
Vernieuwing website EduStandaard 

Van: Henk Nijstad 

(Bureau EduStandaard) 



Aanleiding 

• Steeds meer vragen om informatie over de toepassing 
van afspraken zoals: 
– Wat is de business case om te implementeren, voor mij? 

– Ben ik de eerste implementator? Kinderziektes? 

– Zijn er tips&tricks voor een soepele implementatie? 

– Moet ik nog even wachten met implementeren op een 
volgende versie? 

– Hoe kan ik invloed uitoefenen? 

• Reacties bij de jaarlijkse EduStandaard-enquete 

• Enorme groei in aantallen en dynamiek van standaarden 
– Pas meerwaarde bij brede brede implementatie 



Kenmerken huidige website: 

• Hele effectieve website voor de direct-
betrokkenen bij EduStandaard. 
– Documentatie over (versies van) afspraken 

– Informatie over/voor de werkgroepen, 
Architectuurraad, Standaardisatieraad 

 

• Veel communicatie verloopt binnen 
werkgroepen, projecten, en rechtstreeks met 
Bureau EduStandaard 



BOMOS beheermodel 



Traject gestart: website vernieuwing 
Fase 1: verkenning 

 
• Welke rol speelt de website in het behalen van de 

doelstellingen van EduStandaard? 

• Hoe kan die het beste bijdragen aan de uitdagingen 
waar we nu voor staan? 

 

• Brainstorms met direct betrokkenen: 

– Vertegenwoordigers  van de Standaardisatieraad 

– Gebruikers / implementatoren 

• Scan van vergelijkbare websites (IMSglobal, NEN, 
ISO, ForumStandaardisatie) 



Resultaten brainstorms (1/2) 

• EduStandaard wil oplossingen bieden voor problemen in 
digitale ketens 

• Geloofwaardigheid van de standaarden: 
– gaan ze het voordeel brengen dat we er van hadden verwacht? 

– Renderen de standaarden zowel voor de individuele ketenpartij als voor het 
geheel? 

– Helpen standaarden om problemen op te lossen? 

• EduStandaard is voor ons allemaal, door ons allemaal 
– ‘Gemeenschappelijk belang’ 

– Pre-competitief 

• Daadwerkelijk gebruiken van standaarden is essentieel: 
– Kritische massa is noodzakelijk, kosten gaan voor de baat uit 

• Laat goede voorbeelden zien; behoefte aan expert-
ondersteuning bij implementatie 



Resultaten brainstorms (2/2) 
• Geef meer aandacht aan promotie: 

– Voordelen / nut van een afspraak 

– (tevreden) Gebruikers aan het woord 

– Geef goede voorbeelden, referenties 

• Geef meer aandacht aan implementatie: 
– Best-practices, do’s & don’t-s 

– Welke partijen implementeren 

– Uitwisselen van ervaringen 

• Portalfunctie / startpunt voor informatie 
– werk slim samen met andere websites 

• Beheerfunctie blijft (uiteraard) essentieel 

• Website blijft lean & mean, effectief & efficient 
 



Voorbeeld: OSO / Overstapservice Onderwijs 

http://www.edustandaard.nl/afspraken-en-architectuur/beheerde-afspraken/oso-gegevensset/
http://www.overstapserviceonderwijs.nl/


 



DigiKoppeling / EduKoppeling 

http://www.logius.nl/producten/gegevensuitwisseling/digikoppeling/


IMSGlobal 

 

http://www.imsglobal.org/


Wat kunt u verder verwachten 

• Fase 1 (voorbereiding) afgerond 

• Fase 2 (realisatie): mei – juli/augustus 

 

Na de zomer vernieuwde website. 



Bijlage 

 



BOMOS beheermodel 



 


