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Mogelijk thema Standaardisatieforum 
 

Van:  Dr. L.(Lieneke) Jongeling 

Aan: Forum 

Datum:  20 juni 2006 Versie 1.0 

Portefeuillehouder:  

 

Thema 
Standaard voor digitale gegevensuitwisseling tussen gemeenten en scholen in het 

belang van vroegsignalering bij ongeoorloofd verzuim. 

Wat is de achtergrond van het onderwerp 
 Afspraken/standaarden als randvoorwaarden voor flexibel onderwijs, een leven 

lang leren en doorlopende leerlijnen 

 Steeds groter bewustzijn in onderwijssector van belang van (technische) 

afspraken 

 Behoefte aan afspraken in verschillende processen en sectoren: verbreding 

 Verschillende standaardisatie-initiatieven om te komen tot gewenste afspraken 

 Behoefte aan betere samenhang en afstemming tussen standaardisatie-

initiatieven 

 EduStandaard, Kennisnet Ict op School, NEN en SURF in gesprek over 

rolverdeling, in overleg met gebruikers en belanghebbende organisaties 
 

Er zijn verschillende standaardisatie-initiatieven; er is een brede behoefte aan een 

betere samenhang en afstemming tussen de initiatieven: het is daarbij de inhoud die 

bindt (voorbeeld: afstemming tussen ELDvo en E-portfolio) 

De belangrijkste vraag is in welke fase van het standaardisatieproces afstemming 

tussen standaardisatie-initiatieven gewenst is en welke vorm de coördinatie moet 

aannemen. 

 

 

Welke communities(werkgroepen) zijn betrokken en wie is 

eigenaar en/of ketenregisseur 
Stichting Kennisnet ICT op school is ketenregisseur. Betrokkenen zijn: Stichting SURF, 

Vereniging EDUStandaard en de NEN. 
Waar en waarom én in welke fase van het proces het Forum 

meerwaarde heeft 
Het forum zou misschien, zeker naar die nog zoekende organisatie ( 

edustandaard) die bedoeld is om de standaarden binnen de onderwijsketen te 

gaan beheren, van advies te dienen bijvoorbeeld.. 

 

Het GBA niet werkt met internationale standaarden ( bijvoorbeeld 

de internationale standaard staat het telefoonnummer anders..etc..heel 

lastig als je ook internationaal moet uitwisselen..) kunnen we(lees Forum) daar iets 

mee? 

 

Ja en gaan wij(lees Forum) ook stimuleren dat er afspraken over standaarden worden 

gemaakt, gaan we ook stimuleren dat er standaarden komen..dan is die 

samenwerking tussen gemeenten en scholen van belang in het kader van het 

vroegsignalering… 

Welke uitspraak wordt verwacht van het Forum 
Nader te bepalen 
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Advies aan het Forum 
Nader te bepalen 
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