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Welkom bij deze 
informatiebijeenkomst 
voor leveranciers
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4. Vragen & Antwoorden
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Het aanschaffen en gebruik van nieuwe 
leermiddelen is nu een stuk eenvoudiger.

Hierdoor houd ik als leermiddelen 
coördinator meer tijd over om me te 

verdiepen in de inhoud van leermiddelen en 
kan ik een betere keuze maken.

Leermiddelen coördinator

Fijn dat de toetscijfers automatisch worden 
doorgestuurd naar onze rapportenmodule.

Dat scheelt veel over typewerk.

Docent

Onze scholen werken alleen met leveranciers die 
het privacyconvenant

hebben ondertekend en naleven.

Dan weten we zeker dat de persoonsgegevens 
van onze leerlingen in betrouwbare handen zijn.

Schoolbestuur



Leerlingen en leerkrachten die gebruik 
maken van onze leermiddelen en –

omgevingen kunnen erop vertrouwen 
dat hun gegevens alleen worden 

gebruikt voor datgene waar ze zelf 
toestemming voor hebben gegeven.

Leverancier

In mijn leeromgeving vind ik alle leermiddelen 
die ik nodig heb en ben ik veel minder tijd kwijt 

met inloggen in verschillende systemen.

Leerling

Bij onze school is de privacy van de 
persoonsgegevens van mijn kinderen

goed geregeld.

Ouder



Edu-V: wat is het?

Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken –

een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en gebruik van 

digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar 

beroepsonderwijs.

Zodat scholen met minder inspanning en risico gebruik maken van digitale toepassingen in het 

onderwijs. Dat helpt scholen om toekomstbestendig onderwijs te bieden en het beste uit leerlingen 

en studenten te halen.



Wat doet het voor wie?

Uniforme afspraken helpen om concrete uitdagingen in de dagelijkse praktijk van scholen op te 

lossen. Denk aan minder tijd kwijt zijn aan het inloggen op verschillende systemen. Of beter inzicht 

krijgen in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en studenten. Of veiliger en 

privacyvriendelijker gebruik maken van digitale toepassingen. 

Dit zijn allemaal bouwstenen voor flexibel en toekomstgericht onderwijs.

Edu-V sluit aan bij de ambities van de onderwijssector om het onderwijs in Nederland verder te 

verbeteren en wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds.



Naar een ecosysteem

Door afspraken te maken ontstaat er een 

ecosysteem waarbinnen scholen en 

leveranciers op een veilige en eenvoudige 

manier gegevens uitwisselen. 

We maken afspraken over onder andere 

juridische, technische, functionele en 

operationele aspecten van 

gegevensuitwisseling.



Historie & toekomst

Edu-V bouwt verder op de uitkomsten van Edu-K, een publiek-private samenwerking waarbinnen al 

eerder afspraken zijn gemaakt, zoals het privacyconvenant waarin scholen en leveranciers afspraken 

hebben gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Scholen en leveranciers gaan nu ook verdere afspraken maken die bijdragen aan eenvoudige, veilige 

en betrouwbare gegevensuitwisseling.

Daarnaast richten we binnen het programma een stichting op die het afsprakenstelsel gaat 

doorontwikkelen en gaat toezien op de naleving van bestaande en nieuwe afspraken.



Wie zijn Edu-V?

De initiatiefnemers van Edu-V zijn de sector- en 

brancheorganisaties in het primair, voortgezet, 

speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. 

Zij willen samen met andere organisaties uit het 

onderwijs nieuwe afspraken maken waarmee 

leerkrachten, docenten, leerlingen en studenten 

nog eenvoudiger en veiliger gebruik kunnen 

maken van digitale toepassingen.

De programma-organisatie faciliteert het maken 

van afspraken en zet daarbij zoveel mogelijk 

middelen in om belanghebbenden te betrekken.



Planning & mijlpalen



Hoe komen de afspraken
tot stand en met wie?

