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1. Samenvatting 
De afspraak Summatieve toetsresultaten vo v1.0 bestaande uit 4 documenten (“Samenvatting van de afspraak”, 
“Toelichting over keuzeproces, technische en financiële implicaties en conclusie over implementatie (d.d. 17 juni 
2022)”,” Technische specificaties (d.d. 27 mei 2022)” en “Openapi specificaties (versie 00.02)”) is namens de 
Edu-K-werkgroep ingediend door Theresa Song Loong (Kennisnet), op 17 augustus 2022 middels het 
Aanmeldformulier afspraak bij Edustandaard - Summatieve toetsresultaten vo v1.0. 
 
Dit aanmeldformulier is namens Bureau Edustandaard verwerkt en beoordeeld door Viyanti Ramdhiansing 
(beoordelaar) en heeft geresulteerd in het volgende advies van bureau Edustandaard over de afspraak 
Summatieve toetsresultaten vo v1.0: 
 
 ✓  Voldoende, met aandachtspunten (zie verderop in dit document hoofdstuk 3. Advies van bureau 
Edustandaard). 
 
Dit advies is voor wederhoor voorgelegd aan de indiener. Reacties van de indiener zijn in de gedetailleerde 
uitwerking van het advies van Bureau Edustandaard opgenomen. 
 
Voorafgaand aan de beoordeling door Bureau Edustandaard:  
De afspraak is in juni 2022 middels deze op Edustandaard.nl gepubliceerde memo ter consultatie voorgelegd 
aan belanghebbenden resultaatuitwisseling (voortgezet) onderwijs, van 20 juni 2022 tot 22 augustus 2022. 
Tevens is daarover op Edustandaard een nieuwsbericht gepubliceerd.  
 
2. Doel en Doelgroep  
De afspraak “Summatieve toetsresultaten” gaat zowel over de functionele als technische invulling van het 
uitwisselen van summatieve toetsresultaten in het voortgezet onderwijs. De afspraak maakt een koppeling 
mogelijk waarmee summatieve toetsresultaten vanuit een toetsapplicatie kunnen worden overgebracht naar een 

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/summatieve-toetsresultaten-vo/summatieve-toetsresultaten-vo-1-0/
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/06/2.-Samenvatting-afspraak.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/06/3.-Toelichting-bij-afspraak-2.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/06/3.-Toelichting-bij-afspraak-2.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/06/4.-Technische-specificatie-Toetsresultaten-VO-versie-20220527.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/06/5.-openapi_toetsresultaten_vo_00.02.zip
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/06/6.-Samenstelling-Edu-K-werkgroep.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/08/2022-08-17-Aanmeldformulier-afspraak-bij-Edustandaard-summatieve-toetsresultaten-VO.pdf
https://365kennisnet.sharepoint.com/:w:/r/sites/ROSA/Gedeelde%20documenten/Bureau%20Edustandaard/nieuwe%20en%20gewijzigde%20afspraken%20+%20aangevraagde%20ROSA-scan/Summatieve%20toetsresultaten%20VO/Advies%20van%20Bureau%20Edustandaard%20voor%20Summatieve%20toetsresultaten%20vo%20v1-0.docx?d=w9f37251009d94ce49662e364f99fa477&csf=1&web=1&e=Xh95aM
https://365kennisnet.sharepoint.com/:w:/r/sites/ROSA/Gedeelde%20documenten/Bureau%20Edustandaard/nieuwe%20en%20gewijzigde%20afspraken%20+%20aangevraagde%20ROSA-scan/Summatieve%20toetsresultaten%20VO/Advies%20van%20Bureau%20Edustandaard%20voor%20Summatieve%20toetsresultaten%20vo%20v1-0.docx?d=w9f37251009d94ce49662e364f99fa477&csf=1&web=1&e=Xh95aM
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/06/1.-Memo-consultatie-concept-afspraak.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/06/1.-Memo-consultatie-concept-afspraak.pdf
https://www.edustandaard.nl/afspraak-summatieve-toetsresultaten-vo-ter-review/
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resultaatverwerkend systeem (bijv. leerlingadministratiesysteem). Het doel hiervan is het uitwisselen van de 
summatieve toetsresultaten aan de hand van de te ontwikkelen standaard in plaats van het handmatig overtypen 
van toetscijfers. In deze afspraak is gekozen voor de eerste stap (uitwisseling toetsresultaten) naar uitwisseling 
van andere leerresultaten (zoals voorgangsinformatie). Het gebruik is ingekaderd door de medewerker die de 
overdracht initieert en begeleidt en de overgedragen resultaten verwerkt in het ontvangende systeem. 

