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Dag Collega,
Project Elektronisch Leerdossier
Vrijdag 24 januari woonde ik een expert meeting van het project ELDvo bij. Het project dat
oorspronkelijk bedoeld was voor het VO heeft zich ontwikkeld tot een voorziening voor uitwisseling
van elektronische informatie over leerlingen en studenten in de hele onderwijsketen van VO en MBO
tot HO. Het gaat in de huidige standaard voor VO en MBO om zes soorten gegevens: basisgegevens,
schoolloopbaangegevens, leerresultaten, begeleidingsgegevens, stagegegevens en nog enkele
overige gegevens. De standaard is beschreven en te vinden op de website van het project. De
uitwisseling loopt via een landelijk schakelpunt, waar leverende scholen leerlingendossier kunnen
neerzetten en afnemende scholen ze kunnen ophalen. Leerlingen c.q. studenten of ouders (bij
minderjarigen) kunnen gebruik maken van een bezwaarprocedure. De ter vergadering aanwezige
vertegenwoordigers van het MBO waren het er over eens, dat een elektronische overdracht van deze
gegevens de MBO-instellingen veel werk uit handen neemt, omdat deze informatie nu vaak leerling
voor leerling moet worden opgespoord. Op dit moment zijn er pilots ingericht om ook voor andere
ketenknooppunten zoals MBO-HBO standaarden te ontwikkelen.
Mijns inziens is ELDvo een buitengewoon belangrijk project, te vergelijken met Studielink in het HO.
ELD zal de ketenintegratie van het hele Nederlandse onderwijs enorm kunnen bevorderen. Maar we
staan nog maar aan het begin, want hoewel er een eerste informatiestandaard is en er een landelijk
schakelpunt is ingericht, zal er nog heel wat moeten gebeuren om de beoogde processen op enige
schaal van de grond te krijgen. Zo zullen leveranciers van leerling-/studentinformatiesystemen de
standaard en de bijbehorende functionaliteit in hun systeem moeten inbouwen. Vaak zullen scholen
zelf hun informatiearchitectuur op orde moeten brengen, want de gegevens die ontvangen worden en
die later geleverd moeten worden, zullen meestal in verschillende informatiesystemen beheerd
worden.
Behalve het informatiebeheer zullen ELD-scholen ook hun administratieve en begeleidingsprocessen
op orde moeten hebben. Een school zal beleid op het gebied van leerling-/studentbegeleiding moeten
hebben geformuleerd op grond waarvan de begeleidingsprocessen kunnen worden ingericht die van
de ELD-gegevens gebruik maken. Een probleem in het MBO is voorts dat er weliswaar een
kwalificatiestructuur is, maar verder geen onderwijslogistieke standaarden zoals onderwijseenheden
en studiecredits. Elke MBO kan zijn onderwijs op geheel verschillende wijze inrichten, als maar aan de
kwalificatiestructuur is voldaan. Dat maakt de inzichtelijkheid van het onderwijs op macro-niveau er
niet beter op. Ik ben dan ook zeer benieuwd wat de ELD-standaard voor het knooppunt MBO-HBO
gaat opleveren. Omdat alle onderwijsinstellingen die met ELD gaan werken bij het implementeren van
het systeem met een aantal dezelfde problemen te maken krijgen (denk bijv. aan
bezwaarprocedures), wordt binnen het project gewerkt aan implementatiescenario's. Meer informatie
kan men vinden op de website van het project www.eldvo.nl.
Onderzoek naar ketenintegratie in het onderwijs
Inge Strijker, lid van onze kenniskring, is begonnen met een inventariserend onderzoek naar
initiatieven m.b.t. ketenintegratie in het onderwijs waarin sprake is van een duidelijke ICT-component.
We zijn er al wel een aantal op het spoor (ELDvo bijvoorbeeld), maar het zou goed zijn als lezers die
van dergelijke initiatieven, projecten of voorzieningen kennis hebben, die aan Inge zouden willen
melden: ia.strijker@windesheim.nl. Het gaat daarbij niet alleen om verticale, maar ook om horizontale
bewegingen (bijv. van MBO naar MBO, of HBO naar HBO). Voor elke melding zullen wij de tipgever
zeer erkentelijk zijn.
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