deze ondersteunende 

digitale materialen maakt voor de uitgeverij, krijgt in de waardeketen geen 

bijzondere plaats toegewezen, omdat het in sé de activiteiten van de uitgeverij 

centraal stelt.  Een waardenetwerk legt voor dit softwarebedrijf de actieve 

waardebeïnvloedende rol bloot die deze in realiteit inneemt.  

 

2. De waardeketen verbergt de complexiteit van waardecreatie. Zo richt de 

educatieve uitgeverij zich met haar leermethode niet alleen op de leerling, wat 

vaak wordt verondersteld, maar in belangrijke mate ook op de leerkracht.  De 

educatieve uitgeversmarkt is namelijk een bijzondere markt. De educatieve 

uitgever haalt zijn winst uit de grote aantallen leerlingen die elk jaar een nieuw 

leer(werk)boek moeten kopen,  maar het is de leerkracht of de vakgroep die zal 

beslissen voor welke methode wordt gekozen wanneer een nieuw leerplan 

wordt afgekondigd.  
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“Het merkwaardige (…) is dat wij werken voor een doelgroep die kiest voor iets 

waarvoor hij niet betaalt. De leerling is de gebruiker. Het is de leerkracht die 

bepaalt welk leermiddel de leerling gaat kopen. In die zin hebben wij nooit 

rechtstreeks contact met onze eindconsument.” (Devijver, 2012) 

 

Het is dus van groot belang voor uitgeverijen om zich niet alleen te richten op 

de leerling, door het voorzien in aantrekkelijk leermateriaal op maat, maar ook 

tools aan te bieden aan leerkrachten om de lessen vorm te geven. De 

consument/gebruiker beslist dus niet over zijn aankoop. De rollen van 

consument en decision maker zijn gescheiden. Functionaliteiten en producten 

die horen bij een methode, zal men dus eerder afstemmen op de leerkracht. Een 

belangrijk aspect van de leermethode bestaat dus uit de handleiding, bordboek 

en kwalitatief materiaal ter differentiëring.  

 

3. Men spreekt wel over de opbouw van een waardepropositie gericht op de 

consument doorheen de waardeketen, maar de consument of eindgebruiker 

krijgt uiteindelijk geen actieve plaats in het schema.  waardoor het instrument 

vooral ontaardt in een focus op het bedrijf en de industrie waarin het zich 

bevindt.  

 

4. Zeker voor de educatieve uitgeverij speelt de overheid een initiërende rol. De 

overheid krijgt echter geen plaats toebedeeld in de waardeketen. Zelfs indien 

we de waardeketen uitbreiden vooraan, door een schakel ‘initiëring’ toe te 

voegen zoals Ortelbach (2007) doet, doen we hiermee geen recht aan de 

omvattende rol die de overheid speelt, die alleen maar groter wordt met het 

oog op technologie in de klas. De overheid bepaalt niet alleen de structuur van 

het onderwijs, welke doelen bereikt moeten worden  en hoe de financiering van 

de scholen gebeurt. Ze liggen aan de basis en controleren de voorwaarden van 

het succes van technologie in de klas. Want hiervoor heb je een goede ICT-

infrastructuur voor nodig Dat wordt  ondersteund door de gesprekken met mijn 

interviewpartners.  

 

De Vlaamse Overheid bepaalt de eindtermen voor de verschillende vakken. 

Leerkrachten worden beoordeeld op het halen van deze eindtermen. Een keuze 

voor een methode zal afhankelijk zijn van de manier waarop en de mate waarin 

deze eindtermen worden verwezenlijkt. Een nieuw leerplan betekent in de kern 
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een nieuwe opportuniteit voor een uitgeverij. De ICT-eindtermen zorgden 

ervoor dat ICT standaard in de leermethode werd opgenomen.  

 

“Van zodra de eindtermen voorschreven dat er op zijn minst ICT-

geletterdheid moest worden nagestreefd. Van het dactylo-onderwijs werd 

al snel de stap gezet naar het vak informatica: men moest dan via Word 

een document leren opmaken. Dus van zodra die eindtermen er waren, 

was het vanzelfsprekend dat de uitgeverij daar ook in moest mee gaan. 

Want dan krijg je te maken met een duidelijke vraag vanuit het onderwijs. 

Daarna kwamen de vakoverschrijdende eindtermen: ICT moest ook 

gebruikt worden in andere vakken. Dan ga je kijken naar digitale 

oefeningen zodat de leerling op zelfstandige manier zijn oefeningen wil 

maken en daar tegelijkertijd ook feedback bij krijgt. Dat was de eerste 

stap om een digitale meerwaarde te bieden.”(Mollé, 2012) 

“Bijvoorbeeld binnenkort is er een nieuw leerplan voor kantoor, waarbij er 

een vak is van 11 tot 15uur/week met wetgeving, boekhouding et cetera. 

Alles zit daarin. Als uitgeverijen dat materiaal hiervoor niet ontwikkelen, 

kan toch geen enkele leerkracht  op een jaar tijd 1300 blz. schrijven voor 

dat leerplan. Dat is niet haalbaar, en als het gebeurt, kan dat onmogelijk 

goed zijn. Een leerkracht moet kiezen tussen al het materiaal dat wordt 

aangeboden door de educatieve uitgeverijen - daar kan de leerkracht een 

methode uitkiezen die het dichtst ligt bij zijn manier van lesgeven liggen 

en aanpassen waar je wil.”(Naessens, 2012) 

 

De Vlaamse Overheid is verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid in het algemeen. 

Onderwijshervormingen zoals recent aangekondigd door het kabinet-Smet waarbij een 

brede eerste graad in het secundair onderwijs zou komen, heeft onvermijdelijk een 

invloed op educatieve uitgevers. Zij zullen dan leermateriaal moeten creëren geschikt 

voor deze nieuwe organisatievorm. Ook kleinere dingen, zoals het promoten van open 

source software oefent een invloed uit op de activiteiten van uitgeverijen;  

De Vlaamse overheid verzorgt de financiering van de schoolinstellingen. Scholen zijn 

sterk gebonden aan deze budgetten. Voor het kleuter-en lager onderwijs geldt de 

maximumfactuur, waarbij wordt bepaald dat het bereiken van de eindtermen gratis 

moet zijn voor elk kind. De budgetten voor ICT-voorzieningen blijven erg beperkt.  

“Wij krijgen geen ondersteuning. Wij hebben zelf alles moeten opzoeken, 

zelf moeten onderhandelen. Het ICT-budget voor onze school is ca. 600 

euro per jaar [voor de hele school].” (Lammens, 2012) 
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De gebrekkige ICT-opleiding-en ondersteuning voor leerkrachten is nefast voor 

technologie in het onderwijs. Leerkrachten zijn voornamelijk aangewezen op privé-

initiatieven voor opleidingen,zoals de ICT-praktijkdagen. 

 

“Als je een device hebt van vierhonderd euro en een papieren boek kost 

vijftig euro is het niet simpel om over te stappen. De vraag rijst ook: wie 

gaat dat gebruiken? Dat zijn natuurlijk dan weer die tien procent 

leerkrachten die zich daarmee bezig houden en fantastische lessen maken 

met de iPad. (…) De uitgevers gaan dus niet zo’n investering maken en ook 

de negentig procent zal geen iPads aanschaffen als er genoeg papieren 

leermateriaal is. (…) Daar speelt de overheid een rol. (…) Het feit dat er 

een school zit in Blankenberge en een Android school zit in Sint-Niklaas en 

dat er in verschillende provincies twee à drie scholen zijn die met laptops 

les geven en dat zij geen enkele technologische hardware begeleiding 

krijgen, noch software noch beleidsmatige begeleiding, noch nascholingen 

krijgen. Dat is het grootste bewijs dat Pascal Smet op dit moment zegt dat 

technologie aan de ene kant super belangrijk is maar dat het naar ons het 

signaal geeft dat we daar niet in moeten meegaan. Daar ligt de grote 

oorzaak. Zoiets moet onderzocht worden - en dat kan perfect falen. Ik heb 

er geen enkel probleem mee als er zou uitkomen dat tablets geen toekomst 

hebben in het onderwijs. Maar als het verder gaat zoals het nu loopt dan 

gaan we het nooit weten.” (Ronsijn, 2012)  

 

“[D]e competenties van leerkrachten worden onvoldoende ondersteund 

om die nieuwe media zinvol in de les te ondersteunen. Het Vlaamse 

onderwijs is één van de grootste bedrijven van België waar geen enkele 

structurele opleiding wordt gegeven in werken met nieuwe media. Die 

60.000 leerkrachten worden niet structureel ondersteund. Hoe wil je dan 

dat je personeel met hedendaagse middelen gaat werken als het hierin 

niet begeleid en ondersteund wordt? Een leerkracht die in de klas een pc 

wil gebruiken, moet dat zelf kopen. Dat is raar als het dat bekijkt vanuit 

bedrijfsperspectief. Je zit dus met een dalende professionalisering, terwijl 

de evolutie in de maatschappij alsmaar toeneemt.”(Devijver, 2012) 
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“Als de overheid ICT-integratie zo belangrijk vindt, zou deze al kunnen 

beginnen met het opstellen van een draaiboek voor scholen die willen 

gaan naar een volwaardige ICT-integratie, met alle stappen die je hierbij 

moet zetten. Het hoeft zich dan niet alleen te concentreren op de tablet als 

device, ook andere devices kunnen hier ingezet worden. Welke uitrusting 

is bijvoorbeeld nodig om een school tabletklaar te maken? Je moet op dit 

moment zelf op zoek gaan naar hoe je dit infrastructuurprobleem aanpakt 

en je moet zelf ondersteuning zoeken.” (Lammens, 2012) 

 

 

 

Figuur 4: Een extern waardenetwerk met focus op innovatie in de markt voor een 

technologiebedrijf. Bron: Allee, V. 2008 
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4. DYNAMIEKEN VAN HET MOBIELE ECOSYSTEEM EN DE 

APP ECONOMY  

 

4.1 EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN ‘MOBIEL’  
 

Toen de eerste mobiele telefoon in de late jaren ‘70 werd gelanceerd, had niemand 

verwacht dat het toestel twee decennia later de massamarkt volledig zou inpalmen 

(Bergvall-Kareborn & Howcroft, 2011, p. 566). Maar mobiele communicatiemiddelen 

werden een niet te ontkennen deel van ons alledaagse leven en oefenden een stevige 

invloed uit op sociale processen (Ballon, 2007, p. 17). Arminen (2007, p. 431-432) 

typeert mobiele communicatie als geïntegreerd met alledaagse praktijken en 

gebruiken, gevat in routines, in momenten van sociale interactie… wat het succes van 

de toestellen verklaart, want het wordt in feite een normaal deel van je leven. Hulme & 

Truch (2005) argumenteren dat door deze mobiele devices de grenzen van ruimte en 

tijd verbreden. Wat ooit een overgangszone was tussen de sociale velden thuis, werk en 

sociaal leven, wordt nu een sociaal veld op zichzelf. De auteurs noemen dit “interspace”. 

