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Kringen in de vijver
Onlangs sprak ik met enkele ELD-betrokkenen
van het eerste uur over het uitwaaierende
en gevarieerde ELD-netwerk. Hoe kunnen we
die kennis en ervaring van mensen optimaal
benutten? De leden van de Stuurgroep dragen
het belang van het ELD uit naar collega-bestuurders; de leden van de Adviesraad zijn binnen hun organisaties ambassadeurs voor het
ELD. Maar het ELD-netwerk telt nog veel meer
personen uit de onderwijswereld, e-overheid
én leveranciers. Denk bijvoorbeeld aan de
leden van de werkgroep WAT of de pilotprojectleiders uit het vo, mbo en hbo die mét hun
naaste collega’s actief betrokken zijn bij het
uittesten van de gegevenssets. Parallel aan
het ontwikkelen van de standaard bedachten
it-deskundigen uit scholen en andere organisaties samen de architectuur. De test met de leveranciers bewees in november 2007 dat deze
uitwisseling technisch werkt. Nu maken zij zich
op voor de ketenpilots waarin het ELD uitgewisseld wordt tussen scholen in de keten. Met
de integratie van het DOD in de ELD-standaard

Leo Lenssen

Peter van ’t Riet

wordt ook de po-sector erbij betrokken. Veel
nieuwe mensen – ook buiten het onderwijs
– discussieerden over de uitbreiding van de
begeleidingsgegevens en over competenties.
En ten slotte denken steeds meer bestuurders
en medewerkers uit de sectorraden en OCW
intensief mee over de toekomst van het ELD.
Kortom: ELD mag zich verheugen in een groot
netwerk van betrokken, ervaren mensen. Als

“ELD maakt hoger
rendement mogelijk”

zij hun collega’s informeren over de mogelijkheden en voordelen van het ELD, veroorzaken
zij heel wat kringen in de vijver. Natuurlijk

Mensen realiseren zich niet hoe gemakkelijk standaarden het leven maken.

nodig bij de invoering van het ELD. In dit

willen wij dat graag ondersteunen. Suggesties

Hierover zijn Peter van ’t Riet en Leo Lenssen het helemaal eens. Van ’t Riet is

vraaggestuurde, moderne onderwijs staat

zijn welkom…

lector ICT en onderwijsinnovatie bij Windesheim, Lenssen is lector maatschap-

de leerloopbaan van de leerling centraal.

pelijk ondernemerschap aan Hogeschool INHOLLAND. Hoe kijken zij – vanuit

Zonder het ELD is dit onmogelijk.”

hun specifieke expertise en ervaring – naar het ELD?

Joke Droste
Programmamanager ELD

Waarom zijn standaarden binnen en buiWat is uw opdracht als lector en op welke

meer gaan functioneren als ondernemin-

ten het onderwijs van belang?

wijze heeft die te maken met het ELD?

gen: dicht bij de samenleving staan en

Lenssen: “Heel simpel: zonder standaar-

Van ’t Riet: “Ons lectoraat ontwikkelt en

de ontwikkelingen daar als uitgangspunt

den kun je geen bruggen bouwen, geen

verspreidt kennis over de relatie tussen

nemen bij het maken van keuzes. Ik pro-

geld pinnen, geen afwasmachine aanslui-

ICT en onderwijsvernieuwing. Het accent

beer het denken van onderwijsinstellingen

ten. De gezondheidszorg werkt alleen

ligt onder meer op standaardisatie van de

op dit vlak te beïnvloeden door artikelen

maar met standaarden. Anders vallen er

onderwijslogistiek en ketenintegratie. Bij

doden.”

allebei speelt het ELD een rol. Het dwingt

Van ’t Riet: “Standaarden maken ons leven

onderwijsinstellingen hun onderwijslogistiek te standaardiseren en hun informatiearchitectuur op orde te hebben. En het
ELD is natuurlijk van cruciaal belang bij de