December 2022



Een afsprakenstelsel voor…

(digitale) leer- en onderwijsmiddelen
Lesmethode

Oefenprogramma
Toets

Examen
Praktijkexamen

Volgsysteem
Administratiesysteem

…



…veilig en betrouwbaar uitwisselen van gegevens

Administratiesysteem

Leeromgeving LeerdashboardAgenda

Digitaal leermiddelLicentiekantoor

Digitale identiteit

Leermiddelenlijst

Instemming



Wat is de uitdaging?
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De (toekomstige) praktijk kent nog veel meer 
behoeften, leveranciers en applicaties

Administratiesysteem

Leeromgeving LeerdashboardAgenda

Digitale leer- en
onderwijsmiddelen

Licentiekantoor

Digitale identiteit

Leermiddelenlijst

Instemming



Een snelle rekensom…
Totaal aantal connecties tussen leveranciers t.b.v. een onderwijsinstelling

50-100 100-200 300-500

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs



Flexibiliseren door te uniformeren
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De voordelen
Flexibiliseren door te uniformeren

• Bijdragen aan flexibilisering onderwijs

• Lagere kosten voor onderhoud en doorontwikkeling

• Laagdrempeliger aansluiten op een (nieuwe) leverancier

• Informatiebeveiliging en privacy zijn goed geregeld

• De school geeft instemming

• Toekomstbestendig en modern

• (Correcte) data uit de bron



Welke afspraken gaan we maken?
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Gelukkig hoeven we niet opnieuw te beginnen
Voorbeeld: Privacyconvenant onderwijs



Gelukkig hoeven we niet opnieuw te beginnen
Voorbeeld: Afspraken in beheer bij Bureau Edustandaard



Generiek waar mogelijk en (sector)specifiek waar nodig

Beheersing

Verwerven en in 
gebruik nemen 
leermiddelen

Combineren en 
arrangeren 

leermaterialen

Evalueren gebruik, 
leervoortgang en 

–resultaten

Plannen en 
afnemen toetsen 

en examens

Administreren 
toets- of examen-

resultaten

Identificatie, authenticatie en autorisatie

Infrastructuur

Generiek voor architectuur

(Sector)specifiek op de inhoud

Generiek voor beheersing



Hoe gaan we deze afspraken maken?
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Afspraken komen tot stand in werkgroepen
Iedere werkgroep doorloopt een vergelijkbaar iteratief proces

• Formeren van de werkgroep
• Opstellen plan van aanpak

• Use case uitwerken vanuit perspectief gebruikers en leveranciers
• Inventarisatie van bestaande afspraken, lopende initiatieven en ontwikkelingen

• In co-creatie ontwikkelen van afspraken
• Toetsen, valideren en verfijnen van afspraken

• Voorgenomen besluit voorbereiden door inhoudelijk experts
• Bekrachtigen van besluit

• Betrokken partijen implementeren de afspraken
• Use case werkt in de praktijk

• Op basis van ervaring uit de praktijk de afspraken doorontwikkelen
• Regie voeren op naleving van afspraken

Initiatie

Analyse

Ontwikkeling

Besluitvorming

Implementatie

Beheer

I.
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Hoe gaan we deze afspraken maken?

In het plan In de praktijk

PRAKTIJK



We starten met de volgende werkgroepen
Meld je aan op www.edu-v.org/werkgroepen

• Werkgroep Beheersing

• Werkgroep Identificatie, authenticatie en autorisatie (IAA)

• Werkgroep Administreren toetsresultaten

• Werkgroep Verwerven en in gebruik nemen leermiddelen



Wat betekent dit voor jou?
Meld je aan op www.edu-v.org/werkgroepen

Werkzaamheden

• Inbrengen expertise

• Reviewen (concept) afspraken

• Bijwonen van bijeenkomsten

• Afstemmen met partijen in de sector

• Gemiddeld 1 dag per maand

Profiel werkgroeplid

• Onafhankelijk en op persoonlijke titel

• Expertise en affiniteit met onderwerp

• Functioneel

• Operationeel

• Technisch

• Ervaring en netwerk in de praktijk

• Primair onderwijs

• Voortgezet onderwijs

• Middelbaar beroepsonderwijs



POC's en Pilots & 
een zetje in de rug

December 2022



Hoe gaan we behoefte & haalbaarheid praktisch 
toetsen?
1. Marktverkenning: behoefte bij scholen ophalen