In 2010 had zowat 95% van de Vlamingen een mobiel toestel (IBBT, 2010). Het laatste 

Digimeter-rapport spreekt van een opkomst van een ‘mobiele generatie’, waarbij ze 

zien dat tablet bezitters ook meer andere mobiele toestellen bezitten, zoals een 

smartphone, laptop of draagbare game console (IBBT, 2012).  

Ling en Donner (2009, p. 134-135) schetsen hoe een “steady growth in functionality has 

modified and extended the device beyond its core capacity to move our voices over 

distances. Through images, video, text, GPS and data, it is becoming another path to the 

variety of content, services and communities on the internet”. De smartphone, kort 

gezegd een mobiele telefoon met een besturingssysteem, maakt een steile opmars 

(Gabler, 2011). Onder invloed van convergentietendensen krijgt een mobiele telefoon 

inderdaad meer en meer weg van een computer. Grenzen tussen ooit zo verschillende 

toepassingen verdwijnen: spraak, tekst, audio en beeld verworden in zo’n context tot 

data; er zijn geen afzonderlijke technologieën meer nodig voor elk van deze 

toepassingen (Hawkins & Ballon, 2007, p. 23). In zo’n mobiele context vervagen 

grenzen tussen de traditionele sectoren (De Marez, Dejonghe & Evens, 2011).  
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4.2 HET ECHTE STARTSCHOT: APPLE’S IPHONE 
 

Dat in een mobiele context grenzen tussen de traditionele sectoren vervagen, werd 

meer dan duidelijk toen Apple in 2007 haar iPhone op de markt bracht. Het 

technologiebedrijf begeeft zich hiermee op de telecommarkt, en zal de regels en 

dynamieken van de sector grondig wijzigen. In 2008 lanceert Apple haar App Store. 

Hiermee had het in een platform gecreëerd met een interessant verdienmodel voor 

softwareontwikkelaars, dat ervoor moest zorgen dat vooral veel gebruikers naar hun 

platform werden geloodsd. Apple ligt hiermee aan de basis van de “app economy”. De 

ooit zo gesloten telecomsector, waar de telecomoperatoren de plak zwaaiden, werd 

opengesteld voor derde partijen om hun content, software en boodschap de wijde 

wereld in te sturen. Basole en Karla (2011) argumenteren hier dat de platform-setup 

vooral nieuwe mogelijkheden met zich meebracht voor softwareontwikkelaars en 

content providers, aangezien deze vroeger slechts een heel beperkte toegang hadden 

tot klanten en mobiele toestellen. 

Kunnen ook educatieve uitgevers profiteren van die app economy? Tablets hebben 

stevig hun weg gebaand naar de huiskamers. Vandaag heeft 13,1% van de Vlamingen 

een tabletcomputer, in 65% van de gevallen gaat dat om een iPad (IBBT, 2012).  

Scholen zien het device als de heilige graal van de onderwijsvernieuwing, waarmee 

volwaardige ICT-integratie te bereiken is. Daarnaast maken deze mobiele toestellen 

niet alleen e-learning maar ook m-learning en ubiquitous learning mogelijk… de 

verleiding wordt dus des te groter om zich dit nieuwe distributiekanaal eigen te maken. 

Meestal denkt men dan aan een app.  
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4.3 HET MOBIELE ECOSYSTEEM  
 

4.3.1 DEFINITIE  
 

Basole (2009, p. 1) beschrijft het mobiele ecosysteem als: 

“characterized by a large and complex network of companies interacting 

with each other, directly and indirectly, to provide a broad array of mobile 

products and services to end-customers.” 

 

Basole is hiermee een van de weinige auteurs die een definitie geeft van het mobiele 

ecosysteem. Peppard & Rylander (2006) merken op dat het mobiele ecosysteem, dat zij 

typeren als de businessomgeving die spraak-en datadiensten aanbiedt en ontwikkelt, 

relatief nieuw is. Andere auteurs hebben het niet over het mobiele ecosysteem - wel 

over de mobile business. Xia, Rost & Holmquist (2010, p. 1) omschrijven die mobiele 

sector als: “a rapidly growing industry providing mobile devices, contents and services”.  

 

4.3.2 “ECOSYSTEEM” ALS COMPLEX WAARDENETWERK (STRUCTURELE BETEKENIS) 
 

De omschrijving van de mobile business sector als een ecosysteem, zoals Basole (2009) 

doet, is in lijn met de analyse van Karla & Broker (2011), die de eendimensionele, 

lineaire waardeketen als ontoereikend verklaren om de bedrijfsprocessen in de 

mobiele sector vandaag te analyseren. Niet alleen omdat het aantal actoren steeds 

toeneemt en bestaande actoren zich andere rollen aanmeten, maar omdat bepaalde 

ondernemingen door hun unieke marktpositie hun activiteiten uitbreiden naar de rest 

van de waardeketen (Karla & Broker, 2011). Hierdoor worden traditionele analytische 

instrumenten waardeloos om de werkelijke bronnen van waarde in een industrie te 

lokaliseren (Peppard & Rylander, 2006). De mobiele industrie is volgens Karla en 

Broker (2011) dus eerder te vatten als een waardenetwerk, een ecosysteem waarin 

waarde niet wordt gecreëerd binnen één enkel bedrijf, maar waar waardecreatie 

gebeurt door de interactie van verschillende actoren met elkaar. Xia, Rost en Holmquist 

(2010) beschrijven de mobiele industrie als “very fragmented, [which] requires its 

actors to collaborate with each other to successfully offer complete services to the 

consumers.”  
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De analogie met een biologisch ecosysteem is hierbij dankbaar: het gaat om een groot 

aantal met elkaar verbonden actoren die van elkaar afhankelijk zijn voor hun overleven 

en functioneren, ze delen elkaars lot, ze hebben uiteenlopende belangen maar ze zijn 

toch met elkaar verbonden in een gemeenschappelijk geheel (Lansiti & Levien, 2004, p. 

9). De nadruk verschuift aldus van productniveau naar systeemniveau (Peppard & 

Rylander, 2006, p. 6-7). Het belangrijkste deel van de analogie met de biologische 

ecosystemen, is dat de structuur van deze netwerken niet homogeen is, maar dat er 

knooppunten bestaan die coördineren en vorm geven aan het ecosysteem en daarmee 

een kritieke rol vervullen wat de gezondheid van het hele ecosysteem betreft (Lansiti & 

Levien, 2004, p. 9-10). Ook die knooppunten vinden we ook vandaag terug in het 

mobiele ecosysteem.  

 

4.3.3 BUSINESS ECOSYSTEMS 
 

Basole (2009) verhaalt hoe “with the convergence of enabling technologies, the 

complexity of the mobile ecosystem is increasing multifold as new actors are emerging, 

new relations are formed, and the traditional distribution of power is shifted”.  Ballon 

(2007, p. 294) ziet hoe inderdaad een herconfiguratie van de mobiele industrie tot 

stand kwam en wijst er meer specifiek op dat “contrary to common stereotypical 

accounts of the completely or predominantly ‘open’ internet paradigm, being about to 

bring down the ‘closed’ or at least strongly integrated telecommunications constellation, 

(…) a range of platform leadership strategies, pursued by new entrants as well as by a 

number of existing stakeholders, are starting to permeate the mobile industry". 

In het huidige mobiele ecosysteem kunnen we twee grote, dominante knooppunten 

ontwaren. Zij garen, om het helemaal complex te maken, een heel éigen ecosysteem 

rond zich. Scholten, Scholten en Fischer (2008) verklaren hoe “business networks [are] 

also referred to as business ecosystems or business value nets emerge, enabling companies 

to deliver faster innovation to customers and consumers at lower costs by sharing 

investment, assets, and ideas”. De term ‘ecosysteem’ heeft dus twee betekenissen: terwijl 

Basole in 2009 het mobiele ecosysteem nog als één geheel voorstelde, waarmee hij 

erop wilde wijzen dat waardecreatie de grenzen van een individuele onderneming 

overstijgt, voortkomend uit een complexe interactie van verschillende actoren 

(ruwweg te vergelijken met het biologische ecosystem), zal hij het in 2011 met Karla 

hebben over de “mobile platform ecosystem structure”.  In de rest van dit werk zullen 
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we, wanneer we het over ecosystemen hebben, praten over business 

networks/ecosystems, en dus niet over de structuur van de hele industrie. Nochtans 

pleitte Moore in 1996 ervoor om de term “industrie” achterwege te laten in het 

voordeel van de term “business ecosystem” omdat vandaag de grenzen tussen de 

verschillende industrieën door elkaar lopen. Die zogenaamde ecosystemen zijn dan 

gebaseerd op kerncapaciteiten die worden benut om een kernproduct te produceren: 

het kernproduct wordt omringd door complementaire producten en creëert een 

totaalervaring  (Moore, 1996, p. 15).  Peppard en Rylander (2006, p. 6-7) halen Intel 

aan als voorbeeld:  

 
“We must therefore extend any analysis away from viewing value creation 

from the perspective of an organisation as an isolated unit to looking at 

how the organisation creates value within the context of the network. It is 

this network of relationships that provides the key to understanding the 

competitive environment in the network economy. Consider Intel 

developing a new microprocessor. The success of this chip depends on 

software developers writing applications that leverage the new processing 

capability; hardware manufacturers must build systems that can 

accommodate the new chip, including any additional cooling 

requirements; and new bus architectures may also need to be designed. 

This ecosystem must be cultivated.”   

