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Executive summary 

This document is the final report of the preliminary process leading to the innovative tender for the 

development of the digital Teachers’ Card to replace and improve the existing physical Teachers’ Card. 

The process ran from March to November 2021 with Addestino acting as the external facilitator for 

PIP. The report contains the fully elaborated results of the trajectory and outlines the innovation 

potential of the envisaged solution from both user and technological points of view. It also provides 

advice on determining the next steps.  

As a first conclusion, the analysis of demand-side needs reveals some key characteristics that the 

solution must fulfil: 

1. Education professionals want a pleasant, practical app that informs them in a relevant way and 

entertains them and connects them with other users. 

2. Benefit providers (shops, museums, …) often do not want any extra implementation on their 

side, the simplest solution that has the least impact on their existing processes is preferred. 

3. The innovative value for the demand side lies in providing more personalised information to 

teachers and user insights to Klasse and benefit providers. To this end, the registration of usage 

data is essential. 

4. For the time now, some of the education professionals indicate still having a desire for a 

physical alternative to the digital Teachers’ Card or wish being able to still order a physical 

card, e.g. during some period of transition. 

As a second conclusion, the supply-side analysis shows that most of the predefined 'basic' 

needs/preconditions for the digital solution are technically feasible and only require standard 

development work. However, to provide the innovative value demanded by the demand side (see 

point 3 above), there are some major technical and non-functional challenges. 

It also appears that setting up a tight integration between the tooling of the providers (cash register 

systems and webshops) and the Teachers’ Card platform is not realistic. This follows on the one hand 

from the technical effort for setting up such an integration and on the other from the enormous 

fragmentation of cash register systems. Both market players and a survey of providers confirm this.  

Finally, it is clear that the realisation of the innovative solution for the digital Teachers’ Card, which 

offers an extension of the functionality of the existing physical Teachers’ Card, requires the registration 

of usage data. It is precisely in this registration that the complexity lies, because in the absence of full 

integration with the sales systems, the education professional must make an effort to make the 

registration successful. Therefore, motivating the education professionals (e.g. by means of an 

innovative recommendation system and well thought-out gamification elements) is the ultimate 

challenge of the sought-after solution. 

It is therefore advisable to work in three different phases in which the risk of the greatest challenges 

is steadily reduced. In a first phase, the search for the right elements to motivate the user plays the 

main role; the value proposition must be worked out. In a second phase, the focus is then on the 

technical feasibility of the usage data capture; by means of several POCs, the proposed concepts prove 

themselves in various realistic usage scenarios. Lastly, in a final phase, the effective iterative 

development of the digital solution can be proceeded with. Since the risk of the most complex steps is 

then already eliminated, the developer can further build the application as usual. 
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Samenvatting  

Dit document is het eindverslag van het voortraject leidend naar de innovatieve aanbesteding voor de 

ontwikkeling van de digitale Lerarenkaart ter vervanging en verbetering van de bestaande fysieke 

Lerarenkaart. Het traject liep van maart tot november 2021 waarbij Addestino optrad als externe 

begeleider voor PIO. Het bevat de volledig uitgewerkte resultaten van het traject en schetst het 

innovatiepotentieel van de beoogde oplossing vanuit zowel gebruikers- als technologisch standpunt. 

Ook geeft het advies in het bepalen van de vervolgstappen.  

Als eerste conclusie blijken uit de analyse van de behoeften aan de vraagzijde enkele centrale 

eigenschappen waaraan de oplossing moet voldoen: 

1. Onderwijsprofessionals wensen een aangename, praktische app die hen op relevante wijze 

informeert en hen entertaint en verbindt met andere gebruikers  

2. Voordeelaanbieders willen veelal geen extra implementatie aan hun kant, de meest 

eenvoudige oplossing met het minste impact op hun bestaande processen heeft de voorkeur 

3. De innovatieve waarde voor de vraagzijde zit in het meer gepersonaliseerd informeren van de 

onderwijsprofessionals en het verschaffen van gebruiksinzichten aan Klasse en de 

voordeelaanbieders. Daarvoor is het registreren van gebruiksdata essentieel 

4. Een deel van de onderwijsprofessionals geeft aan momenteel nog behoefte te hebben aan een 

fysiek alternatief voor de digitale Lerarenkaart of wensen nog een fysieke kaart te kunnen 

bestellen, bvb. gedurende een zekere periode van transitie. 

Als tweede conclusie volgt uit de analyse van de aanbodzijde dat de meeste vooropgestelde ‘basis’ 

behoeften/noden/randvoorwaarden voor de digitale oplossing technisch haalbaar zijn en slechts 

standaard ontwikkelwerk vereisen. Maar om de innovatieve waarde te bieden waar de vraagzijde om 

vraagt (zie punt 3 hierboven), zijn er zowel enkele grote technische als niet-functionele uitdagingen. 

Daarnaast blijkt ook dat het opzetten van een totale integratie tussen de tooling van de aanbieders 

(kassasystemen en webshops) en het Lerarenkaart platform niet realistisch is. Dit volgt enerzijds uit de 

moeite die het opzetten van een dergelijke integratie betreft en anderzijds uit de enorme fragmentatie 

aan kassasystemen. Zowel de marktspelers als een bevraging bij de aanbieders bevestigen dit.  

Tenslotte is duidelijk dat men voor het realiseren van de innovatieve oplossing voor de digitale 

Lerarenkaart, die uitbreiding biedt op de functionaliteit van de bestaande fysieke Lerarenkaart, nood 

heeft aan de registratie van gebruiksdata. Precies in die registratie bevindt zich de complexiteit omdat 

daarvoor, bij gebrek aan een volledige integratie met de verkoopsystemen, de onderwijsprofessional 

moeite moet doen om de registratie succesvol te laten verlopen. Daarom vormt het motiveren van de 

onderwijsprofessionals (bijvoorbeeld aan de hand van een vernieuwend aanbevelingssysteem en 

doordachte gamification-elementen) de ultieme uitdaging van de gezochte oplossing. 

Als volgt is het daarom aangeraden om te werken in drie verschillende fases waarin het risico van de 

grootste uitdagingen steeds wordt teruggedrongen. In een eerste fase speelt de zoektocht naar de 

juiste elementen voor motivering van de gebruiker de hoofdrol; de waardepropositie moet uitgewerkt 

zijn. In een tweede fase wordt vervolgens de focus gelegd op de technische haalbaarheid van de 

gebruiksdata captatie; door middel van enkele POCs bewijzen de voorgestelde concepten zich in 

verschillende realistische gebruiksscenario’s. Tenslotte kan in een laatste fase overgegaan worden tot 

de effectieve iteratieve ontwikkeling van de digitale oplossing. Omdat het risico van de meest 

complexe stappen dan al is weggenomen, kan de ontwikkelaar de applicatie verder uitbouwen. 
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1 Algemene objectieven en werkingskader 

 Achtergrond en doelstellingen  

Dit eindverslag beschrijft alle stappen van het voortraject leidend naar een innovatieve aanbesteding 

voor het PIO project ‘Digitale Lerarenkaart’ en presenteert de synthese van de resultaten. De 

doelstelling van dit eindverslag is het vormen van een basis voor het opmaken van een bestek. Hiertoe 

worden op de marktconsultatie de verschillende projectstakeholders samengebracht met als doel het 

verzamelen van kennis, inzichten en concrete voorstellen vanuit verschillende invalshoeken.  

Dit eindverslag formuleert een antwoord op de volgende vragen:  

▪ Wat behelst het project ‘Digitale Lerarenkaart’?  

▪ Waar ligt het innovatiepotentieel van dit project, zowel vanuit gebruikerstandpunt als   

vanuit technologische invalshoek?  

▪ Wat is de te volgen weg voor een aanbesteding in het kader van PIO?  

Addestino Innovation Management werd door de projecteigenaars (i.e. het Programma Innovatieve 

Overheidsopdrachten (PIO) in samenwerking met het Lerarenkaart-team van Klasse) aangesteld om 

het voortraject van het project rond ‘Digitale Lerarenkaart’, in het kader van het Programma 

Innovatieve Overheidsopdrachten, te faciliteren. Addestino heeft als missie om innovatie te leveren 

aan zijn klanten, end-to-end, vanaf het idee tot het eindresultaat. Deze missie wordt volbracht dankzij 

drie centrale pijlers:  

▪ Addestino omvat een multidisciplinair team dat in staat is om innoverende doorbraken 

te realiseren doorheen business, strategie, technologie en gebruikerservaring.  