“Standaarden
maken ons leven
gemakkelijker”

overgang van het ene type onderwijs naar

gemakkelijker. Veel mensen realiseren zich
dat niet. Stel je voor dat je bij de aanschaf
van een caravan ook een nieuwe auto zou
moeten kopen!”
Lenssen: “Iedereen vindt deze voorbeel-

het andere. Het bevordert echt de ketenin-

den volstrekt normaal. De onderwijssector

tegratie. Het is een feit dat vrijwel alle

te schrijven, te debatteren en te advise-

loopt dus behoorlijk achter. Er vallen geen

onderwijsinstellingen vraaggestuurd gaan

ren. Speerpunten zijn goed bestuur en

dodelijke slachtoffers, nee, maar de peda-

werken. Of dit al doen. Dan ontkom je niet

professionalisering van de bedrijfsvoering.

gogische mortaliteitscijfers – de uitval –

aan ketenintegratie.”

Deze professionalisering vereist een ELD.

liggen wel heel hoog.”

Lenssen: “Klopt. Scholen moeten veel

Tegelijkertijd is een andere bedrijfsvoering

Wouter de Haan, Programmamanager Platform ICT en Organisatie, SURFfoundation

“Het ELD draagt bij aan het besef dat iedere school een onmisbare schakel is in een lange keten.”

lees verder op pag. 3 >

“ELD mag geen selectie-instrument worden”
Het ELD als ondersteuning bij de leerloopbaan. Dat ziet Paul de Rook van het Interste-

betekent dit voor mijn vervolgopleiding?

van het ELD krijgen, extra aandacht. “Nu is

delijk Studenten Overleg (ISO) helemaal zitten. “Maar het moet geen selectiecriterium

Aan de andere kant kunnen onderwijs-

afgesproken dat scholen het ELD ontvangen

worden, dus we moeten met de opleidingen goede afspraken maken over het gebruik van

instellingen veel beter rekening houden met

bij aanmelding. De vraag is hoe je voorkomt

het dossier.”

talenten en eerder starten met de nood-

dat hogescholen en universiteiten het ELD
als selectie-instrument gaan hanteren. Dat

Paul de Rook (21) is ervaringsdeskundige,

tussen onderwijsinstellingen. Vooral tijdens

want behalve Algemeen Bestuurslid bij het

de overdracht van informatie – de communi-

ISO is hij ook student. En adviseur van de

catie – ontstaat veel ruis. Dat is jammer.

Stuurgroep ELD. “Ik ben eigenlijk al heel

Daarom vond ik de ELD-regiobijeenkomst

lang bezig met het slechten van de muren

in Zwolle en de landelijke bijeenkomst
op 1 november zo waardevol: mensen uit

ze mensen weigeren omdat hun gemid-

“Je weet met het ELD
precies welke informatie
uitgewisseld wordt”

delde score te laag is.” Over het moment
van overdracht, een voorlopig dossier in het
voorjaar en een definitief dossier na het
examen, is overigens goed nagedacht. Het
geeft instellingen immers de gelegenheid

verschillende sectoren zaten bij elkaar en

meer maatwerk te bieden in programma’s en

discussieerden. Ze kunnen zo veel van el-

begeleiding. Dat neemt niet weg dat het ELD

kaar leren. Bijvoorbeeld hoe je de intake van

zakelijke begeleiding, waardoor de kans op

er is voor scholieren en studenten. “Daarom

een paar duizend leerlingen of studenten

voortijdig afhaken veel kleiner wordt.”

is het zo goed dat wij een adviserende rol

effectiever organiseert.”

hebben. Voorwaarden om het ELD tot een

Selectie

succes te maken? Pilots uitvoeren én stu-

Actie

Volgens De Rook verdient het moment waar-

denten erbij betrekken, het gaat tenslotte

De Rook is enthousiast over het ELD.

