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Positionering in programma

2EDUmij (saMBO-ICT participeert in landelijk kernteam) 



Even voorstellen
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Bestuurlijke trekkers:

Gerard Oud | Clusius College
Ricardo Winter | mboRijnland

Advisering:

Richard Sterenborg | DUO
Roel Rexwinkel | SURF
Hans Tromp | UWV
Ad Geluk | SBB

Teamleden:

Monique Mulders | Graafschap College
Arnold ten Dolle | Deltion College
Henk Kuiper | Friesland College
Joël de Bruin | Onderwijsgroep Tilburg
Pierre Veelenturf | MBO Raad

Innovatie versnellers:

Rob Grit | Drenthe College
Astrid de Witte| MBO Amersfoort (secondant)

Verbinder:

Henk-Jan van Ginkel | saMBO-ICT

Aanvoerder:

Peter van Deukeren | MBO Utrecht



Waarom LLO en Eigen Dossier van belang?
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Leven Lang Ontwikkelen:

• Landelijke ontwikkeling, belangrijke ambitie (ook) voor het MBO
• De nieuwe wereld is digitaal, ook in het onderwijs
• Flexibilisering passend onderwijsaanbod, kleinere leereenheden
• Aansluiting op gebruik in en op arbeidsmarkt
• Vergroten arbeidsmobiliteit

Ambities Eigen Dossier:

• Moet studenten én werkenden leven lang ondersteunen
• Aansluiten op standaarden en landelijke ontwikkeling EDUmij
• Verdieping op MBO specifieke behoeften
• AVG: regie op je data (Personal Data Management)



Wat is Eigen Dossier?
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Ter vergelijk de metafoor:
“De schoenendoos van Pierre”



Relatie Eigen Dossier met EDUmij
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Waarom is het MBO hierop aangesloten?
• EDUmij komt voort uit landelijke LLO: meedoen vergroot slaagkans (juist ook) voor de mbo doelgroep
• Niet zelf het wiel uitvinden: vergelijkbaar doel, belang en uitgangspunten. EDUmij fungeert als kern
• Tijd en inzet Eigen Dossier verleggen naar verdieping voor het mbo en inzichten teruggeven aan EDUmij

Werkdefinitie:
“een mechanisme of voorziening die het mogelijk maakt voor een lerende en zich ontwikkelende persoon om 
levenslang regie te voeren over eigen leer- en ontwikkelgegevens”

Uitdagingen?
• Op dit moment is het een conceptueel idee. Status “verkennend”.
• Proces kost tijd, veel stakeholders die betrokken (moeten) zijn.
• Exacte definitie en afbakening is nog niet bepaald (hoe smal of hoe breed)?
• Van wie is het? Hoe zit het met het eigenaarschap en regie?
• Toewerken naar een afsprakenstelsel of voorziening?



Inzichten Eigen Dossier tot nu toe (1-2)

7

• In eerste instantie toewerken naar een afsprakenstelsel (EDUmij)
• Eigen Dossier is “van niemand”
• Alle relevante leer- en ontwikkelgegevens (“backpack”): (in)formele resultaten, leer-

/werkervaringen, skills, assessment resultaten (Skillspaspoort, EELLO, CareerWallet…), 
E-portfolio’s, MBO-verklaringen, EVC’s…

• Validatie cruciaal: zekerheid over gegevensbronnen i.r.t. gebruiker, “digitaal 
waardepapier” / civiel effect (bijv. Edubadges), systematiek hiërarchie

• Personal Data Management: overzicht en regie op / controle over verwerkingen
• Betekenis regie: zeggenschap i.p.v. eigenaarschap (zie: kamerbrief BiZa 15-6-2020, 

2020-000035591)
• Gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid centraal: geschikt (juist) ook voor MBO op 

alle niveaus



Inzichten Eigen Dossier tot nu toe (2-2)
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• Aansluiten op (inter)nationale standaarden: xAPI, microcredentials, EBSI, blockchain, Europass, 
DigiD

• Gebruik maken van gangbare taxonomieën en ontologieën: ESCO, OBIT, CompetentNL …
• Uitwisseling met alle aanbieders / afnemers en andere stakeholders mogelijk maken: DUO, 

onderwijsinstellingen, werkgevers, UWV, commerciële opleiders, Social Media Platforms 
(LinkedIn) …

• Ontwikkeling centraal KRS: in- en uitschrijving, uitwisseling, diplomering (aansluiten op Route21)
• Signaalfunctie kennis (bijvoorbeeld verlopen van certificaten)
• Veilig, integer, toekomstbestendig, flexibel, uitbreidbaar



Persona’s, etc…

Burger aan het 
stuur (Kennisnet)

Ontwerpprincipes 
(waarden wegen)

Verdieping najaar 2020
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Visie op Centraal KRD

MBO gebruiksscenario’s

Eenduidige (skills) taal 
(lijst bruikbare begrippen)

MBO Stakeholders

Experiment / Mock-up 
(aanzet jan-21 conferentie)

opbrengsten
benutten

EDUmij
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