
 

 
Agenda Edustandaard Werkgroep  

Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten 
 

Datum en locatie 

7 december 2016, 10.00-12.30 uur (broodjes na afloop) 

Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht, http://www.accommodatiedomstad.nl/ 

 

 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 

a. Aandacht voor Basisset Leerlinggegevens (BLG) 

b. UWLR pilot in het MBO 

c. Voortgang “UWLR 3.0” 

2. Doornemen verslag d.d. 8 juni 2016 

3. Definitief vaststellen addendum Toetshiërarchie (zie document Addendum bij UWLR v2.1a - 

Toetshiërarchie (voor methodegebonden toetsen)) 

4. Definiëren inhoud van “UWLR versie 2.2”: 

a. Belangrijkste wijziging: faciliteren van ECK-ID (Issue 40) 

b. Bepalen of er andere issues ook meegenomen kunnen worden (“laaghangend fruit”), zie 

toelichting 

5. Issue 39: Codelijst voor Rollen in EDEXML 2.0 opnemen, bespreking nav ingebracht voorstel van Jan-

Willem Besteman (Basispoort) (zie: document volgt nog) 

6. Eindtoets PO in 2018 conform UWLR (Issue 41) (zie ook document Visie Logistiek proces 

Gegevenslevering Eindtoets PO v1_0) 

7. Doornemen Issuelijst (zie webpagina werkgroep) 

8. Rondvraag 

9. Afsluiting 

 

 
NB alle stukken staan op de pagina van deze bijeenkomst op de Edustandaard website:  
https://www.edustandaard.nl/actueel/bijeenkomsten/bijeenkomst/bijeenkomst-werkgroep-uitwisseling-
leerlinggegevens-en-resultaten-december-2016/ 
 
 

Ad 3 

Het addendum is bij de stukken geplaatst. Jos van der Arend zal die met de werkgroep doornemen. Als de 

werkgroep akkoord is dan wordt dit als Addendum toegevoegd aan de specificaties van versie 2.1a. 

In de reacties die we hebben binnengekregen is vanuit twee organisaties de vraag gesteld of de invulling van de 

niveaus in de hiërarchie ook eenduidig kan geschieden. Die vraag willen we graag aan de werkgroep voorleggen 

en bekijken of dit mogelijk is. 

 

Ad 4 

Vanuit de tactisch overleggen PO en VO is de wens geuit om zo snel mogelijk een versie van UWLR op te gaan 

leveren waarin het ECK-ID wordt ondersteund. Als gewenste opleverdatum is januari 2017 genoemd. Om die 

reden presenteren we in deze werkgroepbijeenkomst een concept van de specificatie waarin deze wijziging (die 

zowel voor PO, VO als MBO nodig is) is doorgevoerd. We hebben de versie waarin deze wijziging is opgenomen 

versienummer 2.2 voorlopig gegeven. Uitgangspunt is dat deze versie backwards compatible is met 2.1a. 

Behalve ECK-ID doen we het voorstel om oplossingen voor enkele issues uit de issuelijst mee te nemen in deze 

nieuwe versie. Het gaat om: 

a. Issue 32: leerlingsleutel oprekken naar 50 karakters 

b. Issue 38: Toevoegen van toonvolgorde aan toetshiërarchie 

c. Issue 19: Vakkenlijst (vocabulaire) maken voor het veld “Vakgebied” binnen toetsdefinitie 

 