▪ Addestino beheerst een iteratieve end-to-end methodologie waarmee risico 

gereduceerd wordt en product- en dienstontwikkeling succesvol versneld wordt.  

▪ Addestino bezit een diepgaande technologische kennis en past die pragmatisch toe in 

verscheidende industriesectoren (informatica, telecom, gezondheidszorg, energie, 

transport, elektronica, enz.) en in verscheidene omgevingen (startups, kmo’s, 

multinationals, universiteiten en overheidsinstellingen).  

Tijdens het voortraject van ‘Digitale Lerarenkaart’ neemt Addestino de rol op van externe begeleider. 

Als externe begeleider faciliteert en coördineert Addestino het voortraject, begeleidt en modereert 

het de workshops en stimuleert het de nodige wisselwerking tussen de verschillende partijen. Als 

externe begeleider treedt Addestino steeds op in het algemeen belang, met als taak om de deelnemers 

aan de marktconsultatie resultaatgericht en op één lijn te krijgen. Daarnaast verschaft Addestino het 

nodige inzicht en de nodige ervaring in het innovatiegebeuren, mede door het aanwenden van een 

weldoordacht plan van aanpak van het voortraject en een methodologie voor de inhoudelijke 

discussies en denkprocessen tijdens de werksessies.  

Dit eindverslag is aldus het resultaat van een gestructureerd proces om het innovatiepotentieel van  

‘Digitale Lerarenkaart’ te bepalen met als doel de vraagstelling naar aanbodszijde te verfijnen en 

hiermee de aankoop van een innovatieve oplossing (en het bestek hiervoor) voor te bereiden.  

Het voortraject van ‘Digitale Lerarenkaart’ loopt van maart tot november 2021 en beslaat op het 

hoogste niveau het volgende proces (Sectie 2.2.4 zoomt verder in op de specifieke details van elke 

stap):  
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1. ‘Scoping’ werksessie met medewerkers van de projectinitiatoren waarbij getracht wordt de 

verschillende probleemstellingen in kaart te brengen en een eerste oplossing te schetsen voor elke 

probleemstelling. Tegelijk wordt bekeken hoe elke probleemstelling kadert binnen de verwachtingen 

van PIO en laat deze sessie toe een eerste maal de maatschappelijke waarde en het 

innovatiepotentieel van elke probleemstelling in kaart te brengen. Uit deze sessie volgt de centrale 

vraagstelling van het project.  

2. Bevraging met gebruikersgroepen (via werksessies en enquêtes) om de noden van de vraagzijde te 

belichten. Deze sessie laat toe het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt verder uit te 

werken, in het bijzonder de gebruikersnoden en de naar toegevoegde waarde geprioriteerde use 

cases.  

Uit de scoping sessie is duidelijk dat hiertoe drie verschillende gebruikersgroepen betrokken zouden 

worden: de onderwijsprofessionals, de voordeelaanbieders en de LK-organisatie (i.e. Lerarenkaart-

organisatie). 

3. Marktanalyse uitgevoerd door Addestino om de use cases op te delen in modules naar gelijkaardige 

oplossingselementen en voor elke module een eerste referentiearchitectuur uit te tekenen door de 

stand van de technologie, belangrijke componenten, noodzakelijke koppelingen na te gaan en 

vervolgens relevante randvoorwaarden te expliciteren. 

4. Marktconsultatie met geïnteresseerde industriepartners en kennisinstellingen om de stand van de 

techniek verder te specifiëren, een inschatting te maken van de risico’s en het innovatiepotentieel 

vanuit technologische invalshoek te bepalen. Deze workshop heeft als opzet om een gestructureerde 

groepsdiscussie tussen de spelers uit de industrie en kenniscentra op gang te brengen, en dit op basis 

van de opgestelde use cases.   

5. Eindverslag van de marktconsultatie opgemaakt door Addestino op basis van alle vergaarde 

informatie tijdens desk research, werksessies en marktanalyse.  

 Deelnemende spelers 

In het kader van de transparantie en het open karakter van de marktconsultatie van ‘Digital Teachers’ 

Card’ worden hieronder de 20 deelnemende bedrijven opgelijst.  

ACA IT-Solutions Infanion 

Appwise x Wisemen Inuits 

askOLI Lunar 

Cronos Public Services Next Apps 

Dioss Smart Solutions Online Solutions Group 

Endare Ordina 

equensWorldline PeopleWare 

Foursevens Riston NV - Plusdeals 

Frontforce Xplore Group 

Inetum-Realdolmen Xumex IT bvba 
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2 Context & Objectieven 

 De projectinitiatoren 

 Klasse - Lerarenkaart 

Klasse is de verantwoordelijke organisatie binnen het departement Onderwijs en Vorming die dit PIO 

project heeft geïnitieerd. Het is een multimediaal onderwijsmagazine dat beoogt 

onderwijsprofessionals en andere onderwijsbetrokkenen te informeren, te waarderen, te versterken, 

te verbinden en te activeren door onafhankelijke, opbouwende journalistiek en herkenbare inspiratie. 

Dit alles doen zo op een aanstekelijke, betrouwbare, positieve, warme en authentieke manier.  

De Lerarenkaart maakt een belangrijk onderdeel uit van het Klasse ecosysteem. Het is een 

gepersonaliseerde beroepskaart voor elke Vlaamse onderwijsprofessional die wordt uitgegeven door 

Klasse. Via de Lerarenkaart wil Klasse aan de onderwijsprofessionals aanbieden: 

▪ een inspiratiebron over het educatief aanbod; 

▪ ondersteuning in de professionele ontwikkeling;  

▪ een teken van waardering. 

 Programma Innovatieve Overheidsopdrachten  

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap 

en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere 

publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO 

overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te 

besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, dat wil zeggen het (laten) ontwikkelen en/of 

aankopen van innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke 

dienstverlening kunnen optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke 

uitdagingen waarvoor ze staan. Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, 

competitievere ondernemingen en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang 

(gezondheid, milieu en energie, veiligheid, …). Concreet begeleidt het PIO andere overheden en 

publieke organisaties bij innovatieve aanbestedingsprojecten en co-financiert ze die innovatie-

aankopen ook à rato van 50%, mits de oplossingen voldoende relevant en innovatief zijn.  

Daarnaast voorziet het PIO in externe consultants om de publieke organisaties te ondersteunen bij het 

voorbereiden van hun innovatie-aankopen. 

Meer informatie is beschikbaar op http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/. 

 

 

 

 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
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 Het voortraject: “Digitale Lerarenkaart” 

 Context en doel van het project  

Elke onderwijsprofessional in Vlaanderen heeft recht op een Lerarenkaart en op dit moment bestaat 

die in de vorm van een fysieke pvc-kaart. Door de onderwijsprofessional van een gepersonaliseerde 

beroepskaart te voorzien wil Klasse, zoals in de voorgaande sectie vermeld, de onderwijsprofessional 

inspireren inzake het educatief aanbod, ondersteuning bieden in zijn professionele ontwikkeling en 

hem tenslotte ook een teken van waardering bieden. 

 

Klasse wil die bestaande fysieke Lerarenkaart digitaliseren. Er wordt bewust gekozen om niet enkel 

naar een ‘app’ als mogelijke oplossing te kijken, maar naar een meer algemene digitale oplossing. De 

digitale Lerarenkaart moet daarbij een rol spelen op drie niveaus: 

▪ Communicatie: Eindgebruikers gepersonaliseerd informeren over het aanbod van 

educatieve, culturele, en commerciële partners vanuit één centrale mobiele plaats 

▪ Gegevensstroom: Voordeelaanbieders en de Lerarenkaart organisatie gegevens en 

inzichten aanreiken over het gebruik van de Lerarenkaart 

▪ Legitimatie: Onderwijsprofessionals kunnen zich gemakkelijk legitimeren bij 

voordeelaanbieders, zowel online als offline 

 

Dit project beoogt voor elk van bovenstaande niveaus duidelijk in kaart te brengen wat de noden zijn 

bij de eindgebruikers alsook bij de voordeelaanbieders. De Lerarenkaart werkt zowel samen met 

educatieve, culturele als commerciële partners (anders dan bvb. de Museumpas en UiTPAS). Klasse 

tracht zo onderwijs-professionals uit hun kot te lokken en handelaars krijgen in symbiose meer 

blootstelling bij potentiële eindgebruikers en hun netwerk. 

