
 

AGENDA  
 
Voor: Leden van de standaardisatieraad EduStandaard 
Datum: 17 april 2014  10:00 – 12:00 uur 
Locatie: SURF, Hojel City Center, gebouw D (5e verdieping) Graadt van Roggenweg 340 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Vaststellen van de agenda en mededelingen: 
 
2. Verslag standaardisatieraad 17 april 2014 (bijlage 1) 
 
3. In beheer name EDEXML 2.0 (bijlage 2, beoordeling)  

(bijlage 3, vragenlijst)  
EDEXML is dé standaard voor de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen, 
groepen en leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs. 
Uitgevers van schooladministratieprogramma's en educatieve uitgevers hebben afspraken 
gemaakt over de uitwisseling van administratieve gegevens voor het basisonderwijs. Deze 
afspraken staan bekend onder de naam EDEX (Educatieve Export), een oorspronkelijk 
initiatief van Cito en OAB begin jaren '90. Veel schooladministratieprogramma's en 
uitgeverijen ondersteunen EDEX.Uit het gebruik van de EDEXML versie 1.0 kwamen 
wensen tot uitbreiding naar voren, die in 2012 op initiatief van Cito verzameld en 
geïmplementeerd zijn in versie 2.0. In 2013 is, naar aanleiding van de wens tot integratie met 
de EduStandaardafspraak UWLR, een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo kan het gebruikte 
EDEXML-dialect van UWLR 1.0 in een volgende versie vervangen worden door EDEXML 
2.0. Daarnaast is EDEXML 2.0 backwards compatible met EDEXML 1.0 (dus een XML-
bestand volgens EDEXML 1.0 is valide volgens 2.0). EDEX2000 wordt uitgefaseerd. 
Mark Molenaar van CITO zal de standaard toelichten.  
 
4. OBK, registraties kernprogramma po en vo. (bijlage 4) 
Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) heeft voor een groot aantal vakken 
de kerndoelen en eindtermen voorbeeldmatig uitgewerkt in een doorlopende leerlijn van PO 
naar bovenbouw VO. Daarmee is inzichtelijk wat officieel moet en wat aanvullend mag. Dit 
helpt scholen onder andere bij het ontwerpen en organiseren van eigen invullingen van 
gepersonaliseerd leren. Het is belangrijk dat de ict-voorzieningen op scholen deze afspraken 
technisch kunnen gebruiken. Hiertoe dient het OnderwijsBegrippenKader (OBK) dat 
inmiddels al grote delen van de kernprogramma’s bevat en in de komende periode verder 
wordt uitgebouwd. De kernprogramma’s en het OBK zijn beproefd in de Proeftuinen Linked 
Data. Aan de standaardisatieraad wordt gevraagd de kernprogramma te registreren binnen 
het OBK. Hans de Vries van SLO zal een toelichting geven. Ter voorbereiding kan de raad 
zich een beeld vormen via de onderstaande links. Het bureau zal in week 25 nog een 
oplegnotitie opleveren met daarin het advies van het bureau en de OBK werkgroep. 

• http://leerplaninbeeld.slo.nl/ 
• www.onderwijsbegrippenkader.nl 
• en natuurlijk de OBK-werkgroep pagina van EduStandaard.  

 
 



 
 
5. Resultaten architectuurraad 
De architectuurraad geeft advies ten aanzien van de registraties en wijzigingsverzoeken 
maar werkt ook aan aanbevelingen die de onderwijs ketens moeten optimaliseren. Henk 
Nijstad ligt toe waar de raad nu staat. 

 
6. Verkenning; rollen en taken EduStandaard (bijlage 5) 
Het bureau EduStandaard heeft na aanleiding van de verschillende signalen een verkenning 
geschreven over het inzetten van implementatie instrumenten en de bijbehorende rollen en 
taken die hiervoor ingericht moeten worden. De verkenning heeft een aantal aanbevelingen 
beschreven welke besproken zullen worden tijdens de raad. H-P Köhler zal de verkenning en 
de aanbevelingen toelichten.  
 
7. Voorstel jaarlijkse monitor toepassing onderwijs infrastructuur 

OCW heeft vorig jaar een eerste onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van open 
standaarden in het onderwijs. Om meer kennis over het effect en het bereik te vergaren is 
het voorstel om dit onderzoek in samenwerking met de standaardisatieraad van 
EduStandaard te herhalen en uit te breiden. We willen graag in gesprek over de behoeftes 
ten aanzien van een dergelijk onderzoek. In week 26 zal er een korte notitie worden 
nagezonden. 
 
8. WVTTK 
 
Deelnemers: 
Marianne Bos OCW 
Henk Jan van Ginkel  saMBO-ICT 
René Montenarie GEU (nuv) 
Hans de Vries SLO 
José Frijns (voorzitter) UKB 
Bert-Jan Geveke DUO 
Isabel van Woerkom School-info 
Marianne Mulder Kennisnet 
Wouter de Haan SURF 
Paul Hillman CIO-beraad 
Hans van der Wal BKH 
Laurents Seesink DANS/KNAW 
Jan Schouws KB 
Kurt de Belder BIK 
Pascal van den Biggelaar ELO leveranciers Threeships & It’s Learning 
Martin de Goffau vDOD LAS leveranciers 
Peter Boersema Distributeurs, Iddink en van Dijk 
Mark Molenaar CITO 
Nineke van Dalen  MVW / NUW 
 
Ondersteuning: 
H-P Köhler  EduStandaard/Kennisnet 
Ariane Goossens  EduStandaard/SURF  
Henk Nijstad EduStandaard/Kennisnet 
 


