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Wat wordt met deze afspraak mogelijk wat voorheen niet kon?

• uitwisseling en registratie van gegevens over (onderwijs)instellingen en opleidingen ten nutte van 
een diversiteit van wettelijke taken en uitvoeringsprocessen op basis van gedeelde definities

• in relatie tot wetgeving OCW en algemene basisregistraties



Waarom is deze afspraak belangrijk en voor wie/welke partijen/ 
sectoren?

• Instellingen en organisaties in alle onderwijssectoren gereguleerd 
door OCW wetgeving of door OCW geadopteerde regelgeving (Stap)

• DUO als registerhouder van RIO

• Gebruikers van gegevens verstrekt door DUO, vanuit 
onderwijsinstellingen van gemeentes tot de leermiddelenketen



Wat is er nodig om deze afspraak toe te passen?

• in het verlengde van de uitrol in het vo en mbo, gevolgd door het po 
en ho in 2022, in de relatie met DUO
• het borgen van het gebruik (van de standaard inclusief taalgebruik) bij 

onderwijsinstellingen

• het borgen van het instrumentarium voor datakwaliteit bij de registerhouder 
en de overigens ketenpartners

• het borgen van het gebruik bij derden zoals IvO, SBB  scholen op de kaart 
(zowel de standaard als de conform geregistreerde gegevens)

• het borgen van het gebruik in de private sector (leermiddelen)

• het borgen van het gebruik in de publieke sector (gemeentes, 
bestuursorganen)



Wat vraag je van de Standaardisatieraad? Kunnen de leden van 
de Standaardisatieraad daarbij helpen of een rol spelen?

• De Standaardisatieraad kan
• de toegankelijkheid en vindbaarheid van de standaard helpen vergroten
• de spelregel comply or explain instrumenteren
• de doorwerking of impact van nieuwe standaarden of aanpassingen in relatie tot 

andere standaarden en uitvoeringsprocessen nadrukkelijk adresseren

• De leden van de Standaardisatieraad kunnen
• bij de initiële uitrol gebruik binnen eigen organisaties bevorderen/borgen
• bevorderen dat het instrumentarium voor datakwaliteit geborgd wordt (bestuurlijk 

en financieel) bij de ketenpartners naast DUO
• ook daarna gebruik binnen eigen organisaties bevorderen/borgen

van de standaard en het bijbehorende taalgebruik