Onze opvatting van ecosysteem heeft dus zowel een structurele als een kwalitatieve 

dimensie, en zet een bepaalde, dominante onderneming centraal die tal van spelers 

rond  zich vergaart.  

 

4.3.4 TWEE DOMINANTE ECOSYSTEMEN RONDOM OPERATING SYSTEMS: DE STRIJD 

OM PLATFORM LEADERSHIP    
 

In de huidige mobiele industrie kunnen we dus twee grote, dominante knooppunten 

ontwaren. Terwijl om de derde plaats zeker lustig wordt gestreden, zijn vandaag de 

ecosystemen rond Apple en Google dominant. Elkeen heeft namelijk een mobiel 

besturingssysteem, respectievelijk Apple iOS en Android, dat een technisch platform 

vormt waarrond tal van partijen zich scharen.  Een technisch platform beschrijft 

Cusumano (2010, p. 33) als een stel regels of protocollen die bepalen hoe 

complementaire diensten/producten ingeplugd kunnen worden op een systeem.  
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Door hun besturingssysteem open te stellen voor externe partijen, ontstaat een 

dynamiek die Vakulenko et al. (2011) perfect omschrijven:  

“iOS and Android are winning not only by virtue of technological 

sophistication, but primarily by the strength of their application 

ecosystems. These ecosystems comprise thousands of application 

developers and content providers. (…) iOS and Android both exemplify 

successful application platforms carefully designed to connect two 

disjointed markets: users and application developers. Both application 

platforms offer users a broad selection of applications to satisfy a wide 

spectrum of needs, from keeping in touch to killing time. Meanwhile, both 

connect developers and content providers to an audience of platform 

users. From the end-user perspective, each new application adds value to 

the platform. From an application developer’s perspective, the platform 

gains value with each and every new user. 

When the number of developers, applications and users on a platform 

reaches critical mass, the platform begins to grow exponentially. This is 

because of positive feedback loops or “network effects” between users and 

application developers. Applications attract users, which motivates 

developers to create more applications, which in turn attract more users... 

and so on.” 

 

De technische platformen kunnen met andere woorden economische platformen 

worden, wat je technisch platform tot een ecosysteem omvormt. Zo’n strijd om 

netwerkeffecten (of gebruikers) wordt de strijd om platform leadership genoemd 

(Gawer & Cusumano, 2002). Vakulenko et al. (2011) spreken over een “clash of 

ecosystems” in de industrie, die in 2012 is uitgedraaid op een strijd tussen Apple en 

Google.  De netwerkeffecten zorgen namelijk voor een dynamiek die maakt dat het 

technisch platform waardevoller wordt, want hoe meer gebruikers van de 

complementaire diensten, hoe meer ontwikkelaars worden aangezet om het platform 

te gebruiken, waardoor het weer waardevoller wordt voor de gebruikers. Microsoft en 

Nokia tonen zich kranig en willen samen volop de strijd met de grote twee aanbinden. 

Bij de aankondiging van hun samenwerken, lieten ze weten aan de hele wereld dat de 

strijd vandaag niet meer gaat om mobiele toestellen, maar om ecosystemen:  
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“We (…) have a shared understanding of what it takes to build and sustain 

a mobile ecosystem, which includes the entire experience from the device 

to the software to the applications, services and the marketplace.Today, 

the battle is moving from one of mobile devices to one of mobile 

ecosystems, and our strengths here are complementary. Ecosystems thrive 

when they reach scale, when they are fueled by energy and innovation and 

when they provide benefits and value to each person or company who 

participates. This is what we are creating (…)” (The team, 2011).  

 

4.4 APP ECONOMY 

4.4.1 DE APP ECONOMY IN HET MOBIELE ECOSYSTEEM  
 

De mobiele industrie vormde zich dus naar deze dominante mobiele 

applicatieplatformen van Apple (App Store) en Google (Vroeger Android Market, nu 

Google Play). En dat is nu precies waar men naar verwijst als de app economy. Basole 

en Karla (2011) vertellen dat “due to the proliferation of platforms and the popularity of 

mobile applications, people have begun to refer to this phenomenon as the “app 

economy”. Kim, Lee en Son (2011) verwijzen naar de app economy als het nieuwe 

economische landschap gecreëerd door mobiele apps. Basole en Karla (2011) typeren 

deze nieuwe economische omgeving als een samenkomen van vraag en aanbod van 

mobiele applicaties en diensten, wat heeft geleid tot meer mogelijkheden voor 

softwareontwikkelaars en content providers. Het Gabler-Wirtschaftslexicon (2011) 

spreekt over de app economy als de economische omgeving die softwaretoepassingen 

beslaat voor mobiele devices en diensten.  

4.4.2 EEN NIEUWE ECONOMISCHE OMGEVING  
 

De app economy als benaming voor deze nieuwe economische omgeving stamt van een 

artikel uit ‘The Atlantic’ uit 2009 en kwam recent in de kijker door het Technet rapport 

van februari 2012, waarin de economische spankracht van deze nieuwe economie werd 

berekend. De nieuwe economie zou volgens de technologie lobbygroep sinds 2007 

gezorgd hebben voor de creatie van 466000 jobs en in die zin een antwoord bieden op 

de huidige economische crisis. Volgens the Atlantic verdien je in de app economy geld 

door het verkopen van apps, via advertenties binnen apps en door het verkopen van 
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digitale goederen in apps. Het rapport omschrijft de app economy als het openstellen 

van de platformen van sociale netwerken en mobiele operatoren voor externe 

ontwikkelaars ter verbetering van de user experience, waardoor het creëren, het 

distribueren en de consumptie van digitale content verandert (Mandel, 2012). 

De Technet studie vervolgt: “From the economic perspective, we can think of the App 

Economy as a collection of interlocking innovative ecosystems. Each ecosystem consists of 

a core company, which creates and maintains a platform and an app marketplace, plus 

small and large companies that produce apps and/or mobile devices for that platform. 

Businesses can belong to multiple ecosystems and usually do” (Mandel, 2012). In het 

rapport van Technet wordt tevens verwezen naar de invulling van de term door 

softwarebedrijf Zynga, een icoon in de speeltuin van de app economy en crëerders van 

het Facebook spel (‘app’) Farmville: “ In the App Economy, developers can create 

applications accessing unique features of the platforms,    distribute applications digitally 

to a broad audience and regularly update existing applications”. Hoewel deze laatste 

beschijving in de kern een goede beschrijving vormt van de app economy, zullen we het 

verder (behalve indien expliciet vermeld) over mobiele apps hebben.  

4.4.3 PLATFORMEN EN APPS  
 

In de app economy onderscheidt Baratz (2010) langs de ene kant platformen, en langs 

de andere kant apps: “I think of the state of being an app - the condition of not only 

allowing, but thriving off of, having your content live elsewhere - and, on the flip side, that 

of being the platform, or the 'giant', if you will, that fuels that growth through attracting 

an audience” (Baratz, 2010). Hiermee onderneemt Baratz één van de weinige pogingen 

om de app-economy te definiëren in relatie tot de positie van de content provider. Eén 

van de conclusies van het artikel is: “In Media, If You're Not a Platform, You're an App”.  

Dit inzicht zal later gebruikt worden bij het bekijken van strategieën.  

4.4.4 APPS  
 

De producten van de app economy zijn dus apps of widgets (Sjurts, 2011). Apps of 

‘applicaties’ kwamen op met de lancering van Apples iPhone in 2007. Apple zorgde 

ervoor dat haar nieuwe hardware machine ook over de nodige software beschikte en 

maakte een app store. De andere toestelbouwers volgden met hun eigen app store. 

Iedereen kreeg met de appstore een platform om eigen applicaties te bouwen en te 

verkopen. Deze apps zijn: meestal vrij goedkoop, makkelijk in gebruik, eenvoudig te 
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leren, gemaakt om iets specifieks te doen, hebben een korte levenscyclus, zijn 

overwegend gericht naar consumenten (Sjurts, 2011). De technet studie beschrijft ze 

als “(...) relatively lightweight programs, specifically designed to run on mobile platforms 

such as the iPhone and Android phones” (Mandel, 2012). Het artikel uit ‘the Atlantic’ 

waarin de komst van een app economy werd aangekondigd, noemt ze “(...)bite-size 

software programs people load onto their mobile phones or tap into on the Web”. De 

auteurs halen aan dat men al te vaak denkt dat het bij apps gaat om gekke spelletjes en 

zinloze snufjes, maar dat naast deze applicaties er een hele reeks toepassingen ter 

beschikking komen die aan de wieg staan van de nieuwe app economy. 

 

4.5 DE EDUCATIEVE UITGEVER ALS CONTENT PROVIDER IN DE APP ECONOMY 

 

4.5.1 DE EDUCATIEVE UITGEVER IN HET MOBIELE ECOSYSTEEM 
 

De educatieve uitgever is een deel van de media-industrie en haar core business is dus 

content produceren. De rol die deze uitgeverij opneemt in de app economy is er 

kortweg één van content provider/content aggregator. 

 

Figuur 5: Segments in converging mobile ecosystem. Bron: Basole, 2009 
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4.5.2 DE CONTENT PROVIDER IN HET MOBIELE ECOSYSTEEM  
 

 Elke auteur die het heeft over digitale content, lijkt wel een eigen invulling te hebben 

van de rol van content provider. Krueger en swatman (2003) confronteerden 

verschillende invullingen van de content provider in de internet contentmarkt met 

elkaar, en kwamen tot de constatatie dat je kan spreken van content providers in 

beperkte zin tot content providers in ruime zin, waarbij hun rol kan gaan van het louter 

creëren van content (auteur) tot het aanbieden van content (waarbij de content deels 

wordt gekocht), tot het verwerken van de content waardoor waarde wordt toegevoegd 

aan de content, tot de content providers die hun kerncompetentie van het voorzien in 

content combineren met een technologische infrastructuur en zo een nieuw 

contentaanbod uitvindt (ze hebben het hier bijvoorbeeld over nieuwsportalen).  

