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Beste deelnemers,

Agendapunt 4 beschrijft een discussiepunt vanuit CITO dat raakt aan de werkgroep 

Instellingsidentiteit van het programma SION. Misschien komt ook een andere manier naar boven, 

maar ik zou daar graag het bijgaande document aan de discussie willen toevoegen.

Het verenigde onderwijsveld en de inspectie willen een nieuwe registratie van 'onderwijskundige 

eenheden".  Dus fijnmaziger dan de bekostigingsgerelateerde vestigingen die in het huidige BRIN 

worden geregistreerd. De achterliggende gedachte is dat onderwijsinstellingen zelfstandig bepalen 

waar de leerlingen zitten (over de instelling communiceren) en hoe zij de administratie daarover 

inrichten (met de instelling communiceren).

Mijn advies is om nu niet vooruitlopend op besluitvorming op dit punt een apart "lijstje" te 

introduceren, maar dit eerst in te brengen in de genoemde werkgroep. Dit kan helpen om er op die 

plek de juiste prioriteit aan te geven.

Met vriendelijke groet

Gerald Groot Roessink
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Beste deelnemers aan de werkgroep Uitwisseling Leerresultaten (UWLR),

Hierbij sturen we jullie de agenda en documenten voor de komende bijeenkomst van de werkgroep 

Uitwisseling Leerresultaten (UWLR). De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 21 mei 

aanstaande van 10.00 tot 12.30 uur bij Cursus en vergadercentrum Domstad: Koningsbergerstraat 

9 te Utrecht. Dit is op loopafstand van Utrecht Centraal 

(http://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving). Aansluitend aan de bijeenkomst staat er 

een broodje voor jullie klaar.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, dan graag een berichtje (als je dat nog niet hebt gedaan n.a.v. 

de aankondiging van een twee weken geleden). Bel of mail gerust als je nog vragen of opmerkingen 

hebt.



Graag tot 21 mei. Vriendelijke groet namens Bureau EduStandaard,

Jim Bijlstra (tel. 06 10362355)

http://www.edustandaard.nl/


