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Agenda Edustandaard Werkgroep 
Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten 

Datum en locatie 

28 juni 2018, 10.00-12.30 uur (incl. broodjes op het eind) 
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht, http://www.accommodatiedomstad.nl/ 

 
 

1) Opening, mededelingen, vaststellen agenda 

2) Doornemen verslag en acties d.d. november 2017 
3) Standaardisatieproces en releasebeleid 
4) Nieuwe opzet documentatie incl. bevindingen 

5) Wijzigingsverzoeken: 
a) Aanleveren leerlinggegevens: Uitstroomdatum in LVS-set profiel 
b) Aanleveren leerlinggegevens: ECK-ID irt andere matchingsgegevens 
c) Resultaatbericht: UWLR Vocabulaire voor veld “vakgebieden” voor methodegebonden toetsen PO 
d) Resultaatbericht: Nieuw resultaatprofiel tussenresultaten (voortgangsinformatie) 
e) EDEXML: beveiligingseisen irt ECK-ID in downloads 

6) Doornemen Issuelijst 
7) Rondvraag 
8) Afsluiting 
 

NB alle stukken staan (of komen te staan) op de pagina van deze bijeenkomst op de Edustandaard 

website: 

https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-werkgroep-uitwisseling-

leerlinggegevens-en-resultaten-juni-2018/ 

 

 
 

Ad 3 

Een andere opzet van de documentatie waarbij de inhoud van de afspraak ongewijzigd blijft leidt in feite tot een 
nieuwe versie, maar wel eentje die geen impact heeft of zou moeten hebben op bestaande en lopende 
implementaties. En wat als je zaken toevoegt aan of zelfs verandert in de standaard die alleen impact hebben op 

een bepaalde context? Denk bijv. aan het gebruik van een genormaliseerd vocabulaire voor vakgebieden voor 
Methodegebonden toetsen in het PO? 

Hoe laat je dit soort wijzigingen tot uiting komen bijv. in het versienummer? 

 

Bij andere standaarden binnen Edustandaard (Distributie en Toegang, Edukoppeling) is voor dit soort zaken een 
releasebeleid opgesteld. In een dergelijk beleid wordt aangegeven wat voor type releaseversies er worden 
onderscheiden, hoe er wordt omgegaan met versienummering en hoe bestaande en toekomstige implementaties 

zich tot een nieuwe versie zich dienen te verhouden. Ook voor UWLR stellen we voor om een dergelijk 
releasebeleid te gaan uitwerken, een eerste opzet zal hiervoor gepresenteerd worden. 

 
Ad 4 
Vorige keer heeft Elise Lustenhouwer een presentatie gegeven over het herstructureren van de bestaande 
documentatie. De werkgroep kon zich vinden in deze actie want ze merkt zelf ook wel op dat de 
documentatie in de loop der jaren steeds gegroeid is en dat men op verschillende plekken moet zoeken 
om een compleet beeld te krijgen. Bovendien worden op verschillende plekken soms dezelfde zaken 
behandeld waardoor er een kans is dat bepaalde wijzigingen op de ene plek wel en op de andere plek niet 
worden doorgevoerd. Ondertussen is dat herstructureren al zeer ver gevorderd en, zij het met enige 
vertraging, ook door verschillende leden van de werkgroep gereviewd. 
 
 
In principe is de herstructurering niet bedoeld om verbeteringen (en daarmee veranderingen) in de 
standaard door te voeren. Maar wat in de vorige werkgroep ook al werd gezegd, kan het niet anders dat 
we tegen zaken zouden aanlopen die niet kloppen of die voor verbetering vatbaar zijn. Dat is ook gebeurd 
en deze zullen worden voorgelegd aan de werkgroep met de vraag: aanpassen (als er geen impact is) of 
als issue registreren voor een mogelijke wijziging van de standaard. 
In het verlengde van deze vraag ligt ook het publiceren van de standaard in de nieuwe documentatie-opzet. 
Wat acht de werkgroep een logisch moment hiervoor? 

 

Ad 5 

Er zijn een aantal issues en wijzigingsverzoeken binnengekomen tav de standaard. Die zijn opgenomen in de 
issuelijst. Deze wijzigingsverzoeken zullen in de bijeenkomst worden toegelicht en daar waar mogelijk zal er ook 

een voorstel worden gemaakt hoe die wijzigingen in de standaard kunnen worden verwerkt. 
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Ad 6 
Los van de issues en wijzigingsverzoeken die onder 5 zijn behandeld staan er op de issuelijst nog andere issues 
die mogelijk leiden tot aanpassingen van de standaard of in de omlijstende documentatie. Het is de bedoeling dat 
we die lijst doorlopen om te kijken of er issues zijn waar vanuit de werkgroep behoefte aan is om die op te lossen 

of op zijn minst een nadere analyse op los te laten. 

 
 