 

Figuur 6: Taxonomy of internet content providers < Krueger & swatman (2003) 

 

Maitland et al. (2005) onderscheiden ook verschillende content supply chain roles in het 

waardenetwerk van mobiele informatie en entertainment services. Deze gaan van de 

provider van ruwe content, tot de content developer (die maakt de content klaar voor 

de mobiele dienst), tot de content aggregator (die staat tussen de service provider en 

de content provider). Van Audenhove et al. (2007) maken een duidelijk onderscheid 

tussen content provision en content aggregation. We kunnen content provision 

gelijkschakelen met het creëren van content, terwijl de contentaggregatierol te zien is 

als het bundelen van content en diensten in een bepaald concept.   
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4.5.3 DE EDUCATIEVE UITGEVERIJ ALS CONTENT PROVIDER IN DE APP ECONOMY 
 

Over de positie van mobiele content providers in de app economy maakt de academische 

literatuur je niet veel wijzer, al worden zij verondersteld voordeel te hebben bij het 

systeem van de platformen aangezien zij vroeger slechts een heel beperkte toegang 

hadden tot klanten en mobiele toestellen (Karla & Broker, 2011; Basole en Karla, 2011).  

Toch is het zo dat content providers vandaag niet helemaal gelijk te schakelen zijn met 

de content providers die vroeger toegang wilden tot mobiele toestellen, zeker nu de 

komst van de tablets in het blikveld zijn gekomen. Dat erkent ook het recente rapport 

van VisionMobile (2012). Ze illustreren dit ook treffend met een grafiek, die aantoont 

dat het mobiele app ecosysteem uitbreidt in twee dimensies, met langs de ene kant 

“CONTENT” en langs de andere kant het “GEWICHT” van de ontwikkelaars. Qua content 

gaat het van apps naar een hele spanbreedte van media, incl. boeken. Qua gewicht van 

de ontwikkelaars wijst VisionMobile er ons op dat het in de begindagen van de app 

economy vooral ging om kleine, individuele ontwikkelaars (long tail) terwijl nu grote 

mediabedrijven zich richten op deze markt (short head).  

 

Figuur 7: Digital ecosystems expand in two dimensions. Bron: Visionmobile, 2012 
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De vraag ligt dus nog grotendeels open of deze nieuwe generatie van content providers 

voordeel hebben bij het openstellen van de mobiele platformen. Over de regels op de 

platformen, valt namelijk niet te onderhandelen: de 30/70-regel is van tel, wat, 

rekening houdend met de grote productiekosten van apps en de minieme prijs die 

ervoor kan gevraagd worden, een grote hap uit de potentiële winst betekent. 

Onvoorspelbare goedkeuringsprocedures (na een dure ontwikkelingsfase) zijn 

evenzeer een doorn in het oog. 

Dit is wat uitgevers over een app strategie te zeggen hebben:  

“Persoonlijk heb ik zoiets van: als wij iets in de Standaard Boekhandel 

willen, dan zijn wij ook 30% kwijt. (…)  Die 30% vind ik uiteindelijk niet 

meer dan normaal: ze bieden een platform aan en je moet je geen zorgen 

maken over beveiliging, al die dingen zijn voor je geregeld. Maar je hebt 

geen controle over je klantenbeheer, je hebt geen controle over: mag het 

erin, komt het erin, mag het erin blijven, gaan ze het ergens diep 

verstoppen in de database of gaan ze het in the picture zetten?” 

(Vermeulen, 2012) 

“ Je weet waar je aan toe bent bij Apple -maar dat is tegelijkertijd ook het 

nadeel. Het is een technisch keurslijf. Commercieel is het ook vrij duidelijk 

wat de afspraken daar omtrent zijn. De dertig procent regel die geldt daar 

bij alles en daar valt niet over te discussiëren, zeker niet voor een Vlaamse 

uitgeverij. Die openheid moet er zijn. Maar Android stelt dan weer veel 

andere problemen, zoals een veelheid aan apparaten, een veelheid aan 

schermresoluties. (…) Maar het (…) technische is vooral een kosten 

kwestie.” (Mollé, 2012) 

“[H]et liefst van al kies ik (…) voor een open technologie dan voor een 

gesloten technologie. Een ander mogelijk probleem is dat we alles moeten 

leveren in tientallen verschillende versies afhankelijk van de technologie.  

Vandaar dat we ook kiezen voor HTML 5 aangezien het voor dit formaat 

geen verschil maakt welke onderliggende mediumdrager we willen 

gebruiken.” (Devijver, 2012) 

“In het prille begin van de apps, moest je kiezen tussen de verschillende 

platvormen. Er zijn heel wat mogelijkheden nu om cross-platvorm te gaan. 

Het is niet verstandig om apps alleen maar voor de appstore te gaan 

maken.”(Naessens, 2012)  

Bovendien zijn er ook de verschillende platformen om mee rekening te houden en 

binnen de platformen nog verschillende toestellen, wat de ontwikkelingskosten in de 

hoogte drijft.  
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Ook het feit dat de kerncompetentie van de mediabedrijven niet software is, maar 

content, betekent een extra onzekerheid en leercurve om te doorlopen (Trott, 2008). 

Zoals eerder vermeld, zijn het de platformuitbaters, m.a.w. Google en Apple, die 

beschikken over de klantengegevens, die zo belangrijk zijn voor educatieve uitgevers 

(Seynaeve, 2011). Krueger, swatman en van der Beek (2006, p. 74) maken ook duidelijk 

hoe “the content industry is (…) very dependent on the end devices by which the content is 

delivered to, and used, by customers”. 

Feijóo et al. (2009) besluiten in 2009 al dat “there are many different aspects of interest 

in the mobile content ecosystem (…); media, mobile and new players’ approaches to 

business models; and new circumstances for users’ involvement with mobile content, such 

as local, context-aware or user-generated. From each of them, it is possible to devise a 

techno-economic model that has little in common with the others. It could be that we are 

witnessing the first steps in an expanding area where every dimension has a chance for 

success” (Feijóo et al. , 2009).  

 

5. DE TABLET EN DE CONVERGENTIE VAN CONTENT, 

SOFTWARE EN HARDWARE  

 

Het is de tablet die de educatieve uitgever vandaag voor de grootste uitdaging stelt. Het 

device wordt niet alleen gezien als de sleutel tot het onderwijs voor de 21ste eeuw, 

maar het geeft de educatieve uitgever voluit over aan de dynamieken van het mobiele 

ecosysteem. Béhar, Colombani & Krishnan (2011, p. 2) wijzen op het verschil met 

voorbije digitaliseringsgolven:  

“Over the past 20 years, the digitization of content has shaken the economic foundations 

of industries like the press, music and video. The absence of convenient e-reading 

platforms had protected books from such a revolution until recently. However, the 

emergence of new mass-market devices, such as dedicated e-book readers or 

multipurpose tablets, has put an end to that reprieve. (…) Much is at stake [in the book 

ecosystem]: the redistribution of value among players, a redesign of their roles and, 

potentionally, an evolution in the way content is created – all of which could produce 

significant new value for the industry in the long term.” 
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5.1 EEN BEELD OP DE TABLET  

 

5.1.1 DE KOMST VAN DE TABLET  
 

Toen de iPad in 2010 op de markt werd gezet, werd het aanvankelijk gezien als een 

grote iPod of iPhone. Maar de adoptie van tablet computers gaat razendsnel. Vandaag 

heeft 13,1% van de Vlamingen een tabletcomputer, in 65% van de gevallen gaat dat om 

een iPad (IBBT, 2012). Ook als we er de definitie van Gartner erop naslaan, doet niets 

ons deze immense populariteit en razendsnelle adoptie voorspellen. Een tablet is 

eenvoudigweg “a computing device that weighs less than 4 pounds and is operated by 

direct screen contact via a pen or touch interface” (Gartner, 2012).  

Slaan we de biografie van Steve Jobs erop na, dan vinden we enkel speculaties terug – 

de biografie houdt op einde 2009. De iPad staat op dat moment ergens tussen de 

iPhone, de ebookreader en de netbook in (Borgman, Bos & Roestenberg, 2010). Jobs 

geloofde niet in de e-bookreader omdat deze maar voor één toepassing kunnen worden 

gebruikt. In de plaats daarvan zouden general purpose-apparaten het winnen. Bij de 

lancering van de tablet werd het toestel voorgesteld als een lean-back apparaat, wat 

staat tegenover een lean-forward apparaat.  

Andere toestellenbouwers volgden snel met hun eigen tablet. De Samsung Galaxy 

Tablet werd op de markt gezet als iPad killer (De Marez, Dejonghe & Evens, 2011). De 

Kindle Fire van Amazon moet tevens weerwerk bieden en ook Microsoft kondigde 

onlangs de Microsoft Surface aan.  

De tablet trekt de convergentie van de contentmarkt met de telecomsector en het 

internet door, die al was ingezet met de smartphone.   

 

5.1.2 DE TABLET: EEN NIEUW MEDIUM 
 

Maar wat maakt de tablet zo “anders”? Het VisionMobile rapport beaamt dat “tablets 

have set themselves apart as a new product category, leading to radically different 

interaction paradigms (seeFlipboard) and use cases (from car showrooms to the living 

room sofa as TVcompanions) . De tablet is een realisatie van het “ubiquitous computing” 

paradigma – de technologie verdwijnt met dit toestel een klein beetje naar de 
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achtergrond. Dit multi-purpose device, door zijn gewicht en formaat even mobiel als 

een netbook-computer terwijl het toch toelaat om leaned-back media te consumeren, 

maakt de convergentie van de mobiele industrie, de IT-industrie en de media-industrie 

hiermee compleet.  

Een mooie, één van de meest complete beschrijvingen van een tablet, vinden we in het 

recente Horizon rapport, dat de impact van technologie op het hoger onderwijs in de VS 

beschrijft:  

“Even without extending their functionality via the full range of mobile 

apps, tablets serve as nicely sized video players with instant access to an 

enormous library of content; digital readers for books, magazines, and 

newspapers; real-time two-way video phones; easily sharable Photo 

viewers and even cameras; fast, easy email and web browsers; and rich, 

full-featured game platforms — all in a slim, lightweight, portable 

package that fits in a purse or briefcase — but which significantly omits a 

traditional keyboard. That design choice, and the implications it brings for 

interacting with the device, is a key reason that tablets are not a new kind 

of lightweight laptop, but rather a completely new computing device.  

When the iPad was introduced, it was described as a “lean back” 

experience as contrasted to the “lean forward” experience of typical 

computers. While second market and wireless keyboards are available for 

tablets, the real innovation in these devices is in how they are used. A 

swipe, a tap, or a pinch allows the user to interact with the device in 

completely new ways that are so intuitive and simple they require no 

manuals or instructions.  

