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College Standaardisatie stimuleert flexibele arbeidsmarkt met keuze voor E-portfolio NL 

 

Op 18 mei 2010 plaatste het College Standaardisatie de open standaard E-portfolio NL op de lijst 

met open standaarden waarvoor het 'pas toe of leg uit'-regime geldt. De standaard draagt bij aan 

grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Govert Claus van UWV WERKbedrijf bevestigt dit: “E-

portfolio NL stelt ons in staat om sneller en gerichter de juiste middelen in te zetten voor 

werkzoekenden, zodat hun kansen op het vinden van werk verbeteren. Denk hierbij aan 

opleidingen, workshops, coaching of relevante regelingen.” 

 

De open standaard E-portfolio NL 

In een elektronisch portfolio (e-portfolio) zijn gegevens en documenten over relevante opleidingen, 

kennis en vaardigheden van een persoon digitaal beschikbaar. Een leerling, werkzoekende of 

werknemer is zelf eigenaar van dit portfolio en kan daarmee zijn competenties beheren en tonen. 

De open standaard E-portfolio NL gaat over de inhoud, structuur, (meta)data en eisen aan de 

gegevens en documenten. E-portfolio NL zorgt ervoor dat e-portfolio’s goed uitgewisseld kunnen 

worden. De specificatie is kosteloos beschikbaar bij NEN dat zorgdraagt voor het beheer van de 

standaard. Bij de ontwikkeling van de standaard zijn onder andere Kennisnet, SURFFoundation, 

UWV WERKbedrijf en het Ministerie van Defensie betrokken.  

 

'Pas toe of leg uit' 

Door de opname op de lijst met open standaarden gaat voor E-portfolio NL het 'pas toe of leg uit'-

regime gelden. Dit houdt in dat (semi-)publieke organisaties bij aanschaf van een systeem voor 

elektronische portfolio’s, verplicht zijn om te kiezen voor E-portfolio NL. Alleen als dat tot 

onoverkomelijke problemen leidt in de bedrijfsvoering moet in het jaarverslag verantwoord worden 

waarom niet voor E-portfolio is gekozen. De opname van de standaard E-portfolio NL ondersteunt 

de doelstellingen van het Actieplan Nederland Open in Verbinding (NOiV): het realiseren van 

interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. 

 

Kennisnet 

Stichting Kennisnet, die de standaard E-portfolio NL in samenwerking met het veld heeft 

ontwikkeld en bij het College Standaardisatie heeft aangemeld, vindt dat individuele leer- en 

werkgegevens moeiteloos moeten kunnen worden overgedragen van de ene partij naar de andere. 

“Wij vinden het belangrijk dat de open standaard E-portfolio wordt toegepast, omdat deze niet 

alleen de onafhankelijkheid van scholen verhoogt (beperking vendor lock-in), maar het verbetert 

ook de doorstroom tussen scholen en de arbeidsmarkt. Verder is het een goed middel om een 

leerling of student een beter beeld te geven van zijn of haar kwaliteiten. Daarnaast biedt het e-

portfolio ondersteuning bij competentiegericht onderwijs tussen onderwijsinstelling en 

stageplaatsen”, zo stelt HP Köhler van Kennisnet.  

 

UWV WERKbedrijf 

Naast het eerder genoemde voordeel noemt Govert Claus, Business Consultant Internet bij UWV 

WERKbedrijf, ook andere positieve aspecten. “E-portfolio levert een bijdrage aan het juist en 

volledig invullen van het curriculum vitae. Hierdoor kunnen vacatures en kandidaten sneller op 

elkaar worden afgestemd en wordt de kwaliteit van onze dienstverlening hiermee verbeterd." Al in 

2006 heeft UWV WERKbedrijf het E-portfolio ingezet om NedCar te helpen bij een reorganisatie en 

sindsdien implementeren ze de standaard in hun systemen en maken ze afspraken met partners 

over het gebruik ervan. 

 

Bedrijfsleven 

Ook het bedrijfsleven is positief over de standaard. Misja Bakx is directeur van Matchcare, een 

bedrijf op het vlak van employability en re-integratie. Hij stelt: “Het combineren van leren en 

werken gedurende de hele loopbaan is van groot belang om op de huidige dynamiek van de 

arbeidsmarkt in te kunnen spelen. We hebben de standaard verder verrijkt en gekoppeld met 

arbeidsmarkt- en competentie-informatie zoals die gebruikt worden in de arbeidsbemiddeling. Zo 

wordt door E-portfolio NL voorzien in een gecombineerde leer- en werkportfolio dat aansluit op 

nieuwe opleidingen en certificeringen voor werkenden.” 

-------- 

Voor meer informatie zie: http://www.open-standaarden.nl/ 
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