3. Advies van bureau Edustandaard  
Hieronder een samenvatting van de gedetailleerde uitwerking van het advies van Bureau Edustandaard. 
Het bureau geeft het volgende advies: 
✓  Voldoende, mits het volgend punt aangepakt wordt: 
3.1 Voeg een beschrijving beheerproces van de afspraak toe met een aanspreekpunt om aankomende 
wijzigingen op te pakken. 
 
✓  Voldoende, met aandachtspunten: 
3.3  Geef ieder document van de afspraak een versiedatum 
3.4 Inventariseer binnen de werkgroep over doorontwikkeling en zet deze uit in de tijd (roadmap) 
Slotadvies: Met inachtneming van bovenstaande kan de afspraak in beheer worden genomen.   
 
4. Advies werkgroep Edu-K 
De werkgroep geeft een positief advies over de inbeheername van de standaard om de volgende redenen: 

 Deze afspraak beschrijft een nieuwe werkwijze om het gestandaardiseerd uitwisselen van 
toetsresultaten in het VO mogelijk te gaan maken. 

 Het uitwisselen van de summatieve toetsresultaten aan de hand van de te ontwikkelen standaard in 
plaats van het handmatig overtypen van toetscijfers. 

 Als de afspraak niet wordt geimplementeerd dan is uitwisseling op basis van ECK-id niet mogelijk en 
worden leerlinggegevens en toetsresultaten handmatig uitgewisseld. Het gevaar bestaat tevens dat 
partijen zelf de uitwisseling op maat definiëren.  

 Steeds meer partijen staan op het punt om de gegevensuitwisseling van leerresultaten te 
implementeren. 
 

5. Advies Architectuurraad  
De Architectuurraad heeft op 10 november 2022 aan de hand van de bekende ROSA-scan deze afspraak 
besproken. De afspraak is ontwikkeld op basis van de AMIGO-aanpak, en er volgen complimenten voor de 
heldere opzet conform de ROSA architectuurlagen en de uitstekende documentatie. Er is ook gesproken hoe 
deze VO-specifieke afspraak goed in de ROSA kan worden opgenomen, er rekening mee houdend dat er niet 
een bias moet zijn voor PO/VO in de ROSA. Dat betekent dat het wenselijk is dat ook bijv. HO- of MBO-
afspraken rondom OOAPI op eenzelfde manier zichtbaar zijn in de ROSA. En hoe betrekken we de sectorale 
referentie en doel-architecturen goed bij de ROSA-scan, of is dat voldoende goed verankerd in de ROSA? Met 
deze vragen gaat de werkgroep Samenhang mee aan de slag. De AR adviseert positief over de in beheername. 

 
6. Roadmap  
De afspraak is nog niet voorzien van een roadmap. Het beheerproces en de beheerorganisatie is nog niet 
vastgesteld. Dit is nog in afwachting. Er zijn nog geen grote wensen voor doorontwikkeling.   
 
7. Gevraagd besluit  

✓  Voldoende, mits het volgend punt aangepakt wordt: 
3.1 Voeg een beschrijving beheerproces van de afspraak toe met een aanspreekpunt om aankomende 
wijzigingen op te pakken. 
De leden van de Standaardisatieraad wordt gevraagd om, gelet op bovenstaande overwegingen: 

 In te stemmen met de inbeheername van de afspraak “Summatieve Toetsresultaten”, versie 1.0. 
 Het gebruiksadvies is daarbij “Aanbevolen”. 

 

https://www.edustandaard.nl/app/uploads/link%20naar%20pdf%20versie%20van%20het%20advies%20van%20Bureau%20Edustandaard%20over%20de%20in%20beheer%20te%20nemen%20(update%20van)%20afspraak
https://www.edustandaard.nl/standaard_werkgroepen/link%20naar%20pagina%20van%20de%20wergroep%20die%20de%20afspraak%20onder%20haar%20hoede%20heeft
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