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Voorwoord 
Voor u ligt het white paper van Stichting BlockChange.EU. Dit document is het resultaat van 

meerdere jaren denken, bouwen, proberen en evalueren. Dit white paper laat niet alleen zien wat 

het probleem is met een leven lang leren op dit moment, maar ook vanuit welke waarden en met 

welke technologieën we dit probleem moeten gaan aanpakken. 

Het grootste deel van dit white paper beschrijft echter wat het nieuwe fundament op het gebied van 

leerdata moet worden. Daarbij is heel bewust gekozen voor een modulaire opbouw: zo kunnen 

meerdere partijen en meerdere contexten werken aan delen van het geheel. Bovendien heeft elke 

submodule en module de naam van een literair personage gekregen. 

Ten eerste is dit gedaan om de modules herkenbaar te maken en niet al te technisch, zodat iedereen 

erover kan meepraten. Daarnaast helpt het om het verhaal over data invoelbaar te maken voor elk 

publiek. 

Ik wens u veel plezier met dit white paper en bezoek www.blockchange.eu om contact met ons op 

te nemen! 

Wim Pelgrim 

 

Ps. Graag dank ik alle medelezers en commentatoren, in het bijzonder Bilal el Amraoui, Jorg van 

Gurp en Marc van der Lee. 

  

http://www.blockchange.eu/
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1. Samenvatting 
Er verandert op dit moment veel in het leren, zowel in het (funderend) onderwijs als bij het leren op 

de arbeidsmarkt. Wat het succes van deze veranderingen in de weg staat is de manier waarop de 

samenleving waarde kan toekennen aan het leren van mensen. Wat slecht is gefaciliteerd is het 

vastleggen van de ‘echte’ waardes in het leren, die verborgen liggen onder rapporten en toetsen. 

Deze moeten tastbaar, bruikbaar en uitwisselbaar worden gemaakt. 

De grootste problemen zijn dat lerenden niet kunnen beschikken over hun eigen data; scholen en 

instituten zijn afhankelijk van enkele verschillende standaarden en technische monopoliespelers en 

niet-gestandaardiseerde gegevens kunnen niet op waarde worden geschat; applicaties moeten veel 

moeite doen om goed aan te sluiten op het startniveau; er zijn bovendien veel verschillende 

uitwisselingsstandaarden, maar deze worden niet gebruikt of niet volledig gebruikt en er zijn plaatsen 

waar deze in het geheel ontbreken; werkgevers, arbeidsbureaus en gemeentelijke organisaties 

kunnen in heel veel gevallen niet op voorhand vertrouwen op en gebruik maken van aangeleverde 

data; en wat er informeel bij maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties geleerd wordt, kan vaak 

niet vastgelegd worden. 

Het fundament verandert echter niet of maar heel beperkt, doordat al deze actoren geblokkeerd 

worden. Leerlingen zien dit probleem niet direct; instellingen zitten vast in de huidige situatie, omdat 

zij daarop worden afgerekend; de grote partijen zijn voor hun verdienmodel afhankelijk van 

dataopslag en de kleinere hebben vaak te weinig financiële armslag en zien te weinig vraag in de 

markt om het fundament te veranderen; werkgevers wensen mensen die binnenkomen met 

goedgevulde rugzakken aan data, maar die komen er pas als data meegegeven wordt. Maar 

werkgevers staan niet zo te springen om te investeren in het weggeven van data. Is hier een push- of 

pullmechanisme nodig? Arbeidsbureaus en gemeentelijke organisaties zitten vast in de bestaande 

bureaucratie waarop zij worden afgerekend en voor veel vrijwilligersorganisaties is de grote 

investering en de beperkte opbrengst de grootste blokkade. 

Op basis van enkele belangrijke onderliggende waarden over data-eigenaarschap, de common-

groundgedachte, het omarmen van inefficiëntie en een longpath van onze visie in combinatie met 

belangrijke technieken: microcredentials, open badges, blockchain, verifiable credentials, self-

sovereign identity en decentralized identifiers komen we tot een nieuw fundament: Umusingi. 

Zie figuur 1 voor een weergave van Umusingi. Centraal staat een digitale rugzak (Gringott Bank) 

waarin je leven lang leren wordt bewaard. De eigenaar van de data beheert de gegevens en kan ze 

delen met applicaties. De applicatie heeft een module aan de voorkant (Cornucopia) die gegevens 

selecteert, verifieert en matcht met de functionaliteit van de applicatie. Aan de uitgiftekant zorgt een 

module (Doggybag for learning) dat de gegevens uit de applicatie worden omgezet in een vorm die 

opgeslagen en hergebruikt kan worden en deze wordt uitgekeerd aan de eigenaar. In alle gevallen 

zorgt een module (Dory) voor het recht op vergetelheid. Ten slotte wordt het maken van een 

veilige backup (Klinkhamer) en koppeling met andere standaarden en partijen (Niahe) geregeld. Dit 

fundament faciliteert een leven lang leren.  
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Om een goede start te kunnen maken, kan Umusingi het beste worden neergezet in contexten waar 

al een netwerk aan partijen is. Dit netwerk staat positief tegenover gegevensuitwisseling en wil hier 

actief in participeren. De organisaties in deze contexten moeten de volgende vijf stappen zetten: 

1. De eerste stap is vaststellen welk informatie in ieder geval uitwisseling behoeft. Hierbij is het 

belangrijk dat het probleemgebied helder wordt vastgesteld en klein wordt gehouden. Op 

die manier blijft het project overzichtelijk en zijn de resultaten goed meetbaar. 

2. Daarna is het van belang de gezamenlijke taal af te stemmen. Wie legt wat vast, hoe doen we 

dat en op welke manier. Wanneer je weet hoe je elkaars gegevens moet interpreteren 

wordt de techniek uiteindelijk echt ondersteunend aan het proces. 

3. Ten derde moet een pilotproject worden opgezet waarbij een overzichtelijke groep mensen 

nauwgezet wordt gevolgd tijdens de invoering van dit fundament. Op die manier kunnen 

technische en inhoudelijke problemen worden verkend en opgelost.  

4. Daarna kan het inzetten van het fundament worden uitgebreid naar een grotere groep 

personen en applicaties, zodat het echt een fundament wordt voor die context.  

5. Ten slotte moet onderzocht worden welke toepassingen er nog meer zijn voor deze manier 

van werken en welke formele en informele manieren van leren binnen de organisaties en de 

context in brede zin nog kunnen worden verbeterend en aangepast. Zo krijgen we echt een 

transformatie. 

  

FIGUUR 1 - HET VOORGESTELDE FUNDAMENT 
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2. Probleemanalyse 
Waarom leer je? Waartoe dient het onderwijs? In het funderende onderwijs (basisschool, 

middelbare school), maar ook die cursus bij je werkgever? Die master die je op je 32e ging doen? Die 

omscholing als onderdeel van dat sociale plan? In algemene zin dient het onderwijs drie domeinen1: 

1. Kwalificatie (iets kunnen wat je eerst niet kon) 

2. Socialisatie (weten hoe je je tot anderen verhoudt in een bepaalde context) 

3. Subjectivering (weten wie jij bent als mens) 

In het formele onderwijs worden die functies op dit moment ingevuld door leerlingen een 

curriculum aan te bieden vanuit een school, waarbij het programma van toetsing en afsluiting bepaalt 

wanneer welke zaken ontwikkeld worden en op welke manier toetsing tot selectie leidt. Socialisatie 

vindt plaats in de manier waarop de stof wordt aangeboden (via samenwerkingsopdrachten 

bijvoorbeeld), de groepen waarin wordt gewerkt (klas/leerjaar) en diverse projecten (toneel, debat 

enzovoorts) rondom de lesstof. Uiteindelijk wordt er van alles getoetst en in officiële documenten 

vastgelegd. Dat is wat we doorgaans als leren zien. Nathan Tonaci2 schrijft over de dimensies van 

leren 

- Formaliteit:   [Formele opleiding] → Massive Online Open Course   

     (MOOC) → langdurige vorm → kortdurende vorm 

- Vastlegging:   Diploma → Certificaat → Vaardigheid 

- Eigendom:    Eigendom van instelling → Mede-eigendom → Eigendom van 

leerling 

- Mate van vertrouwen:  Alle → sommige → geen 

- Timing:    Met voorbedachten rade → Op aanvraag 

De bekendste combinatie van leren is Universiteit, diploma, eigendom van instelling, alle, met 

voorbedachten rade. Maar ook kortdurende vorm, vaardigheid, eigendom van leerling, geen en op aanvraag 

is een vorm van leren die met name op de arbeidsmarkt voorkomt. 

Want als mensen de arbeidsmarkt betreden, komen zij daar heel andere uitdagingen tegen dan een 

of twee decennia geleden. Arbeid is flexibeler geworden3, mensen wisselen vaker van baan4 en welke 

competenties kun je dan meenemen? Daarnaast is er de behoefte van bedrijven om sneller 

medewerkers aan te nemen zonder volledige opleiding, maar met de juiste basis en deze verder on 

the job op te leiden5. Leren vindt dus zowel in scholen als op de arbeidsmarkt gelijktijdig plaats. En 

mensen leren zelf heel veel via online mogelijkheden, maar daarvoor is de erkenning op de 

arbeidsmarkt wisselend per sector en bedrijf. 

Informatie over wat iemand kan, wat iemand heeft geleerd, waar en hoe dat is gebeurd komt dus uit 

meerdere bronnen. En door vaker wisselende functies of zelfstandig ondernemerschap moet deze 

informatie vaker worden meegenomen naar nieuwe systemen. 

 

1 Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: Uitgeverij Phronese. 
2 Tonani, N. (2021, 22 december). Super Skills, a mobile application use case for DIDs and VCs. Medium. Geraadpleegd op 
29 december 2021, van https://medium.com/@ntonani/super-skills-a-mobile-application-use-case-for-dids-and-vcs-

d174467ccf46 
3 Centraal Planbureau. (2016, 17 november). Flexibiliteit op de arbeidsmarkt | CPB.nl. Geraadpleegd op 28 augustus 2020, 

van https://www.cpb.nl/publicatie/flexibiliteit-op-de-arbeidsmarkt 
4 Centraal Bureau voor de Statistiek. (2018, 14 maart). Meer mensen wisselen van beroep. Geraadpleegd op 28 augustus 

2020, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/11/meer-mensen-wisselen-van-beroep 
5 Droste, A. (2019, 4 februari). Stop met zoeken naar technisch talent: zoek flexibel personeel. Geraadpleegd op 17 

september 2020, van https://www.mt.nl/made-in-nl/bedrijfsvoering/er-zit-meer-in-je-mensen-dan-je-denkt-maar-hoe-haal-je-

het-eruit/ 
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In het bedrijfsleven worden vaak bedrijfsgebonden cursussen en opleidingen aangeboden. Soms als 

verplichting om een registratie (BIG6, Orde van advocaten7, TCVT8) te behouden, soms als 

onderdeel van de bedrijfscultuur of -inrichting. Wanneer iemand van bedrijf wisselt, moet er vaak 

veel bewijslast opnieuw worden aangeleverd bij de nieuwe werkgever: in de advocatuur moeten 

advocaten bewijzen genoeg scholingspunten te halen, in de zorg moeten registraties als BIG en een 

VOG naast diploma’s en certificaten op orde zijn, alle coding tests die programmeurs moeten doen 

en in de bancaire sector is onder andere een bankierseed naast diverse diploma’s en certificaten van 

belang. Ook hebben bedrijven soms min of meer gelijke opleidingen in het aanbod die toch opnieuw 

gedaan moeten worden of deze cursussen worden niet erkend of leiden niet tot een officieel 

diploma.  

Er is allerlei discussie en ontwikkeling in het onderwijsveld: allerlei ontwikkelingen rondom 

gamification9, cijferloos toetsen10, competentiegericht onderwijs11 en aanverwante zaken spelen de 

laatste jaren een rol in discussies over onderwijs. Onderwijs203212, het nieuwe inspectiekader13 en 

de curriculumvernieuwing14 maken dat ook vanuit de overheid veel stimulans is om te komen tot 

andere onderwijsvormen. 

In het funderend onderwijs schuurt het dus en zouden veel docenten leerlingen willen helpen 

ontwikkelen op basis van hun zone van naaste ontwikkeling15 (persoonlijke leerroutes, formatief 

toetsen), socialisatie breder laten gebeuren dan met alleen mensen van dezelfde leeftijd en 

subjectivering gericht op talent in plaats van zaken waarop leerlingen uitvallen. 

En zowel die wijzigingen in het funderend onderwijs als in de arbeidsmarkt worden vaak onder de 

noemer een leven lang leren16 geschaard, maar hoe geef je dat vorm? Lukt ons dat tot nu toe? En hoe 

kun je een leven lang je blijven ontwikkelen als je voorgaande ontwikkelingen niet kunnen worden 

meegenomen naar je volgende plek in het leven? Wat veel van deze ontwikkelingen in de weg staat is 

de manier waarop je waarde kunt toekennen aan het leren van mensen. 