2. Proof of Concept: proefopstelling van een idee of ontwerp om de (technische) haalbaarheid 

ervan aan te tonen

3. Pilot: toetsen van de proefopstelling – werking van de afspraken - in de praktijk, ervaring 

opdoen ten behoeve van opschaling én leren welke support nodig is

4. Adoptieprogramma: begeleiding van scholen bij het toepassen van de afspraken in de praktijk



Implementatie

Verschillende typen PoC’s en Pilots 

Aantal scholen
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Adoptie door scholen

2023 - 2027

Pilot

ca. 50

Marktverkenning

33

PoC



3 voorbeelden

Wat is wanneer nodig?

1

2

PoC

Marktverkenning

Pilot Adoptieprogramma

PoCDe exacte behoefte en 
probleemstelling op scholen 
is nog niet concreet en moet 
eerste duidelijk geformuleerd 
worden

Het knelpunt is al geruime 
tijd bekend. Onder 
leveranciers is ook al een 
gezamenlijk beeld bij de 
oplossing.

Vertrekpunt:

Pilot

3

Evidente oplossing, geen 
technische afspraken.

Adoptieprogramma

Adoptieprogramma

De werkgroepen Verwerven en in gebruik nemen, Gebruiken en arrangeren, Toetslogistiek en Inzicht in 
leervoortgang en -resultaten vragen om een nadere specificatie van de behoefte van scholen en leveranciers. 
Voor deze werkgroepen wordt allereerst een marktverkenning uitgevoerd.

De uitwisseling van toetsresultaten is een technische implementatie bij leveranciers. De toegevoegde waarde 
van het niet meer hoeven overtypen wordt breed herkend. Leveranciers zullen in een PoC de werking hiervan 
laten zien waarna middels een pilot lessen worden opgedaan hoe de adoptie begeleid kan worden.

Het privacy convenant is zo goed als klaar. Deze afspraak moet door de deelnemers nageleefd gaan worden. Het 
naleven van de afspraak zal direct geadopteerd dienen te worden door deelnemende partijen.



Ondersteuning

Aan scholen:

• Programmamanagers/projectbegeleiders, o.a.:

• Testen van nieuw ontwikkelde functionaliteit

• Begeleiden van nieuwe procesgang, begeleiden van leraren en intern begeleiders bij gebruik 

van nieuwe functionaliteit

Scholen maken kosten (in-kind) om toe te treden tot en deel te nemen aan het afsprakenstelsel. 
Deze kosten zijn niet in de begroting opgenomen en zullen door de scholen zelf gefinancierd 
worden.



Aan leveranciers:

• Subsidie voor het ontwikkelen en implementeren van het afsprakenstelsel (API’s, 

aanpassen eigen systemen)

• Maximaal 50% van de kosten van het maximale bedrag komt in aanmerking voor cofinanciering

Leveranciers maken kosten (in-kind) om toe te treden tot en deel te nemen 
aan het afsprakenstelsel. Deze kosten zijn niet in de begroting opgenomen en zullen door 
de partijen zelf gefinancierd worden.

Ondersteuning



Proces regeling 'Subsidieregeling bedrijven'

1. 3.25M EUR beschikbaar ter stimulering van de private partijen

2. Regeling moet uitgewerkt, goedgekeurd en uitgevoerd worden door OCW (DUS-I of RVO)

3. Inzichtelijk krijgen o.a.: wat stimuleert het meest om de gestelde doelen te behalen, wat is het 

optimale co-financieringspercentages, voor welke projecten gaat de regeling gelden en hoe 

wordt het geld verdeeld over de looptijd en de verschillende types aanbieders

4. Tijdspad

• Feedback ophalen bij diverse betrokken partijen, o.a. leveranciers, klankbordgroep

• Voorstel vanuit EDU-V naar OCW (eind maart)

• Regeling definitief en operationeel (begin september)



Vragen & Antwoorden



Tot slot

December 2022



Meld je aan voor een werkgroep

www.edu-v.org/werkgroepen

Word vriend

www.edu-v.org/vrienden

Bouw mee aan een flexibel en toekomstgericht 
onderwijs

http://www.edu-v.org/werkgroepen
http://www.edu-v.org/vriend