http://www.accommodatiedomstad.nl/
https://nl.sitestat.com/kennisnet/s14/s?events.downloads.edustandaard.nl.fileadmin.edustandaard.bestanden.afspraken.uwlr.addendum_uwlr2.1_-_toetshierarchie.pdf&amp;ns__t=1480248394939&amp;ns_type=clickin&amp;ns_url=https%3A//www.edustandaard.nl/fileadmin/edustandaard/Bestanden/Afspraken/UWLR/Addendum_UWLR2.1_-_toetshierarchie.pdf
https://nl.sitestat.com/kennisnet/s14/s?events.downloads.edustandaard.nl.fileadmin.edustandaard.bestanden.afspraken.uwlr.addendum_uwlr2.1_-_toetshierarchie.pdf&amp;ns__t=1480248394939&amp;ns_type=clickin&amp;ns_url=https%3A//www.edustandaard.nl/fileadmin/edustandaard/Bestanden/Afspraken/UWLR/Addendum_UWLR2.1_-_toetshierarchie.pdf
https://nl.sitestat.com/kennisnet/s14/s?events.downloads.edustandaard.nl.fileadmin.edustandaard.bestanden.bijeenkomsten.gebruik_leer-_en_toetsmateriaal.uwlr.visie_logistiek_proces_gegevenslevering_eindtoets_po_v1_0.pdf&amp;ns__t=1480251580086&amp;ns_type=clickin&amp;ns_url=https%3A//www.edustandaard.nl/fileadmin/edustandaard/Bestanden/Bijeenkomsten/Gebruik_leer-_en_toetsmateriaal/UWLR/Visie_Logistiek_proces_Gegevenslevering_Eindtoets_PO_v1_0.pdf
https://nl.sitestat.com/kennisnet/s14/s?events.downloads.edustandaard.nl.fileadmin.edustandaard.bestanden.bijeenkomsten.gebruik_leer-_en_toetsmateriaal.uwlr.visie_logistiek_proces_gegevenslevering_eindtoets_po_v1_0.pdf&amp;ns__t=1480251580086&amp;ns_type=clickin&amp;ns_url=https%3A//www.edustandaard.nl/fileadmin/edustandaard/Bestanden/Bijeenkomsten/Gebruik_leer-_en_toetsmateriaal/UWLR/Visie_Logistiek_proces_Gegevenslevering_Eindtoets_PO_v1_0.pdf
https://www.edustandaard.nl/actueel/bijeenkomsten/bijeenkomst/bijeenkomst-werkgroep-uitwisseling-leerlinggegevens-en-resultaten-december-2016/
https://www.edustandaard.nl/actueel/bijeenkomsten/bijeenkomst/bijeenkomst-werkgroep-uitwisseling-leerlinggegevens-en-resultaten-december-2016/


 

Uitgangspunt is dat de uitwerking van deze issues niet de gewenste opleverdatum van versie 2.2 met daarin het 

ECK-ID gaat vertragen en uiteraard de al eerder genoemde backwards compatibiliteit met versie 2.1a. 

 

Ad 5 

Er is een verzoek van Jan-Willem Besteman (Basispoort) binnengekomen om een eerder standpunt over het niet 

standaardiseren van rollen in EDEXML 2.0 (zie issue 16 en de bespreking van dit onderwerp in de werkgroep van 

14 april 2015) te herzien. In de memo die bij de stukken is gevoegd doet hij een voorstel hiervoor. De leden van 

de werkgroep wordt gevraag hierop te reflecteren. 

 

Ad 6 

Inzake het logistieke proces van de Eindtoets PO (aanlevering van leerlinggegevens uit de LAS aan 

toetsleverancier en terugleveren resultaten van de toetsleverancier aan de LAS) wordt sinds enige jaren een 

eigen specificatie toegepast (met als basis EDEXML) waarover in een ketenoverleg tussen eindtoetsleveranciers 

en LAS-leveranciers onder regie van de PO-Raad besluiten worden genomen tav wijzigingen e.d. 

Zowel vanuit de PO-Raad als bij de meeste ketenpartners is de wens geuit om deze berichtenuitwisseling geheel 

op UWLR te gaan baseren en dat voor het toetsjaar 2018 te laten ingaan. De eindtoets is onderdeel van het 

totale spectrum van onderwijs(leer)materiaal. Een consistente wijze van uitwisseling van leergegevens is daartoe 

gewenst. Zie ook het visiestuk waarin dit is verwoord en ter informatie bij de stukken is gevoegd. 

De specificaties moeten vanwege de aanpassingen bij de diverse partijen in Q1 van 2017 vastgesteld worden. Op 

hoofdlijnen zal het leiden tot een extra profiel in EDEXML 2.0 met daarin slechts die leerlinggegevens die vanuit 

privacy-overwegingen (doel-binding) nodig zijn en het toevoegen van een extra resultaatprofiel Eindtoets PO in 

het resultaatbericht van UWLR naast het enkelvoudige resultaat en het samengestelde resultaat (“OSO-

resultaat”). 

Hoewel dit een aanvulling op UWLR is die verder geen impact zou moeten hebben op de andere uitwisselingen 

op basis van UWLR, is het voorstel is om deze aanvulling op UWLR nu nog niet formeel in de standaard op te 

nemen, maar pas na de eerste implementatie in 2018 definitief vast te gaan stellen in Edustandaard-verband en 

in een formele versie van UWLR op te nemen. 

 

https://www.edustandaard.nl/fileadmin/edustandaard/Bestanden/Bijeenkomsten/Gebruik_leer-_en_toetsmateriaal/UWLR/20150414_Verslag_bijeenkomst_werkgroep_UWLR.pdf
https://www.edustandaard.nl/fileadmin/edustandaard/Bestanden/Bijeenkomsten/Gebruik_leer-_en_toetsmateriaal/UWLR/20150414_Verslag_bijeenkomst_werkgroep_UWLR.pdf

