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Uitwisseling leerresultaten (UWLR) 

Betreft:  Verslag bijeenkomst Subwerkgroep UWLR van de Werkgroep Gebruik leermateriaal 

Datum:  woensdag 19 juni 2013 

Tijdstip: 10.00 tot 12.30 uur 

Locatie:  Hoog Brabant, Radboudkwartier 23, Utrecht 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: 

Chris Everaard Malmberg 

Judith Rood Boom test uitgevers 

Petra Bom Dotcomschool 

Jacob Molenaar Jaob Molenaar Advies en projectleiding 

Lisette van kemenade Zwijsen 

Robert Giesbergen Zwijsen 

Piet van Engelen Malmberg 

Marco van der Weijden Malmberg 

Marjan Vernooy Surf 

Geert Evers Cito 

Michiel Korthuis Topicus 

Tom Kirchjunger Topicus 

Marc Fleischeuers Cerios 

Jorrit Janszen Uitgeverij Deviant 

Rimmer Hylkema ThiemeMeulenhoff 

Tim Vijgen Unilogic 

Roy Kleijkers Unilogic 

Pieter Ruempol GEU 

   Erik Siegel Xatapult / Kennisnet 

Henk Nijstad Kennisnet 

Jos van der Arend Kennisnet 

Jim Bijlstra Kennisnet 

Marjan Frijns Kennisnet 

 

1. Opening 

De volgorde van de agenda wordt aangepast. Verder geen vragen of opmerkingen. 

 

2. Terugblik bijeenkomst Standaardisatieraad 19 april 2013 

Er wordt verwezen naar de bij de agenda gevoegde bijlagen 1 en 2. Verder geen vragen of 

opmerkingen. 
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3. Stand van zaken DEP / Facet 

Pim Hansen van het CvE geeft aan, dat binnen Facet gewerkt wordt aan het kunnen importeren van 

afnamegroepen. Deze XML-import zal door het CvE besproken worden met de leveranciers en tijdens 

de volgende bijeenkomst van de Subwerkgroep UWLR opnieuw aan de orde komen. Alle 

documentatie rond DEP / Facet zal na validatie door IMS publiekelijk beschikbaar komen. Voor meer 

informatie: 

http://www.cve.nl/item/computerexamensysteem_facet 

 

4. Stand van zaken project Uitwisseling overstapdossiers 

Jos van der Arend van Kennisnet geeft een presentatie. Deze is ter informatie aan dit verslag 

toegevoegd (Afspraak OSO_Presentatie Subwerkgroep UWLR 19 juni 2013.pdf). Afgesproken is, dat 

de voortgang van dit project tijdens de volgende bijeenkomst van de Subwerkgroep UWLR opnieuw 

aan de orde komt. Voor meer informatie: 

http://www.edustandaard.nl/afspraken/conceptafspraken/oso-gegevensset/ 

 

5. Stand van zaken EDEXML 2.0 

Geert Evers van Cito geeft een presentatie. Deze is ter informatie aan dit verslag toegevoegd 

(EDEXML 2.0_Presentatie Subwerkgroep UWLR 19 juni 2013.pdf). Afgesproken wordt, dat nader 

onderzocht gaat worden in hoeverre de incompatibiliteit tussen UWLR 1.0 en EDEXML 2.0 kan 

worden opgelost (zie ook punt 8 van dit verslag). Uitgangspunt hierbij is de wens om te komen tot 

integratie. 

