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Kernmodel Onderwijs Informatie



UWLR aan KOI



UWLR in het 
grotere geheel Vergelijking tussen OSO en UWLR

OSO  UWLR
leerling lijkt op  Leerling
geboortedatum(1) lijkt op  Geboortedatum
geboortedatum(2) lijkt op  Geboortedatum
gbageboortedatum lijkt op  Geboortedatum
leerlingid(1) lijkt op  Identifier(1) ((2) is van een Groep)

leerlingid(1) lijkt op  Leerling Identifier
leerlingid(2) lijkt op  Identifier(1)
leerlingid(2) lijkt op  Leerling Identifier
voorletters-1 lijkt op  Voorletters
voornaam(1) lijkt op  Voornamen(1)
voornaam(1) lijkt op  Voornamen(2)
voornaam(2) lijkt op  Voornamen(1)
voornaam(2) lijkt op  Voornamen(2)
gbavoornaam lijkt op  Voornamen(1)
gbavoornaam lijkt op  Voornamen(2)



UWLR in het grotere geheel

UWLREDEXML

Domein Toetsen

KOI

OSO

Uitwisseling BRON DOD-export
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UWLR in het grotere geheel

UWLR
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KOI

Basisset Leerlinggegevens

Onderwijsaanbod



Wat biedt de basisset?
Definities goed gedefinieerd en uitgelijnd met andere afspraken.

Bijvoorbeeld:
Leerjaar en Leergroep
Resultaat in UWLR en OSO

Entiteiten anders noemen als ze iets anders betekenen.
Entiteiten hetzelfde noemen als ze hetzelfde betekenen.



Resultaat
UWLR

Leerresultaat

● Scoregetal
● Resultaat volgens definitie OSO 1.2.2
● Resultaat volgens eigen formaat

OSO

Resultaat

● Toetsscore
● Referentiescore
● Document (niet in UWLR)



Wat biedt de basisset?
Ondersteuning rondom de privacy.

Gelijke termen voor dezelfde gegevens
Privacy en uitwisseling per profiel



Wat biedt de basisset?
Ondersteuning bij de implementatie (op langere termijn)

Door binnen een afspraak te werken met profielen.
Niet elk profiel is altijd noodzakelijk.

Bijvoorbeeld:
Profiel 'smalle set' die alleen in het PO relevant is.
Leveranciers in het VO kunnen aangeven dat UWLR is geïmplementeerd door 
aan te geven welke profielen zijn geïmplementeerd.



Ontwikkelagenda Basisset Leerlinggegevens
Juni/juli 2016: werkgroepen OSO en UWLR en AR informeren

September/oktober 2016: definities opstellen en voorleggen, eerste versie BLG

December 2016: EDEXML en DUO leerlinggegevens toevoegen

2017: DULT toevoegen, ontwikkelagenda vaststellen, tweede versie BLG



Ontwikkelmogelijkheden UWLR
● Definities bij de termen toevoegen
● Aanpassen specificatiedocumentatie
● Op termijn mogelijk aanpassen UWLR XSD's en implementatie



Bijdrage gevraagd
● Klankbord voor vaststellen van definities
● Expertgroep voor doorhakken van knopen w.b. definities


