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1.Wat houdt de afspraak in 
Het betreft het verzoek tot in beheer name van de afspraak UWLR 2.3. In de nieuwe afspraak moet t.o.v. versie 
2.2.1 de overdracht van leerlinggegevens worden aangepast, zodat de door het LAS gegenereerde 
identifier/sleutel (het LAS-key) in de heenweg en de terugweg niet meer verplicht is maar dat ook (en bij 
voorkeur) kan worden gekozen voor de specifieke identifier ECK-iD van de leerling voor de leermiddelenketens. 
Deze aanpassing is aangevraagd door Paul Gillijns en Edwin Kense, namens de projectgroep 
Ketenimplementaties PO van Edu-K. De afspraak is bedoeld voor het PO, maar kan mogelijk in een latere fase 
ook bruikbaar zijn voor het VO en wellicht ook het MBO. 
 
Alle informatie inclusief het aanmeldformulier vindt u op de website van Edustandaard: 
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/uitwisseling-leerlinggegevens-en-resultaten-uwlr/uwlr2-3/ 

2.Hoe is het proces met Edustandaard verlopen 
Standaardisatie-expert Jos van der Arend  - expert op oa. het gebied van UWLR en AMIGO - is nauw betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van UWLR 2.3 in de context van PO-uitwisselingen. In de periode april / half mei 
heeft een brede review plaatsgevonden via Edustandaard. Er is daarbij ook contact geweest met de VO- en 
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MBO-geledingen binnen Edu-K. Alle vragen en review-punten zijn afdoende en naar tevredenheid van alle 
betrokken partijen behandeld - voor zover Bureau Edustandaard heeft kunnen nagaan. Tevens is de afspraak 
behandeld in de Architectuurraad van april 2020. 

3.Bevindingen Bureau Edustandaard 
Verder geen aanvullende bevindingen. 

4.Bevindingen Architectuurraad 
Geen aanvullende bevindingen vanuit ROSA-perspectief. 

5.Advies aan de Standaardisatieraad 
Alles overziend adviseert Bureau Edustandaard om UWLR 2.3 in beheer te nemen. Mochten er in de toekomst 
grotere aanpassingen nodig zijn, dan lijkt het vanzelfsprekend om hiervoor niet voort te borduren op de 
UWLR-lijn, maar te investeren in de AMIGO-aanpak. Dat is door alle betrokkenen ook onderschreven. 

Het blijft wel belangrijk om in de communicatie duidelijk te maken voor de verschillende leveranciers in PO, VO 
en MBO hoe de verschillende varianten van UWLR zich tot elkaar verhouden en wat voor wie relevant is. Dat ligt 
vooral bij de implementatiebegeleiding binnen Edu-K. 
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