Met het gebruik van diverse nieuw internettechnologieën, zoals blockchain, open badges, self-

sovereign identity en decentralized identifiers wordt het vastleggen van de concrete waardes in 

het onderwijs, die verborgen liggen onder rapporten en toetsen tastbaar, bruikbaar en 

uitwisselbaar. En met de doelstelling “De overheid geeft het goede voorbeeld door niet meer data te 

verzamelen en onderling te delen dan nodig en ontwikkelt regels voor data ethiek in de publieke sector. We 

 

6 Register Beroepen in Individuele gezondheidszorg, een verplicht register voor o.a. verloskundigen, verpleegkundigen en 

artsen. 
7 Registratie van 20 opleidingspunten per jaar vanuit Verordening op de Advocatuur. 
8 Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT), gericht op hijskraanmachinisten. 
9 Er zijn vele artikelen en trainingen uit de laatste jaren, zoals Vos, R. (2018, 26 juni). Betrokkenheid in de les door 
gamificatie. Geraadpleegd op 10 juli 2020, van https://www.cps.nl/blog/2018/03/20/Betrokkenheid-in-de-les-door-
gamificatie 
10 Dat gebeurt bijvoorbeeld op het Liemers College: Nablijven met… Anke Swanenberg. (2020, 28 januari). Geraadpleegd 

op 10 juli 2020, van https://www.voortgezetleren.nl/post/nablijven-met-anke-swanenberg/ 
11 Wesselink, R., Biemans, H. J. A., & Mulder, M. (2006). Competentiegericht beroepsonderwijs; wat is het en wat zijn de 
eventuele consequenties? Handboek Effectief Opleiden, 42(december), 189–210. Geraadpleegd van 
https://edepot.wur.nl/108914 
12 Bureau Platform 2032. (2016). Ons onderwijs 2032. Den Haag, Nederland: Auteur. 
13 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2019, 10 oktober). Bijgestelde onderzoekskaders per 1 augustus 
2019. Geraadpleegd op 10 juli 2020, van https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2019/06/13/bijgestelde-
onderzoekskaders-per-1-augustus-2019 
14 Curriculum.nu. (z.d.). Curriculum.nu – Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Geraadpleegd op 10 juli 2020, van 
https://www.curriculum.nu/ 
15 V y got sk i ,  L . S . , Mind in society: The development of higher psychological processes , Cambridge, 1978, p. 86 (vertaling: L. 
Verhofstdat-Denève, A. Vyt en P. van Geert, Handboek ontwikkelingspsychologie. Grondslagen en theorieën, Houten, 1991, p. 

168.). 
16 Concreet geïntroduceerd in 1996 door de EU: het Jaar van een Leven Lang Leren. 
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geven mensen een eigen ‘online’ identiteit en regie over hun eigen data” in het coalitieakkoord17 lijken we 

dat ook echt mogelijk te kunnen maken voor iedereen van 0 tot 99. 

 

2.1 Hoe veranderen we het fundament? 
Om te kunnen aangeven hoe we het fundament moeten veranderen, moeten we eerst schetsen hoe 

de oude situatie werkt en waar het daarin mis gaat. Dat doen we aan de hand van figuur 2.  

Iemand komt in de oude situatie binnen bij de kinderopvang, een school of op de arbeidsmarkt. We 

gaan even uit van een school. Die school gebruikt applicaties om gegevens van leerlingen te 

verwerken of om leerlingen zaken te laten leren. En omdat er behoefte is gegevens bij elkaar te 

brengen moeten er ook dwarsverbanden worden aangelegd. En bij overgang van de ene school naar 

de volgende moet dat allemaal opnieuw worden gedaan. Slechts een deel van de gegevens gaat vaak 

maar mee. En waar leidt dat toe? Monopolies bij marktpartijen die de centrale applicatie leveren, 

veel dwarsverbanden en overleg daarover, veel een-op-eenoplossingen en veel gegevens die bij elke 

overgang verloren gaan.  

 

 

17 Bureau Woordvoering Kabinetsformatie. (2021, 15 december). Coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar 
de toekomst”. Kabinetsformatie 2021. Geraadpleegd op 29 december 2021, van 

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-

vooruitkijken-naar-de-toekomst 

FIGUUR 2 - SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE OUDE SITUATIE 

FIGUUR 3 - SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE BASIS VAN DE NIEUWE SITUATIE 
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Om die spaghetti aan verbindingen te verbeteren wordt er aan standaarden gewerkt. Voor het 

onderwijs staan er vele genoemd op www.edustandaard.nl. Maar niet iedereen doet mee met elke 

standaard en niet elke standaard geldt in alle delen van het onderwijs en zeker niet op de 

arbeidsmarkt en daardoor functioneren de standaarden ook niet altijd als standaard. 

We moeten een fundering onder het leven lang leren leggen (zie figuur 3). Iedereen heeft een 

persoonlijke datakluis nodig, Deze bestaat uit een digitale identiteit, zoals DigID dat op dit moment 

is, maar dan veiliger en decentraler. Daaraan worden identifiers gekoppeld zoals diploma’s, 

referenties van werkgevers of badges (hieronder verder credentials genoemd). En vanuit die kluis 

kun je bewijs leven dat je dingen kan (ja, ik kan dit) zonder data te hoeven kopiëren of je draagt 

gegevens over wanneer jij dat wil.  

Als een school, opleider of werkgever een credential uitreikt aan iemand, hoe kan iemand dan 

garanderen dat deze gegevens authentiek zijn? Dat gebeurt door een digitale vingerafdruk op de 

blockchain te plaatsen. De blockchain is een bijzondere database waarin je gegevens onveranderlijk 

kunt vastleggen. Als je van alle gegevens in de datakluis vastlegt op welk moment ze zijn uitgereikt, 

kun je de authenticiteit altijd garanderen. Zo ontstaat er vertrouwen in bestaande data én zo beheer 

je zelf je eigen ontwikkeldata, jij kiest met wie je die deelt, maar ze zijn authentiek en te verifiëren. 

En daarmee keren we de situatie om: iemand komt met zijn datakluis aan bij een school en deze 

gegevens worden via de applicatiekant ingeladen, omdat er met één set standaarden wordt gewerkt. 

Zo wordt het mogelijk om je credentials aan de applicatie te geven, zodat je kunt tonen wat je aan 

ervaring hebt. Maar het wordt met verifiable credentials zelfs mogelijk om het bewijs te leveren dat 

je iets kan, zoals een vorkheftruck besturen, omdat je daar een certificaat van in je kluis hebt, zonder 

dat hele document te tonen. Je levert in de nieuwe situatie het bewijs dat je iets kan, zonder dat data 

gekopieerd hoeft te worden. Zo beperken we de administratieve lasten, dataopslag en 

datavermenigvuldiging, terwijl het vertrouwen in de data groot blijft. 

 

 

FIGUUR 4 - SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE NIEUWE SITUATIE 

http://www.edustandaard.nl/
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2.2 Welke problemen lossen we op? En voor wie? 
Figuur 5 laat zien wat de cyclus is rondom het vastleggen van vaardigheden. De stap waarbij mensen 

hun data mee kunnen nemen om elders weer skills te kunnen laten zien die daarop aansluiten. In 

deze cyclus zijn veel partijen en personen actief die hierdoor problemen ervaren. Deze zullen we 

onderstaand langsgaan.  

 

 

2.2.1 De leerling, student, werknemer of zelfstandige 
De eigenaar van zijn ontwikkeling (de leerling, student, werknemer of zelfstandige) heeft het 

probleem dat hij niet kan beschikken over zijn eigen data. Hij verliest data bij wisseling tussen 

organisaties of systemen en moet regelmatig opnieuw bewijs aanleveren voor zijn kunnen. Ook moet 

hij veel moeite doen om te bepalen welke voorkennis er is als er een opleiding gedaan moet worden. 

Ten slotte is de waarde van niet-diplomagegevens niet te bewijzen.  

Andersom heeft de medewerker een waarde voor organisaties vanwege zijn vaardigheden (skills). 

Om te waarborgen dat de waardering voor deze skills klopt (bijvoorbeeld in de vorm van 

salaris), is vastlegging en uitwisseling van dit soort gegevens ook voor bedrijven en organisaties van 

groot belang. 

2.2.2 Instellingen voor onderwijs, opleiding of cursus 
Instellingen hebben op dit moment te maken met een grote afhankelijkheid van enkele 

technische monopoliespelers en diverse standaarden in het funderend onderwijs. De gegevens die 

worden uitgewisseld zijn gestandaardiseerd, zeer geabstraheerd en verbinden de instituten, niet de 

eindgebruiker.  

 

In beroepsopleiding is er juist een grote variatie aan niet op elkaar aansluitende aanbieders. Voor 

zowel deze aanbieders als in het funderend onderwijs geldt dat niet-gestandaardiseerde 

gegevens niet op waarde kunnen worden geschat en de betrouwbaarheid niet kan worden 

Mensen laten 
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deze vastleggen

Softwaremakers 
bieden 

systemen om 
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FIGUUR 5 - DE CYCLUS RONDOM VASTLEGGEN VAN VAARDIGHEDEN 



 

13 

gegarandeerd. Docenten kunnen daardoor niet aansluiten op de zone van naaste ontwikkeling en 

kunnen daardoor niet zonder grote inspanning persoonlijke leerroutes aanbieden.  

2.2.3 Applicatieleveranciers 
Applicatieleveranciers hebben een steeds grotere rol in het leren. Zeker in de lockdowns hebben 

veel scholen geïnvesteerd in digitale leermiddelen en ook op de arbeidsmarkt worden er door veel 

werkgevers digitale leermiddelen aangeboden. Maar om goed aan te sluiten op het startniveau 

van de lerende hebben applicatieleveranciers vaak onvoldoende gegevens. Het zou het leren 

verbeteren als deze gegevens te importeren zijn en voorkomt het aanbieden van diverse onboarding 

of assessmentstappen. Maar het belangrijkste probleem voor de applicatieleveranciers zijn 

standaarden: er zijn veel verschillende standaarden, bestaande standaarden worden niet of niet 

volledig gebruikt of deze ontbreken in het geheel. 

2.2.4 Werkgevers 
Werkgevers die mensen aannemen moeten elke keer opnieuw het dossier opbouwen en gegevens 

verifiëren. Zij kunnen in heel veel gevallen niet op voorhand vertrouwen op en gebruik 

maken van aangeleverde data. Denk aan diploma’s, referenties of verklaringen omtrent gedrag. 

Veel gegevens blijven in de silo van applicaties zitten en daarvoor moet veel mankracht van HR-

afdelingen worden ingezet om deze gegevens te verifiëren. Uit verschillende onderzoeken18 blijkt dat 

de HR-kosten met zeker 50-60% omlaag kunnen, als dit soort gegevens geverifieerd in een digitale 

rugzak worden aangeleverd. Een Amerikaans onderzoek laat zien dat de gemiddelde aanname van 

een personeelslid 4129 dollar19 (375320 euro) kost. Een gemiddelde besparing van bijna 1900 euro 

per vacature in Nederland en er staan er in 2021 gemiddeld 350.000 per kwartaal open, dat is een 

flinke besparing. Bovendien helpen deze data de werkgever ook bij het bepalen van opleidingsaanbod 

aan medewerkers. Op dit moment moet zonder voorkennis worden gewerkt of wordt pas na 

ervaringen ontdekt welke lacunes er zijn.  

2.2.5 Arbeidsbureaus en gemeentelijke organisaties 
Arbeidsbureaus en gemeentelijke organisaties die zich met de arbeidsmarkt bezighouden hebben 

dezelfde problemen als werkgevers: bij de start van een cliëntbegeleiding moet elke keer opnieuw 

dossier opgebouwd worden en gegevens geverifieerd. Ook zij kunnen in heel veel gevallen niet op 

voorhand vertrouwen op en gebruik maken van aangeleverde data . En willen zij mensen 

van werk naar werk helpen, een goede (beschutte) werkplek bieden of de juiste stage of opleiding, 

dan handelen zij nu ook vaak zonder gedetailleerde voorkennis. Er moeten dan extra stappen 

worden gezet, die tijd, geld en energie kosten.  

2.2.6 Maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties 
Veel maatschappelijke organisaties zoals maatschappelijk werk, maar ook vrijwilligersorganisaties 

bieden rijke leeromgevingen en leerervaringen. Dit informele leren wordt vaak niet 

 

18 KPMG. (2021, 8 juni). Career Wallets – een win-win en een no-regret move voor de arbeidsmarkt. Geraadpleegd op 29 

december 2021, van https://home.kpmg/nl/nl/home/insights/2021/06/career-wallets-een-win-win-en-een-no-regret-move-
voor-de-arbeidsmarkt.html 

(2017). SHRM CUSTOMIZED HUMAN CAPITAL BENCHMARKING REPORT. Geraadpleegd van 

https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/business-solutions/Documents/Human-Capital-Report-All-Industries-All-

FTEs.pdf 

Sphereon B.V. (2021, March). BlockChange Eindrapport fase 1; Inclusie en empowerment vanaf het voortgezet-en speciaal 

onderwijs. 
 