 

Merk op dat het informeren van de gebruiker (de communicatie) vandaag ook al op digitale wijze 

gebeurt (bv. met de nieuwsbrief of het overzicht op de Lerarenkaart website) maar de meerwaarde zit 

hier in het gepersonaliseerd informeren en ontsluiten (bvb. via huidige geo-locatie of aan de hand van 

recent gebruikte voordelen).   

 

Naast de noden beschreven in de drie niveaus, wilt de oplossing inspelen op volgende zaken:  

▪ verminderen van de ecologische voetafdruk: elk jaar worden ongeveer 215.000 (weliswaar 

biologisch afbreekbare) fysieke kaarten gedrukt en verspreid over Vlaanderen; 

▪ het succes van de smartphone: dit succes maakt het enerzijds mogelijk om een digitaal 

alternatief te voorzien voor de plastic kaart en vergroot anderzijds de vraag bij gebruikers naar 

dergelijk alternatief omwille van positieve ervaringen met gelijkaardige systemen; 

▪ het ontlasten van de onderwijsprofessional: hij hoeft in geen geval een kaart af te halen in de 

bibliotheek en heeft een lichtere portefeuille; 

▪ het bijdragen aan het plan Vlaanderen Radicaal Digitaal II (2019-2024) waarmee Vlaanderen 

beoogt om zoveel mogelijk digitale dienstverlening richting de burger te realiseren. 

 

Vandaag hebben 215.000 onderwijsprofessionals - inclusief zij die niet gekend zijn in het EPD1, dat zijn 

de zogenaamde NOI (niet-officiële instellingen) personen die bijvoorbeeld werknemer zijn bij een 

 
1 EPD: elektronisch personeelsdossier, dit bevat voor elke gekende onderwijsprofessional persoonlijke gegevens (woonplaats 
burgerlijke stand, …), administratieve gegevens (aanstelling, benoeming, …) en bezoldigingsgegevens. Secretariaten van Vlaamse 
scholen en centra bezorgen deze informatie aan een werkstation van het ministerie van Onderwijs dat de informatie beheert.  
  

https://www.klasse.be/lerarenkaart/
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werking-en-structuur/hoe-werkt-de-vlaamse-overheid/informatie-en-communicatie/vlaanderen-radicaal-digitaal-ii
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internaat en daarom niet noodzakelijk in het EPD gekend zijn - gratis recht op de fysieke Lerarenkaart. 

Ze kunnen die kaart op verschillende manieren in handen krijgen: 

▪ Opgestuurd naar startende onderwijsprofessionals (voordeel: waarderingsgevoel) 

▪ Opgestuurd naar Klasse abonnees samen met het Klasse Magazine 

▪ Af te halen in de lokale bibliotheek (voordeel: contact tussen onderwijsprofessional en bib) 

 

Die bedeling gebeurt elk kalenderjaar, bovendien is er gedurende het jaar hernieuwing van het proces 

na opvragen van nieuwe gegevens. Uiteindelijk heeft 68% van alle rechthebbenden de kaart in zijn 

bezit. Van de 20.000 persoonlijke abonnees op het Klasse Magazine gaf 10% aan dat het opgestuurd 

krijgen van de Lerarenkaart meespeelt in de reden dat ze zich abonneren op het magazine.  

 

Dit project moet de evidente besparing van het vermijden van het drukken en verdelen van de 

Lerarenkaart tegenover de impact en kosten zetten van het opmaken en onderhouden van een digitaal 

alternatief. 

 

Daarnaast is er ook onderzoek nodig naar de perceptie van de fysieke kaart, die vele gebruikers altijd 

meedragen in hun portefeuille. Als onderdeel van dit project zal onderzocht worden wat het verlies 

zou zijn om de fysieke kaart volledig te schrappen dan wel een parallelle digitale oplossing te voorzien. 

 

De digitale oplossing ambieert op vlak van doelpubliek: 

▪ meer gebruikers te verwerven en de ervaring van gebruiksgemak verbeteren (belangrijk 

daarbij is het overbodig maken van het afhalen van de fysieke kaart); 

▪ intensiteit van het huidige gebruik van de kaart te verhogen door het aanbod relevanter te 

ontsluiten in de digitale oplossing (bvb. via geo-locatie, push notificaties,…) om zo frequenter 

gebruik van de ‘kaart’ aan te moedigen. 

 

Tenslotte moet de uiteindelijke oplossing de LK-organisatie in staat stellen om:  

▪ het gebruik van de Lerarenkaart (legitimatie) te vergemakkelijken voor onderwijsprofessional 

en voordeelaanbieder, zowel online als aan de fysieke kassa, zodat meer 

onderwijsprofessionals de kaart optimaal gebruiken; 

▪ het aanbod beter te ontsluiten bij onderwijsprofessionals, bijvoorbeeld door relevante 

aanbevelingen te geven op basis van locatie, interesses of gedrag; 

▪ het merk Lerarenkaart op een duidelijke manier uit te spelen bij de stakeholders; 

▪ het productie proces, dat nu vasthangt aan de fysieke Lerarenkaart, te vereenvoudigen door 

het (gedeeltelijk) te elimineren. 
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 De huidige situatie (AS-IS) van de Lerarenkaart 

Voor het in kaart brengen van de huidige situatie (verder naar verwezen als “AS-IS”), volgt hieronder 

een schema dat de verschillende actoren (Klasse, Onderwijsprofessionals en Voordeelaanbieders) en 

hun interacties beschrijft. Daarin komt de essentiële huidige werking van de Lerarenkaart naar voor:  

▪ Actieve onderwijsprofessionals kunnen zich legitimeren met een Lerarenkaart 

▪ Partners kunnen vrijblijvend voordelen aanbieden aan Lerarenkaart-houders  

▪ De LK-organisatie (Klasse) voorziet een platform voor deze interactie tussen LK-houders en 

voordeelaanbieders. Zo voorziet Klasse een overzicht en communiceert ze rechtstreeks 

richting LK-houders over het aanbod en verzorgt ze de verdeling van de fysieke kaarten aan de 

gerechtigde onderwijsprofessionals. 

Aanvullend bij bovenstaand schema wordt hier ingezoomd op het contact tussen het blok “Klasse” en 

het blok “Voordeelaanbieders”. Zoals aangegeven op het schema kunnen nieuwe voordeelaanbieders 

zich online (op de site van de Lerarenkaart) registreren aan de hand van een registratieformulier. Zodra 

een organisatie erkend is als voordeelaanbieder gebeurt de communicatie tussen de 

voordeelaanbieder en de LK-organisatie voornamelijk via mail of telefonisch. In sommige gevallen 

wordt een fysiek bezoek van de LK-organisatie bij de voordeelaanbieder ingericht ter bevordering van 

het begrip van de situatie van de partner. 

 Scope van het voortraject 

Klasse wil met dit PIO project een innovatieve overheidsopdracht voorbereiden om een digitalisering 

van de Lerarenkaart te onderzoeken. Zoals vermeld hierboven moet die digitale Lerarenkaart haar rol 

spelen op drie niveaus: communicatie, gegevensstroom en legitimatie.  

Het project beoogt voor elk van deze niveaus duidelijk de noden in kaart te brengen bij zowel 

eindgebruikers, aanbieders als bij de Lerarenkaart organisatie zelf. Op basis van deze noden wordt 

Figuur 1: Schema voor huidige werking van Lerarenkaart systeem 
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vervolgens onderzocht (door middel van analyse en consultatie van de markt) in welke richting het 

traject zich best kan bewegen.  

