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Update over de Basisset Leerlinggegevens (BLG)

Doel van deze memo
Met deze memo wordt de Architectuurraad op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom de Basisset
Leerlinggegevens. Hierdoor is de Raad in staat om te sturen op de planning mochten er facetten missen of
ontwikkelingen op andere gebieden vereisen dat de planning van de Basisset daarop aangepast gaat worden.
Mochten leden van de Architectuurraad ook inhoudelijk willen meekijken en/of input leveren, dan kunnen zij deel
uitmaken van de klankbordgroep of expertgroep (zie Planning).

Achtergrond

VDOD wil de DODexport actualiseren door aan te sluiten bij de OSOgegevensset. OSO is niet ingericht op de
processen die de DODexport faciliteert. Om toch gebruik te kunnen maken van de actuele semantiek van OSO
zou de semantiek losgekoppeld moeten worden van de OSOprofielen. Dit gaat gebeuren in een project die op
korte termijn (eind juni) gaat starten. Met de ontkoppeling van de basisset van de OSOprofielen biedt dit ook
mogelijkheden voor andere afspraken die gebruik maken van leerlinggegevens.
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Doel
De Basisset Leerlinggegevens geeft de mogelijkheid om de semantiek binnen de context van leerlinggegevens te
definiëren, relateren en vervolgens te harmoniseren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om nieuwe uitwisselingen te
ontwikkelen, getoetst aan privacywetgeving.
De reikwijdte van de set is zo breed als de semantiek van de gekoppelde afspraken en uitwisselingen, dus naast
NAW van de leerling onder andere ook zorg en begeleiding, toetsen, resultaten, scholen, verzorgers en
medewerkers. Dit maakt afstemming met de andere domeinen zeer belangrijk.

Planning
Termijn

Actie

Betrokkenen

Tot en met juni

 Semantiek van UWLR en OSO
Werkgroep UWLR,
gekoppeld aan KOI.
Expergroep OSOgegevensset
 Verzoek voor betrokkenheid UWLR en Bureau Edustandaard
OSOwerkgroepen bij vaststelling van
definities (klankbordgroep en
expertgroep).

September

 Vaststelling eerste set definities
 Eerste versie BLG
 Gerelateerd aan KOI

Werkgroep UWLR,
Expertgroep OSOgegevensset
Bureau Edustandaard

Najaar

Toevoegen DUOleerlinggegevens
en EDEXML

DUO, Werkgroep UWLR,
Bureau Edustandaard

2017

Toevoegen DULT, Facet?
tweede versie BLG vaststellen

Cito, alle eerder genoemde betrokkenen

Samenhang
Het onderwijs draait om leerlingen. Logisch dat daarmee de gegevens over die leerlingen zeer veel en zeer
diverse raakvlakken kent en diverse gegevensuitwisselingen hierin hun samenhang vinden.
In ROSA heeft de Basisset Leerlinggegevens raakvlakken met:
1. Gegevenssoorten
; Leerlinggegevens is mogelijk een eigen gegevenssoort
2. KOI
; Begrippen in de Basisset zullen gerelateerd worden aan KOI
3. Thema's die betrekking hebben op de basisset;
a. Gegevensuitwisseling in de keten
b. Privacy en beveiliging
c. IAA
4. Basisprincipes zoals '
De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens
' met daarbij
horende doelen, afgeleide principes en ontwerpkaders.
5. Bouwstenen zoals 
Leerlingadministratiesysteem
6. Voorzieningen zoals 
Overstap Service Onderwijs (OSO)
Samenhang met

Afstemming met

OSO Gegevensset

OSO Expertgroep

UWLR, EDEXML

UWLR Werkgroep

DODprofielen

Projectteam DODprofielen
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Domein Toetsen

BES, Jeroen Hamers en Marcia van Oploo

Onderwijsaanbod (instellingsidentiteit)

Analysewerkgroep OA (Doorontwikkelen Bron)

KOI

BES, Walter Grabner

Privacy en beveiliging

Kennisnet, Axel Eissens

IAA en Distributie en toegang leermiddelen

EduK, Erwin Reinhoud

Nummervoorziening

Kennisnet, Marc Fleischeuers

Uitwisseling met BRON, DUO Gegevenswoordenboek

vanaf september

DULT

2017

Facet

2017

Eportfolio

n.b.

In de 
memo van oktober 2014
is een schets gemaakt van gegevensuitwisselingen vanuit een LAS waar de
Basisset Leerlinggegevens ondersteuning bij kan bieden.
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