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Actu a lit e it  MBO Digit a a l

• Netwerk Exam ine ring en  d igita lise ring
• Standaard ise ring inkoop  van  d igita le  exam ens: 
• Verbe te ren  ve ilighe idswaarborgen
• In form atiem anagem ent en  a rch itectuur
• verdu ide lijken  aan  de  hand  van  handre ikingen  en  good practices.

• MBO Digitaa l Confe ren tie  
• 29 en  30 sep tem ber Dren the  College

• Eigen  dossie r/Edum ij
• proto type

• MORA

https://mbodigitaal.nl/netwerken/netwerk-examinering-en-digitalisering-ned/


1. Welke doel(en) had elk van de landelijk betrokken partijen bij de 
totstandkoming van de VVA en zijn deze doelen nog actueel?

2. Welke belangrijkste keuzes en achterliggende redenen van deze keuzes zijn 
gemaakt in het ontwerp van de VVA, en wat betekenen deze keuzes voor de 
gebruikers? 

3. Onderschrijven de gebruikers van de VVA (scholen en gemeenten) de onder 1 
genoemde doelen? Welke wel en welke niet, en waarom? Noemen zij nog 
andere doelen die zij met de VVA willen bereiken? 

4. In hoeverre realiseert de VVA nu de doel(en) zoals gesteld onder deelvraag 1 
en 3? Wat lukt wel en wat niet, en waarom? 

5. Wat zijn de gevolgen als de VVA blijft zoals hij nu is (scenario 1)? 
6. Kunnen de doelen (uit deelvraag 1 en 3) behaald worden door middel van 

(aanpassingen van) de VVA? 
7. Wat is nodig om de aanpassingen in de VVA te realiseren?
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On de rzoe k VVA
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Groe ifon ds a a n vra a g



Vra ge n ?

Martijn  Tim m er
Em ail: M.Tim m er@m bodigitaa l.n l
Te l: 0686846126

mailto:M.Timmer@mbodigitaal.nl
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