19 SHRM. (2017). SHRM CUSTOMIZED HUMAN CAPITAL BENCHMARKING REPORT. Geraadpleegd van 

https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/business-solutions/Documents/Human-Capital-Report-All-Industries-All-

FTEs.pdf 
20 Omrekening op 15 maart 2022. 

https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/business-solutions/Documents/Human-Capital-Report-All-Industries-All-FTEs.pdf
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/business-solutions/Documents/Human-Capital-Report-All-Industries-All-FTEs.pdf
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vastgelegd. Projecten als Cities of Learning proberen hier verandering in te brengen, maar die 

gegevens worden niet gekoppeld aan het formele leren. Terwijl die ondersteunende rol of vormende 

rol essentieel is in de ontwikkeling van veel mensen. Kunnen zij de leerontwikkeling van vrijwilligers 

waarderen, dan stimuleert dat ook actieve deelname, omdat omdat zij dan naast de intrinsieke 

interesse in de activiteit ook de leerervaring mee kunnen geven. 
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2.3 Hoe verschuiven de kosten? 
Zoals in 2.2.4 te lezen is, kan de nieuwe werkwijze zoals door Stichting BlockChange.EU voorgesteld 

een economische besparing van meer dan 600 miljoen euro opleveren. Maar wie betaalt er op dit 

moment? En welke verborgen kosten zijn er in de oude en nieuwe situatie? We hanteren hierbij 

dezelfde partijen als in paragraaf 2.2 en we zullen tonen hoe de financiële situatie verandert. 

2.3.1 De lerende mens: leerling, student, werknemer of zelfstandige 
De directe kosten voor mensen die voorafgaand of tijdens hun werk leren (de leerling, student, 

werknemer of zelfstandige) zijn nu niet groot. Deze bestaan vaak enkel uit het investeren in 

assessments of aanvullende opleidingen om een certificaat te behalen bij al (informeel) verworven 

vaardigheden. 

De verborgen kosten zitten vooral in verlies aan waardevolle data, tijd en energie die geïnvesteerd 

wordt in het presenteren van het profiel. Ook de moeite die het kost om data uit verschillende 

systemen bij elkaar te krijgen kost tijd. 

De toekomstige kosten kunnen bestaan uit een (premium)dienst waarmee toegang wordt 

georganiseerd tot de eigen datakluis. De verborgen kosten kunnen bestaan in kwijtgeraakte gegevens 

of toegangssleutels. 

2.3.2 Instellingen voor onderwijs, opleiding of cursus 
Op dit moment investeren opleidingsorganisaties in verschillende systemen om data te 

transporteren tussen instellingen. Aanvullende ICT-systemen die gebouwd of verworven moeten 

worden om gegevens te verzamelen, verifiëren of verstrekken kosten ook geld en in het geval van 

een vendor lock in kunnen kosten onbedoeld hoog oplopen. Ook moeten kosten gemaakt worden 

voor controle van reeds elders vastgelegde data (identiteit bijvoorbeeld).  

Bovendien zijn bij docenten verborgen kosten te vinden, zoals de tijd en energie die het kost om de 

zone van naaste ontwikkeling van de student te ontdekken en daarop aan te sluiten. Ook het 

hertoetsen van zaken die elders al getoetst waren kosten onnodig tijd. 

 In de toekomst betalen opleidingsorganisaties mogelijk licentiekosten om toegang te krijgen tot 

datakluizen van gebruikers. Ook zal geïnvesteerd moeten worden in het ombouwen van bestaande 

softwareoplossingen om op de nieuwe structuur aan te haken. Daarnaast moet tijd en energie 

worde geïnvesteerd in het selecteren van gegevens en bepalen wat van waarde is om mee te geven, 

te willen ontvangen en te gebruiken. 

 

  



 

16 

2.3.3 Applicatieleveranciers 
Beheerders van applicaties hebben op dit moment hoge administratieve lasten en kosten voor het 

bouwen van custom aansluitingen voor diverse systemen in het netwerk waarin deze opereren. Ook 

maakt men kosten voor veilige dataopslag en juridische waarborgen daaromtrent en eventueel 

kosten wanneer men gebruikers toegang wil laten houden tot eenmaal gecreëerde data 

(bewaarkosten). 

Bovendien zit er een vorm van vertraging in het niet kunnen kiezen voor een standaard, omdat geen 

enkele standaard dé standaard is. En bij de kleinere partijen is er een grote afhankelijkheid van de 

grote systemen wat ook kosten voor overleg en aansluiting met zich meebrengt. 

In de toekomst moeten applicatiebeheerders een investering doen om hun systemen om te bouwen 

naar de nieuwe standaard. Maar, het grote voordeel komt grotendeels ook bij hen terecht: als er 

gebruik wordt gemaakt van één standaard (of set aan standaarden), hoeft er minder in een-op-

eenoplossingen te worden geïnvesteerd. 

Voor het gebruik van de standaarden en implementaties daarvan kunnen wel nog vervolgkosten 

ontstaan in de vorm van add-ons of servicekosten. 

2.3.4 Werkgevers 
Werkgevers maken op dit moment veel kosten bij de aanname van personeel. Zeker wanneer het 

aanbod niet groot is, is het vinden en uitzoeken van de best passende kandidaat een tijdrovende en 

kostbare klus: informatie moet worden verzameld en geverifieerd, er moet veel administratie 

worden gedaan en er is onzekerheid rondom vastgestelde kwaliteiten. Daar zit de voornaamste 

kostenreductie die tot 60% kan oplopen. 

Verder ontbreken vaak mogelijkheden om medewerkers te waarderen (niet salaris) op vaardigheden 

en om in-company scholing vast te leggen. Een personeelsdossier is een statisch geheel dat buiten de 

organisatie weinig waarde vertegenwoordigt en waar een volgende werkgever weinig mee kan bij 

aanname van een nieuw personeelslid.  

In de toekomst moeten werkgevers rekening houden met licentiekosten voor aansluiting op de 

bestaande gegevens. Ook moet tijd en energie worden gestoken in het selecteren van benodigde 

gegevens en bepalen welke gegevens van waarde zijn. Ook het vastleggen van gegevens binnen de 

organisatie zodat deze weer overdraagbaar worden kost tijd en energie. Deze kosten wegen echter 

op tegen de huidige (verborgen) kosten en het gesprek dat tussen werkgever en werknemer 

ontstaat over de gegevens is waardevoller binnen de ontwikkeling en het behoud van personeel, dan 

het huidige gesprek is de verwachting. 

2.3.5 Arbeidsbureaus en gemeentelijke organisaties 
De huidige kosten van arbeidsbureaus en gemeentelijke organisaties die zich met onderwijs en 

arbeidsmarkt bezighouden overlappen grotendeels met die van werkgevers. Er moet geïnvesteerd 

worden in systemen voor matching en ondersteuning en vooral in dossiervorming. Informatie moet 

worden verzameld en vaak in praktijk geverifieerd, omdat er lang niet altijd bewijs voor handen is 

van verworven competenties. Dat levert hoge administratieve lasten op en onzekerheid rondom 

aanwezige kwaliteiten.  

Ook arbeidsbureaus en gemeentelijke organisaties moeten in de toekomst rekening houde met 

licentiekosten voor aansluiting op bestaande gegevens. Ook zij moeten tijd en energie steken in het 

selecteren van benodigde gegevens en vaststellen wat van waarde is om aan te vullen. Maar ook zij 

kunnen waarschijnlijk sneller en inhoudelijker aan de slag met cliënten. 
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2.3.6 Maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties 
Bij maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties wordt op dit moment al heel veel informeel geleerd. 

Maar al die ontwikkeling kan niet worden gewaardeerd. In feite vindt hier een grote verborgen 

kostenpost plaats voor de maatschappij, omdat deze bijdragen niet kunnen worden ingezet door 

mensen, tenzij deze op een andere manier alsnog wordt vastgelegd of gewaardeerd in een formele 

setting. Ook is de bijdrage van deze organisaties minder zichtbaar wat de waarde van deze 

organisaties onderbelicht. Ook is er vaak een tekort aan vrijwilligers, omdat mensen (met name 

jongeren) het gevoel hebben niets te hebben aan dit vrijwilligerswerkt. 

Hoewel in de toekomst rekening gehouden moet worden met directe kosten voor het inrichten van 

een (ict)-systeem en er tijd en energie gestoken moet worden in het selecteren van gegevens en de 

waarde hiervan, levert hen dit in gereduceerde verborgen kosten (meer mensen voor hun werk) 

waarschijnlijk meer op dan deze directe kosten. 
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2.4 Wat blokkeert het komen tot een nieuw fundament? 
 

2.4.1 De leerling, student, werknemer of zelfstandige 
De belangrijkste blokkade vanuit de leerling, student, werknemer of zelfstandige is dat deze wel 

probleemeigenaar is, maar het probleem niet direct ziet. Vaak accepteren mensen de situatie of 

systemen zoals deze zijn. Zij zien niet hun kracht om deze te veranderen. De momenten waarop 

deze problemen zichtbaar worden zijn het moment waarop een baan of klus gevonden moet worden 

of iemand plotseling werkeloos raakt. Maar het acute probleem van de werkeloosheid is op dat 

moment van groot persoonlijk belang; er is dan geen ruimte om met een systemische benadering.  

2.4.2 Instellingen voor onderwijs, opleiding of cursus 
De belangrijkste blokkade vanuit de instellingen voor onderwijs, opleiding of cursus is dat zij vast 

zitten in de huidige situatie die historisch gegroeid is. In het funderend onderwijs zijn de 

einddoelen (eindtoets, eindexamen) heel strak gedefinieerd. Daarbuiten heeft het vastleggen van 

andere vormen van data geen waarde, tenzij die gebruikt gaan worden in het leerproces. Aangezien 

dat niet gebeurd, worden deze gegevens weggegooid na omzetting in een cijfer. 

In het beroepsonderwijs is ook het diploma leidend. Er worden vele administratieve processen 

ingezet om het leren op de werkplek en het instituut te combineren. Uiteindelijk leidt dat tot 

hetzelfde resultaat: het vastleggen van andere vormen van data heeft geen waarde, tenzij die gebruikt 

gaan worden in het leerproces. Aangezien dat niet gebeurd, worden deze gegevens weggegooid na 

omzetting in een cijfer. 

En in de commerciële of private opleidingen is alles wat wordt vastgelegd enkel verbonden aan het 

afgenomen product. Je ziet wel opleidingen die met badges of andere microcredentials bezig zijn, 

maar daarbij wordt dit niet ingebed in een breder maatschappelijk weefsel. Dat is ook niet de taak 

van commerciële partijen. 

2.4.3 Applicatieleveranciers 
Veel onderwijsinstellingen zijn afhankelijk van applicatieleveranciers. En diverse applicatieleveranciers 

hebben een groot hart voor de lerende en het onderwijs. Maar de markt voor softwaremakers kent 

zijn eigen wetten die blokkades creëren. De grote partijen zijn voor hun verdienmodel 

afhankelijk van dataopslag voor scholen en bedrijven. Valt dat weg, dan is er met de aangeboden 

services een veel kleiner verdienmodel te organiseren op de korte termijn. Het gaat dan feitelijk om 

een vorm van vendor lock in. 

De kleinere partijen willen graag meewerken aan dit initiatief, maar hebben vaak te weinig 

financiële armslag en zien te weinig vraag in de markt om de situatie te veranderen. Zij 

richten zich daardoor (terecht) op de eigen nering om het voortbestaan van de organisatie te 

kunnen waarborgen. 

2.4.4 Werkgevers 
Werkgevers staan te springen om een efficiëntere manier om mensen aan te nemen, maar zijn 

moeilijk te bewegen om allerlei ontwikkelingen van hun medewerkers vast te leggen en mee te 

geven. De blokkade is hier dan ook een klassieke kip-ei-situatie: moeten er eerst goed 

gevulde rugzakken worden georganiseerd voor werknemers die kunnen vertrekken of moet er vraag 

komen naar meer informatie in een vast formaat vanuit vragende partijen? Is hier een push- of 

pullmechanisme nodig? Hoe laten we werkgevers zien dat het bijdragen aan iemands rugzak met 

leeropbrengsten en ontwikkelingen ook hun eigen bedrijf beter maakt? 
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2.4.5 Arbeidsbureaus en gemeentelijke organisaties 
Blokkades vanuit arbeidsbureaus en gemeentelijke organisaties liggen veelal op het vlak van de 

bureaucratie: processen zijn vaak gedetailleerd ingericht en die veranderen kost veel moeite. 

Gemeentes voeren vaak regie, maar sturen deze processen niet direct aan en pushen pas op het 

veranderen van processen wanneer er een grote toegevoegde (maatschappelijke) waarde is. 

2.4.6 Maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties 
Blokkades vanuit maartschappelijke en vrijwilligersorganisaties zijn vooral gelegen in de grote 

investering en de beperkte opbrengst. Vastgelegd informeel leren heeft maatschappelijk nog 

geen waarde en het levert organisaties ook geen extra cliënten of vrijwilligers op.   
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3. Onderliggende waarden 
In dit hoofdstuk zullen enkele van de onderliggende waarden worden besproken. Dat zijn 

achtereenvolgens data-eigenaarschap, de common-groundgedachte, inefficiëntie en de longpath van 

onze visie.  