The device itself encourages exploration of its capabilities, something 

easily demonstrated by simply placing the device in the hands of a small 

child. For times when a keyboard is needed, a custom-configured software 

keyboard appears, but the best-designed apps make little or no use of 

it.(…)  

Perhaps the most interesting aspect of tablets is that they owe their 

heritage not to the desktop, but to the mobile phone. Both iOS and 

Android-based tablets are designed with the app model firmly in mind, 

and hundreds of thousands of specialized apps are available to extend the 

functionality of tablets. Apps for tablets have many features in common 

with mobile apps, such as seamless use of location awareness, network 

connections, and other built-in sensors, but the larger screen real estate 

allows for more detailed interfaces or viewing area. Also similar to 

smartphone apps, apps for tablets are inexpensive and very easy to add to 

the device, using the same tools and online stores”.   
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5.1.3 DE HYPE VAN DE TABLET IN HET ONDERWIJS 

 

We kunnen gerust spreken van een hype, wat het gebruik van de tablet in het onderwijs 

betreft. De tablet wordt onthaald als hét device dat de onderwijsvernieuwing zal 

brengen. Niet alleen moet het de oude handboeken uit de klas verwijderen (Van 

Uffelen, 2012; Delrue, 2012; Boydens, persoonlijke mededeling). Het device moet ook 

de alomgeprezen volwaardige ICT-integratie, waarbij iedere leerling beschikt over een 

computer, realiteit maken. 

 

Als we de hype cycle van Gartner erbij nemen, zien we dat we op dit moment in de peak 

van inflated expectations zitten, volgens Gartner is dit de fase waarbij “early publicity 

produces a number of success stories—often accompanied by scores of failures. Some 

companies take action; many do not” . De tabletscholen in Blankenberge en Sint-Niklaas 

zijn inderdaad tot actie overgegaan. Was de technology trigger de aankondiging van 

iBooks Author, het self-publishing tool van Apple in januari? Of waren het de positieve 

ervaringen in de scholen in Nederland en de VS? Hoe dan ook, de technology trigger 

start met de aankondiging van een “potential technology breakthrough (…). Early proof-

of-concept stories and media interest trigger significant publicity. Often no usable 

products exist and commercial viability is unproven”. 

 

Maar daar zien we de zogenaamde trough of disillusionment, waarbij “interest wanes as 

experiments and implementations fail to deliver. Producers of the technology shake out or 

fail. Investments continue only if the surviving providers improve their products to the 

satisfaction of early adopters”. De tabletscholen zullen inderdaad door alle stakeholders 

met grote ogen bekeken worden in september. Wanneer de technologie, de software en 

de content niet voldoet, noch de leer-en lespraktijk die ermee kan worden bereikt, 

zullen de conclusies snel getrokken worden. Deze analyse vinden we terug bij zowat 

alle geïnterviewde partijen.  
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Figuur 8: Hype cycle. Bron: http://www.gartner.com 

 

5.1.4 HARDWARE ALS VERVANGING VOOR HANDBOEKEN?  
 

In tegenstelling tot het papieren boek, vallen in de  digitale wereld vorm en content niet 

samen. Zoals Geert vandenbossche, gedelegeerd bestuurder van VUV (Vlaamse 

Uitgeversvereniging) terecht zegt in De Standaard: ‘Tablets vervangen geen 

schoolboeken, op tablets kun je schoolboeken lezen” (Delrue, 2012). Kist (2005, p. 31) 

wijst erop dat elektronische media, in tegenstelling tot het boek, worden gekenmerkt 

door een scheiding tussen inhoud enerzijds en hulpmiddel anderzijds, waarbij de 

verbinding tussen informatieve inhoud en verpakking wordt verbroken.  

 

Dit zien we duidelijk geïllustreerd in de waardeketen die De Marez, Dejonghe & Evens 

(2011) hanteren voor een media-en ICT-toepassing.  

 

Figuur 9: Waardeketen voor een media-en ICT-toepassing. bron: De Marez, Dejonghe & Evens, 2011 
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De Marez, Dejonghe & Evens (2011, p.49) melden dat “voor technologische media (…) 

de gebruiker een elektronisch appraat [moet] bedienen om lokaal van de content te 

genieten. (…) Pas via de afspeel-en ontvangstapparatuur ervaart de massagebruiker de 

‘waarde’ die opgebouwd is in de ganse keten, en de technische apparatuur, hoe duur 

ook in aankoop, is waardeloos zonder content”.   

 

5.2 CONTENT… OF SOFTWARE?  
 

5.2.1 EEN CATEGORISATIE VAN MOBIELE CONTENT  
 

Feijóo et al. (2009, p. 284) maken een categorisatie van mobiele content. Ze vertellen 

hoe het mobiele platform twee extra dingen mogelijk maakt. Ten eerste kan de 

bestaande content aangepast worden voor gebruik in een mobiele setting. Bovendien 

kan ook speciale content worden gemaakt door de nieuwe mobiele mogelijkheden 

(mobility dimension).  

De educatieve uitgeverij ageert aan de rechterkant van de creativeness dimension en 

beweegt zich langsheen de twee polen van de mobility dimension. 

   

Figuur 10: Mobile content dimensions: mobility and creativeness. Some examples of market 

segments. Bron: Feijóo et al. (2009) 
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Feijóo et al. (2009, p. 285) concluderen uit dit schema dat de mobile dimensie niet 

“passief” omgaat met content en dat het ervoor zorgt dat er nieuwe categorieën van 

mobiele content komen die er vroeger gewoon niet waren. Dit zijn:  

a. Adapted content 

Bestaande informatie afkomstig van verschillende media, maar dan 

aangepast om te gebruiken in een mobiele omgeving. Dit type mobiele 

content was er al van de vroege dagen van mobiele content (WAP, i-Mode). 

Voorbeelden zijn nieuws-en weerdiensten.   

b. Repurposed content 

Creatieve content, hergebruikt en aangepast aan de mobiele omgeving. Hier 

is de content van uitgevers in terug te vinden.  

c. Specific / original mobile content 

Content speciaal gemaakt voor gebruik in een mobiele omgeving, de 

features van de toestellen kunnen hiervoor worden ingezet. Een mobiele 

game die specifiek gebruik maakt van het feit dat je altijd je toestel bij je 

hebt, is hier een voorbeeld van. Een ander voorbeeld zijn stadswandelingen 

in app-vorm, waarbij een pushbericht wordt verstuurd naar de telefoon 

wanneer men in de buurt van een historische locatie komt.  Maar deze vorm 

van mobiele content past ook binnen het m-learning en ubiquitous learning 

paradigma.   

d. Augmented content 

Hierbij worden de kwaliteiten/features van mobiele toestellen gebruikt die 

niet gelinkt zijn met content, zoals GPS, camera. De mogelijkheid om een 

zoekopdracht uit te voeren via spraak, is hier een voorbeeld van, maar ook 

het feit dat je toestel automatisch bepaalde zaken herkent in de omgeving 

die de gebruiker van nut zijn.   

 

 

 

 

 

 



56 
 

5.2.2 MOBIELE CONTENT ALS SOFTWARE: EEN ARCHITECTURELE INNOVATIE  
 

Innovatie: definitie en soorten  
Het is Everett Rogers die met zijn werk over de diffusie van innovaties aan de basis ligt 

van innovatie-onderzoek. Rogers beschreef een innovatie als een idee, praktijk of een 

object dat als nieuw wordt ervaren door een individu of bv. een organisatie (Rogers, 

1995).  

Maar vóór Rogers, was Joseph Schumpeter (1942) diegene die innovatie op de 

voorgrond bracht.Hij onderscheidt innovaties van uitvindingen: een innovatie moet een 

gebruik kennen. Hij onderscheidt 5 soorten innovaties: een innovatie in het product 

zelf, een innovatie in het productieproces, een opening van een nieuwe markt, het 

vernieuwd gebruik van een bepaalde resource en een nieuwe vorm van organisatie van 

de onderneming (Ballon, 2009).   

Ranaivoson, Donders & Ballon (2011) omschrijven specifiek voor de mediasector een 

innovatie als het gebruik van een nieuw product of (productie)proces. Deze definitie 

bevat enkele essentiële aspecten van een innovatie. Vooral de nadruk die ze leggen op 

het verschil tussen product-en procesinnovatie is interessant. In de mediasector gaat 

procesinnovatie om innovaties in het productieproces van content, maar de auteurs 

benadrukken dat niet alle innovaties zijn te vatten in de waardeketen. We moeten 

buiten de waardeketen kijken als we ook innovaties in de organisatie van een bepaalde 

industrie in acht willen nemen, bijvoorbeeld een andere manier om nieuwe markten 

betreden of allianties te bouwen (Ranaivoson, Donders & Ballon, 2011).  

Het onderscheid dat Christensen (1997) maakte tussen disrupting en sustaining 

innovaties, is welbekend geworden. Hij wil hiermee benadrukken dat er twee vrij 

verschillende innovaties zijn, waarbij sustaining innovaties vooral kleine verbeteringen 

maken in het product en distrupting innovaties een geheel nieuwe waardepropositie 

doen naar de klant. Hier komen de inzichten van Rogers (1995) dan van pas, die 

verklaren hoe het komt dat deze laatste innovaties al dan niet grote verspreiding 

kennen.  

Maar Henderson en Clark (1990) zagen dat deze tegenstelling de complexiteit van 

innovaties toch niet volledig kon vatten. Want er waren zeer succesvolle bedrijven, die 

toch jaren achteruit gingen hinken omdat andere ondernemingen met een lichtjes 

verschillend product op de markt kwamen. Ze geven het voorbeeld van Xerox, die in de 

jaren ’70 werd geconfronteerd met concurrentie van kleinere en betrouwbare 
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producten en toch deze markt niet kon betreden. Daarom besluiten ze dat het 

onderscheid tussen sustaining en radicale innovatie niet voldoende is om de 

complexiteit van de gevolgen van schijnbaar kleine veranderingen (1990, p. 10).  

