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Positionering programma

2EDUmij (MBO Digitaal (voorheen saMBO-ICT) participeert in landelijk kernteam)



Wat is Eigen Dossier, waarom belangrijk?
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Van jouw schoenendoos
op zolder…

…naar één centraal toegankelijke 
digitale plek (via een app) om al je 

leer- en ontwikkelopbrengsten
te kunnen beheren en delen

• Randvoorwaarde om Leven Lang Ontwikkelen te ondersteunen (leggen we in de volgende sheet uit)
• Zeggenschap en regie over de data liggen bij jou (dit noemen we Personal Data Management)
• Jouw eigen opbrengsten in een portfolio worden verrijkt met erkende opbrengsten zoals diploma’s, of 

onderdelen ervan zoals Edubadges, MBO verklaringen en in de toekomst ook skills.
• Het is een veilige en vertrouwde manier van delen van jouw data voor verschillende doeleinden (stages, 

solliciteren, omscholen, bijscholen etc.)
• NB: Eigen Dossier is geen tweede LinkedIn!



Leven Lang Ontwikkelen?
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• Leven Lang Ontwikkelen is een reis die al op school (in het voortgezet onderwijs of (V)MBO) begint.
• Het is een landelijke ontwikkeling en een belangrijke ambitie (ook) voor het MBO
• Flexibilisering van loopbaanroutes en passend onderwijsaanbod, naast diplomagericht ook kleinere leereenheden
• De nieuwe wereld is digitaal, uitwisseling van leer- en ontwikkelopbrengsten tussen de burger en andere partijen
• Aansluiting van data ook buiten de wereld van het onderwijs: belang arbeidsmarkt en vergroten arbeidsmobiliteit



Jouw leer- en ontwikkelopbrengsten
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• Veilig koppelen aan je unieke identiteit
• Regie voeren over je data
• Ophalen uit betrouwbare bronnen
• Verrijken van je eigen portfolio
• (Tijdelijk) delen van (selectie) gegevens 

met anderen (instellingen, werkgevers, 
assessoren, etc.)

• Relevante gegevens in principe een leven 
lang kunnen "meenemen" in je loopbaan 
(‘reiskoffer analogie”)

Het programma Doorpakken op 
Digitalisering heeft een visualisatie gemaakt 
met het idee dat het eigen dossier een app 
is én waarbij er nagedacht is over 
gebruiksmogelijkheden (usecases). We 
horen graag jullie mening!



Wat gaan we laten zien?

6

Kernfunctionaliteit:
-hoofdscherm
-ophalen ontwikkelopbrengsten
-verrijken van portfolio
-(tijdelijk) delen met derden partijen

Usecases:
-solliciteren BPV-plaats
-aanvraag vrijstelling HBO instelling

Plugin voorbeelden:
-CV-Bouwer
-Bijscholen
-Omscholen



Hoofdschermen: inloggen
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Vanuit veiligheidsoverwegingen loggen we met 2-stapsverificatie in. De eerste keer gaan we er van uit dat je 
wilt controleren of er bronnen zijn (denk aan het Diplomaregister, opbrengsten van onderwijsinstellingen, 
branche erkenningen, etc.) die gevalideerde ontwikkelopbrengsten hebben klaargezet voor jou.



Hoofdschermen: data ophalen
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Bij erkende bronnen moet je je identiteit aantonen. Afhankelijk van de bron kan dit DigiD, EDUid of een andere 
verificatie zijn. Hierna haal je jouw gegevens en ontwikkelopbrengsten op, deze worden onder Opleidingen van je 
Eigen Dossier gezet. Deze gegevens zijn zodanig versleuteld dat er zekerheid is over wie de ontwikkelopbrengst 
heeft uitgegeven en of deze erkend zijn. Je kan deze gegevens delen maar niet veranderen, dit in tegenstelling tot 
je eigen portfolio data. De ontvanger ziet ook dat de gegevens geverifieerd zijn.



Hoofdfunctionaliteit (Home screen)

9

In dit hoofdscherm zie je de verschillende basisonderdelen waaruit je Eigen Dossier bestaat. Je kan een onderdeel 
aanklikken en de betreffende gegevens inzien en bewerken (als dat mogelijk is). Daarnaast is er een 'Inbox' waar je 
'berichten over op te halen opbrengsten' kunt vinden, een 'Dossier' knop om terug te keren in het hoofdscherm, en een 
'Events' knop om een event te starten.



Hoofdschermen: Overzicht Eigen Dossier (1)
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Persoonsgegevens worden deels gevuld met gegevens die opgehaald worden uit het BRP (Basis Registratie Personen).
Aanvullende gegevens zoals kopie identiteitsbewijs, bankrekeningnummer, dyslectieverklaring kunnen zelf worden 
toegevoegd.
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Opleidingsgegevens toont alle behaalde ontwikkelopbrengsten, te filteren op categorie ("Erkend", "Geverifieerd" of 
"Vrij"). Erkende en Geverifieerde gegevens worden opgehaald uit bronnen, Vrije gegevens zijn te bewerken / verrijken.
Werkervaring en Interesses spreken voor zich.