 Gevolgd proces tijdens het voortraject 

Om tot een succesvolle verkenningsoefening te komen, wordt een gestructureerd voortraject 

doorlopen om de vraag- en aanbodzijde scherper te stellen. Het voortraject van het “Digitale 

Lerarenkaart”-project heeft volgende specifieke doelstellingen: 

1. Bepalen van de precieze scope van het project. 

2. Analyseren van de vraagzijde: Wat is de huidige situatie? Wie zijn de verschillende 

gebruikersgroepen en wat zijn hun behoeften en noden? Wat zijn mogelijke verbeteringen? 

Deze behoeften worden vertaald naar functionele en technische vereisten van een mogelijke 

nieuwe oplossing. 

3. Analyseren van de aanbodzijde: Op welke manier kan de aanbodzijde de geïdentificeerde 

noden en behoeften invullen? 

4. Bepalen van aangewezen vervolgstappen gebaseerd op hierboven beschreven exploratie. 

Om deze doelen te bereiken worden in detail de volgende stappen doorlopen in het voortraject: 

Stap 1: Scherpstellen van de scope van het voortraject  

Het formuleren van de scope en het doel van de exploratie. Deze stap biedt een concreet antwoord 

op de vraag: Welk probleem dient er opgelost te worden? 

Hiertoe werd op 16/03/2021 een eerste vergadering georganiseerd met vertegenwoordigers van EWI 

(PIO), Klasse en Addestino. 

Stap 2: In kaart brengen van de As-Is situatie  

Om de huidige operationele situatie (cfr. Sectie 2.2.2) van de Lerarenkaart volledig te begrijpen wordt 

een sessie ingericht waarin in detail het proces (logistiek & technisch) van bedeling tot ingebruikname 

besproken wordt. Klasse voorziet daartoe documentatie met toelichting van As-Is situatie.  

Aan de hand van de vergaarde informatie wordt een schematische voorstelling gebouwd, die een 

compleet beeld biedt van de huidige manier van werken en de rol van de betrokken actoren en tools. 

Stap 3: Valideren en prioriteren van gebruikersnoden (eindgebruikers: onderwijsprofessionals) en 

procesverbeteringen door het opstellen en scoren van use cases vanuit gebruikersstandpunt  

In twee interactieve workshops worden procesverbeteringen en gebruikersnoden voor de 

Lerarenkaart in kaart gebracht. Daartoe worden groepen van 20 onderwijsprofessionals uitgenodigd 

(die geselecteerd worden om de diverse groep onderwijsprofessionals zoveel mogelijk af te dekken). 

In deze workshops is het essentieel om een open vizier te hebben voor de noden van de 

onderwijsprofessionals, er wordt expliciet gepeild naar alle opties die de eindgebruikers zien voor het 

digitaliseren van de Lerarenkaart, niet meteen een vernauwing tot ‘een app’. Hiertoe vertellen de 

onderwijsprofessionals over:  

▪ AS-IS: hoe zien zij het huidige gebruik van de Lerarenkaart? Wat vinden ze goed?  

▪ IDEALEN: wat zou er kunnen verbeteren aan de Lerarenkaart in haar huidige vorm?  

▪ TO-BE: wat is belangrijk voor hen gegeven de evolutie naar een digitale oplossing?  
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Use cases worden geformuleerd en gestaafd, vervolgens worden scores gegeven en beargumenteerd 

door de deelnemende onderwijsprofessionals, om de noden op te lossen en processen te verbeteren, 

met focus en debat rond de meest interessante use cases. Deze workshops werden georganiseerd op 

21/04/21 en 28/04/21.  

Stap 4: Survey voor het kwantitatief ondersteunen van de essentiële bevindingen afgeleid uit de 

ontdekte gebruikersnoden 

Een aparte survey wordt opgesteld ter bevraging van een grotere groep onderwijsprofessionals. Daarin 

wordt zowel het huidige gebruik als het toekomstige gebruik (inclusief enkele mogelijke features van 

de digitale Lerarenkaart) geëvalueerd (cfr. Sectie 3.5.1). 

Stap 5: Valideren aanbiedersnoden en procesverbeteringen door interviews met voordeelaanbieders 

Tijdens online en telefonische interviews met verschillende voordeelaanbieders (middelgrote Vlaamse 

musea, pretparken en meer traditionele commerciële aanbieders) wordt gepolst naar de noden die zij 

hebben met betrekking tot de Lerarenkaart. Hieruit worden vervolgens opnieuw use cases 

gedistilleerd. Deze workshops gingen door in de tweede helft van mei. Additioneel werd in juni een 

survey uitgestuurd naar de aanbieders ter bevraging van het gebruik van de kassasystemen (cfr. Sectie 

3.5.2). 

Stap 6: Valideren en prioriteren van noden en randvoorwaarden langs de kant van de Lerarenkaart 

organisatie door het opstellen en scoren van use cases vanuit de vraagzijde  

In deze sessie wordt ingezoomd op: 

i. vereisten doorheen de volledige lifecycle van de oplossing, 
ii. randvoorwaarden omtrent verzameling & beheer van gegevens, 

iii. integratie met bestaande IT set-up en voorziene uitbreiding zoals met het lopende 
SSO-project (SSO: single sign-on, het project beoogd één platform te voorzien volgens 
het welke leerkrachten zich kunnen identificeren) met oog voor data-veiligheid 

Daartoe worden use cases opgesteld, de relevante use cases worden gescoord naar belang. 

Deze workshop vond plaats op 27/05/21 (met vervolgsessie op 03/06) in aanwezigheid van dezelfde 

deelnemersgroep als de eerste workshop met bijkomstig ook mensen van het SSO (overkoepelend en 

proces specialist), de DPO van AGODI en een technische developer van de LK-organisatie. 

Stap 7: State of the Art   

Een onderzoek naar de stand van de techniek en welke state-of-the-art oplossingen vandaag worden 

aangeboden en door wie. Dit gebeurt aan de hand van een web search en in-house expertise. Hieruit 

volgt een referentie architectuur, mogelijke oplossingssets en lijsten van spelers per oplossingsset. Dit 

onderzoek wordt gebruikt ter voorbereiding van de marktconsultatie. 

Stap 8: Marktconsultatie  

Een workshop met spelers uit de industrie evenals deelnemers van Klasse en het Departement EWI 

(PIO) als observator.  De uitnodiging voor de marktconsultatie werd begin juli 2021 ruim verspreid via 

e-notification, de PIO-nieuwsbrief, en het ruimere PIO-netwerk. Daarnaast werd de uitnodiging 

rechtstreeks bezorgd aan de potentiële leveranciers die in de marktanalyse (stap 7) werden 

geïdentificeerd.  

De consultatie heeft als opzet om een gestructureerde groepsdiscussie tussen de spelers uit de 

industrie en kenniscentra op gang te brengen, en dit op basis van de opgestelde use cases.  Hierdoor 
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kan een duidelijk beeld gevormd worden van de verschillende oplossingen die een antwoord kunnen 

bieden op de noden, en de moeilijkheden en technische risico’s die de marktspelers typisch 

verwachten tijdens het uitrollen van een oplossing.  

De marktconsultatie vond online plaats op 28/09/2021, hierbij tekenden 20 bedrijven present (zie 

Sectie 1.2). 

 

Stap 9: Synthese en intern advies  

In laatste instantie worden de resultaten van de volledige analyse (vraagzijde en aanbodzijde) gebruikt 

om een samenvatting te formuleren en een advies op te stellen voor het verdere traject. 
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3 Bepalen van noden vanuit de vraagzijde 

Met de input van de onderwijsprofessionals, aanbieders, de Lerarenkaart organisatie, de 

ontwikkelaars van SSO en de DPO van AGODI worden de belangrijkste gebruikersvereisten opgelijst in 

de vorm van een niet-exhaustieve lijst van use cases. Op deze manier wordt getracht een eerste 

algemeen beeld te schetsen van de doelstellingen van het project, en een eerste richting aan te geven 

voor de exploratie. De secties hieronder beschrijven stapsgewijs welke groepen op welke manier 

bijdrage leverden voor de lijst van noden die in Sectie 3.2 gegeven wordt. 