3.1 Data-eigenaarschap 
Er gaan de laatste jaren veel ideeën rond over data-eigenaarschap. Daarbij is er ook veel 

controverse, zoals in een recent artikel op Follow the money21 waarin kort samengevat staat dat “de 

Europese Commissie verwacht de coronapas uit te breiden tot een ‘volmaakte digital wallet’, [dat] 

de techniek die ook door de lobby van grote bedrijven wordt gepromoot. Omdat informatie op 

blockchain niet verwijderd kan worden, ontstaat een permanent logboek van bewegingen, acties en 

transacties van alle burgers, vrezen experts. […] Maar zowel Den Haag als Brussel omarmen dit 

model omdat het ervoor zou zorgen dat de burger weer ‘baas wordt van de eigen data’.” 

Dit soort alarmerende berichten kan echter alleen reëel worden als niet wordt nagedacht welke 

vorm van data-eigenaarschap we voorstaan. Omdat Hummel, Braun & Dabrock (2020)22 in een 

overzichtelijke studie de verschillende aspecten van eigenaarschap uitdrukken, is dit ons 

uitgangspunt.  De tabel in figuur 6 is afkomstig uit die publicatie: 

 

FIGUUR 6 - TABEL MET DE POLEN VAN DATA-EIGENAARSCHAP UIT HUMMEL, BRAUN & 

DABROCK (2020) 

3.1.1 Property – quasi-property  
De eerste polen zijn eigenaarschap en quasi-eigenaarschap. Bij eigenaarschap23 ligt het bezit ook 

daadwerkelijk bij de data-eigenaar. Om volledig eigenaar te zijn, moet aan alle door Honoré (1961)24 

beschreven 11 rechten en plichten voor eigenaarschap moet worden voldaan: "het recht om te 

bezitten, het recht om te gebruiken, het recht om te beheren, het recht op de inkomsten van de 

zaak, het recht op het kapitaal, het recht op de beveiliging, de rechten van overdraagbaarheid en het 

ontbreken van een termijn, het verbod op schadelijk gebruik, aansprakelijkheid voor uitvoering en 

het incident van het vervallen van het bezit”. In veel digitale systemen is er echter sprake van quasi-

eigenaarschap: niet aan alle 11 rechten en plichten is voldaan. Stichting BlockChange.EU stelt zich ten 

doel aan zoveel mogelijk van Honorés punten te voldoen en dus een vorm van quasi-

eigenaarschap te bereiken die volledig eigenaarschap benadert. 

 

 

21 Van Roermund, J. (2021b, december 11). Wetenschappers waarschuwen voor een nieuwe digitale identiteit. Follow the 

Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek. Geraadpleegd op 22 december 2021, van 

https://www.ftm.nl/artikelen/internationale-digid-lobby 
22 Hummel, P., Braun, M. & Dabrock, P. Own Data? Ethical Reflections on Data Ownership. Philos. Technol. (2020). 

https://doi.org/10.1007/s13347-020-00404-9 
23 Het begrip eigenaarschap is in het geval van data een lastige, omdat het geen roerende of vervreemdbare zaak is. 
Bedoeld wordt in dergelijke contexten dat een eigenaar volledig en als enige kan beschikken over de data en deze voor 

anderen versleuteld is. 
24 Honoré, A. M. (1961). Ownership. In A. G. Guest (Ed.), Oxford Essays in Jurisprudence (pp. 107–147). 
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3.1.2 Marketability – inalienability 
De tweede set polen zijn vermarkting en  onvervreemdbaarheid. Als je ergens eigenaar van bent, kun 

je datgene ook vermarkten: verkopen, overdragen, weggeven. Bij data is er op dit moment geen 

mechanisme om je eigen data te vermarkten. We zien data bij Google en Facebook opgestapeld 

worden om er geld mee te verdienen. Maar deze bedrijven doen dat met iemand anders data.  

Aan de andere kant is het de vraag of iemand zijn data wil vermarkten. Zeker ontwikkeldata: deze 

zijn onvervreemdbaar. Ze zijn geëxternaliseerde gegevens van wie je intrinsiek bent; van wat je hebt 

meegemaakt; van wat je heeft gevormd. 

In eerste instantie gaat Stichting BlockChange.EU uit van onvervreemdbaarheid. In een 

later stadium kan worden nagedacht over manieren waarop je een verdienmodel voor de data-

eigenaar zou kunnen toevoegen, maar door de open standaard zullen anderen hierop zeker 

aanhaken. Het is dus de vraag of vermarkting onderdeel moet worden van de stichting. 

3.1.3 Protection – participation  
Wanneer je data-eigenaarschap in zijn defensiefste vorm opvat, is het een vorm van beveiliging. Data 

bestaat in isolatie en individuen hebben een sfeer van geheimhouding tegenover staat, bedrijven en 

anderen. Maar data wordt voor een individu pas waardevol als je ermee kunt deelnemen in de 

maatschappij. Floridi25 gebruikt daarvoor de term inforgs: information organism. Mensen zijn hun 

data in een informatiesfeer en via die informatiesfeer kunnen mensen deelnemen aan sociale 

ondernemingen.  

Het gaat er dus om dat de samenleving de informatie zowel beschermt als deelname 

(gebruik) mogelijk maakt. Stichting BlockChange.EU wil dan ook door decentralisatie zorgen dat 

gebruikers hun informatie volledig kunnen afschermen en het recht houden vergeten te worden. 

Maar aan de andere kant moet wel worden nagedacht over manieren om mensen veilig te laten 

participeren in het onderwijsveld en op de arbeidsmarkt met hun data.  

3.1.4 Individual – collective  
Wanneer je persoonlijke data kunt afschermen (zoals genoemd in 3.1.3) dan is jouw data privébezit. 

Maar er zijn ook situaties waarin data collectief bezit zouden kunnen worden genoemd. Wat betreft 

onderwijs geldt dat bijvoorbeeld voor resultaten van schoolexamens en eindexamens: deze worden 

gebruikt om gemiddelden van scholen en besturen en het landelijk gemiddelde te berekenen. Ik ben 

dus geen individuele eigenaar van die gegevens. Hoe gaat Stichting BlockChange.EU dat doen met 

badges? De uitgever van badges heeft een overzicht van welke badges zijn uitgegeven en aan wie. Van 

wie zijn die gegevens? Wat mag daarmee gebeuren? De relatie tussen het individuele en 

collectieve verdient nog nader onderzoek. 

 

 

  

 

25 Floridi, L. (2014a). The fourth revolution: how the infosphere is reshaping human reality. Oxford: Oxford University 

Press. 
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3.2 Common groundgedachte 
De Common Groundgedachte maakte de laatste jaren vooral opgang in de gemeenten in 

Nederland26. En naar een dergelijke vorm moet ons nieuwe fundament ook groeien. Een 

gezamenlijke fundering voor het onderwijs, de ontwikkeling van mensen en applicaties die daar een 

bijdrage aan kunnen leveren.  

3.2.1 De huidige architectuur 
Maar voor we de common groundgedachte verder uitdiepen, moeten we eerst kijken naar de 

manier waarop data nu vaak georganiseerd is. In figuur 7 is dat vanuit het gemeentelijk perspectief 

weergegeven. Data van individuen (de gekleurde poppetjes) is opgeslagen in elk proces apart. Bij elk 

proces in de gemeente (WMO, basisadministratie, afvalstoffenheffing), bij het RDW 

(kentekenregister) of de KVK (handelsregister) staan gegevens opgeslagen die horen bij het proces 

dat daar plaatsvindt. Maar om die data te verbinden moeten dus allerlei één-op-éénverbindingen  

 

FIGUUR 7 - HUIDGE DATASTRUCTUUR (BRON: VNG) 

worden aangelegd. Die kluwen aan verbindingen, al dat kopiëren van data (met risico op fouten), 

leidt tot wat iemand27 eens het datakopieerinfarct wordt genoemd. We zijn zo druk met het 

overnemen van gegevens van applicatie naar applicatie, dat we uit het oog verliezen dat het ook 

anders kan. 

  

 

26 Vereniging Nederlandse Gemeenten. (z.d.). Common Ground. Geraadpleegd op 8 augustus 2020, van 

https://vng.nl/artikelen/common-ground 
27 Steven Gort, werkzaam bij ICTU 
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3.2.2 De nieuwe architectuur 
We moeten toe naar een nieuwe architectuur, zoals weergegeven in figuur 8. Waarbij de data 

verbonden zijn aan het individu. Op de eerste plek waar iemand de nieuwe situatie binnenkomt 

worden gegevens vastgelegd. Vaak zal dat de gemeentelijke basisadministratie zijn, maar dat kan ook 

bij een bank of een register gebeuren. Dat wordt de startplek (digitale identiteit) waar iemands data 

is gekoppeld aan de echt wereld. 

 

FIGUUR 8 - COMMON GROUND (BRON: VNG) 

En elke keer als er in een proces data worden gegenereerd, worden deze aan die digitale identiteit 

toegevoegd of ze worden verwijderd of gewijzigd. Zo kunnen organisaties zich richten op de 

processen waar ze goed in zijn, ontstaat een veiligere (AVG-bestendige) omgeving en kunnen we via 

een gezamenlijke servicelaag administratieve en ICT-lasten terugdringen. 

3.2.3 Verschillen en uitgangspunten 
Een groot verschil tussen de situatie bij de gemeentes en in het onderwijs en op de arbeidsmarkt is 

de bestaanszekerheid van organisaties. De organisaties waar gegevens worden neergezet en bewaard 

bij gemeentes en semioverheidsorganisaties zullen in de toekomst blijven bestaan. In onderwijsland 

en zeker op de arbeidsmarkt verdwijnen regelmatig organisaties als scholen, bedrijven of applicaties 

die gebruikt worden. Het opslaan op de startlocatie is dus geen sterke optie, omdat er dan op 

termijn gegevens kunnen verdwijnen. 
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Maar het onderwijs en de arbeidsmarkt kunnen wel van dezelfde uitgangspunten uitgaan als de 

gemeenten hebben vastgelegd, zodat we gaan vertrouwen op elkaars gegevens en gegevens 

herleidbaar zijn tot degene die ze heeft ondertekend. Zie hiervoor figuur 9. 

3.3 Infefficiëntie robuust omarmen 
Margaret Heffernan28 spreekt in haar TED Talk over efficiëntie. Onze westerse beschavingen zijn 

constant bezig om dingen efficiënter te maken. Ook in het leren zie je dat: hoe helpen we mensen zo 

snel mogelijk naar een diploma, naar de arbeidsmarkt, ‘op de goede plek’, ‘van werk naar werk’. En 

technologisch ziet Heffernan dat veel hulpmiddelen worden ingezet om die efficiëntie te 

ondersteunen: kunstmatige intelligentie, protocollen en het reduceren van arbeiders tot radertjes in 

de machinerie van de samenleving. 

Maar onze toekomst, vertelt Heffernan vervolgens, gaat niet over efficiëntie, maar over veerkracht. 

En om veerkrachtig te zijn, moet je inefficiënt zijn. En het onderwijs is dat inherent. Iedere 

volwassene die terugkijkt naar zijn leven lang leren zal kunnen aangeven hoe inefficiënt dat is 

verlopen. Je ontwikkelen is geen snelweg, maar een kronkelpad. Onderwijs en een loopbaan zullen 

altijd een inefficiënt, rommelig proces zijn. Een combinatie van verschillende relaties, methoden, 

technologieën en interacties, scholen, bedrijven, bijscholingen, cursussen en ervaringen met voor 

ieder mens een ander pad. 

Het grote voordeel van inefficiënte systemen is dat deze vaak ook erg robuust zijn. Het 

onderwijssysteem zal niet snel omvallen of volledig veranderen waardoor mensen er hun weg in 

kwijtraken. De arbeidsmarkt als geheel zal niet zomaar omvallen of plotseling helemaal veranderen. 

En als dat wel gebeurt, is dat voorpaginanieuws, zoals de revolutie van de mobiele telefoon of het 

thuiswerken in coronatijd revoluties waren in het werken. BlockChange gaat uit van de waarde dat 

we inefficiëntie en robuustheid moeten omarmen. 

 

28 Heffernan, M. (2019, 1 augustus). De menselijke vaardigheden die we nodig hebben in een onvoorspelbare wereld. TED 

Talks. Geraadpleegd op 23 december 2021, van 

https://www.ted.com/talks/margaret_heffernan_the_human_skills_we_need_in_an_unpredictable_world?language=nl 

FIGUUR 9 - UITGANGSPUNTEN VOOR DE COMMON GROUND (BRON: VNG) 
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We kunnen nooit één systeem voor iedereen creëren, één app voor alle apps, één manier van 

werken voor elke onderwijscontext.  Door uit te gaan van de eindgebruiker als het gaat om data-

opslag en alle inefficiëntie wordt meegenomen in overdracht, verificatie en meenemen van data, kan 

het nieuwe fundament een belangrijke robuuste rol spelen in het veld van een leven lang leren.  