op onderwijsinstellingen een eerste versie

over hen!” ■

Waarom? “Het ELD structureert en reguleert informatiestromen die er toch al zijn.
Je weet met het elektronisch leerdossier
precies welke informatie uitgewisseld wordt.
En het brengt student en instelling dichter
bij elkaar. Daarmee bedoel ik dat aan de ene
Paul de Rook

kant studenten bewuster worden van hun
keuzes. Wat heb ik op het vo gedaan? Wat

Aanval op de uitval
Regionale Meld- en Coördinatiepunten moeten ervoor zorgen dat vroegtijdige
schoolverlaters alsnog een startkwalificatie halen. Het ELD zal daarbij van enorme
waarde zijn, stelt RMC-coördinator Han Viguurs. “Hoe sneller we met een schoolverlater verder kunnen, hoe beter.”

Intentieverklaring ondertekend

Nederland kent 39 Regionale Meld- en

te zijn voor de preventie en begeleiding bij

Coördinatiepunten. Zij verzorgen de regi-

schooluitval. Het ELD zou volgens Viguurs

Op 23 nov 2007 ondertekenden Sjoerd Slagter (midden), Joop Vlaanderen (rechts)

onale uitvoering van gemeentelijke taken

een enorme uitkomst zijn bij de melding van

en Lieneke Jongeling (links) een intentieverklaring. Hiermee bekrachtigen zij de

op het gebied van schoolverlaten. “Dat bete-

vroegtijdige schoolverlaters. “Nu krijgen we

doelstelling van het Elektronisch Leerdossier (ELD) en de randvoorwaarden voor

kent dat wij een vroegtijdige schoolverlater

bij aanmelding van een jongere uitsluitend

het gebruik van het ELD in onderwijsinstellingen. Sjoerd Slagter is voorzitter van de

benaderen, activeren, kijken welke belem-

zijn naw-gegevens en de gegevens van de

VO-raad. Joop Vlaanderen is vertegenwoordiger van de besturenorganisaties in het

meringen er eventueel op zijn pad zijn… We

school waarvan hij afkomstig is. Maar we

basisonderwijs (Besturenraad, Bond KBO, LVGS, VBS, VOS/ABB) en de schoolleiders-

bemiddelen als dat nodig is of laten hem een

weten niets over zijn verleden. Wat zijn zijn

organisatie AVS. Lieneke Jongeling is voorzitter van de Stuurgroep ELD.

training volgen. We zorgen er kortom voor

schoolresultaten? Het staat het met zijn

dat een leerling alsnog zijn startkwalificatie

goed en minder goed ontwikkelde com-

behaalt”, legt Han Viguurs uit.

petenties? Misschien zijn er wel bepaalde
instanties bij deze jongere betrokken. Willen

Signaleerfunctie

Die informatie moet betrouwbaar zijn. Het

Tijdwinst

we deze zaken achterhalen, dan moeten we

Snelheid vindt Viguurs een essentiële voor-

belang van de jongere gaat voor het belang

Viguurs dacht als een van de vertegen-

bij de scholen aankloppen om informatie

waarde om een vroegtijdige schoolverlater

van het dossier. Allerlei detaillistische in-

woordigers van zorginstellingen buiten het

‘los’ te krijgen. Dat kost veel tijd. Het ELD

alsnog succesvol aan een startkwalificatie

formatie of informatie waarvan de betrouw-

onderwijs mee in het Diepteproject ‘Verken-

kan hierin veel tijdwinst opleveren. Een

te helpen. Op overvolle dossiers zit ze dan

baarheid twijfelachtig is, moet dus niet wor-

ning Begeleidingsgegevens Schooluitval’.

kijkje in het elektronisch leerdossier en je

ook niet te wachten. “Voor mij is het genoeg

den opgenomen. Het ELD heeft daarnaast

Daarbij stond de vraag centraal welke extra

hebt de meest relevante informatie voor-

om de geschiedenis van een vroegtijdige

een belangrijke signaleerfunctie. Hoe sneller

gegevens over begeleiding het ELD abso-

handen. Bovendien weet je wie je eventueel

schoolverlater te kennen en te weten of er

we met een schoolverlater verder kunnen,

luut zou moeten bevatten om van belang

verder zou kunnen inlichten.”

een aanwijsbare reden voor zijn uitval is.

hoe beter.” ■

Marina Bakker, directeur Simac Onderwijs

“De ELD-standaard is open, niet gebonden aan een leverancier. Elke school moet ermee kunnen werken.”

vervolg van pag. 1

Dat klinkt alsof er veel winst te boeken is.

