
Samenwerken in de 
keten 
Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs (SION) 



Inhoud 

1. Wat is SION? 

• Hoe verhoudt dit zich tot activiteiten binnen de sector? 

2. Wat hebben we gedaan? 

• En wat heeft dit opgeleverd (voor het mbo)? 

3. Waar staan we nu? 

4. En hoe gaan we verder? 



1. Wat is Sion? 

Historie 

• 6 sectorraden denken samen na over de verbetering  
van de informatiehuishouding binnen het  
Nederlandse onderwijs. 

• In 2011 opgericht met subsidie van OCW. 

• Met name gericht op administratieve keten. 

• En zaken die binnen alle sectoren spelen. 



1. Wat is Sion? 

Doel 

• Het doel van SION is om de doorlopende leerlijn van de 
student te verbeteren 

• En de administratieve lasten in het onderwijs te verminderen 

 

• Eenmalige registratie en meervoudig gebruik voor het verbeteren 
van processen en beleid 

• Komen tot een gezamenlijke basisinfrastructuur met 
gemeenschappelijke voorzieningen 



1. Wat is Sion? 

Organisatie 

• Stuurgroep 

• Programmagroep met SURF, saMBO-ICT, maar ook DUO en 
OCW 

• Programmabureau en uitvoering bij Kennisnet 

• Per project een kerngroep en evt. werkgroep met 
vertegenwoordigers vanuit het veld. 

 



1. Wat is Sion? 

Scope 

• De scope beperkt zich tot de volgende administratieve 
processen: 

• Aanmelden en inschrijven 

• Doorstroom 

• Horizontaal verantwoorden 

• Toetsen en examineren 

• Daarnaast houden we ons bezig met architectuur afspraken  

• over o.a. Identiteiten, Toegang, Privacy en Security, Technische en 
semantische standaarden 

 



1. Wat is Sion? 

Verhouding met sectorale vraagstukken 

• Elke keer is de vraag aan welke (bestuurlijke) tafel moet iets 
besproken worden. 

• Uitgangspunt binnen Sion is:   

• Van elkaar leren, niet zelf het wiel uitvinden 

• Scholen/sectoren gaan zelf over hun onderwijs(processen) 

• Ter illustratie een paar voorbeelden: 

• Doorontwikkelen Bron 

• Facet 

• Beleid rondom Privacy en security 

• MBO Transparant 

• Etc. 

 



2. Wat hebben we gedaan? 

Projecten 

• Doorstroominformatie VO-MBO en MBO-HO 

• MBO-Transparant  

• Digitaal aanmelden 

• Analyse beleids- en bekostigingsgegevens 

 

 



2. Wat hebben we gedaan? 

Architectuur 

• Standaarden voor gegevensuitwisseling en beveiliging 
(Edukoppeling) 

• Eenduidigheid in semantiek (Kernmodel) 

• Streefbeelden voor gegevensuitwisseling 

 



2. Wat hebben we gedaan? 

Wat heeft dit opgeleverd voor het MBO? 

• Aantal voorzieningen tbv procesverbeteringen 

• Gegevenslevering ikv verantwoording en doorstroom 

• Contact met andere sectoren intensiever, meer 
kennisdeling, uitwisseling 

• Grotere vuist richting OCW 

 



3. Waar staan we nu? 

Projecten 

• Digitaal overdragen VO-MBO en MBO-HO 

• Doorstroom naar werk 

• Doorstroom op persoonsniveau 

• Doorontwikkelen Bron 

 

Architectuur 

• Privacy en security 

• Basislijst instellingen 

• IAA-afsprakenstelsel 

• Digitaal ondertekenen 

 



4. En hoe gaan we verder? 

I-agenda Nederlands Onderwijs 

• Momenteel in ontwikkeling 

• Zal zich met name richten op de randvoorwaarden 
(architectuur en wetgeving) om gegevenstromen te realiseren 

• I-agenda MBO dient hierbij als input 

• SION programma houdt op in 2015, maar platform blijft 
bestaan! 