Hoofdschermen: Overzicht Eigen Dossier (2)



USE CASE 1: solliciteren BPV-plaats
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In deze usecase krijgt een MBO student bericht in de Inbox van de app dat zijn eerder behaalde 
ontwikkelopbrengsten klaar staan. Dit bestaat uit een keuzedeel en een EDUbadge. Het zijn door 
een onderwijsinstelling erkende opbrengsten. Om deze op te halen in zijn Eigen Dossier maakt 
de student gebruik van DigiD of EDUid.

De student wil deze ontwikkelopbrengsten vervolgens verrijken met eigen werk. In het 
voorbeeld een gemaakte YouTube video, met een compilatie van de interviews die hij heeft 
gehouden voor het behalen van het keuzedeel. Deze video geeft ook een goed beeld over de 
vaardigheden / skills die hij op dit vlak heeft opgedaan. Hij voegt hieraan een uitleg toe.

Vervolgens deelt de student een selectie van zijn Eigen Dossier gegevens met een stagebedrijf 
voor een sollicitatie. Hij start hiervoor een zogenaamd Event, in dit geval de "BPV Stage". De 
student maakt een selectie van zijn gegevens. En stelt deze set vervolgens beschikbaar aan het 
stagebedrijf door middel van een QR-code. Het stagebedrijf kan via deze link de gegevens 
inzien (desgewenst tijdelijk als de student dit zo heeft ingesteld).



UC 1 - Onderwijsresultaten ontvangen (Inbox)
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In deze usecase krijgt een MBO student bericht in zijn Inbox dat zijn eerder behaalde ontwikkelopbrengsten klaar 
staan. Dit bestaat in het voorbeeld uit een keuzedeel en een EDUbadge. Het zijn door een onderwijsinstelling erkende 
opbrengsten. Om deze op te halen in zijn Eigen Dossier maakt de student gebruik van DigiD of EDUid.



UC 1 - Resultaten ophalen en verrijken
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De student wil deze ontwikkelopbrengsten vervolgens verrijken met eigen werk. In het voorbeeld een gemaakte 
YouTube video, met een compilatie van de interviews die hij heeft gehouden voor het behalen van het 
keuzedeel. Deze video geeft ook een goed beeld over de vaardigheden / skills die hij op dit vlak heeft opgedaan. Hij 
voegt hieraan een omschrijving toe.



UC 1 - ‘Event’ starten in Eigen Dossier
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Vervolgens verzamelt hij een deel uit zijn Eigen Dossier gegevens om deze te delen met een stagebedrijf voor een 
sollicitatie. Hij start hiervoor een zogenaamd ‘Event’, in dit geval de "BPV Stage". De student stelt een selectie van 
zijn gegevens samen.



UC 1 - Gegevens selecteren om te delen 
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De student stelt deze gegevens vervolgens beschikbaar door middel van het delen van een QR-code met het 
stagebedrijf. Het stagebedrijf kan via deze link de Eigen Dossier gegevens inzien (desgewenst tijdelijk als de student 
dit zo heeft ingesteld).



USE CASE 2: aanvraag vrijstelling HBO
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In deze usecase wil een MBO student één of meerdere vrijstellingen aanvragen voor een HBO opleiding (PABO) 
waar hij is toegelaten. Nadat hij zich eerder via de gangbare route heeft aangemeld via Studielink. Hij gebruikt de 
Eigen Dossier app voor het aanvragen en onderbouwen van enkele vrijstellingen bij de HBO instelling.

Allereerst verrijkt de student een EDUbadge die hij heeft behaald met eigen werk uit het portfolio dat hij 
daarvoor heeft gemaakt. In het voorbeeld gaat het om gemaakt lesmateriaal. De student zoekt de betreffende 
bestanden op in zijn OneDrive en voegt deze toe aan zijn dossier.

Vervolgens voegt de student aan zijn tijdslijn relevante werkervaring als bewijslast toe. Werkervaring die hij heeft 
opgedaan tijdens zijn BPV op een school. De student herhaalt de stap en voegt nog een tweede stage ervaring 
toe aan zijn tijdslijn.

De student heeft nu alle materialen en bewijzen verzameld voor het vrijstellingsverzoek. Hij start vervolgens het 
event "Vrijstelling aanvragen". Via de stappen in het event is er de mogelijkheid om de gegevens voor 
een (on)bepaalde duur beschikbaar te stellen en mee te geven of de ontvangende instelling de bewijzen mag 
downloaden. De student deelt de bewijslast met de HBO instelling.