Met het ELD wordt overdracht van informa-

met het ELD. Die bestuurlijke verankering is

lemaal, maar blijft dit zo als alle scholen die

Welke rol speelt het ELD hierin?

tie veel transparanter.”

in de komende periode cruciaal.”

‘ene’ druk op de knop geven?”

Van ’t Riet: “Als er niets verandert, halen

Lenssen: “En studenten gaan zelf bewuster

Van ’t Riet: “Wat mij betreft zijn er twee

we de Lissabon-doelstellingen nooit. Het

kiezen, omdat ze een heel helder beeld heb-

Wat moeten scholen de komende tijd doen

rendement moet echt omhoog en het ELD

ben van hun ‘schoolcarrière’.”

om het ELD tot een succes te maken?

kan hierbij helpen. Het maakt de samenwer-

Van ’t Riet: “Ze moeten beleid ontwikkelen

“Met het ELD
wordt overdracht
van informatie veel
transparanter”

king tussen onderwijsinstellingen een stuk

Wat zijn de kritische succesfactoren?

op het gebied van loopbaanbegeleiding en

eenvoudiger.”

Lenssen: “Het ELD is prachtig. Maar alleen

Lenssen: “Eigenlijk is het ELD een minimale

als scholen hun bedrijfsvoering erop afstem-

voorwaarde voor een bepaalde onderwijs-

men. Dat wil zeggen dat ze iets doen met de

kwaliteit. We willen niet alleen dat de uitval

informatie uit het ELD: de intake aanpas-

omlaag gaat, maar ook dat talenten ontdekt

sen, de begeleiding structureel oppakken...

worden. Onderwijsinstellingen kunnen veel

Het ELD moet niet ‘blijven hangen’ bij de

beter inspelen op tekorten én ambities.”

administratie. De impact van het ELD gaat

Van ’t Riet: “Behalve een groter rendement,

ver, het vereist een mentaliteitsomslag. In

kritische succesfactoren. Allereerst de sta-

ker zijn autonomie niet. Wat soms vergeten

levert het ELD ook administratieve tijdwinst

elk geval in het hoger onderwijs. Een andere

biliteit van de standaard. De standaard moet

wordt, is dat het gaat om de leerling en zijn

op. Daarbij krijgt de student inzicht in wat er

kritische succesfactor is deelname van de

duurzaam zijn en niet steeds veranderen.

loopbaan. Niet om de docent of de school.

bekend is en overgedragen wordt. Met daar-

sector. De hele branche moet het nut ervan

Daarnaast is de technische infrastructuur

Het ELD is een onontkoombaar gegeven.” ■

bij de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen.

inzien en binnen pakweg vijf jaar werken

van belang. In de pilotfase werkt het al-

hun informatiearchitectuur grondig bekijken.
En natuurlijk is het van belang dat ze de
softwareleveranciers onder druk zetten om
het ELD in te bouwen in het systeem.”
Lenssen: “En het ELD promoten. Het leidt
tot minder bureaucratie en de docent krijgt
veel meer tijd voor zijn vak. Hij verliest ze-

Beveiliging van het ELD
Regelmatig wordt de vraag gesteld hoe de beveiliging

bestaat de beveiliging

van het ELD is geregeld. Wie hebben toegang tot de

van het ELD uit de vol-

dossiers? Worden de dossiers bewaard? Zijn de dos-

gende onderdelen:

siers zelf goed beveiligd? Welke waarborg bestaat er
dat gegevens niet tussentijds zijn gewijzigd?