 Identificeren van gebruikersgroepen en bevragingsvormen 

Deze sectie beschrijft de verschillende groepen die geraadpleegd werden voor het capteren van de 

noden aan de vraagzijde van de Digitale Lerarenkaart. Daartoe behoren de onderwijsprofessionals, 

voordeelaanbieders, de LK-organisatie en relevante partners binnen SSO, DPO en AGODI. Daarnaast 

wordt aangegeven op welke manier de groepen bevraagd worden.  

 Onderwijsprofessionals 

Voor de bevraging van de onderwijsprofessionals werden voor twee afzonderlijke workshops telkens 

een twintigtal personen uitgenodigd.  Die personen werden geselecteerd uit het brede gamma aan 

onderwijsprofessionals (startende leerkrachten, leerkrachten uit middelbaar onderwijs, leerkrachten 

uit beroepsonderwijs, leerkrachten uit basisonderwijs, mensen van secretariaat, …). De workshops 

gingen uiteindelijk door met telkens een groep van een zevental onderwijsprofessionals.  

Omdat in dergelijke workshop groep slechts een beperkte groep personen (mogelijks niet 

representatief) kan bevraagd worden, is gekozen om ook een survey te lanceren om meer zicht te 

krijgen op de volledige populatie onderwijsprofessionals. Sectie 3.5 bespreekt de resultaten van de 

survey.  

 Voordeelaanbieders 

Voor de bevraging van de voordeelaanbieders wordt gewerkt met afzonderlijke interviews (of in kleine 

groep), zodat de verschillende soorten aanbieders hun verhaal breed genoeg kunnen doen en daarin 

zo min mogelijk beïnvloed werden door andere aanbieders. Omdat niet gewerkt wordt met één 

gemeenschappelijke workshop is het belangrijk om de voordeelaanbieders steeds op een zelfde 

manier context te geven zonder hen te beïnvloeden. Daartoe is een reeks van hoofdvragen opgesteld 

die aan elke partner (of groep van partners) worden voorgelegd:  

1. Wat doen ze als organisatie/bedrijf/zaak vandaag & met hoeveel werknemers werken ze? 

2. Hoe past de Lerarenkaart in hun verhaal? 

3. Wat vinden ze goed aan de Lerarenkaart en moet zeker hetzelfde blijven? 

4. Wat vinden ze minder goed aan de Lerarenkaart en zouden ze willen veranderd zien? 

5. Wat vinden ze er van als de Lerarenkaart zou vervangen worden door een digitale oplossing? 

Met de input die verzameld uit deze 5 vragen wordt vervolgens een vertaalslag gemaakt naar use cases 

(voornamelijk de input uit vraag 3, 4 en 5 is daartoe relevant). Het doel is met deze use cases als 

weerspiegeling van de gevraagde functionaliteit verder te kunnen gaan richting analyse en consultatie 

van de markt. De uiteindelijk gedistilleerde use cases zijn te lezen in Sectie 3.2 in Tabel 1.  

Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de geïnterviewde partijen per segment van type 

partner om de lezer een idee te geven over de bronnen van de verzamelde use cases aan de kant van 

de voordeelaanbieders. Per type partner (of per partner apart wanneer relevant) wordt ook al 
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verwezen naar de use cases die in de interviews het sterkst naar voor komen. Doel van onderstaande 

paragrafen is dus geenszins een samenvatting van de interviews in hun geheel. 

 Grote musea 

Dit segment bevat de grote museumorganisaties die centraal bestuurd worden. In dergelijke 

organisaties werken mensen die expliciet bezig zijn met het nadenken over: PR, events, communicatie 

en (digitale) verkoop. De relatie met de Lerarenkaart is waardevol vooral door de publicatie van 

nieuwsbrieven en algemene berichtgeving over de nieuwe content. Grote organisaties bieden 

daarenboven vaak lespakketten aan (zowel digitaal als fysiek). Belangrijk voor deze organisatie is 

daarnaast vooral het (proactief) inzicht op de reden waarom een onderwijsprofessional een museum 

bezoekt. Hoe beter zij hun bezoekers kunnen opvolgen en begrijpen, hoe beter ze kunnen inspelen op 

de noden van de bezoekers. Onderwijsprofessionals krijgen korting of mogen vaak zelfs gratis binnen. 

Dit soort spelers is vooral geïnteresseerd in het ontlasten van de fysieke kassa’s en wil daar de juiste 

set-up voor voorzien (bvb. online validatie van Lerarenkaart cfr. UC-A.5).  

 

▪ Stad Antwerpen 

De stad Antwerpen heeft binnen de pijler cultuur een departement “Marketing & 

Communicatie” waar 26 mensen werken. Dit departement werkt centraal voor een 15-tal 

stedelijke bibliotheken, 9 cultuurcentra en 12 stedelijke musea op ongeveer 30 locaties. 

Binnen dat departement is er een team “Verkoop” gedefinieerd dat verantwoordelijk is voor 

alles wat ticketing in de winkels en marketing acties voor die locaties aangaat. Dat centrale 

team volgt ook de werking met de Lerarenkaart op voor al de beheerde locaties. 

 

Hun samenwerking met de LK-organisatie beoogt vooral om meer visibiliteit te verkrijgen bij 

het publiek van de Lerarenkaart. Als daarnaast ook meer data (bvb. vakdomein van de LK-

houder, eerder bezochte expo’s…) kan verzameld worden over de bezoeker, is dat mooi 

meegenomen (UC-A.9, A.12). Graag willen ze proactief kunnen weten waarvoor een LK-

gebruiker op bezoek komt zodat ze kunnen inspelen op diens noden.  Een betere follow-up 

van de bezoeken zou goed zijn: dan kunnen ze uitdrukken wat de ‘return’ is van het aanbieden 

van gratis toegang aan onderwijsprofessionals (UC-A.10, A.11). 

Voor het werken met een digitale LK is het belangrijk dat de baliemedewerkers nog steeds op 

een vlotte manier visuele controle kunnen doen van de kaart aan de hand van naam, 

geldigheid en een foto van de gebruiker (UC-A.1) of aan de hand van een QR-code (UC-A.2). 

 

 Middelgrote musea 

Dit segment bevat eveneens musea maar hier gaat het niet om een grote spatiaal verspreide 

organisatie. De middelgrote musea bestaan uit musea die op 1 locatie gevestigd zijn en daar elk jaar 

een relatief groot aantal bezoekers ontvangen. De Lerarenkaart speelt voor deze musea voornamelijk 

een rol in het aantrekken van groepen door onderwijsprofessionals makkelijk kennis te laten maken 

met het museum. Vaak zijn voor de groepen specifieke educatieve modules uitgewerkt die bovendien 

verbonden zijn aan de opgelegde eindtermen.  Daarnaast willen ze via de Lerarenkaart ook een kans 

tot bijscholing aanbieden aan onderwijsprofessionals.  

Qua identificatie bij hun bezoek volstaat typisch het fysiek tonen van de Lerarenkaart (UC-A.1) ook een 

QR-code scannen met een smartphone zou mogelijk zijn (UC-A.2). Belangrijk is daarbij dat de kaart niet 

te vervalsen is (UC-A.6). Ze voeren ook steeds in hun kassasysteem in dat het gaat om een 

lerarenbezoek, daarom is ook een integratie van de digitale LK met het kassasysteem een mogelijks 
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interessante piste (UC-A.8). Ze benadrukken dat het verkrijgen van feedback van de 

onderwijsprofessionals een mooie extra zou zijn, bijvoorbeeld voor het verbeteren van gidsbeurten 

(UC-A.9). Meer informatie krijgen over de bezoekende onderwijsprofessionals (type school, 

vakdomein, eerder bezochte expo’s,…) wordt als een waardevolle extra gezien (UC-A.10). 

▪ Zwin Natuurpark 

Het Zwin is een natuurpark met betalende toegang, de omliggende polders zijn wel gratis te 

betreden. Tot 2016 zaten de vogels er in kooien maar sindsdien zijn ze vrijgelaten en kunnen 

bezoekers ze observeren vanuit kijkhutten. In het gebouw is ook een bezoekerscentrum met 

een tentoonstelling waarvan de inhoud verandert. Van een twintigtal totaal aantal 

werknemers zet een werkgroep van een handvol mensen zich in voor workshops en 

schoolmodules. 

