
Waardenhiërarchie Eigen Dossier

Rechtvaardigheid

Menselijkheid

Autonomie

Gelijkheid

Inclusiviteit

Zelfbeschikking student

Gelijke kansen

Toegankelijkheid

Integriteit

Betrouwbaarheid van informatie, 
content, data, systemen

Transparantie

Democratische controle

Doelmatigheid

Veiligheid

Zelfontplooiing

Bescherming 
persoonlijke levenssfeer

Privacy

Keuzevrijheid

Duurzaamheid

Norm: het staat iedere lerende en/of arbeidsparticipant vrij om een ED aan te leggen en te 
gebruiken

Norm: het ED geeft de student inzicht en richting in de gegevens die nodig zijn voor LLO 
(leven lang ontwikkelen)

Norm: het ED is toegankelijk, intuïtief en begrijpelijk voor lerenden en/of 
arbeidsparticipanten van alle niveaus

Ontwerpprincipe: het ED kent een consistente inrichting, die de herkenbaarheid en 
begrijpelijkheid voor lerenden en/of arbeidsparticipanten vergroot

Ontwerpprincipe; het ED is gebruiksvriendelijk en volgens de toegankelijkheidsrichtlijnen 
ingericht (o.a. WGAC principes van het W3C) https://www.digitoegankelijk.nl/uitleg- van- 
eisen/wat- wcag

Ontwerpprincipe: de ED maakt gebruikersfeedback mogelijk ter verbetering van de 
gebruikersinteractie

Norm: alle gegevens in het ED zijn uitwisselbaar

Norm: het ED garandeert een constante beschikbaarheid van dienstverlening Ontwerpprincipe: er is een SLA waarin een bepaalde uptime wordt gegarandeerd

Norm: de betrouwbaarheid van aanbieders van ED's moet gevalideerd kunnen worden Ontwerpprincipe: er moet toezicht zijn op aanbieders van ED's

Norm: de basisversie van het ED is zo doelmatig mogelijk

Norm: de technologie van het ED maakt overstappen mogelijk

Ontwerpprincipe: het ED maakt dataportabiliteit mogelijk op basis van open standaarden

Ontwerpprincipe: de basisversie van het ED is gebaseerd op open source technologie

Norm: het energieverbruik van de basisversie van het ED is co-2 neutraal

Norm: het ED geeft (incrementeel) inzicht in de ontwikkeling van en voor je loopbaan

Ontwerpprincipe: het ED kan overweg met verschillende identificatiemiddelen (o.a. conform 
EIDAS)

Ontwerpprincipe: de ED is toegankelijk voor iedereen met wie de eigenaar de inhoud deelt

Norm: de student bepaalt zelf de toegang tot zijn gegevens in het ED Ontwerpprincipe: het ED volgt de principes van privacy by design

Norm: van elk item in het ED is te achterhalen wat de bron is

Norm: voor elk item in het ED is minimaal een [door de sector geaccepteerd] 
referentiekader/- model beschikbaar om het item te duiden

Norm: de continuïteit van validiteit van gegevens moet geborgd worden

Norm: de student bepaalt zelf wat er in het ED komt te staan

Norm: de student moet zelf kunnen beschikken over alle vastgelegde (gekende en niet 
gekende) leeropbrengsten

Ontwerpprincipe: het ED is zoveel mogelijk device- en platformonafhankelijk

Norm: de student kan zelf bepalen wie de aanbieder van zijn ED is Ontwerpprincipe: de dataportabiliteit van de gegevens in het ED is geborgd

Ontwerpprincipe: Alle gegevens worden via open standaarden en leveranciersonafhankelijk 
verwerkt

Ontwerpprincipe: gegevens over leeropbrengsten blijven aantoonbaar ongewijzigd

Veiligheid
Norm: de verstrekkers van informatie aan het ED bieden voldoende waarborg voor 
informatiebeveiliging

Norm: de verstrekkers van informatie aan het ED bieden voldoende waarborg voor 
informatiebeveiliging

Norm: het staat iedere lerende en/of arbeidsparticipant vrij om een ED aan te leggen en te 
gebruiken

Ontwerpprincipe: het ED kan overweg met verschillende identificatiemiddelen (o.a. conform 
EIDAS)

Norm: elke lerende en/of arbeidsparticipant kan op itemniveau items uit zijn ED delen

Norm: als de eigenaar zijn ED of items daaruit deelt, zijn die voldoende toegankelijk voor 
derden

Norm: het ED voorkomt beperking van bestandsformaten Ontwerpprincipe: het ED maakt alleen gebruik van open bestandsformaten

Ontwerpprincipe: de interface van het ED houdt rekening met vertaling naar andere talen 
en geeft ruimte aan andere relevante karaktersets

Norm: (de basisversie van) het ED moet voor iedereen betaalbaar zijn of kosteloos ter 
beschikking gesteld worden

Ontwerpprincipe: van het ED is een open source basisversie (zowel aan de client- als aan de 
hostkant) beschikbaar voor iedereen

Ontwerpprincipe: van het ED is een open source basisversie (zowel aan de client- als aan de 
hostkant) beschikbaar voor iedereen

Norm: voor alle aanvullende functionaliteit zorgt goede marktwerking voor de beste value 
for money

Norm: er is publiek toezicht op de ontwikkeling en het beheer van de basisversie van het ED

Norm: het ED faciliteert arbeidsmobiliteit
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