1 Via digitale certificaten kunnen onderwijsinstel-

Bij de beveiliging van een ELD gaat het om twee aspecten:

lingen en het ELD-postkantoor

1 waarborgen van de juistheid en volledigheid van

uniek geïdentificeerd (wie is het?) en

de gegevens in het ELD
2 waarborgen van de vertrouwelijkheid van
gegevens in het ELD

geauthenticeerd (is dit daadwerkelijk
degene die men zegt te zijn?) worden. Communicatie is dus alleen mogelijk tussen bekende,
geregistreerde partijen.

Juistheid en volledigheid: gewaarborgde gegevens
In het concept van het ELD wordt ervan uitgegaan dat een

2 Als aan beide zijden de certificaten geverifieerd zijn,

ontvangende onderwijsinstelling een ELD van een leerling

wordt een veilige transportverbinding tussen onderwijsin-

opvraagt met daarin door de leverende onderwijsinstelling

stelling en ELD-postkantoor opgezet. Deze vorm van beveili-

5 Een leerling/student (en tot 18 jaar diens ouders/voogd)

gewaarborgde gegevens. Elk dossier wordt digitaal onder-

ging wordt ook gehanteerd bij Studielink en de (toekomstige)

heeft via het openbare internet met DigiD+ toegang tot het

tekend, waarmee de leverende onderwijsinstelling aangeeft

communicatie met de IB Groep. In de toekomst kan met een

leerlingportaal op het ELD-postkantoor om het eigen dossier

in te staan voor de volledigheid en de juistheid van de

en dezelfde methode worden volstaan.

in te zien en eventueel bezwaar te maken. Ook kan aan de
hand van een persoonlijke logfile gezien worden wat er met

verstrekte gegevens. Voor de ondertekening wordt gebruik
gemaakt van een digitaal certificaat, waarmee de dossiers in

3 Na het door de leverende onderwijsinstelling digitaal

zijn dossier(s) gebeurd is. Mogelijk misbruik van ELD’s is

opdracht van de eindverantwoordelijke van de onderwijsin-

ondertekenen van het ELD is iedere latere wijziging - waar

zichtbaar. DigiD+ is gebaseerd op gebruikersnaam, wacht-

stelling automatisch stuk voor stuk worden ondertekend. Dit

dan ook aangebracht - direct te detecteren. De ontvangende

woord en een ontvangen SMS-bericht met daarin een unieke

veronderstelt dat de onderwijsinstelling bijzondere aandacht

onderwijsinstelling krijgt direct een waarschuwing, wanneer

code. Deze toegangsbeveiliging is zwaarder dan de Belas-

besteedt aan het op orde zijn van de informatiehuishouding,

gegevens tussentijds - bijvoorbeeld op het ELD-postkantoor -

tingdienst hanteert.

zodat de inhoud van het ondertekende dossier correct en

gewijzigd zijn.
In het concept van het ELD zijn dus allerlei waarborgen in-

volledig is.
4 De toegang tot het ELD binnen de eigen onderwijsinstel-

gebouwd voor de kwaliteit van het ELD en een betrouwbare

Vertrouwelijkheid

ling dient binnen het eigen schoolinformatiesysteem ade-

uitwisseling. Natuurlijk kan het nog veiliger, maar dat zou

De opgestuurde dossiers worden tijdelijk opgeslagen op het

quaat geregeld te zijn. Het werken met ELD’s vereist dat de

onpraktisch en duur worden, en – nog belangrijker – afwij-

digitale ’ELD-postkantoor’ (voorheen Landelijk Schakelpunt)

onderwijsinstelling maatregelen neemt om ervoor te zorgen

ken van andere processen van uitwisseling van gegevens,

en kunnen daar worden ingezien door zowel de leverende

dat alleen geautoriseerde personen ELD’s kunnen aanma-

waarmee onderwijsinstellingen ook te maken hebben of zul-

onderwijsinstelling als de leerling/student en zijn ouders/

ken, inzien en uitwisselen met het ELD-postkantoor. Bij de

len krijgen. Het niveau van beveiliging van het ELD voldoet

voogd; de ontvangende onderwijsinstelling kan daar een

administratieve implementatie van het ELD wordt gecontro-

aan de normen die de overheid stelt aan de uitwisseling van

dossier ophalen. Om de vertrouwelijkheid te waarborgen

leerd of deze maatregelen zijn genomen.