 

▪ Gallo-Romeins museum 

Het Gallo-Romeins museum biedt een tentoonstelling vanaf de prehistorie tot 500 n.C. In het 

museum worden workshops en audiotours georganiseerd. Jaarlijks komen ongeveer 30.000 

leerlingen langs in schoolverband. De organisatie heeft een veertigtal werknemers en daarvan 

zijn specifiek voor het educatieve luik een handvol mensen in dienst. 

 

▪ Belvue  

Het Belvue museum in Brussel bespreekt de geschiedenis van België. Hierbij worden, naast het 

interessante verleden, ook actuele aspecten bekeken door een historische bril. Het museum 

heeft steeds een vaste en een tijdelijke tentoonstelling waarvoor ook workshops 

georganiseerd worden. De organisatie bestaat uit 15 werknemers waarvan ook gedetacheerde 

onderwijsprofessionals. Jaarlijks trekt het een honderdduizendtal bezoekers waaronder veel 

groepen leerlingen.  

 

 Kleine musea 

De kleinere musea zijn qua situering en marktoriëntatie zeer gelijkaardig aan de middelgrote musea. 

Het grootste verschil ligt in het meer beperkte aantal medewerkers en jaarlijkse bezoekers. Via de 

Lerarenkaart proberen deze musea meer onderwijsprofessionals naar hun museum te lokken in de 

hoop hun warm te maken voor een toekomstig schoolbezoek. Onderwijsprofessionals krijgen hun 

voordeel toegekend na vertoon van hun kaart. Er wordt ook educatief materiaal voorzien om de 

voorbereiding van de onderwijsprofessional voor een eventueel klasbezoek te verlichten. 

Verder zijn lerarendagen en specifieke acties zeer gunstig voor de visibiliteit van de musea. 

▪ Navigo 

Navigo is het visserij museum in Oostduinkerke. Het museum trekt zo’n 50.000 bezoekers per 

jaar, een kleine helft daarvan bestaat uit schoolgroepen. Daarvan komen er vooral veel van 

zeeklassen (museum makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer aan de kust). Het museum 

heeft een vijftiental medewerkers wanneer het volledig geopend is, op dit moment is een 

nieuwe vleugel in aanbouw waardoor het museum gesloten is.  

 

Navigo organiseert jaarlijks een zomeractie voor onderwijsprofessionals die telkens een groot 

succes is met dank aan de visibiliteit van de advertenties uitgestuurd via de LK-organisatie. De 

organisatie benadrukt dat een digitale oplossing niet voor vertraging mag zorgen aan de kassa, 

dat komt de ervaring van de gebruiker ten slechte. Daarom liefst een visuele check (UC-A.1). 

Ze vinden het ook niet erg als er eens een foutje gebeurt bij de validatie, liever dat dan te 
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streng op te treden. Ze zouden het zeer handig vinden moesten ze via de digitale oplossing in 

staat zijn om alle LK-houders in een bepaalde straal rond het museum te kunnen uitnodigen 

(UC-A.14, A.15). Die zouden ze dan voorstellen om een soort “ambassadeurs” te worden die 

binnen hun school verantwoordelijk zijn om reclame te maken voor uitstappen naar Navigo in 

ruil voor gratis toegang tot evenementen georganiseerd door het museum. 

 

 Pretparken 

Pretparken maken deel uit van de entertainment sector. Omdat pretparken ook bezocht worden door 

klassen en scholen, voorzien deze ook vaak educatieve modules om onderwijsprofessionals (of andere 

uitstapverantwoordelijken) over de streep te trekken. Omdat deze organisaties beseffen dat hun 

bezoekers liefst zo weinig mogelijk in een rij staan tijdens hun bezoek, wordt ticketverkoop liefst 

volledig op voorhand geregeld. Een vorm van online validatie van de Lerarenkaart is daartoe dus 

cruciaal (UC-A.5). Er is wel nog een onderscheid tussen parken waar alle validatie van de kaart online 

gebeurt (nooit “show your card” principe) en die waar aan de toegangspoorten nog een manuele 

controle gebeurt. Het belangrijkste aan de samenwerking met de Lerarenkaart is voor hen de 

communicatie naar de doelgroep van Vlaamse onderwijsprofessionals (UC-A.14, A.15, A.16). 

▪ CDA Parken 

De CDA parken (Walibi, Aqualibi, Bellewaerde en Bellewaerde Aquapark) zijn eigendom van 

een Franse organisatie: Companie des Alpes. Die organisatie is wereldleider in de 

entertainment sector, ze hebben ook skistations en wassenbeelden musea over de rest van de 

wereld. Vanuit die positie hebben ze ook technische kennis die ze overdragen/verkopen aan 

andere parken/evenementen (bv. de Olympische Winterspelen in Sotsji).  

Specifiek voor de parken in België trekken ze jaarlijks ruim een miljoen bezoekers aan in zowel 

Walibi als in Bellewaerde. Daarvan zijn er enkele tienduizenden scholieren in schoolverband 

voor zowel Walibi als voor Bellewaerde. Communicatie is absoluut cruciaal. Ze zijn sterk bezig 

met brand-awareness: waar Walibi vooral “staal en sensatie” moet uitstralen is Bellewaerde 

eerder een “familie hybridepark”. Communicatie gebeurt steeds naar drie verschillende 

culturen: Vlaams, Waals en Frans.  

 

Voor CDA parken is vooral het communicatiepakket dat de LK-organisatie aanbiedt absoluut 

cruciaal. Het zou boeiend zijn om met de digitale oplossing nog meer te meten van en over de 

gebruikers (UC-A.10, A.12). Ze willen aan de hand van die informatie het doelpubliek nog beter 

kunnen bereiken en dat op een gepersonaliseerde manier waar ze zelf controle over hebben. 

Dat kan tijdens het bezoek (bvb. communicatie via een app over een rustig plekje waar 

onderwijsprofessionals kunnen verzamelen) (UC-A.13) maar ook na het bezoek (UC-A.14, 

A.15). 

 

▪ Plopsaland 

De Plopsaland parken trekken jaarlijks in totaal een paar miljoen bezoekers. Meer dan een 

derde van dat bezoekersaantal komt van Plopsaland De Panne. In het park in De Panne werken 

ongeveer een tweehonderdtal mensen zonder de operationele seizoen medewerkers. Tickets 

voor de parken kunnen online gekocht worden maar eventueel ook aan een aparte kassa ter 

plaatse. Bij het binnengaan van de toegangspoorten gebeurt nog een manuele controle van 

het ticket en eventuele voordeelrechten. 
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De organisatie hoopt om via de digitale oplossing, naast nog betere visibiliteit, ook meer data 

over de bezoekers te kunnen verkrijgen (bvb. opsplitsing tussen primaire en secundaire 

schoolgroepen) (UC-A.13). 

 Traditioneel commerciële bedrijven 

De traditioneel commerciële bedrijven zijn niet bezig met het aantrekken van schoolgroepen zoals de 

voorgaande segmenten. Het centrale doel van de samenwerking met de Lerarenkaart is om via de 

communicatiekanalen meer onderwijsprofessionals aan te trekken als klant. Sommige van de partners 

verkopen producten die boeiend kunnen zijn voor bepaalde onderwijsprofessionals (bvb. 

luisterverhalen) waar andere meer algemene producten verkopen (bvb. schoenen). Sommige van de 

bedrijven zijn geïnteresseerd om te weten wie bij hen aankopen doet en willen mensen met hetzelfde 

profiel beter kunnen bereiken (UC-A.10, A.12). Tenslotte moet een onderscheid gemaakt worden 

tussen de bedrijven die eerder gericht zijn op fysieke verkoop en zij die vooral online verkopen. 