 

6. Stand van zaken implementatie UWLR 1.0 

De verschillende leveranciers schetsen de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van 

UWLR 1.0. Geconcludeerd kan worden, dat de afspraak in de PO-sector breed wordt toegepast. In de 

VO-sector zijn de eerste stappen gezet en heeft een aantal educatieve uitgeverijen en LAS-

leveranciers inmiddels werkafspraken gemaakt over de implementatie. Op 26 juni 2013 is er op 

initiatief van saMBO~ICT een afspraak met een delegatie van het MBO om te bespreken onder welke 

voorwaarden de afspraak UWLR ook in deze sector kan landen. De bij de (implementatie van) UWLR 

betrokken partijen geven aan, nu eerst de implementatie van versie 1.0 te willen afronden, voordat 

er ruimte en behoefte is aan een volgende versie. Men vindt het wel gewenst om alvast  na te 

denken over de doorontwikkeling (zie ook punt 8 van dit verslag). 

 

 

http://www.cve.nl/item/computerexamensysteem_facet
http://www.edustandaard.nl/afspraken/conceptafspraken/oso-gegevensset/
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7. Referentiearchitectuur / Architectuurraad 

Henk Nijstad van Kennisnet geeft een presentatie. Deze is ter informatie aan dit verslag toegevoegd 

(De Architectuurraad in oprichting_Presentatie Subwerkgroep UWLR 19 juni 2013.pdf). Voor meer 

informatie: 

http://www.edustandaard.nl/architectuurraad/ 

 

8. UWLR - Quo Vadis 

De bij de agenda gevoegde bijlage 3 wordt ingeleid door Erik Siegel van Xatapult / Kennisnet aan de 

hand van een presentatie. Deze is ter informatie aan dit verslag toegevoegd (UWLR - Quo Vadis 

2013_Presentatie Subwerkgroep UWLR 19 juni 2013.pdf). De door Erik aangereikte discussiepunten 

worden besproken. De volgende afspraken worden gemaakt: 

 Getrapt ophalen leerlinggegevens 

Wordt geïmplementeerd in de huidige testapplicatie 

Tijdens de volgende bijeenkomst wordt hierover een definitieve beslissing genomen 

 EDEXML 2.0 

Onderzocht gaat worden hoe EDEXML 2.0 en UWLR zodanig vorm kunnen krijgen dat EDEXML 

2.0 in een volgende versie van UWLR kan worden benut. 

 Er wordt een voorstel ontwikkeld om UWLR meer ‘open’ te maken, zodat eventueel ook MBO-

instellingen (en partijen die actief zijn in de MBO-sector) er gebruik van kunnen maken. 

 OSO 

Er wordt contact onderhouden met de projectgroep om mogelijke veranderingen in het 

datamodel van OSO (voor zover gerelateerd aan de resultaten van genormeerde toetsen) te 

kunnen verwerken in UWLR. De verwachting is, dat dit op korte termijn niet aan de orde is. 

 Facet 

Er wordt contact onderhouden met het CvE in verband met een mogelijke afstemming als het 

gaat om de uitwisseling van resultaatuitwisseling binnen Facet. 

 

9. Afsluiting 

Tijdens de afronding van de bijeenkomst wordt opgemerkt, dat scholen beter zouden moeten 

worden geïnformeerd over UWLR en ‘wat er nu precies over de lijn gaat en wanneer’. De leden van 

de subwerkgroep zien hierin een rol voor Kennisnet in combinatie met de GEU. 

De volgende bijeenkomst van de Subwerkgroep UWLR van de Werkgroep Gebruik leermateriaal is 

niet op woensdag 13 november 2013, zoals eerder besproken, maar op woensdag 6 november 2013 

van 10.00 uur tot 12.30 uur. Dit om overlap met de Onderwijsdagen te voorkomen. De bijeenkomst 

zal worden gehouden bij Surf: Hojel City Center, gebouw D aan de Graadt van Roggenweg 340 te 

Utrecht. Dit is op loopafstand van Utrecht Centraal. Graag alvast reserveren in de agenda. 

 

http://www.edustandaard.nl/architectuurraad/
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Dit verslag en de bijlagen kun je ook terugvinden op: 

http://www.edustandaard.nl/werkgroepen/gebruik-leermateriaal/ 

 

http://www.edustandaard.nl/werkgroepen/gebruik-leermateriaal/