persoonlijke gegevens. ■

Theo Hooghiemstra, juridisch adviseur ELD, senior-consultant HEC

”De angst dat de privacy per definitie gevaar loopt bij elektronische dossiers als het ELD is niet terecht.”

Programma ELD
Het Programma ELD (Elektronisch Leerdos-

Dotcomschool maakt vaart met uitwisseling ELD

sier) - in 2004 gestart als het project ELDvo
- ontwikkelt een landelijke standaard en de

Praktische oplossingen voor
passend onderwijs

infrastructuur voor de digitale uitwisseling
van leergegevens in de hele onderwijsketen
ter ondersteuning van de doorlopende leerlijn
van een leerling/student. Door het maken van
inhoudelijke en technische afspraken verloopt
de uitwisseling van leergegevens eenduidig,
transparant, efficiënt en veilig. Het ELD bevat

“Wij voelen ons betrokken bij scholen

de door de school of instelling gewaarborgde

en willen het Elektronisch Leerdos-

informatie over de landelijk afgesproken nood-

sier graag een impuls geven.” Dit zegt

zakelijke basisset van gegevens over het leren

Antoinette Erdmann, directeur van

van de leerling/student.

Dotcomschool. Het bedrijf gaat vanaf
april digitale uitwisseling van leergegevens testen.

Colofon

Dotcomschool heeft een stevige markt-

Dit ELD-informatieblad is een voortzetting

positie in het primair onderwijs. De

van het ELD-Bulletin en verschijnt viermaal

dienstverlening van het softwarehuis

per jaar onder verantwoordelijkheid van het

strekt zich inmiddels ook uit tot het

Programma ELD.

voortgezet onderwijs, waaronder vso- en
praktijkscholen. “We hebben nu ruim 700

Redactieadres

BRIN-nummers in ons klantenbestand”,
meldt Antoinette Erdmann niet zonder

Programma ELD p/a CINOP
Antoinette Erdmann

Postbus 1585

trots. Pronkstuk van Dotcomschool is het

5200 BP ’s-Hertogenbosch

Onderwijs Administratie Systeem (OAS),

(073) 6 800 800

een geïntegreerd leerlingvolg- en school-

basisonderwijs. Dit vraagt van scholen dat

rancier, Simac Onderwijs. Erdmann: “Het

administratieprogramma. Bij dit systeem

ze hun zaken digitaal op orde hebben, dat

komt natuurlijk voor dat scholen het OAS

staan het primaire proces en de leerkracht

ze klaar zijn om samen te werken met an-

gebruiken, terwijl een andere school met

centraal. “Leraren kunnen met het OAS

dere instellingen. Ook ouders willen weten

een ander programma werkt. Dan is het

alle relevante leerlingvolggegevens bijhou-

hoe het gaat met de schoolloopbaan van

in ieders belang dat leveranciers elkaar

hun kind en de registratie hiervan.”

opzoeken om zaken op elkaar af te stem-

Redactie
Joke Droste

jdroste@cinop.nl
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men.”