▪ Torfs 

Torfs is marktleider in de rechtstreekse verkoop van schoenen in België en Vlaanderen. Ze 

geloven in het uitgesproken familiewinkel concept. Ze geloven in analoge verkoop met self-

service waarbij extra hulp beschikbaar is en dat in winkels gelegen in de periferie zodat 

parkeren gemakkelijk is. Daarnaast hebben ze ook meer traditionele, kleinere stadswinkels 

omdat ze geloven dat die in de toekomst aan populariteit zullen winnen. Op dit moment is 

75% van hun verkoop analoog. Op vlak van e-commerce zijn ze op Zalando na ook de grootste 

verkoper van schoenen. Bij samenwerking met partners werken ze veelal met vouchers die 

gekocht worden door de partners; deze verdelen die dan verder onder hun gebruikers. Dat 

staat hun toe een goed zicht te krijgen op wat welke partnerships opleveren.  

 

Het lijkt Torfs zeer waardevol om een link te kunnen leggen tussen welke schoenen door welk 

type onderwijsprofessionals gekocht worden (UC-A.11, A.12) daartoe is een integratie met het 

kassasysteem een vereiste (UC-A.8). Met die informatie zou het dan liefst zelf rechtstreeks 

communiceren met de LK-houders (UC-A.15, A.16). 

 

▪ Illocare 

Illocare is een merk dat uitgaat van het bedrijf Illochroma (grootste etiket drukker ter wereld). 

Sinds de uitbraak van het coronavirus maakt het bedrijf mondmaskers en verkoopt het die in 

België. De mondmaskers zijn van medische kwaliteit. De verkoop gebeurt deels via apothekers 

maar vooral via hun webshop. Het bedrijf heeft ongeveer 70 werknemers waarvan enkelen 

werken in de achtergrond en de rest in productie. 

 

Illocare geeft ook aan dat het waarde ziet in een mogelijkheid om zelf visuals en content van 

hun pagina op de Lerarenkaart website aan te passen (UC-A.17) om zo vlotter aanpassingen te 

kunnen doen. 

 

▪ Geluidshuis 

Geluidshuis is een audio productiehuis & uitgeverij. Ze maken o.a. radiospots, muziek voor 

reeksen, podcasts, hoorspelen, … De hoorspelen worden erg gesmaakt bij scholen omdat het 

onderwijsprofessionals helpt om op een creatieve, verfrissende manier om te gaan met de 

leerstof. Het bedrijf werkt meestal in opdracht van een klant maar er zijn ook eigen producties. 

In totaal werken er een tiental interne werknemers. 
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Het geluidshuis geeft aan dat het baat zou hebben bij een meer rechtstreekse 

communicatielijn richting de LK-houders. Meer specifiek zouden ze dan bijvoorbeeld één 

bepaalde groep onderwijsprofessionals bereiken met reclame voor een specifiek luisterboek 

(UC-A.13, 16). Meer weten over interesses (bvb. aan de hand van bezochte musea) van 

onderwijsprofessionals kan daarbij ook interessant zijn (UC-A.8). Qua identificatie is het voor 

hen belangrijk dat de online validatie eenvoudig kan verlopen met een generische code 

specifiek voor hun organisatie (UC-A.4) 

 

 Kleine commerciële bedrijven 

Het segment van de kleine commerciële bedrijven behandelt de kleine zaken (vijf of minder 

medewerkers). Deze zaken vinden het in het algemeen nuttig om onderwijsprofessionals een voordeel 

aan te bieden in ruil voor de visibiliteit die ze krijgen bij onderwijsprofessionals. Sommige zaken 

hebben daarenboven een aanbod dat ook interessant kan zijn voor scholen. Via de Lerarenkaart hopen 

ze meer aandacht te trekken van onderwijsprofessionals en scholen. Over het algemeen volstaat voor 

hun dat een onderwijsprofessional zijn kaart toont (of zelfs gewoon mondeling aangeeft dat hij/zij 

leerkracht is). Voor vele zaken is het gebruik van de Lerarenkaart zo beperkt dat het vooral cruciaal is 

dat er geen extra last (scannen, apparatuur voorzien, codes invoeren) meekomt met de introductie 

van een digitale oplossing (UC-A.1). 

▪ Optiek Van Bignoot 

Optieker met 1 fysieke handelszaak waar drie mensen werken. 

 

▪ VKT Tuinmachines 

Al 10 jaar een eenmanszaak die in bijberoep de verkoop en onderhoud van tuinmachines doet. 

Zijn fysieke zaak bevindt zich thuis aan zijn werkatelier. Geen webshop omdat hij persoonlijk 

advies cruciaal vindt bij een aankoop. 

 

▪ Depauw taalvakanties 

Biedt buitenlandse taalvakanties aan voor kinderen (ski & taal, rondreis vakantie …). Heeft 

twee vaste medewerkers op bureau en een 100-tal tijdelijke vrijwilligers die de kampen 

begeleiden. De vakanties zijn online of telefonisch te boeken.  

 

▪ Kayaks Korenlei 

De eigenaar baat een hostel uit en verhuurt daarbij ook kayaks aan de Korenlei in Gent.  
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 LK-organisatie en relevante partners 

In werksessies met de Lerarenkaart organisatie werden ook de ontwikkelaars van een Single Sign-On 

(SSO) en de Data Protection Officier (DPO) van AGODI (Agentschap voor onderwijsdiensten) betrokken. 

Daar worden use cases opgesteld die de noden vanuit organisatorisch standpunt uitdrukken. Hierbij 

komen ook randvoorwaarden aan bod die het speelveld verkleinen waarin de oplossing kan worden 

gebouwd.  

Ter duiding hieronder de rol van de vernoemde partners:  

▪ Ontwikkelaars van SSO voor het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 

Deze werden betrokken opdat de integratie van de SSO en de digitale Lerarenkaart in de 

toekomst zo vlot mogelijk verloopt. 

▪ Data Protection Officer van AGODI 

Klasse verkrijgt vandaag de gegevens voor de aanmaak van een deel van de lerarenkaarten (zie 

Figuur 1 in Sectie 2.2.2) van AGODI via een APEX applicatie. Dat gebeurt via een specifiek 

protocol. Afhankelijk van de data en integratie met de SSO is het noodzakelijk om de 

gegevensverwerking in het kader van de Digitale Lerarenkaart te evalueren.  

De lijst van de effectieve use cases die volgen uit deze sessie is te vinden in tabel 1 en 2 van Sectie 3.2.  
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 Lijst van opgestelde use cases 

Deze sectie bevat de tabellen met de use cases die in de hierboven beschreven sessies gecapteerd 

werden.  

In de werksessies met de onderwijsprofessionals kwamen zowel use cases voor de digitale 

Lerarenkaart naar voor als use cases rond de huidige Lerarenkaart en mogelijke wensen daarvoor. 

Beide worden in onderstaande tabellen gegeven maar enkel de eerste (tabel 1, Sectie 3.2.1) zijn 

relevant voor verdere analyse van de aanbodzijde. De marktconsultatie wil immers informeren naar 

de digitale oplossing.  

Ook in de sessies met de LK-organisatie kwamen use cases aan bod die (vanwege hun onderwerp of 

vanwege een te beperkende aard) niet bevraagd moeten worden in de marktconsultatie. Deze zijn ter 

volledigheid gecapteerd in tabel 2 (Sectie 3.2.2) maar worden verder niet behandeld. 

De use cases zijn afkomstig van de sessies met de onderwijsprofessionals, de interviews met de 

aanbieders en de sessies met LK-organisatie en SSO-partij en AGODI-DPO. De structuur van 

onderstaande tabellen in Secties 3.2.1 en 3.2.2 is als volgt:  

▪ Deel 1: Noden en randvoorwaarden voor Digitale Lerarenkaart (TO-BE) (57) 

o Geformuleerd door onderwijsprofessionals (18) 

o Geformuleerd door voordeelaanbieders (16) 

o Geformuleerd door LK-organisatie, SSO-partij en DPO van AGODI (23) 

 

▪ Deel 2:  Out-of-scope use cases (40) 

o Noden voor huidige situatie en relevante wensen (AS-IS) (31) 

▪ Geformuleerd door Onderwijsprofessionals 

o Out-of-scope elementen (of use cases die nog niet beperkend worden opgelegd) (9) 

▪ Geformuleerd door LK-organisatie 

De betekenis van de waarden in de ‘score’-kolom wordt toegelicht in Sectie 3.4.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Deel 1 : Noden en randvoorwaarden voor Digitale Lerarenkaart 

ID Categorie Onderwerp ALS EEN KAN IK 
(iets) 

ZODAT 
(ik iets waardevol bereik)  

Score Opmerking 

DEEL 1 – Noden (en randvoorwaarden) voor digitale Lerarenkaart 
Onderwijsprofessionals (O.) 

