
UWLR-implementatieoverzicht 

 

Aanleiding: er komen steeds meer vragen over het gebruik van de afspraak: welke partijen 

hebben hem al geimplementeerd, wordt de afspraak ook daadwerkelijk gebruikt of moet dat nog 

echt op gang komen. Welke tips & tricks zijn er om zo goed mogelijk te implementeren. Zijn er 

referenties bij wie ik te rade kan gaan? Bijvoorbeeld ook in de Doorbraak-trajecten wil men de 

status en de mogelijkheden van o.a. UWLR weten. 

 

Daarom wil Bureau EduStandaard meer informatie (context) over de afspraak op 

www.edustandaard.nl gaan plaatsen. Dat past in het bredere streven om op de website, naast 

beheerinformatie, meer informatie te geven over het nut van afspraken, de toepassing en meer 

implementatie-ondersteuning. 

 

Hieronder wordt een opzet gepresenteerd voor de rubriek ‘wie heeft de afspraak 

geïmplementeerd’. 

 

Vragen aan de werkgroep: 

● geeft een dergelijke tabel relevante informatie over de status van de implementatie van 

UWLR? 

● is de informatie correct? Graag ook voor uw eigen organisatie checken! 

● bent u bereid om een kort verslag (half tot heel A4) te maken over de implementatie van 

UWLR: hoe is het verlopen, wat ging goed en welke verbeterpunten zijn er; eventuele 

tips 

● mag Bureau EduStandaard deze informatie publiceren. 

 

 

CONCEPT-TEKST: 

================================================= 

 

UWLR-implementatieoverzicht - voor presentatie op www.edustandaard.nl 

 

Toelichting: 

Dit overzicht is opgesteld door Bureau EduStandaard in overleg met de vermelde partijen. 

UWLR kent geen formele certificering; de informatie hieronder wordt door de partijen zelf 

opgeleverd en is niet gecontroleerd door Bureau EduStandaard.  

Bijhouden van de tabel gebeurt door: 

● Bureau EduStandaard die maandelijks de beschikbare informatie bijwerkt 

● op elke werkgroepbijeenkomst (circa 2 x per jaar) wordt de tabel in gezamenlijkheid 

vernieuwd 

● de vermelde partijen kunnen te allen tijde updates mailen aan Bureau Edustandaard 

(info@edustandaard.nl)  

 

 

 

http://www.edustandaard.nl/
http://www.edustandaard.nl/
mailto:info@edustandaard.nl


leverancier / 
LAS 

uitgevers sector versie status datum van 
implementatie 

mate van 
gebruik 

Topicus 
(ParnasSys) 
 

Diverse, w.o. 
Noordhoff 

PO 1.0 in productie 2013  

Rovict (Esis) 
 
 

 PO  in overweging   

Dotcomschool 
(SchoolOAS) 

Boom, 
Malmberg, 
Zwijssen 

PO 1.0 in productie 2013  

DataCare 
(LOGOS) 
 

   in overweging   

Simac 
Onderwijs 
(SOM) 

 VO  in overweging   

Schoolmaster, 
(Magister) 
 

 VO  op roadmap   

Topicus 
(EduArte) 
 

 MBO  onbekend   

 
 
 

      

 
 
 

      

 