Henderson & Clark (1990) wijzen op het verschil tussen het product als geheel (het 

systeem) en de onderdelen of componenten van het product. De‘component 

knowledge’ gaat over kern-designconcepten en hoe deze in een bepaald component 

worden toegepast, terwijl ‘architectural knowledge’ gaat over de manier waarop de 

componenten met elkaar geïntegreerd zijn in een omvattend geheel (Henderson & 

Clark, 1990, p. 11).  

Ze komen tot het volgende kader:  

 Core concepts  

reinforced 

Core concepts  

overturned 

Linkages between core 

concepts and 

components unchanged 

Incremental innovation  Modular innovation  

Linkages between core 

concepts and 

components changed 

Architectural innovation Radical innovation 

 

Zo worden de twee soorten innovatie van Christenson (1997) de uiterste polen waarop 

innovatie kan plaatsvinden. En tussen die twee polen, vinden we architecturele 

innovatie. Hier gaat het om een “reconfiguration of an established system to link 

together existing components in a new way”. Het unieke aan deze soort van innovatie, 

en het belangrijkste om in gedachten te houden,  is dat deze innovatie veel kern 

designconcepten gebruikt in een nieuwe architectuur, en ze hebben met andere 

woorden meer invloed op de relaties tussen de componenten dan op de componenten 

zelf.  

Architecturele innovatie en de educatieve uitgever 
 

En hier koppelen we terug naar wat nu gebeurt in de contentindustrie. Door het 

benutten van de mogelijkheden van die mobiele devices bieden (door het inbedden van 

een gps-feature voor een stadswandeling bijvoorbeeld), wordt een extra laag aan de 

content toegevoegd. Deze laag, die een verbinding moet maken met de hardware en dus 
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de hardware moet aansturen, is te karakteriseren als software. We argumenteren dus 

dat mobiele content zo tot software wordt, content en software lopen in elkaar over  als 

we de capaciteiten van de mobiele devices ten volle willen benutten.  

 In feite blijft de kerntaak van de uitgever hier identiek, want waardevolle content naar 

de eindconsument brengen, blijft hier haar ultieme kerntaak. Daar liggen ook haar 

competenties, opgebouwd doorheen jaren.   Dat wordt een probleem in het geval van 

architecturele innovatie: “Established firms are faced with an awkward problem. Because 

their architectural knowledge is embedded in channels, filters, and strategies, the 

discovery process and the process of creating new information (and rooting out the old) 

takes time” (Henderson & Clark, 1990, p. 18).  

Volgens Henderson & Clark (1990, p. 28) hebben ondernemingen “a tendency  for active 

learning among  engineers  to focus  on improvements  in performance  within a stable  

product architecture. In this  context,  learning means  learning about components  and 

the  core  concepts  that underlie them.  Given the way  knowledge  tends  to be  organized 

within the firm, learning about changes  in the architecture of the  product is unlikely to 

occur naturally.” 

In de sectie “strategieën” wordt verder ingegaan op het verschil tussen content in 

software en content als software.  
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6. STRATEGIEËN VOOR EDUCATIEVE UITGEVER IN DE APP 

ECONOMY 

 

In de app economy verlaat de educatieve uitgever ten dele haar core business van 

contentproductie en gaat software maken. Feijóo et al. (2009, p. 285) komen tot het 

besluit dat de mobile dimensie niet “passief” omgaat met content. Ze zeggen daarom 

nog een met klem dat:  

“It can be said that mobile is not merely another platform for content 

distributions, and to view it simply as the transformation of existing 

content into the mobile realm is to neglect some of its most promising 

aspects”.  

Alle uitgevers zijn het erover eens dat leermiddelen in de context van tablets in de klas, 

de leermiddelen onderhevig zullen zijn aan veranderingen.  

De complexe mobiele industrie, met haar dominante spelers strevend naar platform 

leadership , wordt gekenmerkt door razendsnelle technologische veranderingen. 

Bedrijven zijn terechtgekomen in een innovatiespiraal waarin ontwikkelingen zich 

alsmaar sneller voordoen  (Poiesz & Van Raaij, 2002). Dit zorgt ervoor dat een 

educatieve uitgever de partners in het gehele waardenetwerk zal moeten aanspreken 

om vlot te kunnen inspelen op wat de markt van hen verwacht. De architecturele 

innovatie die de overgang van content opgevat als software bovendien inhoudt, stelt 

deze traditionele ondernemingen gericht op het verspreiden van educatieve content 

voor heel wat uitdagingen. Zij hebben in de laatste jaren wel degelijk digitaal materiaal 

ontwikkeld, maar dit materiaal was tot nu toe supplementair bij het bestaande 

leermateriaal; het liet bijvoorbeeld toe tot het interactief maken van oefeningen.  Op dit 

moment wordt de vorm en zelfs het bestaan van het leermateriaal zelf, in vraag gesteld.  

Dit werk zal geen complete businessmodellen voor educatieve uitgevers aanreiken die 

zich met een aanbod in het mobiele ecosysteem willen begeven. Dit is in essentie een 

taak van elke uitgever afzonderlijk. Toch tonen we in dit hoofdstuk hoe strategische 

keuzes, die onvermijdelijk zullen moeten gemaakt worden aangezien het huidige 

business model is gebaseerd op inkomsten van papieren leermiddelen, steeds minder 

in afzondering kunnen worden gemaakt.  
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We onderscheiden voor de educatieve uitgevers app strategieën, platform strategieën 

en innovatiestrategieën.  

Deze indeling komt niet zomaar tot stand. We volgen in deze het uitgangspunt en testen 

de spanbreedte van de stelling van Baratz (2010), die poneert dat “In media, if you're 

not a platform, you're an app”. Ze onderscheidt apps en platformen als volgt:  

“ I think of the state of being an app - the condition of not only allowing, 

but thriving off of, having your content live elsewhere - and, on the flip 

side, that of being the platform, or the 'giant', if you will, that fuels that 

growth through attracting an audience”.  

Baratz (2010) geeft aan dat content providers op dit moment misschien wel op te 

vatten zijn als platformen; platformen zijn namelijk dat forum waarop je je producten 

verspreidt. Het moge duidelijk zijn, dat Baratz bij haar betoog de nieuwsorganisaties 

voor ogen heeft, maar het inzicht dat ze aanreikt blijft waardevol. Ballon (2009, p. 226-

227) wijst er namelijk op dat platformen in de app economy een gatekeeperrol kunnen 

vervullen: deze fungeren als een bottleneck (oefent controle uit op het waardenetwerk) 

en dragen tegelijkertijd bij tot waarde. Het voordeel van een app ligt vooral in de 

immense verspreiding van je content die dit mogelijk maakt (Baratz, 2010):  

“Rather than trying to control its profits by curtailing the spread of its 

content, the news industry should be redefining a means to fuel that profit 

off of this spread”.  

Het is duidelijk dat de conclusie voor een educatieve uitgever niet identiek hoeft te zijn.  

Op dit moment volgen educatieve uitgevers zowel platform-als app-strategieën. Aan de 

hand van case-study’s bekijken we hoe in deze specifieke gevallen de waardepropositie 

en de controlepositie van de educatieve uitgever wordt beïnvloed. Hiermee koppelen 

we dus terug naar ons politiek-economisch denkkader besproken in de vorige 

hoofdstukken (Ballon, 2009). Als we onze analyse zouden beperken tot deze twee 

strategieën, wordt het status-quo van de content provider in de app economy en het 

mobiele ecosysteem impliciet als een onaantastbaar construct naar voren gebracht. In 

een politiek-economisch denkkader kunnen we machtsrelaties en economische 

structuren echter niet als gegeven aannemen; het is zelfs een vertrekpunt voor een 

nauwere analyse (Fenton, 2007, p. 8). Daarom laten we naast de app-strategieën en de 

platform-strategieën ook de innovatiestrategieën aan bod komen. Tegelijk wordt 

hiermee ook een breder kader gecreëerd.  
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6.1 APP-STRATEGIEËN  

 

Het is de core competency van een educatieve uitgeverij om in educatieve content te 

voorzien. Wanneer de educatieve uitgever zich in de app economy gaat begeven, 

betekent dit concreet dat men een softwareproduct aanbiedt. Hier heeft men twee 

opties: men kan de content aanbieden in de app -men verpakt de content dus in 

software- of men kan de content aanbieden als app, waarbij de content wordt opgevat 

als software. Contentstrategieën en appstrategieën lopen dus in elkaar over.  

 

6.3.1 “SCHOOLTAS” VAN THIEME-MEULENHOFF: CONTENT IN SOFTWARE  

 

Schooltas van de Nederlandse uitgeverij Thieme-Meulenhoff is een app die het 

tekstmateriaal voor leerlingen bevat met de aansluitende multimediale content. In het 

geval van Schooltas gaat het om interactieve pdf’s van leer-en werkboeken waarbij 

zogenaamde ‘prikkers’ het mogelijk maken om informatie, links en video toe te voegen 

en uit te wisselen (Schooltas, 2012).  

De app fungeert hier als een digitaal distributiekanaal voor de content van de 

educatieve uitgeverij. Toch gaat men hier nog steeds uit van een print model:  de 

opmaak en lay-out is gebouwd op de printuitgave en het zijn de licenties op het 

printmateriaal waarmee de educatieve uitgeverij geld verdient en waarmee het de 

ontwikkelingskosten van de app betaalt. De app is hier vooral op te vatten als een 

service naar bestaande klanten toe en het past bij de vraag en verwachtingen van de 

huidige markt.  

 Deze aanpak komt overeen met de “repurposed content” van Feijóo et al. (2009), 

waarbij men de content die bestaat gaat aanpassen aan het gebruik op een mobiel 

toestel.   
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6.3.2 INKLING: CONTENT ALS SOFTWARE  

 

Inkling is een Amerikaans softwarebedrijf dat het concept “handboek” volledig heeft 

herdacht. Zij vertrekken vanuit de mogelijkheden die een device als de iPad biedt om 

content vorm te geven, waarmee men afstapt van de gangbare praktijk waarbij men 

denkt vanuit de oorspronkelijke papieren drager. Op een digitaal toestel heeft een 

“pagina” namelijk een lege betekenis en hoeft kennis niet lineair opgelijst te worden 

maar kan dit in een netwerk, zoals we gewoon zijn om kennis op te doen via het 

internet. We kunnen het hier gerust hebben over een paradigmawissel.  

