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Veel aandacht voor meer flexibiliteit voor studenten 
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Open onderwijs-API: open standaard om onderwijsgegevens beschikbaar te maken

"Onderwijsgegevens op een 
gestandaardiseerde, veilige en 
gebruikersvriendelijke manier 

toegankelijk maken."

Project Open Onderwijs API (OOAPI)
Sinds 2014

Doelstelling:



WAT IS NIEUW AAN OOAPI V4?

Photo by Caleb Woods on Unsplash



1. Beschrijven van 
het onderwijs

2. Aanbieden van 
onderwijs
= offering

3. afnemen van 
onderwijs

= association

V4: Nieuw onderliggend model

1. PROGRAM

2. COURSE

3. COMPONENT
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Nieuwe OOAPI V4 
endpoints

Alle objecten en attributen uit 
OOAPI V3 komen in een bepaalde 
vorm terug

• Onderwijs: 9 vlaks model, zoals 
hierboven

• Organisatie: service, institution, 
faculty, department, 
academicSessions

• Persons
• Locatie: buildings, rooms
• Nieuws: newsFeeds, newsItems

V4

Service

Organizations

Persons

AcademicSessions

Programs

Courses

Components

Offerings

Associations

Buildings

Rooms

NewsFeeds

NewsItems

V3

Hypermedia

Service

Institution

Persons

Faculties

EducationalDepartments

EducationalPlans

EducationalProgrammes

CourseGroups

Courses

CourseOfferings

CourseResults

TestResults

Buildings

Rooms

Schedules

NewsFeeds

NewsItems

Tests



Nieuw OOAPI V4 datamodel
https://open-education-api.github.io/specification/v4/docs.html

https://open-education-api.github.io/specification/v4/docs.html
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Verbeteringen n.a.v. ROSA scan

1. Voeg Architectuurdocumentatie toe.

2. Verduidelijk de positionering van OOAPI.

3. Besteed aandacht aan IBP/IAA-aspecten.

4. Expliciteer de inhoudelijke samenhang met 
andere standaarden en registraties.

5. Neem de Architectuurraad mee in de wijze 
waarop al dan niet opvolging is/wordt gegeven 
aan de adviezen uit deze scan, en de vorige scan 
uit 2018.

https://github.com/open-education-api/specification/wiki

Nieuwe architectuur documentatie

https://github.com/open-education-api/specification/wiki


ST
U
DE

N
TM

O
BI
LI
TE
IT



WAT IS DE OOAPI-GATEWAY?

Photo by Chinh Le Duc on Unsplash

https://unsplash.com/@mero_dnt?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


• De OOAPI-Gateway kan onderwijsgegevens aggregeren die door instellingen 
met behulp van de OOAPI-standaard worden vrijgegeven.



• De OOAPI-Gateway is de gegevensbron voor een OOAPI-cliënt. Deze gegevens 
zijn afkomstig van onderwijsinstellingen die de OOAPI-standaard gebruiken.

• Een OOAPI-cliënt is een toepassing, zoals de onderwijscatalogus, die gegevens 
bij de gateway opvraagt.

OOAPI client
Website met alle onderwijsaanboddata

(onderwijscatalogus)



• Studenten kunnen hun eduID gebruiken om in te loggen bij de gastinstelling om 
zich in te schrijven voor een cursus.

• Studenten geven toestemming om de benodigde gegevens van de 
thuisinstelling naar de gastinstelling over te dragen.

Login

Home Institution

Data Transfer

Guest Institution

• Sign in at guest institution
• Consent to data transfer

Control

Website met alle onderwijsaanboddata
(onderwijscatalogus)







Gebruik en belang van de OOAPI neemt toe.

Intentie van VSNU en VH om OOAPI in te zetten 
voor aanleveren data aan het RIO register:

→ (Vrijwel) alle instellingen zullen OOAPI gaan 
implementeren.

→ Daarmee wordt OOAPI “de standaard” van het 
HO voor uitwisselen van onderwijsaanbod 
informatie.

SURF Project Studentmobiliteit gebruikt OOAPI 
voor onderwijsaanbodinformatie en 
terugschrijven resultaat.

LLO portaal van de VSNU gebruikt OOAPI voor 
onderwijsaanbodinformatie.

Photo by Andrew Itaga on Unsplash

Strategische positionering OOAPI



High level roadmap OOAPI

Aanpassingen om OOAPI compatibel te maken 
met RIO, en generiek genoeg te houden voor 
andere toepassingen (!)

Verwerken inzichten Pilot Studentmobiliteit en 
LLO portaal.

POST’s, authenticatie en autorisatie beter 
specificeren, nieuwe velden om onderwijs te 
beschrijven, etc.

Verdere professionalisering van de documentatie.

Versterken van de governance.

Photo by Andrew Itaga on Unsplash



19

Huidig governance model OOAPI

Werkgroepleden Project Organisatie

Beheer/Advies Organisatie

Community

Architectuur-
raad

Standaardisatie-
raad

https://github.com/open-education-api/specification/blob/master/governance.md



Versterken governance

We zien drie ”groepen”:

→ Groep die besluit over scope en doel, verankering in het bredere onderwijsveld in de gaten houdt en 
commitment borgt.

→ Groep die tijd heeft om technisch uit te werken, met een zeker mandaat om technische keuzes te 
maken.
- Bestaande uit architecten/informatie analisten/data/applicatie specialisten.
- Mix van instellingen en leveranciers.

→ Community van geïnteresseerden die op de hoogte gehouden wordt.



CONTACT & VRAGEN
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Frans Ward, frans.ward@surf.nl

E-mail: info@openonderwijsapi.nl

www.surf.nl

Samen aanjagen van vernieuwing