 

3.4 Longpath: werken op de langere termijn 
Longpath29 is een strategische morele filosofie die door individuen, organisaties en overheden wordt 

gebruikt om positieve, onmiddellijke en toekomstgerichte verandering te stimuleren. BlockChange 

richt zich op de langere termijn en aan de hand van de drie uitgangspunten van Longpath is dat goed 

uit te drukken: transgenerationele ethiek, denken in toekomsten met het einddoel voor ogen. 

3.4.1 Transgenerationele ethiek 
Waar is de ethiek van BlockChange.EU op gebaseerd? Gelijkheid vooral. Als je gelijke kansen voor 

iedereen wilt, wil je middelen hebben om iedereen te laten zien wat ze kunnen. Niet de hoeveelheid 

geld of het gezin of het land waarin je bent geboren, mag een beslissende factor zijn in waar je in de 

wereld terechtkomt. Je talenten, arbeidsethos, ervaring moeten tellen. 

Daarom is BlockChange gebaseerd op het idee van een meritocratie. Je verdiensten, wat je in het 

leven hebt gedaan en wie je bent geworden, moeten je kansen in het leven bepalen. En dit werkt 

voor alle generaties: niet alleen de onze, die komt uit een tijd waarin een universiteitspaper het 

einde was van leren en het begin van werken; niet alleen de onze die in een tijd van transformatie 

leeft, maar voor alle generaties. 

 

3.4.2 Denken in toekomsten (niet in dé toekomst) 
Denkend aan toekomsten, mogelijke uitkomsten van de manier waarop de wereld zich tot op heden 

heeft ontwikkeld, zien we dat het onderwijsveld altijd heeft nagedacht over de mogelijke toekomst. 

We leren mensen wat ze in de toekomst nodig hebben, moeten weten of kunnen. Veranderende 

leerplannen, discussies over 21st century skills en de ietwat conservatieve benadering van de meeste 

leraren als het gaat om het veranderen van de manier waarop ze lesgeven of wat ze lesgeven: het 

heeft allemaal te maken met de onzekerheid van de toekomst. 

Op dit moment zie je meerdere mogelijke toekomsten op het gebied van onderwijs: een toekomst 

waarin kennis achterhaald is, iedereen apparaten en technologie kan gebruiken om kennis op te 

doen, dus onderwijs moet gebaseerd zijn op leren over technologie, of het leren van 

basisvaardigheden zoals communicatie en probleem oplossen. 

Anderen zien een toekomst waarin basiskennis van de wereld nog steeds waardevol en nodig is. 

Kennis vormt de manier waarop je naar de wereld kijkt. Sommigen willen dat elke student zijn eigen 

leerpad heeft, geen curricula meer, maar meegaan met de intrinsieke nieuwsgierigheid van kinderen.  

Weer anderen geloven niet in intrinsieke nieuwsgierigheid of zijn bang dat kinderen niet uit hun 

comfortzone komen en geloven heilig in een gestandaardiseerd curriculum. 

Maar wat al deze mogelijke toekomsten van het onderwijs gemeen hebben, is dat het pad dat je hebt 

afgelegd, de dingen die je hebt gedaan, deel gaan uitmaken van wie je bent. En daarvoor: het loggen 

van je ontwikkeling is key. En niet in een diploma of een (gestandaardiseerd) cijfer, maar op een 

meer persoonlijk niveau, ofwel als onderdeel van een curriculum ofwel een persoonlijke leerkeuze.  

 

29 Zie www.longpath.org 
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3.4.3 Telos aligned action (einddoel voor ogen) 
Waarom zouden we de manier waarop we studentgegevens opslaan willen veranderen? Met het 

einddoel voor ogen zien we eerst en vooral dat mensen beter zien en kunnen uitdrukken wie ze zijn, 

wat ze weten en kunnen. Ze begrijpen beter wat ze kunnen bijdragen aan de samenleving en kunnen 

dat beter aan anderen vertellen. 

Mensen kunnen op een meer zinvolle manier bijdragen en dat geeft hen meer voldoening 

(Maslov/Herzberg/Covey). Mensen worden gelukkiger, kunnen meer gefundeerde keuzes maken. En 

daar profiteert de samenleving van, omdat mensen hun talenten beter benutten wat leidt tot snellere 

en betere resultaten van mensen die ondernemen. 

  



 

27 

4. Onderliggende technologieën 

 

4.1 Microcredentials 
De eerste technologie is niet echt een technologie. Het gaat om een bewijs van kwalificatie door een 

kort, helder beoordeelde cursus of module30. Dat kan gaan om formeel leren bij een 

opleidingsinstituut, een online cursus of in blended vorm.  

Het grote voordeel van werken met microcredentials is dat mensen erkenning kunnen krijgen voor 

kleinere stappen in hun leerproces. Een volledig diploma is voor veel mensen, zeker werkenden, een 

te grote belasting, terwijl mensen wel van alles leren. Bovendien kun je de ‘echte’ waardes in het 

onderwijs vastleggen onder de cijfers, onder de diploma’s. En dat brengt het bereiken van het doel 

van BlockChange.EU dichterbij. 

Het nadeel is dat je door de grote hoeveelheid cursussen, modules en leerplekken een woud aan 

microcredentials krijgt. Je moet dan kunnen verifiëren wat iemand heeft gedaan, wie de uitgever van 

het credential is en wat iemand precies kan of weet. 

4.2 Open Badges  
Open badges31 is een standard die een methode beschrijft om informatie over onderwijsresultaten 

op te slaan in verzendbare afbeeldingen als digitale badge. Dat is een afbeelding waarin informatie is 

opgeslagen over bijvoorbeeld de uitgever, de inhoud van wat iemand geleerd heeft en de ontvanger. 

Het is dus een vorm om microcredentials vast te leggen, die deze tastbaar, bruikbaar en 

uitwisselbaar maakt. Het gaat om een afbeelding die een herkenbaar symbool vormt en als digitaal 

object op de pc te verwerken is: opslaan, als bijlage sturen, het is een object dat te hanteren is door 

de gebruiker. Het is bruikbaar, omdat het snel inzicht geeft in wat iemand kan, beheerst of heeft 

ervaren. En omdat het een open standaard is, is de informatie eenvoudig uitwisselbaar. 

Het grote voordeel van open badges is het open karakter. Als werkgever, school of organisatie kun 

je zelf de criteria, inhoud en vormgeving doen. Je kunt de echte waardes van het leren uitdrukken in 

een andere vorm dan een cijferrapport of certificaat. Bovendien maakt het niet uit of dat leren 

plaatsvindt binnen een formele onderwijssetting (basisschool of mbo-opleiding bijvoorbeeld), of in 

een informele setting (online cursus, cursus of training bij een maatschappelijke organisatie als 

jongerenwerk of vrijwilligerswerk bij een club of vereniging). 

Naast dat individuele en open karakter, is het via alignment32 ook mogelijk om de badges te linken 

aan bestaande publieke standaarden33. Zo kan de uitgever van een badge aangeven bij welke publieke 

standaarden de badge aansluit: domeinen uit eindexamenprogramma’s, erkende certificaten of 

onderdelen uit (beroeps)opleidingen. Op die manier worden badges ook inhoudelijk uitwisselbaar, 

maar blijft het fundament open genoeg om eigen inhoud te kunnen toevoegen.  

4.3 Blockchain 
De blockchain is een bijzonder type databank, waarin gegevens opgeslagen kunnen worden. Daarbij 

heeft de blockchain een aantal belangrijke kenmerken: de databank is gedistribueerd/decentraal, de 

 

30 Wikipedia contributors. (2021c, 26 november). Microdegree. Wikipedia. Geraadpleegd op 29 december 2021, van 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microdegree 
31 IMS Global. (z.d.). Open Badges v2.0. Geraadpleegd op 3 juli 2020, van 
https://www.imsglobal.org/sites/default/files/Badges/OBv2p0Final/index.html 
32 IMS Global. (z.d.). Open Badges v2.0. Geraadpleegd op 3 juli 2020, van 
https://www.imsglobal.org/sites/default/files/Badges/OBv2p0Final/index.html#Alignment 
33 Denk aan skillsontologieën zoals CompetentNL: https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/competentnl 
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eigenaar beheert zijn eigen data, diverse partijen in een netwerk beheren de databank samen zonder 

tussenpartij en gegevens worden veilig opgeslagen zonder deze achteraf te kunnen wijzigen of 

verwijderen34. 

Een andere belangrijke term daarbij is de hash35. Een hashfunctie kan gebruikt worden als een soort 

digitale vingerafdruk. Het is een functie in de informatica die invoer uit een breed domein van 

waarden omzet in een (meestal) kleiner bereik, meestal een deelverzameling van de gehele getallen. 

De output wordt de hash, hashcode of digest van de input genoemd. Zo kan een afbeelding in een 

reeks cijfers en letters worden omgezet, zonder dat deze herleidbaar is tot de oorspronkelijke 

gegevens. Zo ontstaat een soort digitale vingerafdruk van een bestand. Een aandachtspunt hierbij is 

nog wel dat een hash van een persoonsgegeven in de GDPR ook gezien wordt als een 

persoonsgegeven. 

De kracht van de blockchain is gelegen in het decentrale, waardoor je in netwerken van partijen die 

elkaar van nature niet vertrouwen, toch vertrouwen kan organiseren. Daarnaast worden gegevens 

voor altijd vastgelegd, waardoor je altijd weer bij je gegevens kan. In leercontexten gaat het 

bijvoorbeeld om het vertrouwen op resultaten die elders zijn gegenereerd. Wanneer je die kunt 

verifiëren, scheelt dat ook veel handmatige controles. Ook betekent dit dat iemand altijd terug kan 

komen bij zijn leerresultaten. Een kwijtgeraakt diploma kan altijd worden teruggehaald, ook al 

bestaat het diploma, de school of de overheidsorganisatie niet meer waar(op) dit resultaat was 

vastgelegd. 

Het belangrijkste nadeel is gekoppeld aan de voordelen: het recht om vergeten te worden uit de 

GDPR botst met het niet vergeten kunnen worden in de blockchain. Belangrijk is dus bij deze 

technologie te kijken wat je wel of niet vastlegt op de blockchain. Een veelgebruikte oplossing is om 

alleen hashes vast te leggen op de blockchain: de gegevens bewaar je zelf of op een andere veilige 

manier en de controle kan via hashes plaatsvinden op blockchain. Je gebruikt de blockchain dan als 

een soort notaris. 

Nadeel is wel dat alle partijen de technologie moeten vertrouwen en dat vergt de nodige technische 

kennis. Bovendien geldt zoals bij elke applicatie “garbage in, garbage out”: als er gegevens in de 

datakluizen komen die foutief zijn, kan iemand bewijs leveren voor iets wat niet authentiek is. Het is 

dus van belang dat de aanleverende kant van het applicatie goed georganiseerd is. 

4.4 Verifiable Credentials 
Bij microcredentials of open badges moet je je gegevens overdragen aan een ander om te bewijzen 

wat je kan of wat je weet. Net zoals je nu een kopie van je diploma aan je werkgever moet geven. 

Maar wil je wel dat je gegevens overal liggen? Met het antwoord nee in gedachten worden verifiable 

credentials (VC’s) ontwikkeld36. Dit is de elektronische equivalent van fysieke credentials zoals 

plastic kaarten, passpoorten, rijbewijzen, kwalificaties of prijzen. Maar om te bewijzen wat je kan, 

hoef je bij VC’s het bewijs niet over te dragen: je bewijs bevindt zich in je eigen rugzak of datakluis 

en de ontvangende applicatie vertrouwt de claim die jij doet op die gegevens, zonder dat je alle data 

hoeft te tonen of kopiëren. Zo bewijs je bijvoorbeeld dat je 18+ bent, zonder je volledige 

geboortedatum te tonen. 

 

34 Wikipedia-bijdragers. (2020b, 24 juni). Blockchain. Geraadpleegd op 3 juli 2020, van 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blockchain 
35 Wikipedia-bijdragers. (2021, 19 augustus). Hashfunctie. Wikipedia. Geraadpleegd op 29 december 2021, van 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hashfunctie 
36 Wikipedia contributors. (2021a, november 23). Verifiable credentials. Wikipedia. Geraadpleegd op 29 december 2021, 

van https://en.wikipedia.org/wiki/Verifiable_credentials 
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Het grote voordeel hiervan is dat het datakopieerinfarct verkleind wordt en dat je gegevens veiliger 

zijn. Ze liggen op minder plekken opgeslagen en kunnen dus ook minder snel gestolen of misbruikt 

worden. Je kunt dus gebruik maken van je gegevens op een privacyvriendelijke manier. 

Nadeel is wel dat alle partijen de technologie moeten vertrouwen en dat vergt de nodige technische 

kennis. Bovendien geldt zoals bij elke applicatie “garbage in, garbage out”: als er gegevens in de 

datakluizen komen die foutief zijn, kan iemand bewijs leveren voor iets wat niet authentiek is. Het is 

dus van belang dat de aanleverende kant van het applicatie goed georganiseerd is.  

