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De universiteit doorloopt zoals eerder aangekondigd een aanbestedingstraject voor 
een Learning Management Systeem (LMS). Ons huidige LMS is Blackboard. 

Twee rondes 

Het aanbestedingstraject verloopt in twee rondes: in de eerste ronde is in een 
collectief van acht universiteiten en hogescholen een raamovereenkomst afgesloten 
met vier mogelijke leveranciers. In de tweede ronde kiezen de universiteiten en 
hogescholen één van de vier leveranciers. Wij zitten nu in de tweede ronde. 

Vier leveranciers 

De volgende vier leveranciers zijn tijdens de eerste ronde geselecteerd: 

1. Blackboard (met Blackboard) 
2. Desire2Learn (met Brightspace) 
3. Instructure (met Canvas) 
4. ThreeShips (met N@tschool) 

Het is nu aan de Universiteit Leiden om uit deze shortlist een LMS met bijbehorende 
leverancier te kiezen. De universiteit heeft, met de input van alle faculteiten, een 
Programma van Eisen en Wensen opgesteld. Hierin staat beschreven waaraan een 
nieuw LMS zou moeten voldoen. De leveranciers is ook gevraagd een 
implementatieplan aan te leveren en aan te geven in hoeverre hun product aansluit 
op de Leidse onderwijsvisie, Learning@Leiden. Op 6 november 2017 weten we welke 
leveranciers een offerte uitbrengen op de door de ons uitgevraagde elementen.  

Een multidisciplinair team van vice-decanen, stuurgroepleden, Blackboard en ICTO-
Coördinatoren, bedrijfsvoerders en facultaire informatiemanagers zullen de 
ingediende offertes beoordelen. De beoordelingen resulteren in een ranking van 
leveranciers en systemen. 

Gebruiksvriendelijkheid  

Tegelijkertijd wordt de  gebruikersvriendelijkheid getest van de verschillende LMS 
systemen. Dit wordt gedaan door testteams bestaande uit docenten, studenten en 
(functioneel) beheerders/coördinatoren. De uitkomsten van deze testen worden 
meegewogen in de beoordeling van de offertes. 

Inmiddels is een oproep uitgezet onder docenten en studenten van alle faculteiten. Er 
zijn echter nog plaatsen over voor studenten. Ben je een student en wil je meedoen? 
Geef je dan op vóór 1 november 2017 via lmsproject@bb.leidenuniv.nl. De 



gebruikerstesten zullen plaatsvinden van 20 november tot en 1 december 2017 
(locatie nog onbekend). 

Het verdere verloop 
Met de leverancier die op nummer één in de ranking staat gaat de universiteit een 
testtraject in (de zogenaamde ‘Proof of Concept’). Als dit traject naar behoren 
verloopt, dan zal in maart 2018 het LMS definitief worden gekozen en kunnen we 
starten met het  implementatietraject. Het is de verwachting dat we vanaf september 
2019 kunnen gaan werken met het gekozen LMS .  
 
Vragen? 

Heeft u vragen over het aanbestedingsproject? Neem dan contact op met het 
projectteam via lmsproject@bb.leidenuniv.nl. 

 