UC 2 - Kiezen om vrij werk toe te voegen 
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De student selecteert in zijn tijdslijn van behaalde opleidingen de EDUbadge die hij heeft behaald en verrijkt deze met 
eigen werk uit zijn portfolio wat hij hiervoor heeft gemaakt. In het voorbeeld gaat het om gemaakt lesmateriaal.



UC 2 - Bestanden selecteren van drive
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De student zoekt de betreffende bestanden op in zijn OneDrive en voegt deze toe aan zijn dossier.



UC 2 - Werkervaring toevoegen
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Vervolgens voegt de student relevante werkervaring als bewijslast toe. Werkervaring die hij heeft opgedaan tijdens 
zijn stage op een school en gedurende welke periode hij daar stage liep.



UC 2 - Werkervaring toevoegen
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De student herhaalt de stap en voegt nog een tweede stage ervaring toe aam de tijdslijn.



UC 2 - Event starten voor een vrijstelling
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De student heeft nu alle materialen en bewijzen verzameld voor de 
aanvraag en start vervolgens het event "Vrijstelling aanvragen". Via de 
stappen in het event is er de mogelijkheid om de gegevens voor een 
(on)bepaalde duur beschikbaar te stellen en ook of de ontvangende 
instelling de bewijzen mag downloaden. Student voegt een bericht toe en 
deelt de aanvraag en de bewijslast met de HBO instelling.



Wat voor beeld hebben we bij Plugins
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De basis van het Eigen Dossier bestaat uit functionaliteit om op één centraal 
toegankelijke digitale plek al je leer- en ontwikkelopbrengsten te kunnen beheren, verrijken 
en delen. Dit vormt als het ware de kernfunctionaliteit die voor elke burger beschikbaar moet 
komen. En die wordt ondersteund door een aantal landelijke afspraken waarmee slimme 
uitwisseling mogelijk wordt tussen die (lerende) burger en de leverende en ontvangende data 
partijen.

Daarnaast kan je events starten met behulp van plugins. Dit zijn stukjes functionaliteit die kunnen 
worden bedacht en gemaakt door marktpartijen en die je letterlijk kan "inpluggen" op (of 
koppelen aan) de kernfunctionaliteit van het Eigen Dossier. We hebben het beeld dat dit om extra 
functionaliteit is die, al naar gelang van wat je wilt doen, de burger kan helpen om op een slimme 
manier zijn Eigen Dossier te gebruiken. En dat je die plugins bijvoorbeeld kunt downloaden uit een 
app store. Op deze manier houd je de basis van het Eigen Dossier simpel en kan je al naar gelang 
wat de burger wil doen, de functionaliteit uitbreiden. Anderzijds kunnen bijvoorbeeld 
onderwijsinstellingen of regelingen ook dit soort plugins (laten) ontwikkelen om processen en/of 
digitale handelingen te vereenvoudigen of te verbeteren.



Plugins - Koppeling met Plugins 
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Samengevat: je start een event, kiest uit een lijst de gewenste plugin en je doorloopt vervolgens een aantal stappen in 
een proces. Om een idee te geven hebben we in de volgende sheets enkele praktische voorbeelden uitgewerkt.



Plugin ‘CV Bouwer’
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Met een "CV Bouwer" kan je volgens een gedefinieerd sjabloon de ontwikkelopbrengsten in je Eigen Dossier op een 
bepaalde manier ordenen en personaliseren en deze uitprinten of omzetten naar een pdf en versturen.



Plugin ‘Bijscholen’
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De Rijksoverheid introduceert met het oog op het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen voor werkenden en 
werkzoekenden een nieuwe subsidieregeling: STAP. Met deze plugin zou je op basis van je ontwikkelopbrengsten een 
voorstel kunnen laten doen van passend opleidingsaanbod in jouw regio en je vervolgens aanmelden voor subsidie.



Plugin ‘Omscholen’ - Bepalen waar
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Je wilt iets nieuws en denkt aan omscholing voor een baan in een andere sector. Hoe mooi zou het zijn als er op basis 
van jouw ontwikkelopbrengsten een plugin zou bestaan waarmee je vacatures in andere sectoren en binnen je eigen 
regio zou kunnen vinden...



Plugin ‘Omscholen’ - Omscholingsplan
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…. en vervolgens een selfassessment doet om te zien hoe goed dit werk zou kunnen passen op jouw 
profiel en welk aanvullende opleiding je nodig hebt om (beter) in aanmerking te komen voor dat werk.



Meer info…
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Peter van Deukeren
p.vandeukeren@kennisnet.nl (per 1-feb)
06 46 85 32 50

MBO Digitaal / Doorpakken: https://mbodigitaal.nl/programmas/programma-doorpakken-op-digitalisering/
MBO Digitaal / Publicaties: https://publicatiesdoorpakken.nl/
Versnellingsplan: https://versnellingsplan.nl/zones/flexibilisering/
SER Skills Inspiratienotitie: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/skillsgerichte-arbeidsmarkt
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