 

4.5 Self-sovereign Identity en Decentralized Identifiers 
De laatste twee technologieën hangen met elkaar samen. De belangrijkste is de self sovereign 

identity. Met een self sovereign identity (SSI)37 kan een gebruiker unieke identificatoren maken en 

beheren als ook identiteitsdata opslaan. Daarbij zijn deze gebruikers niet afhankelijk van een centrale 

autoriteit of externe entiteit.  

Een SSI bouw je op door middel van decentralized identifiers (DID)38. Deze maken het verifiëren van 

een decentrale digitale identiteit mogelijk. Deze DID’s worden vaak gebruikt in combinatie met een 

self-sovereign identity om onderwerpen te identificeren. De DID’s , gekoppeld aan de SSI, 

identificeren wie of wat deze SSI is. Denk aan jezelf: je geboorteplaats, geboortedatum, naam, adres, 

laatst behaalde diploma, rijbewijs, werkgever bepaalt samen wie jij bent. Nu liggen deze in diverse 

(centrale) systemen vast. Deze kunnen in digitale vorm als identifiers aan jouw SSI gekoppeld 

worden. 

Het grote voordeel is dat je volledig zelf je identiteit kunt beheren en kunt bepalen wie of wat kan 

zien wie jij bent. Je kunt daarmee ook applicatieonafhankelijk beschikken over jouw data: data ligt 

niet opgeslagen bij anderen, maar bij jouzelf. 

Het belangrijkste nadeel is dat deze technologie nog niet volledig is uitontwikkeld en dat veel partijen 

nog niet de data willen uitkeren aan personen. Ook worden gegevens uit SSI-kluizen nog niet door 

alle partijen geaccepteerd. Daarmee is het gebruik van SSI nog vooral een theoretische exercitie, nog 

geen realiteit. Er wordt in Europa wel hard gewerkt aan een EU digital identity39. In de komende 

jaren zal die identiteit de basis vormen voor vele SSI-oplossingen, maar tot die tijd moeten we wel 

stappen gaan zetten in die richting. 

  

 

37 Wikipedia-bijdragers. (2021b, oktober 15). Self-sovereign identity. Wikipedia. Geraadpleegd op 29 december 2021, van 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Self-sovereign_identity 
38 Wikipedia-bijdragers. (2020, 15 juli). Decentralized identifiers. Wikipedia. Geraadpleegd op 29 december 2021, van 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Decentralized_identifiers 
39 Europese Commissie. (2021, juni). Europese digitale identiteit. Europese Commissie - European Commission. 

Geraadpleegd op 27 april 2022, van https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-

digital-identity_nl 
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5. Het fundament voor een leven lang leren 

Wat moet het nieuwe fundament worden dat we uiteindelijk neerzetten? Dat moet een 

uitwisselingsstandaard worden, een afsprakenstelsel gebaseerd op de technologieën in hoofdstuk 4 

en de waarden in hoofdstuk 3. De belangrijke bijdrage aan de implementatie van een standaard is 

eenvoudige aansluiting voor partijen. Het helpt als het installeren van deze modules zo eenvoudig 

wordt als het plaatsen van een widget op je telefoon. In dit hoofdstuk maken we concreet welke 

modules gecreëerd moeten worden en wat de functie hiervan wordt in het nieuwe fundament. De 

gezamenlijke naam voor dit fundament: Umusingi40. 

5.1 De basale modules 
In figuur 10 is schematisch weergegeven wat de basale modules van Umusingi worden. Deze worden 

in de onderstaande subparagrafen kort beschreven. In de volgende paragrafen (5.2 t/m 5.5) worden 

deze modules verder beschreven aan de hand van hun submodules. 

 

 

5.1.1 Gringott Bank41 
Centraal staat de Self Sovereign Identity (SSI) voor elke persoon in de vorm van een bank waarin je 

al je credentials (zowel diploma’s als microcredentials) bewaart en beheert als decentralized 

identifiers (DID’s). Alle DID’s worden aan de SSI gekoppeld en kunnen als verifiable credential (VC) 

worden getoond aan applicaties, zodat het startdossier kan worden gevuld. Andersom worden 

gegevens in de vorm van DID’s vanuit applicaties toegevoegd aan jouw SSI. En net zoals het goud 

 

40 Umusingi is het woord voor fundament in de Centraal-Afrikaanse taal Kinyarwanda.  
41 Gringott bank is de opslagplaats voor waardevolle objecten uit de boekenreeks Harry Potter van J.K. Rowling 

FIGUUR 10 - FUNDAMENT MET ALLE KERNMODULES 
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bij Gringott bank veilig opgeslagen ligt achter draken en sloten, moeten je gegevens net 

zo veilig opgeslagen zijn, dat alleen jij bij je eigen data kan. 

5.1.2 Doggybag for learning42 
Op dit moment zijn de meeste applicaties silo’s waarin gegevens liggen opgeslagen, maar die niet te 

verbinden zijn aan andere applicaties. Om gegevens te kunnen ontsluiten en aan de SSI toe te voegen 

moet een gestandaardiseerde uitgang gecreëerd worden. Daarbij is het belangrijk dat deze gegevens 

zo samenvoegt dat deze waarde vertegenwoordigen voor de eindgebruiker en dat deze in een 

formaat worden geëxporteerd dat op andere plaatsen kan worden gebruikt. Bovendien moet de 

uitgifte worden vastgelegd, zodat altijd kan worden vastgesteld dat deze gegevens ongewijzigd en 

authenthiek zijn, ook als de uitgever ervan niet meer te traceren is. Kortom, je moet je restjes 

uit een applicatie zo netjes in een zakje of doosje meekrijgen dat jij er thuis ook nog 

gebruik van kan maken.  

5.1.3 Cornucopia43 
Op dit moment gebeurt het starten met het gebruik van een applicatie rondom leren en ontwikkelen 

op grofweg drie manieren: 1. een gebruiker moet zelf alle startgegevens aanleveren; 2. een gebruiker 

krijgt diverse tests of toetsen om het startniveau te bepalen; 3. elke gebruiker start op hetzelfde 

punt en moet dezelfde weg afleggen ongeacht de voorgeschiedenis. Om te zorgen dat applicaties 

gebruik kunnen maken van de voorgeschiedenis, zonder dat de gebruiker veel extra werk hoeft te 

verzetten, moet gebruik worden gemaakt van de hoorn des overvloeds die in data al aanwezig is bij 

de SSI. Deze module moet niet alleen de mogelijkheid bieden aan de gebruiker om de juiste gegevens 

te selecteren (al dan niet op uitvraag van de nieuwe applicatie), maar ook verifiëren of de gegevens 

authentiek zijn en daarna de gegevens inladen en omzetten in een vorm die binnen de applicatie te 

gebruiken is. Je moet als een hoorn des overvloeds systemen dus de gegevens kunnen 

aanbieden die je kunt (en wilt) delen.  

5.1.4 Dory44, Klinkhamer45 en Naihe46 
De laatste drie modules waaruit het fundament bestaat zijn allen aanvullingen op de kernmodules die 

de uitwisseling en opslag van data tussen datakluis en applicaties regelen. Deze gegevens moeten 

namelijk ook gebruikt kunnen worden in andere vormen, namens andere al bestaande edu-ID’s; zij 

moeten ook vergeten kunnen worden om te voldoen aan de GDPR47 en ook backup en herstel van 

gegevens moet worden geregeld: een disaster recovery plan. Al deze processen die de kernmodules 

deels verbinden met de buitenwereld, moeten eveneens worden ingericht op basis van de waarden 

uit hoofdstuk 3. Maar zoals Dory het recht heeft alles te vergeten, de Klinkhamers 

identieke kopieën zijn en Naihe leidt tot een reïncarnatie, moeten hun digitale 

equivalenten eenzelfde rol gaan vervullen. 

  

 

42 Een doggybag of restorestje is een kartonnen doos of papieren zak die men in het restaurant kan vragen om resterend 
voedsel van de daar genuttigde maaltijd mee te nemen naar huis. 
43 Cornucopia is de Latijnse benaming voor de Hoorn des overvloeds die volgens de Griekse en Romeinse mythologie de 

houders alles geeft wat hij begeert. 
44 Dory is de vergeetachtige vis uit de films Finding Nemo en Finding Dory van Disney Pixar 
45 Klinkhamer is de achternaam van de tweeling Hielke en Sietse uit de boekenreeks De Kameleon van Hotze de Roos 
46 Naihe is de brug waarover zielen moeten gaan volgens het taoïsme en het Chinese volksgeloof voordat ze kunnen 
reïncarneren 
47 De GDPR, de General Data Protection Regulation (AVG in het Nederlands) is de wetgeving die binnen Europa 

dataveiligheid en privacy regelt.  
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5.2 Submodules Gringott Bank48 
De module Grigott Bank bestaat uit vier onderdelen. Daarnaast wordt in deze subpararaaf de 

backup van gegevens besproken. In figuur 11 worden de submodules binnen het geheel weergegeven. 

5.2.1 Antjie49 
Antjie is de opslagmodule van de gegevens. Het gaat dan om een beveiligde opslag die op één device 

is te benaderen. Hierbij kan gedacht worden aan een telefoonapplicatie waarbinnen alle credentials 

worden opgeslagen, maar ook een applicatie op een pc of tablet is denkbaar. Het gaat in alle gevallen 

om een stand alone applicatie, zodat de veilige opslag niet via internet te benaderen is zonder de 

juiste sleutels. Daarin worden de gegevens veilig bewaard. Vanuit deze opslag kunnen via andere 

modules handelingen met de gegevens worden verricht. Net zoals Antjie Somers kinderen 

meeneemt om ze nooit terug te brengen, moeten je credentials veilig mee, zodat deze 

niet meer zomaar door anderen kunnen worden benaderd. 

 

5.2.2 Gilgamesh50 
Gilgamesh is de module die maakt dat je gegevens kunt rangschikken. Veel microcredentials zijn 

onderdeel van een leerpad. Die leerpaden moet je inzichtelijk kunnen maken. Daarbij moet gebruik 

kunnen worden gemaakt van taxonomieën en andere gegevensbronnen waarin leerpaden vastliggen. 

 

48 Gringott bank is de opslagplaats voor waardevolle objecten uit de boekenreeks Harry Potter van J.K. Rowling 
49  Antjie Somers is de Zuid-Afrikaanse uiting van wat ook wel als “Zakman” bekend staat: een boemanachtige figuur die 

stoute kinderen meeneemt. In Nederland en Vlaanderen is de traditionele Zwarte Piet de uiting van deze figuur. 
50 Gilgamesh is de hoofdfiguur uit het Gilgamesj Epos uit 2100 voor Christus uit Sumer die een grote reis ondernam. 

FIGUUR 11 - FUNDAMENT INCLUSIEF SUBMODULES 
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Ook in de microcredentials, bijvoorbeeld in de open badges, kan al worden vastgelegd welke plek in 

een leerpad microcredential inneemt. Ook die gegevens moet Gilgamesh kunnen verwerken. Zo kan 

een eigenaar inzichtelijk maken voor zichzelf welke stappen al zijn afgelegd en welke nog gedaan 

kunnen worden. Deze gegevens moeten zo worden opgeslagen dat deze via Cornucopia (zie 5.1.3) 

kunnen worden gebruikt om een aanmelding bij een opleiding te doen. Zo helpt Gilgamesh 

gebruikers om inzicht in hun epische levensverhaal te krijgen. 

 

5.2.3 Brody51 
Naast het verbinden van credentials aan bestaande leerpaden, wil je ook voor bijvoorbeeld een 

sollicitatie of afronding van een cursus een presentatie kunnen maken van je ervaringen. Daarbij is 

het nodig dat je zelf collecties kunt samenstellen. Zo’n soort module bestaat al binnen de Open 

Badges Standaard. Veel open badges datakluizen kunnen dit al en deze via een link presenteren. Maar 

binnen de Gringott Bank moet je verschillende typen credentials uit Antjie kunnen samenvoegen tot 

collecties. Dit kan zijn omdat de eindgebruiker deze graag wil presenteren aan de buitenwereld, 

maar ook omdat deze collectie vereist wordt vanuit een andere applicatie. Zo vervult Brody dus 

de rol van curator die een collectie van gegevens samenstelt.  

 

5.2.4 Labisse’s52 
Uiteindelijk wil je de samengestelde collecties uit Brody of leerpaden uit Gilgamesh kunnen tonen op 

een (digitaal) cv of op socialmediawebsites als LinkedIn. Het is essentieel dat de te exporteren data 

in een goede vorm worden geëxporteerd, maar ook niet de beveiligde gegevens bevatten die het 

mogelijk maken eigenaarschap of authenticiteitskenmerken te vervalsen. Zoals je in een 

boekhandel de verhalen van een ander in een vorm aantreft geschikt voor publiek, zo 

moet Labisse’s dat binnen het nieuwe fundament doen.  

