
 

    
 

Bericht voor besturen in het primair onderwijs 

 

 

Aanleiding 

 

De PO-Raad en stichting Basispoort hebben op 2 juli 2013 overleg gehad over Basispoort. 

De communicatie van Basispoort naar scholen vroeg om meer duidelijkheid en 

transparantie en om die reden had de PO-Raad de stichting Basispoort uitgenodigd voor 

een gesprek. Tijdens dit gesprek zijn de vraagpunten die enkele schoolbesturen hadden 

ingebracht bij de PO-Raad besproken, en heeft Basispoort meer duidelijkheid gegeven. 

Hieronder staat in het kort aangegeven wat Basispoort doet, hoe dit geregeld is en welke 

nadere afspraken zijn gemaakt. 

 

Wat betekent Basispoort voor scholen? 

 

Het initiatief tot de totstandkoming van Basispoort is genomen door een aantal 

uitgeverijen (Malmberg, Noordhoff, ThiemeMeulenhoff en Zwijsen) en schoolleveranciers 

(Alberts Onderwijs, Heutink, KG & Rolf, Reinders Oisterwijk) in het PO, om de toegang 

tot digitaal materiaal zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor alle 

scholen, leerkrachten en leerlingen. 

 

Basispoort streeft geen commerciële doelen na. Via Basispoort worden geen leermiddelen 

verkocht, noch wordt promotie gemaakt voor betaalde producten of diensten. 

 

De activiteiten voor Basispoort zijn in een aparte stichting ondergebracht, omdat het gaat 

om een pre-competitieve samenwerking. De diensten van Basispoort aan scholen zijn en 

blijven gratis.  

 

Komend schooljaar zijn vrijwel alle online lesmaterialen van de grote uitgeverijen 

bereikbaar via één inlog. En het volgend jaar kunnen ook andere uitgeverijen van deze 

voorziening gebruik maken om toegang te verlenen tot hun online lesmateriaal.  

De inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande 

inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve 

belasting van scholen en een verhoogd gebruikersgemak.  

 

Basispoort en gebruik van gegevens 

 

De gegevens die nodig zijn voor Basispoort, zijn doorgaans dezelfde die tot nu nodig zijn 

om te kunnen werken met en toegang te krijgen tot digitale applicaties bij lesmethoden, 

voor gebruik op klassikaal, leerkracht of leerlingniveau. Stichting Basispoort heeft dit 

alles vastgelegd in een gebruikersovereenkomst, die gepubliceerd is op de website van 

Basispoort (help.basispoort.nl). 

 

Bij het inrichten van het Basispoort account kan de ICT-coördinator de 

gebruikersovereenkomst accepteren. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat hij/zij daartoe is 

gemandateerd door het schoolbestuur. Omdat Stichting Basispoort een aparte entiteit is, 

is de overeenkomst aanvullend op de licentieovereenkomsten van de uitgeverijen.  

 

http://www.poraad.nl/
http://help.basispoort.nl)/


De gegevens die worden opgeslagen in Basispoort mogen en zullen enkel en alleen 

gebruikt worden voor het regelen van de toegang tot de applicaties. 

 

Basispoort kan gebruikt worden na uitdrukkelijke toestemming van de onderwijsinstelling 

voor het gebruik van gegevens. Dit betreft gegevens van de school, ICT-coördinatoren, 

leerkrachten en leerlingen. Voor het kunnen waarborgen van 100% toegang is het nodig 

dat elke persoon uniek geïdentificeerd kan worden. De omvang van de daarvoor te 

registreren gegevens is daarop afgestemd. 

Ook zijn gegevens over de school zelf nodig. Voor het onderhoud van deze gegevens 

wordt ook gebruik gemaakt van de bron ASSU.  

In de gebruikersovereenkomst Basispoort (help.basispoort.nl) wordt precies en 

transparant duidelijk gemaakt welke gegevens door Basispoort verwerkt worden. 

 

Koppeling met leerlingadministratiesysteem 

 

Om een en ander gebruiksvriendelijker te maken zijn er ook voorzieningen getroffen voor 

een automatische koppeling met uw leerlingadministratiesysteem. De ICT-coördinator 

kan namens de school Basispoort zelf instellen om al dan niet gebruik te maken van deze 

automatische koppeling. Als afgezien wordt van een automatische koppeling kan de 

school de gegevens ook handmatig uploaden naar Basispoort. 

Vanaf de start van schooljaar 2013/2014 zal het digitale materiaal van de Basispoort  

initiatiefnemers worden ontsloten via Basispoort. Daarna kunnen ook andere uitgevers en 

content leveranciers aansluiten. 

 

PO-Raad en Basispoort 

 

De PO-Raad vindt het belangrijk dat het gebruik van digitale materialen voor alle scholen 

in het primair onderwijs gebruiksvriendelijk is en zo min mogelijk administratieve lasten 

met zich meebrengt. 

 

Daarbij zijn heldere afspraken nodig over de gegevensuitwisseling in de keten en over 

het waarborgen van de privacy van gebruikers. Basispoort en de PO-Raad hebben 

overlegd over de aanscherping van enkele punten uit de Gebruikersovereenkomst. Aan 

het begin van het nieuwe schooljaar zal stichting Basispoort met de PO-Raad overleggen 

over verdere ontwikkelstappen van Basispoort. 

 

Voor ketenbrede afspraken, voorzieningen en toepassing van technische standaarden 

heeft de GEU (Groep Educatieve Uitgeverijen) afgesproken regelmatig in overleg te 

treden met de PO-Raad, als belangenbehartiger van de scholen in het primair onderwijs. 

De PO-Raad zal daarbij worden ondersteund door stichting Kennisnet. 
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