Hier hebben we te maken met de “original” of “mobile specific” content die Feijóo et al. 

onderscheidt, waarbij de functionaliteiten van een toestel worden gebruikt op content.   

Men gebruikt met andere woorden de specifieke mogelijkheden van mobieke systemen 

om de waarde van de content voor gebruikers te verbeteren.  

Inkling vangt met het opvatten van een handboek als software een aantal beperkingen 

die vandaag aan handboeken worden toegeschreven. Updates zijn bijvoorbeeld vrij 

eenvoudig uit te voeren, wat tegemoet komt aan het feit dat kennis vandaag de dag heel 

snel out of date is. De content kan ook gemanipuleerd worden en is dynamisch. 

Vandaag zijn we gewoon om kennis op deze intuïtieve, niet-lineaire manier te 

verwerken.  

Toch zijn ook nadelen verbonden aan deze opvatting van het handboek. Je hebt 

bijvoorbeeld geen idee van de hoeveelheid leerstof die verwerkt dient te worden. 

Notities maken blijft een hekel punt. En snel bladeren door een boek om een bepaalde 

passage terug te vinden, gaat niet.  

“Inkling is een ander soort benadering. Dat is ook geen echt boek meer. 

Het doet nog aan als een boek maar de pagina’s zijn geen pagina’s meer 

(…). Een A4-pagina is geen A4-pagina meer. De ene A4-pagina is bij wijze 

van spreken als je het af zou printen twee A4-pagina’s. Die pagina’s 

schuiven uit naar links en naar rechts. Je kan in de diepte gaan en je kan 

het verbreden. (…) Ook daar heb ik mijn twijfels bij of dit een oplossing zal 

zijn voor het onderwijs. Je hebt namelijk geen besef meer van de grootte en 

de hoeveelheid van de leerstof. (…) Of dit nu learningbytes gaan zijn of 

gaan wij binnenkort spreken over cursussen van zes megabyte in plaats 

van zeshonderd pagina’s?  Dat is misschien wel vergaand wat ik nu zeg, 
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maar dat zijn allemaal zaken waarop we een antwoord gaan moeten 

creëren als we de nieuwe media tot een succesproduct willen maken in het 

onderwijs.” (Ronsyn, persoonlijke mededeling, 29 juni 2012) 

 

6.2 PLATFORMSTRATEGIE 

 

Een platform-strategie aanhouden betekent dat men zelf gaat optreden als platform. De 

voorbeelden maken duidelijk hoe educatieve uitgevers een platformstrategie kunnen 

aanhouden.   

 

6.2.1 “DIGITALE SCHULBÜCHER”, HET SAMENWERKINGSPROJECT VAN DE DUITSE 

EDUCATIEVE UITGEVERS: TECHNISCH PLATFORM 

 

De Duitse educatieve uitgevers slaan vanaf 2012-13 de handen in elkaar met een 

platform waarop zij hun elektronische leerboeken kunnen distribueren. Met het project 

“digitale Schulbücher” wordt aan de scholen een omgeving geboden waar zij alle 

digitale schoolboeken kunnen downloaden of gebruiken (als een digitale boekenplank).  

De lancering van het portaal gebeurt wellicht niet toevallig in het schooljaar nadat 

Apple met iBooksAuthor de aanval inzette op de educatieve-en wetenschappelijke 

uitgevers met een DIY-oplossing voor kwalitatieve, rijk geïllustreerde en interactieve 

digitale schoolboeken.  

Door middel van dit samenwerkingsproject kunnen de educatieve uitgevers 

voorbijgaan aan de wetten van de app economy, waarbij de platformuitbaters (Apple, 

Google…) zich 30% van de inkomsten uit apps toe-eigenen, zich de controle over de 

klantengegevens toe-eigenen en soms onvoorspelbare goedkeuringsprocedures laten 

gelden. Maar het platform is opgebouwd als technisch platform, want de aankoop van 

licenties gebeurt nog altijd via de webshop van elke uitgeverij afzonderlijk. De 

toegevoegde waarde ligt er echter in dat men gaat zorgen voor een soort standaard, 

wat niet alleen belangrijk is voor uitgevers (zekerheid) maar zeker ook voor gebruikers 

in de schoolcontext (gebruiksgemak).  
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6.2.2 “MINDTAP” VAN CENGAGE LEARNING: ECONOMISCH PLATFORM 

 

Cengage Learning, een grote educatieve uitgever in de VS, gaat met Mindtap nog een 

stapje verder met de platform-strategie. Met Mindtap biedt Cengage een 

gepersonaliseerde online leeromgeving aan voor haar elektronische handboeken. Met 

het systeem kunnen lesgevers de presentatie van de digitale content, aangeleverd door 

de educatieve uitgever, mee bepalen. De lesgever kan bijvoorbeeld slides, 

videomateriaal, artikelen en gratis content toevoegen aan de leeromgeving.  

Het innovatieve  aspect van dit gegeven is dat de lesgever apps kan inpluggen op de 

content en op de digitale leeromgeving. Een bepaalde app kan het bijvoorbeeld 

mogelijk maken om nota’s te delen met medestudenten.  

Voor deze zogenaamde “Mindapps”, doet Cengage beroep op ontwikkelaars voor e-

learning applicaties. Op deze manier verbindt Cengage gebruikers met ontwikkelaars 

en wordt het een economisch platform, dat netwerkeffecten schept: hoe meer 

gebruikers het platform zal hebben, hoe meer ontwikkelaars ertoe zullen worden 

aangezet om apps te maken, wat het alweer interessanter maakt voor gebruikers om 

het platform te gebruiken.   

 

6.3 INNOVATIESTRATEGIE  
 

6.3.1 “MONKEY TALES” VAN UITGEVERIJ DIE KEURE: KNOWLEDGE-TRANSFER  
 

Die Keure kaapte heel wat prijzen en bewondering weg met haar educatieve game 

“Monkey Tales”.  Dit game, oorspronkelijk een ‘extraatje’ bij de lesmethode wiskunde 

voor het eerste jaar secundair onderwijs, groeide, naar onder toe, uit tot een heuse 

reeks om de rekenvaardigheden uit het lager onderwijs te oefenen. Hoewel het 3D-

game “Monkey Tales” van Die Keure (momenteel) geen mobiele toepassing kent, is het 

toch interessant om het in de context van innovatiestrategieën aan te halen.  

Het illustreert namelijk hoe deze uitgeverij een sterke band opbouwde met een 

softwareproducent om haar eigen educatieve content in softwarevorm om te zetten.  
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“Monkey Tales”.  Dit game, oorspronkelijk een ‘extraatje’ bij de lesmethode wiskunde 

voor het eerste jaar secundair onderwijs, groeide, naar onder toe, uit tot een heuse 

reeks om de rekenvaardigheden uit het lager onderwijs te oefenen. Hoewel het 3D-

game “Monkey Tales” van Die Keure (momenteel) geen mobiele toepassing kent, is het 

toch interessant om het in de context van innovatiestrategieën aan te halen.  

Het illustreert namelijk hoe deze uitgeverij een sterke band opbouwde met een 

softwareproducent om haar eigen educatieve content in softwarevorm om te zetten.  

 

6.3.2 “TABLEX” VAN  UITGEVERIJ PLANTYN: TABLETSCHOLEN ALS “LIVING LABS”?  

 

De komst van de tabletscholen, één in Sint-Niklaas (Android-tablets) en in 

Blankenberge (iPad), laat geen van de educatieve uitgevers zomaar aan zich 

voorbijgaan. Elke uitgeverij zal op één of andere manier samenwerken met deze 

scholen, waarbij men om te beginnen digitaal leermateriaal ter beschikking stelt in 

verschillende vormen. Zij hebben ook een traject uitgetekend met de scholen ter 

evaluatie van het leermateriaal. Dit opvolgtraject, hoe waardevol ook, blijft beperkt tot 

een aanpak van een vast terugkoppelingssysteem, vragenlijsten, focusgroepen 

enzovoort.  

Cindy Lammens, directeur van het OLVP Sint-Niklaas vertelt hoe het 

samenwerkingsproces vorm zal krijgen:  

“In augustus komen alle uitgevers hun digitale materialen voorstellen en 

gaan ze demonstreren hoe dit concreet kan gebruikt worden door de 

leerkrachten. Er worden ook feedbackmomenten voorzien in de loop van 

het jaar, waar de leerkrachten en leerlingen kunnen terugkoppelen naar 

de uitgevers.” 

Het Tablex Project van uitgeverij Plantyn springt er in deze wel uit. Op hun website 

verklaart de uitgeverij dat ze “gedurende het schooljaar 2012-2013 (…) samen met [30] 

representatieve pilootscholen in open dialoog op zoek [gaan] naar het zinvol gebruiken 

van onze leermaterialen, digitaal en op papier. We experimenteren en leren samen met 

scholen om zo onze uitgaven mee te laten evolueren en te optimaliseren” (Plantyn, 2012).  
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Ronny Goossens van uitgeverij Plantyn vertelt verder in het interview: “Wij willen (…) 

kijken hoe we didactisch de tablet kunnen integreren in de scholen. Samen met de scholen. 

Niet poneren: zo zien wij het en jullie moeten het zo doen. Maar we gaan kijken wat kan 

werken en wat niet. De verwachting hier is dus zorgen dat scholen van ons, met ons, 

samen met ons het gevoel krijgen dat ze iets hebben bijgeleerd. We willen dus finaal te 

weten komen wat kan werken met die tablets en welke van onze producten -onze 

schoolboeken, bepaalde methodes- hoe we die kunnen brengen op de tablet zodat scholen 

dat ervaren als added value. Als meer dan wat we ervoor hadden”.  Zij zullen de feedback 

op het project capteren door middel van focusgroepen.   