 

5.2.5 Klinkhamer53
 

In hoofdstuk 3 werd data-eigenaarschap besproken en werd gesteld dat gestreefd wordt naar een 

vorm van quasi-eigenaarschap, die volledig eigenaarschap benadert. Ook de onvervreemdbaarheid en 

bijdrage aan zowel bescherming als deelname werden daar genoemd. Al deze punten lijken op 

gespannen voet te staan met het maken van een backup. Daarbij moeten data worden gekopieerd 

naar een andere omgeving om later te worden teruggehaald. 

 

Doe je dat echter extern, dan levert dat problemen op. Doe je dat namelijk op de blockchain, dan 

kan de data niet meer vergeten worden, ook al zijn deze versleuteld. Doe je dat bij een externe 

cloudpartij als OneDrive (Microsoft), Google Drive (Alphabet), Dropbox (Dropbox Inc.) of andere 

dan wordt een ander eigenaar van jouw (versleutelde) data. 

 

Maar kun je van iedere gebruiker verwachten dat hij een backup maakt in een eigen beveiligde 

omgeving? De praktijk leert dat dat zo niet werkt. Hoe vaak verliezen mensen niet hun bankpas, 

huissleutels, telefoon of wachtwoord? 

 

Klinkhamer moet dus een beveiligde backupfaciliteit worden die deze twee onverenigbare zaken 

weet te verenigen: veilig, met de dataeigenaar aan het stuur, maar wel extern bewaard, zodat er 

altijd een digitale tweeling is van het origineel, een Hielke om Sietske te kunnen 

vervangen (of andersom).  

 

51 Marcus Brody is de curator uit Indiana Jones and the seven veils van dr. Henry Walton Jones 
52 Labisse’s is de boekenwinkel uit The Invention of Hugo Cabret van Brian Selznick 
53 Klinkhamer is de achternaam van de tweeling Hielke en Sietse uit de boekenreeks De Kameleon van Hotze de Roos 
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5.3 Submodules Doggybag for learning54 
De module Doggybag for learning bestaat uit vier onderdelen. Daarnaast wordt in deze subpararaaf 

het recht om vergeten te worden besproken. In figuur 11 worden de submodules binnen het geheel 

weergegeven. 

5.3.1 Charlotte55 
Om gegevens te kunnen verzamelen moet allereerst een crawler worden ontwikkeld die in de 

databank van de applicatie alle relevante informatie bij elkaar haalt. Voor elke databank moet een 

reeks velden vanuit Gingrott Bank in het Open Badges formaat (of een later te kiezen andere 

standaard) worden aangeboden waarop kan worden aangesloten vanuit de databank van de 

applicatie. Eenmalig zal moeten worden aangegeven welke gegevens in de databank aansluiten op 

welke velden uit de badge. Daarna kan de crawler automatisch rondkruipen in de database en de 

relevante informatie verzamelen, zoals Charlotte in haar web rondkruipt en goede ideeën 

verzamelt met het doel haar vrienden te helpen.  

5.3.2 Phidippides56 
De verzamelde gegevens moeten met een boodschap naar de Gringott Bank worden gebracht. 

Daarvoor moet je een submodule hebben die de boodschap kan verpakken (in de vorm van een 

DID, bijvoorbeeld een badge of VC) en vervoeren. Phidippides is die module die dat doet en 

die snel en veilig de boodschap overgebracht krijgt. 

5.3.3 Havre57 
Terwijl Phidippides de boodschap vervoert, moet deze ook worden geregistreerd. Op die manier is 

de authenticiteit hiervan altijd te controleren. Van de DID wordt een hash gemaakt, die op 

blockchain wordt vastgelegd. Mocht er een wijziging worden aangebracht in de gegevens of mocht 

de uitgever van de gegevens niet meer bestaan, dan is middels een hash van de DID altijd te 

controleren of deze in die vorm is uitgegeven. Ook wanneer gegevens moeten worden ingetrokken 

of ongeldig moeten worden gemaakt, verwerkt Havre deze aanpassingen. Havre functioneert als 

een notaris: hij garandeert de authenticiteit van documentatie. 

5.3.4 Hameln58 
Wanneer de DID door Phidippides is afgeleverd bij Gringott bank moet deze aan de SSI gekoppeld 

worden. Deze SSI functioneert als digitale ID die uiteindelijk aan de overheidsgegevens gekoppeld 

moet zijn. Zowel de EU als Nederland59 is bezig met zo’n SSI. En als een echt rattenvanger 

verzamelt de SSI alle DID’s en zorgt dat deze bij elkaar blijven.  

5.3.6 Dory60  
Tussen de applicatie en Gringott Bank moet ook een module worden gekoppeld die maakt dat een 

verzoek tot verwijdering van gegevens gedaan kan worden bij de applicatie. Zodra de eigenaar zijn 

 

54 Een doggybag of restorestje is een kartonnen doos of papieren zak die men in het restaurant kan vragen om resterend 

voedsel van de daar genuttigde maaltijd mee te nemen naar huis. 
55  Charlotte is de spin uit het kinderboek Charlotte’s web van E.B. White 
56  Phidippides is de boodschapper die volgens Historiën van Herodotus naar Marathon rende met de boodschap van de 

oorlogsoverwinning 
57  Havre is de notaris uit Le notaire de Havre van Georges Duhamel 
58 Hameln is de stad waar Die Rattenfänger von Hameln van gebroeders Grimm zich afspeelt 
59 Dutch Blockchain Coalition. (2021, 3 september). eSSIF-Lab: Subsidie voor het gezamenlijk ontwikkelen van een 
interoperabele SSI infrastructuur in Europe. Geraadpleegd op 26 december 2021, van 

https://dutchblockchaincoalition.org/nieuws/essif-lab-creating-funding-an-interoperable-ssi-infrastructure-in-europe 
60 Dory is de vergeetachtige vis uit de films Finding Nemo en Finding Dory van Disney Pixar 
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gegevens die van waarde zijn heeft ontvangen, moet eenvoudig het recht op vergetelheid kunnen 

worden uitgeoefend. Zodra je verder bent gegaan, moet men totaal vergeten zijn waar je 

vandaan kwam, wie je was en waar je heen ging, zoals de vis Dory. 

5.4 Cornucopia61 
De module Cornucopia bestaat uit drie onderdelen. Daarnaast wordt in deze subpararaaf het recht 

om vergeten te worden herhaald. In figuur 11 worden de submodules binnen het geheel 

weergegeven. 

5.4.1 Saknussemm62 
Saknussemm is de module die twee kanten op kan werken: wanneer iemand gegevens moet 

aanleveren bij de start van gebruik kan een verzoek bij Gingrott Bank worden gedaan voor het 

aanleveren van bepaalde gegevens. Het kan ook zijn dat een gebruiker een reeks gegevens indient en 

om te kijken of en hoe deze zijn te gebruiken moet een selectie worden gemaakt en moeten deze 

worden gecombineerd met andere gegevens die mogelijk al aanwezig zijn of bij de aanmelding horen 

of die bij de indiening binnenkomen. Ook verzoeken om aanvullingen worden door Saknussemm 

gedaan. Uiteindelijk moet Saknussemm ervoor zorgen dat het kiezen en mengen van de 

juiste ingrediënten tot goud leidt. 

5.4.2 Drongo63 
Voordat gegevens kunnen worden toegelaten tot de applicatie moet de applicatiebeheerder zeker 

weten dat gegevens authentiek zijn, van de eigenaar, niet vervalst of aangepast en daadwerkelijk 

uitgegeven aan de eigenaar. Drongo maakt een hash van de geselecteerde gegevens vanuit 

Saknussemm en checkt of deze hash op blockchain is vastgelegd. Alleen wanneer dat het geval is, 

wordt een vinkje achter de gegevens geplaatst (al dan niet met hash-datum, voor menselijke 

nacontrole) zodat de authenticiteit is vastgesteld. Drongo zorgt er zo voor dat er geen slechte 

elementen binnen kunnen dringen in de applicatie. 

5.4.3 Fumika64  
Nadat Saknussemm de gegevens heeft herschikt totdat deze aansluit bij de applicatie, worden deze 

ingediend bij de applicatie zodat het gebruik gestart kan worden. Hier vindt ook een laatste check 

plaats voor de gebruiker. De applicatie weet ook dat als via Fumika gegevens binnenkomen deze in 

het juiste formaat zijn geplaatst, zo compleet mogelijk zijn en authentiek zijn: het definitieve bericht. 

Zoals Fumika de laatste definitieve boodschap bezorgt. 

5.4.4 Dory65 
Net als bij de gegevens die in de applicatie achterblijven na vertrek moet ook bij een (afgebroken) 

aanmelding waarbij geen nieuwe data worden gegenereerd het recht op vergetelheid worden 

gewaarborgd. Hier geldt dus hetzelfde als in 5.3.6: tussen de applicatie en Gringott Bank moet ook 

een module worden gekoppeld die maakt dat een verzoek tot verwijdering van gegevens gedaan kan 

worden bij de applicatie. Zodra je de aanmelding afbreekt, moet men totaal vergeten zijn 

waar je vandaan kwam, wie je was en waar je heen ging, zoals de vis Dory.  

 

 

61 Cornucopia is de Latijnse benaming voor de Hoorn des overvloeds die volgens de Griekse en Romeinse mythologie de 

houders alles geeft wat hij begeert. 
62 Saknussemm is een 16e-eeuwse IJslandse alchemist uit Voyage au centre de la terre van Jules Verne 
63 Drongo is een anti-terrorisme van de geheime dienst uit Blue Angels van Chingiz Abdullayev 
64 Fumika heeft de rol van postbode in Shigofumi: Letters from the Departed van Tomorō Yuzawa 
65 Dory is de vergeetachtige vis uit de films Finding Nemo en Finding Dory van Disney Pixar 
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5.5 Naihe66 
Het nieuwe fundament heeft uiteraard relaties met bestaande (edu)standaarden. In hoofdstuk 6 

wordt uitgewerkt wat vervangen of aangepast kan worden; in deze paragraaf wordt beschreven wat 

verbonden moet worden. Het gaat hier om de gegevens die vanuit Gringott Bank moeten 

reïncarneren in andere (bestaande) vormen. 

• Een belangrijk Europees initiatief is Europass67. De gegevens vanuit ons fundament moeten 

kunnen worden gebruikt in dit Europese initiatief. 

• Er zijn diverse taxonomieën in ontwikkeling. ESCO68 en ComptentNL69. Het is belangrijk dat 

deze gegevens gebruikt kunnen worden binnen o.a. Gilgamesh en Brody om inzicht te 

vergroten.  

• In Nederland bestaan edustandaarden over metadata7071 en beschrijving van leermaterialen72. 

Deze metadata kan door Charlotte gebruikt worden om informatie voor te stellen. 

• In het huidige onderwijsveld worden al enkele edu-ID’s gebruikt, waaronder eduID van Surf, 

het ECK-ID van de sectorraden in het funderend onderwijs en Kennisnet en het Dutch 

Exam Profile (DEP) rondom de eindexamens. Met de SSI in Hameln moet een brug worden 

geslagen.  

• EDEXML en de FDE-set voor Fijndistributie zijn standaarden voor de uitwisseling van 

administratieve gegevens tussen systemen in het formele onderwijs. Dory moet hieraan 

gelinkt worden, omdat deze data onder het recht op vergetelheid vallen. 

• Ook moet het mogelijk zijn om deze SSI te koppelen aan andere digitale-ID-initiatieven, zoals 

IRMA, Schluss of iDIN.  

 

5.6 Ganapati73 
De laatste twee paragrafen in dit hoofdstuk behandelen twee niet-technische modules, namelijk de 

aanpak voor contexten waarin dit fundament gebruikt en ontwikkeld kan worden (5.6) en het 

onderzoek dat nog gedaan moet worden om dit fundament goed neer te zetten (5.7).  

Het fundament kan het beste worden neergezet in contexten waar al een netwerken aan partijen is 

dat aan gegevensuitwisseling wil doen. De organisaties in deze contexten moeten de volgende vijf 

stappen zetten: 

1. De eerste stap is vaststellen welk informatie in ieder geval uitwisseling behoeft. Hierbij is het 

belangrijk dat het probleemgebied helder wordt vastgesteld en klein wordt gehouden. Op 

die manier blijft het project overzichtelijk en zijn de resultaten goed meetbaar. 