Ronald Fleurbaaij

Samenwerkende leveranciers

Als het aan Dotcomschool ligt, is lande-

Herbert Wiggerman

De komende periode gaan ketenpilots

lijke uitwisseling van ELD-gegevens snel

van start om de overdracht van Elek-

mogelijk. “Alle basisgegevens van het ELD

tronische Leerdossiers te testen in de

zitten in ons huidige pakket. Ons systeem

gehele onderwijsketen. Ook Dotcomschool

is webbased, met centrale updates. We

gaat vanaf april dossiers uitwisselen. Dit

hoeven dus niet naar elke deelnemende

gebeurt eerst op kleine schaal, tussen één

school toe om uitwisseling mogelijk te ma-

den, zoals scores van rapporten, toetsen,

po-school en één vo-school. Dotcomschool

ken. In 2009 zijn al onze klanten volledig

verslagen, handelingsplannen, absenten

werkt hierbij samen met een andere leve-

ELD-proof, zonder extra kosten.” ■

“Wij willen scholen
praktische oplossingen
bieden”

en logboeken. Andere professionals, zoals

Vormgeving
Lauwers-C, Nijmegen
Druk
Efficiënt, Nijmegen

www.eldvo.nl
Geïnteresseerd in ELD-nieuws?
Abonneer u op E-zine via www.eldvo.nl!

interne begeleiders, kunnen het systeem
ook gebruiken, bijvoorbeeld als basis voor

Agenda ELD-bijeenkomsten

ELD in het land

4 april – Voorlichtingsbijeenkomst over ELD-ketenpilots –

26 en 27 maart – Congres Consortium voor Innovatie (CVI) –

Zaken op orde

Etty Hillesum Lyceum, locatie De Keurkamp, Deventer

MECC Maastricht

Dotcomschool heeft de ontwikkelingen

Doelgroep:

26 maart 13.00 uur, ruimte CC07 Lisbon: Presentatie over ELD

rond het ELD van meet af aan met grote

• leerling-/studentbegeleiders, hoofden informatie-/applicatiebe-

door Marieke Jas (CvB ROC Leiden / Stuurgroep ELD), Joke

een handelingsplan of onderwijskundig
rapport.”

aandacht gevolgd. Erdmann: “We ont-

heer, hoofden administratie in het vo, mbo, hbo en wo

Droste (Programmamanager ELD), Frans van Hoek (ELD-project-

wikkelen systemen voor databeheer en

• schoolleiders in het primair onderwijs.

zorgen voor koppelingen die gegevensuit-

Programma van 9.00 tot 13.00 uur (incl. lunch).

leider HOE). Voor meer informatie (www.cviweb.nl)

wisseling mogelijk maken. Daarbij willen

Deelname is kosteloos.

16 april – Themabijeenkomst e-Portfolio versus ELD –

we scholen vooral praktische oplossingen

Voor meer informatie en aanmelden www.eldvo.nl

Meeting Plaza (Hoog Catharijne) Utrecht

bieden. Het faciliteren van het ELD is zo’n

of (073) 6800 613 (ELD-secretariaat).

SURF NL Portfolio en Kennisnet organiseren samen deze
middagbijeenkomst voor alle belangstellenden. Deelname is

oplossing. Om dezelfde reden hebben we
eerder ook Digitale Aanmeld Dossiers ont-

22 mei – Netwerkbijeenkomst ELD – Meeting Plaza (Hoog

kosteloos. Voor meer informatie www.e-portfolio.kennisnet.nl,

wikkeld voor indicatiestelling bij Regionale

Catharijne) Utrecht

www.surfspace.nl, www.eldvo.nl

ExpertiseCentra en voor toelating van

Doelgroep: alle betrokkenen bij de WAT-ontwikkeling van het ELD,

zorgleerlingen tot het speciaal basison-

bijvoorbeeld in een pilot, werkgroep of klankbordgroep.

derwijs.”

Programma 9.00 tot 13.00 uur (incl. lunch).

De tijd is rijp voor verdere digitalisering

Deelname is kosteloos.

van het onderwijs, aldus Erdmann. “De

Voor meer informatie en aanmelden www.eldvo.nl

politiek wil passend onderwijs: elk kind

of (073) 6800 613 (ELD-secretariaat).

een eigen plan, één loket voor toelating

Roelien Bos-Wierda, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

“Als je serieus ontwikkelingsgericht wilt opleiden, kun je niet zonder het ELD.”