 

Tabletscholen in Vlaanderen… the bigger picture  

 

Maar, nu kijken we naar de brede context, de mogelijkheid die nu wordt geschapen met 

de komst van de twee tabletscholen, wordt niet ten volle benut, wat Ronsyn ook wil 

benadrukken:  

Op dit moment (...) heb je in Blankenberge een school die zich helemaal 

gaat uitrusten met de iPad. (…) Ze hebben deze week geen veroordeling 

gekregen maar zijn toch op de vingers gewezen dat op het vlak van 

zorgvuldig bestuur het verhaal niet volledig koosjer is. (…) Ik ga er 

onmiddellijk de kanttekening bij maken dat het heel jammer is dat dit 

gebeurt want dit is nu eens een school die innoverend wil werken en die 

stoot tegen allerhande struikelblokken en het is heel jammer -en ik hoop 

dat je dat opneemt in uw thesis- want hier komen we binnen het 

bevoegdheidsterrein van minister Smet, de minister die van alle daken 

roept dat er moet geïnnoveerd worden en dat de tablet een antwoord is… 

Mocht hij dat echt menen, dan had hij nu die school ondersteund met een 

beleidsmedewerker die dat allemaal onderzoekt. Scholen hebben niet 

voldoende beleidsvoerend vermogen om zo’n innovatie door te voeren.” 

 (Ronsyn, 2012) 

Ook Rudi Boydens, directeur van het Sint-Pieterscollege / Sint-Jozefshandelsschool 

tabletschool in Blankenberge vertelt zelf: 

“We nemen op dit moment een berekend risico. Anderen kijken op dit 

moment toe alsof wij in het zwembad duiken en zij er omheen staan: 
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zullen ze verdrinken of niet? Maar als je overtuigd bent van iets, moet je 

ervoor gaan. Ondanks alle moeilijkheden. We hebben bijvoorbeeld 3 

maanden moeten onderhandelen met Telenet en Belgacom om fiber aan 

aannemelijke prijzen te installeren in de school. Voor scholen bestaan er 

namelijk nog geen voordelige raamcontracten. Van het kabinet onderwijs 

mogen we blijkbaar niet veel verwachten. Wij hebben 2 keer een 

kabinetsmedewerker van minister Smet aan de lijn gehad: één keer om te 

vragen of de tablet in de klas echt verplicht was en een tweede keer naar 

aanleiding van een klacht van ouders bij de Commissie voor zorgvuldig 

bestuur.” 

Cindy Lammens verklaart:  

“Wij krijgen geen ondersteuning [van de overheid]. Wij hebben zelf alles 

moeten opzoeken, zelf moeten onderhandelen. Het ICT-budget voor onze 

school is ca. 600 euro per jaar.” 

 

De filosofie van living labs 

 

De filosofie van living labs is dus ver van de huidige situatie verwijderd.  

Folstad (2008) omschrijft living labs als omgevingen voor innovatie-ontwikkeling, waar 

gebruikers worden blootgesteld aan nieuwe ICT-toepassingen in een voor de gebruiker 

natuurlijke context, waarbij het onderzoek deel uitmaakt van middellange-of 

langetermijnstudies die de evaluatie van nieuwe ICT-oplossingen op het oog hebben, zo 

ook het ontdekken van opportuniteiten voor innovatie. De dubbele doelstelling van 

ontdekken enerzijds en evalueren anderzijds staat dus centraal in het living lab 

onderzoek - dat is exact wat men in de tabletscholen wil doen. Het verschil is hier, dat 

het gros van de stakeholders aan de zijlijn blijft staan.   

De living labs aanpak is echter gelinkt aan het open innovatie paradigma, waarbij 

innovatie wordt gezien als een non-lineair en open proces waarbij verschillende 

stakeholders met elkaar samenwerken (Folstad, 2008). In het geval van de 

tabletscholen vandaag blijft de overheid de grote afwezige in het verhaal; zij blijven 

duidelijk aan de zijlijn staan.  
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Maar ook de gebruikers lijken uiteindelijk maar een passieve rol te gaan vervullen in 

het hele proefproject. De Europese Commissie omschrijft een living lab echter als  “a 

user-driven open innovation ecosystem  based on a business – citizens – government 

partnership which enables users to take an active part in the research, development and 

innovation process” (European Communities, 2008, p.8). Door de gebruiker van begin af 

aan creatief bij het product-en technologie-ontwikkeling te betrekken, kan men volgens 

de brochure van de Europese Commissie belangrijke gebruikspatronen ontdekken, die 

ervoor moeten zorgen dat de “chasm” kan overbrugd worden tussen de ontwikkeling 

van de technologie en het aanvaarden van een technologie door een grotere groep 

mensen (meer specifiek tussen de early adopters en de early majority, zoals 

beschreven door Moore (1999), zie ook de figuur).  Ook Schuurman en De Marez 

(2010) zetten de gebruiker centraal in de living labs aanpak. 

 

Figuur 11: Living labs. Bron: European communities, 2008 

 

De verschillende stakeholders en spelers uit het waardenetwerk dienen dus samen een 

omgeving te creëren waarin de socio-economische gevolgen, maar ook de haalbaarheid 

van de business modellen van nieuwe diensten en producten, kan worden nagegaan 

(European Communities, 2008).   

 



69 
 

De Marez en Claeys (2011, p. 21) confronteren de living labs aanpak met de klassieke 

aanpak van testmarkten, waarbij testmarkten eenvoudigweg worden gezien als een 

deel van het marktonderzoek waarbij een bèta-versie van een product wordt getest. 

Dat is misschien eerder in lijn met de aanpak die de uitgeverijen op dit moment 

hanteren.  Living labs omvatten daarentegen het volledige innovatie-

ontwikkelingsproces, waarbij de visie op innovatie is dat deze niet bereikt wordt door 

korte en gefragmenteerde projecten, maar door  langetermijn inspanningen (Folstad, 

2008).  

Met andere woorden, wanneer men enkel in het schooljaar 2012-13 gaat samenwerken 

met de tabletscholen, laat men grote kansen liggen.  

Folstad (2008) onderscheidt acht kenmerken van living labs bij ICT-innovatie. 

1. Onderzoek naar de gebruikscontext  

2. Ontdekken van onvoorziene en onverwachte gebruik van ICT en 

opportuniteiten voor nieuwe diensten  

3. Co-creatie met gebruikers 

4. Evaluatie van nieuwe ICT-toepassingen door gebruikers  

5. Technisch testen van de innovatie in een realistische context  

6. Testen door gebruikers in een vertrouwde context  

7. Ervaringen opdoen en experimenteren in een realistische context 

8. Gebruikersstudie op grote schaal  

Ook De Marez & Claeys (2011, p. 196) benadrukken het belang van een mixed method 

approach wanneer het gaat om innovatie-onderzoek. Ze klagen aan dat de huidige 

methodes gebruikt in living lab onderzoek te beperkt blijven en in een “door 

traditioneel marktonderzoek gedomineerd keurslijf [blijven] steken”. Met focusgroepen, 

vragenlijsten, observaties en etnografisch onderzoek alleen, blijft de potentiële 

meerwaarde van een living lab aanpak dus in haar kiem. De website van het European 

Network of Living Labs beschikt echter over een uitgebreid knowledge center, waar tal 

van technieken worden beschreven, specifiek voor hun gebruikscontext en besproken 

in een uitgebreide methodologische context 

(http://knowledgecenter.openlivinglabs.eu/learn/techniques/).  

 

 

http://knowledgecenter.openlivinglabs.eu/learn/techniques/
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Alternatieven kunnen gaan van co-creatie workshops tot het gebruik van lead users tot 

brainstorming sessies. Dit vergt echter een bijzondere toewijding van alle deelnemers 

aan het verhaal, wat zeker in deze schoolcontext problematisch kan worden. Toch zijn 

er ook mogelijkheden die rekening houden met de institutionele context, bijvoorbeeld 

door middel van het inbedden van een user-centred innovation lessenreeks in de vrije 

lesruimte. 
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BESLUIT  
 

De complexe mobiele industrie, met haar dominante spelers strevend naar platform 

leadership, wordt gekenmerkt door razendsnelle technologische veranderingen. 

Bedrijven zijn terechtgekomen in een innovatiespiraal waarin ontwikkelingen zich 

alsmaar sneller voordoen  (Poiesz & Van Raaij, 2002). Ook voor de educatieve uitgever. 

Dit zorgt ervoor dat een educatieve uitgever de partners in het gehele waardenetwerk 

zal moeten aanspreken om vlot te kunnen inspelen op wat de markt van hen verwacht.  

Krueger, swatman en van der Beek (2006, p. 74) maakten er ons al op attent maar de 

komst van de tablet maakt des te meer duidelijk hoe “the content industry is (…) very 

dependent on the end devices by which the content is delivered to, and used, by customers. 

The Technologies in this area are converging must faster than anyone could have 

anticipated a few years ago. Mobile phones, cameras and MP3 players are already being 

offered as a single device”. Bovendien, wanneer de educatieve uitgever zich in de app 

economy begeeft, wordt content tot software, toch wanneer men de functionaliteiten 

van het device ten volle wil benutten. De architecturele innovatie die de overgang van 

content opgevat als software inhoudt, stelt deze traditionele ondernemingen gericht op 

het verspreiden van educatieve content echter voor heel wat uitdagingen (Henderson & 

Clark, 1990). Zij hebben in de laatste jaren wel degelijk digitaal materiaal ontwikkeld, 

maar dit materiaal was tot nu toe supplementair bij het bestaande leermateriaal; het 

liet bijvoorbeeld toe tot het interactief maken van oefeningen.  Op dit moment wordt de 

vorm, en zelfs het bestaan van het leermateriaal zelf, in vraag gesteld. In een context 

waar digitale materialen worden gesubsidieerd met de verkoop van papieren 

leermateriaal, betekent dit dat er een grote switch te maken is. 

Dit werk heeft geen complete businessmodellen voor educatieve uitgevers aangereikt 

die zich met een aanbod in het mobiele ecosysteem willen begeven. Dit is in essentie 

een taak van elke uitgever afzonderlijk. In dit werk hebben we strategieën naar voren 

gebracht die de educatieve uitgevers in de app economy zich kunnen toemeten. We 

maakten een onderscheid tussen app-, platform-en innovatiestrategieën.  
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Hoe dan ook,  de case study’s maakten duidelijk dat de strategische keuzes die gemaakt 

worden in een waardenetwerk, een invloed hebben op de waarde die kan geleverd 

worden. Voor de educatieve uitgever betekent dit zeer concreet dat ook de overheid, 

software-en hardwarebedrijven, concurrenten, scholen en gebruikers in de opbouw 

van waarde deel hebben. De overheid, die nu aan de zijlijn blijft staan, heeft in deze 

waardeopbouw een immense rol te spelen.  
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