 

66 Naihe is de brug waarover zielen moeten gaan volgens het taoïsme en het Chinese volksgeloof voordat ze kunnen 

reïncarneren 
67 Europese Commissie. (z.d.). Wat is Europass?. Europa.EU. Geraadpleegd op 26 december 2021, van 

https://europa.eu/europass/nl/what-europass 
68 Europese Commissie. (2021, 12 februari). ESCO - European Commission. Europe.EU. Geraadpleegd op 26 december 

2021, van https://ec.europa.eu/esco/portal/home 
69 Peters, M. (2021, 31 augustus). CompetentNL: standaard voor skills in Nederland. Werk.nl. Geraadpleegd op 26 

december 2021, van https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/skills/competentnl-standaard-voor-skills-in-nederland 
70 Bureau Edustandaard. (2017, 31 mei). Beschikbaar stellen en verzamelen metadata 1.4. Geraadpleegd op 27 december 

2021, van https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/beschikbaar-stellen-en-verzamelen-metadata/1-4/ 
71 Bureau Edustandaard. (2021, 5 maart). Metadata opvragen versie 0.3. Geraadpleegd op 27 december 2021, van 

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/metadata-opvragen-sru/metadata-opvragen-versie-0-3/ 
72 Bureau Edustandaard. (2020, 3 augustus). NL LOM versie 1.01. Geraadpleegd op 27 december 2021, van 

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/nl-lom/nl-lom-versie-1-01/ 
73 Hindoeïstische god van de reizigers.  
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2. Daarna is het van belang de gezamenlijke taal af te stemmen. Wie legt wat vast, hoe doen we 

dat en op welke manier. Wanneer je weet hoe je elkaars gegevens moet interpreteren 

wordt de techniek uiteindelijk echt ondersteunend aan het proces. 

3. Ten derde moet een pilotproject worden opgezet waarbij een overzichtelijke groep mensen 

nauwgezet wordt gevolgd tijdens de invoering van dit fundament. Op die manier kunnen 

technische en inhoudelijke problemen worden verkend en opgelost.  

4. Daarna kan het inzetten van het fundament worden uitgebreid naar een grotere groep 

personen en applicaties, zodat het echt een fundament wordt voor die context.  

5. Ten slotte moet onderzocht worden welke toepassingen er nog meer zijn voor deze manier 

van werken en welke formele en informele manieren van leren binnen de organisaties en de 

context in brede zin nog kunnen worden verbeterend en aangepast. Zo krijgen we echt een 

transformatie. 

 

5.7 Shonku74 
Uiteindelijk moet ook continu onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop dit fundament de 

primaire onderwijsprocessen en arbeidsmarktprocessen ondersteunt. Een aantal thema’s die in dit 

white paper naar voren kwamen en extra onderzoek verdienen zijn: 

• de relatie tussen het individuele en collectieve in data-eigenaarschap verdient nog nader 

onderzoek; 

• is het werken met dit fundament effectief in het robuuster maken van het onderwijssysteem; 

• welke neveneffecten heeft deze manier van werken; 

• welke gezonde en ongezonde verdienmodellen sluiten aan op het fundament; 

• onderzoeken of een push- of pullmechanisme werkgevers in beweging krijgt; 

  

 

74 Professor Shonku is een karakter uit de boekenserie over deze figuur van Satyajit Ray 
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6. Te vervangen standaarden 
In dit hoofdstuk worden enkele huidige edustandaarden besproken die door dit ene fundament 

vervangen kunnen worden. In lang niet alle gevallen zal dit geheel gebeuren. Maar omdat de 

eenvoudigste oplossing voor een probleem vaak de beste oplossing is, wordt hier getoond hoe we 

veel standaarden kunnen samenvoegen. De standaarden worden in alfabetische volgorde besproken. 

6.1 Architectuuraanpak Toegang75
 

De Architectuuraanpak Toegang “is [erop] gericht om afspraken op het gebied van toegang te 

kunnen maken. In de Architectuuraanpak Toegang worden patronen beschreven die nodig zijn voor 

het voorbereiden, ondersteunen en bieden van toegang.” Men richt zich op sectoroverschrijdende 

issues op gebied van toegang en afhankelijkheden om een opstap naar een afsprakenstelsel te 

creëren.  

In Umusingi wordt deze toegang via Cornucopia geregeld. Deze module kan in de hele 

onderwijsketen worden gebruikt. Daarmee is dit een invulling van de wens tot een 

sectoroverschrijdende aanpak. Deze gaat zelfs nog verder, omdat een leven lang leren mogelijk 

wordt. 

6.2 Doorstroommonitor76 
“Bij de Doorstroommonitor wordt informatie van alle leerlingen verzameld die op een bepaald 

moment van de ene naar de andere sector doorstromen. Hierdoor wordt een algemeen beeld 

geschetst van hoe leerlingen doorstromen en daar kan beleid op worden gemaakt.” Dit is dus anders 

dan bij de Overstapservice Onderwijs (zie 6.7).  

In Umusingi kan deze informatie nog steeds worden verzameld. Dory maakt het echter mogelijk om 

vergeten te worden en alle gegevens te verwijderen over een individu. Dit staat op gespannen voet 

met de wens van organisaties om gegevens te bewaren en gebruiken op organisatieniveau. Het is dus 

nodig dat binnen Dory de mogelijkheid tot verwijderen en toestemming tot anoniem verder gebruik 

van doorstroomgegevens mogelijk wordt.  

6.3 Edukoppeling77 
“Deze afspraak schrijft voor hoe onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en andere 

ketenpartijen gegevensuitwisselingen moeten opzetten. De afspraak gaat over de communicatielaag 

voor de afhandeling van berichten (het transport) en niet over de inhoud van berichten.” 

Deze Edustandaard kan grotendeels door Umusingi worden vervangen: de communicatie verloopt 

op decentrale manier voor het hele onderwijsveld, maar loopt ook daarna door op de arbeidsmarkt 

wat deze communicatielaag sterker maakt dan de bestaande. Gekeken zal moeten worden welke 

elementen uit Edukoppeling moeten worden overgenomen als aanvulling op Umusingi. 

6.4 iUD78 
“De afspraak Interne uitwisseling deelnemergegevens (iUD) geeft architecten, ontwerpers en 

 

75 Bureau Edustandaard. (2021a, februari 4). Architectuuraanpak Toegang versie 0.7. Geraadpleegd op 27 december 2021, 

van https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/architectuuraanpak-toegang/architectuuraanpak-toegang-versie-0-7/ 
76 Bureau Edustandaard. (2021, 19 maart). Doorstroommonitor 6.0. Edustandaard. Geraadpleegd op 27 december 2021, 

van https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/doorstroommonitor/doorstroommonitor-6-0/ 
77 Bureau Edustandaard. (2021b, december 16). Edukoppeling - februari 2021. Edustandaard. Geraadpleegd op 27 december 
2021, van https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/edukoppeling-transactiestandaard/edukoppeling-februari-2021/ 
78 Bureau Edustandaard. (2017, 17 mei). Interne uitwisseling deelnemersgegevens versie 0.4. Edustandaard. Geraadpleegd 

op 27 december 2021, van https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/interne-uitwisseling-deelnemersgegevens-
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ontwikkelaars van alle systemen die bij het leren betrokken zijn, ondersteuning en houvast bij het 

ontwikkelen van de technische specificaties voor deze systemen. Door het maken van afspraken 

over uitwisseling van de deelnemergegevens is eenduidig:” 

Ook deze standaard kan door Umusingi vervangen worden. Een nieuwe ID (Hameln) met Antjie als 

opslagplek wordt de plaats die aangeroepen wordt om gegevens uit te halen. 

6.5 Niet-methodegebonden Toetsen PO79 
“Deze afsprakenset betreft zowel de uitwisseling van leerlinggegevens vanuit het LAS 

(leerlingadministratiesysteem) van de school naar de toetsapplicatie van de leverancier van de niet-

methodegebonden toets als de uitwisseling van resultaatgegevens de andere kant op naar het LAS of 

naar een zelfstandig leerlingvolgsysteem of dashboard.” 

Op dit moment gaan diverse gegevens van applicatie naar applicatie, zonder dat de eindgebruiker 

hier controle over heeft. In Umusingi wordt deze route vervangen door een route van Doggybag for 

learning via Gringott Bank en Cornucopia. Het is de vraag of de gebruiker niet een automatische 

toestemming moet kunnen geven om via deze route gegevens binnen de opleiding uit te wisselen. 

Maar hierbij moet de eindgebruiker altijd aan de handrem kunnen zitten en weten welke gegevens 

welke kant op stromen. En de eindgebruiker moet altijd Dory kunnen inzetten. Dat kan nu niet. Een 

leerling in het PO weet niet welke gegevens over hem achterblijven in welke niet-methodegebonden 

toetssoftware. 

6.6 Open Onderwijs API80 
“De afspraak Open Onderwijs API (OOAPI) beschrijft het data-formaat (REST-API en JSON), 

semantiek en syntax waaraan onderwijsinstellingen moeten voldoen om informatie beschikbaar te 

kunnen stellen aan externe partijen.” Deze API richt zich op app-bouwers die studenten deze 

informatie willen kunnen aanbieden. 

Deze API maakt informatie toegankelijk waarbij de organisatie en de app-bouwer gegevens 

uitwisselen, opnieuw zonder de student daarin een rol te geven. App-bouwers kunnen vanuit 

Gringott Bank bepaalde gegevens gebruiken na toestemming om deze te koppelen met gegevens van 

de organisatie om hun app in te richten. Dit levert een privacyvriendelijker oplossing dan de huidige.  

6.7 OSO81 
“Met de Overstapservice Onderwijs (OSO) dragen scholen het OSO-dossier digitaal veilig en snel 

over. De privacy van leerlingen is daarmee meteen goed geregeld.” Maar wat er wordt 

overgedragen? Welke gegevens blijven achter in de vorige onderwijsinstelling? Welke andere 

gegevens moet een nieuwe school hebben, behalve wat een vorige school aanlevert? De eigenaar 

heeft hierin geen enkele rol. Daarom moet ook dit via Gringott Bank lopen, Dory moet altijd kunnen 

worden ingezet en net zoals genoemd in paragraaf 6.5 is het de vraag of de gebruiker niet een 

automatische toestemming moet kunnen geven om via deze route gegevens tussen de gekozen en 

voormalige opleiding uit te wisselen. Maar hierbij moet de eindgebruiker altijd aan de handrem 

kunnen zitten en weten welke gegevens welke kant op stromen. 

 

iud/interne-uitwisseling-deelnemersgegevens-versie-0-4/ 
79 Bureau Edustandaard. (2021c, december 17). Niet-methodegebonden Toetsen PO, conceptversie 0.5. Edustandaard. 

Geraadpleegd op 27 december 2021, van https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/nmg-toetsen-po/nmg-toetsen-

po-05/ 
80 Bureau Edustandaard. (2021b, juni 3). Open Onderwijs API 4.0. Edustandaard. Geraadpleegd op 27 december 2021, van 
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/open-onderwijs-api/open-onderwijs-api-4-0/ 
81 OSO. (2019, 1 november). Snel en veilig overdragen van leerlinggegevens. Overstapservice Onderwijs. Geraadpleegd op 

27 december 2021, van https://www.overstapserviceonderwijs.nl/ 
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6.8 UWLR82 
“De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van 

leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren [tussen] een educatieve applicatie naar het 

leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school.” 

Ook deze standaard kan worden vervangen, mits de in 6.5 en 6.7 genoemde kanttekeningen in acht 

worden genomen: de gebruiker zou wellicht een automatische toestemming kunnen geven om via de 

route via zijn Gringott Bank gegevens binnen de opleiding uit te wisselen. Maar hierbij moet de 

eindgebruiker altijd aan de handrem kunnen zitten en weten welke gegevens welke kant op stromen. 

En de eindgebruiker moet altijd Dory kunnen inzetten. Dat kan nu niet. Een leerling weet niet welke 

gegevens over hem achterblijven in welke niet-methodegebonden toetssoftware. 

6.9 VO-MBO Overstapdossier83 
Deze standaard “heeft als uitgangspunt dat alle instellingen er belang bij hebben om het proces van 

in- en uitschrijven van leerlingen (studenten) en het verkrijgen van adequate 

vooropleidingsinformatie zo efficiënt en accuraat mogelijk in te richten .” Maar ook hiervoor geldt dat 

dit niet direct tussen de instituten hoeft te gebeuren. Dat kan via de Gringott Bank van de leerling. 

Deze meldt zich aan en geeft inzicht in de gegevens die nodig zijn. Deze zijn gedurende het leren al 

via Doggybag for learning uitgekeerd. Directe koppeling is dus niet meer nodig. 

6.10 NEN2035:201484 
Deze norm legt vast op welke wijze informatie uit e-portfolio’s uitwisselbaar moet zijn. Omdat je 

deze informatie deels via hashfuncties zou kunnen registreren en deels als DID kunt toevoegen aan 

een SSI, is ook deze norm niet meer noodzakelijk. Bovendien is deze norm niet breed in gebruik en 

meer een dode letter. Umusingi kan bij vervanging de uitwisseling van dit type gegevens juist 

versterken.  

 

82 Bureau Edustandaard. (2021b, mei 11). Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten 2.3. Edustandaard. Geraadpleegd op 

27 december 2021, van https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/uitwisseling-leerlinggegevens-en-resultaten-

uwlr/uwlr2-3/ 
83 Bureau Edustandaard. (2017b, mei 17). VO-MBO overstapdossier versie 0.3. Edustandaard. Geraadpleegd op 27 

december 2021, van https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/vo-mbo-overstapdossier/vo-mbo-overstapdossier-
versie-0-3/ 
84 NEN. (2014, 1 maart). NEN 2035:2014 nl. Geraadpleegd op 29 december 2021, van https://www.nen.nl/nen-2035-2014-

nl-193294 
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