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1.Wat is AMIGO 
AMIGO betreft de methodiek om te komen tot bouwbare uitwisselspecificaties, op dit moment beproefd en 
toegepast in het domein van Toetsen, Oefenen en Examineren en voor ‘Toegang’  (uitwerking van de 
ketenfunctie ‘Identificatie en Toegang’ - apart geagendeerd). 
 
AMIGO staat voor: architectuur voor modulair opgebouwde interacties en gegevensstructuren in het onderwijs, 
en u kunt alle informatie vinden op https://www.edustandaard.nl/amigo/ . 
 
 

2.Hoe is het proces verlopen 
In 2019 is de ontwikkeling van AMIGO gestart onder de hoede van de Architectuurraad. Vrijwel elke bijeenkomst 
heeft de voortgang van AMIGO op haar agenda gestaan. AMIGO heeft tijdens deze hele periode ook geregeld 
op de agenda van de Standaardisatieraad gestaan. In maart 2020 is er een uitgebreide update per mail 
verzonden naar alle leden, en in juni heeft Bureau Edustandaard de voortgang opnieuw toegelicht en heeft de 
Standaardisatieraad de planning tot versie 1.0 bekrachtigd. In de maanden augustus en september heeft een 
publieke consultatie van AMIGO plaatsgevonden (versie 1.0.0, tezamen met het Toepassingsgebied Toetsen en 
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https://www.edustandaard.nl/amigo/
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2019/11/Update-AMIGO-voor-StRd-Bureau-Edustandaard-6-april-2020.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2020/06/Bijlage-2a.-Update-Bureau-Edustandaard-juni-2020.pdf


Examineren: 0.9.1). De reacties hierop betroffen vooral de uitwerking van het toepassingsgebied, de 
AMIGO-methodiek zelf is onveranderd gebleven. Als belangrijkste criteria voor de 1.0.0 versie waren vastgesteld: 

● beproeven in minimaal 3 relevante trajecten 
● realiseren van een semi-geautomatiseerde leveringsstraat voor de uitwisselspecificaties 
● goed doorlopen van de publieke consultatie 

De Architectuurraad heeft op 29 oktober j.l. geconstateerd dat aan alle criteria is voldaan en heeft daarom 
geadviseerd aan de Standaardisatieraad om AMIGO versie 1.0.0 in beheer te nemen bij Edustandaard 

3.Gevraagd aan de Standaardisatieraad 
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De Standaardisatieraad wordt gevraagd het advies van de Architectuurraad over te 
nemen en AMIGO 1.0.0 in beheer te nemen. De uitwerking van het Toepassingsgebied 
Toetsen en Examineren  is nog niet afgerond en kan in een latere fase formeel worden 
vastgesteld. 
 
Met het in beheer nemen van de methodiek wordt hiermee bekrachtigd dat voor het 
realiseren van uitwisselspecificaties voor Toetsen en Examineren voortaan formeel 
AMIGO wordt gehanteerd. 