UC-O.1 TO-BE Identificatie eindgebruiker van LK 
via een app mij identificeren als LK-houder ik bij voordeelaanbieders aan een voordelig tarief toegang krijg of 

voordeel krijg bij een aankoop 
13 

 

UC-O.2 TO-BE Identificatie eindgebruiker van LK 
de foto voor mijn LK digitaal aanpassen ik een mooiere foto kan kiezen dan die van mijn identiteitskaart en ik 

niet moet knippen en plakken met een fysieke foto 
8 

 

UC-O.3 TO-BE Identificatie eindgebruiker van LK 
de fysieke kaart nog steeds gebruiken ik een back-up oplossing heb om mij te kunnen legitimeren voor 

wanneer mijn smartphone zonder stroom zit of voor bij aanbieders die 
nog niet vertrouwd zijn met de digitale LK 

20 
 

UC-O.4 TO-BE Identificatie eindgebruiker van LK 
persoonlijk een fysieke LK aanvragen en daarbij aangeven hoe ik 
deze wens te ontvangen 

ik een fysieke kaart kan krijgen zoals dat voor mij het meest praktisch 
is 

40 
 

UC-O.5 TO-BE 
Identificatie & 
Communicatie 

eindgebruiker van LK 
de digitale oplossing ook gebruiken (identificeren en overzicht 
raadplegen) zonder internetverbinding 

ik de LK in elke omstandigheid kan gebruiken/tonen 
40 

 

UC-O.6 TO-BE Communicatie eindgebruiker van LK 
via een app de LK voordelen informatie raadplegen alle informatie nauwer bij de hand is (geen behoefte om naar de 

website te surfen) 
20 

 

UC-O.7 TO-BE Communicatie eindgebruiker van LK 
via een app info over voordelen gelinkt aan mijn interesses kan 
raadplegen (op basis van persoonlijk profiel) 

ik enkel/vooral relevante voordelen kan bekijken (bvb tab: 
"interessante voordelen voor mij") 

20 
 

UC-O.8 TO-BE Communicatie eindgebruiker van LK via de app reviews schrijven over activiteiten/aanbieders ik feedback kan krijgen van andere leerkrachten 40  

UC-O.9 TO-BE Communicatie eindgebruiker van LK 
ook  gamification-elementen (spaarpunten, #reviews geschreven, 
extra voordelen,…) in de digitale LK opnemen 

naast het functionele er ook extra waardering is voor gebruik van en 
inzet in het LK-platform 

13 
 

UC-O.10 TO-BE Communicatie eindgebruiker van LK 
een aantal zoek/filter-termen gebruiken en opslaan als favoriet ik gemakkelijk op verschillende locaties/tijdstippen op mijn persoonlijk 

relevant aanbod kan filteren 
13 

 

UC-O.11 TO-BE Communicatie eindgebruiker van LK 
real-time push notificaties verkrijgen op basis van mijn huidige 
locatie 

ik optioneel verwittigd word over relevante voordelen in mijn buurt 
13 

 

UC-O.12 TO-BE Communicatie eindgebruiker van LK 
ook zelf mijn interesses instellen naast afgeleide interesses o.b.v. 
mijn gebruik van de LK 

ik gepersonaliseerde informatie kan verkrijgen over de interesses die 
ik wil 

20 
 

UC-O.13 TO-BE Communicatie eindgebruiker van LK 
op een efficiënte, duidelijke manier ter plaatse verwittigd worden 
over een deelnemende aanbieder 

ik niet steeds zelf navraag hoef te doen/op zoek moet gaan of deze 
aanbieder voordelen aanbiedt aan onderwijsprofessionals 

40 
 

UC-O.14 TO-BE Communicatie eindgebruiker van LK 
ook uitgebreide zoek- of filterfunctionaliteit gebruiken zoals op de 
beoogde doelgroep van een activiteit 

ik enkel de voor mij relevante activiteiten te zien krijg 
40 

 

UC-O.15 TO-BE Communicatie eindgebruiker van LK 
meldingen terugvinden van andere eindgebruikers over waar de LK 
aanvaard wordt 

ik op voorhand bevestiging heb dat er bij een voordeelaanbieder 
recentelijk nog voordelen verworven zijn met de LK 

13 
 

UC-O.16 TO-BE Communicatie eindgebruiker van LK 
een up-to-date overzicht te zien krijgen van alle actuele 
voordeelaanbieders 

ik kan vermijden dat ik teleurgesteld word bij een effectief bezoek aan 
de plaats waar ik dacht dat ik een voordeel zou kunnen krijgen 

100 
 

UC-O.17 TO-BE Communicatie eindgebruiker van LK 
via de digitale LK oplossing voordelen opvragen op basis van mijn 
huidige locatie 

ik vlot de relevante voordelen te zien krijg rond mij 
13 

 

UC-O.18 TO-BE Fysieke kaart eindgebruiker van LK 

gemakkelijk mijn stamboeknummer terugvinden op mijn 
Lerarenkaart 

ik die kan geven voor deelname aan cursussen of wedstrijden specifiek 
voor onderwijsprofessionals 

100 

Maximale score omdat 
dit voor enkelen al 
dikwijls zeer handig is 
geweest 

Aanbieders (A.) 

UC-A.1 TO-BE Identificatie voordeelaanbieder 
bij een fysieke validatie puur visueel op basis van naam, jaargang en 
foto de Lerarenkaart van de klant controleren 

ik geen extra handeling (scanner, API,…) moet uitvoeren ter validatie 
van de kaart en geen extra wachttijd genereer 20 

 

UC-A.2 TO-BE Identificatie voordeelaanbieder 
bij een fysieke validatie gebruik maken van een tablet/smartphone 
om een QR-code te scannen van de LK 

geen aparte scanner moet worden aangekocht/gebruikt  
5 

 

UC-A.3 TO-BE Identificatie voordeelaanbieder 
via mijn bestaande kassasysteem valideren of een LK geldig is ik met geen extra tools moet werken bij een fysieke validatie of online 

zeker ben dat het een geldige LK is (en aan welke) 
8 

 



 

 

UC-A.4 TO-BE Identificatie voordeelaanbieder 
bij online validatie werken met een generische code (specifiek voor 
ons voordeel)  

ik zonder veel complexiteit of extra ontwikkeling  in mijn webshop 
korting kan toekennen aan LK-houders. 

0 of 20 
 

UC-A.5 TO-BE Identificatie voordeelaanbieder online de validatie doen van onderwijsprofessionals  fysieke validatie niet meer nodig is 2 of 40  

UC-A.6 TO-BE Identificatie voordeelaanbieder 
erop rekenen dat de LK niet kopieerbaar is  ik niet ten onrechte voordelen moet weggeven 

3-20 
 

UC-A.7 TO-BE Gegevensstroom voordeelaanbieder 
een integratie hebben met het gebruikte kassasysteem (bv. 
Recreatex) waarbij afgeleide en individuele gebruiksinformatie kan 
worden doorgegeven (afhankelijk van privacy instellingen)  

gegevens (zoals: vakdomein, leeftijd,...) over bezoekers met LK 
binnenkomen in eenzelfde database voor mij zoals voor andere 
klanten 

8 
 

UC-A.8 TO-BE Gegevensstroom voordeelaanbieder 

zien waar bezoekers hun Lerarenkaart in het verleden gebruikt 
hebben  

ik gerichtere promoties of acties kan opzetten die gebruik maken van 
die kennis  

5 

Hiervoor zijn de 
randvoorwaarden 

gesteld door de LK-
organisatie omtrent 

data-beheer relevant. 

UC-A.9 TO-BE Gegevensstroom voordeelaanbieder 
feedback verkrijgen van de LK-houder na zijn bezoek  we onze werking kunnen bijsturen (bvb: feedback richting de gids of 

inhoud van een tentoonstelling) 
20 

 

UC-A.10 TO-BE Gegevensstroom voordeelaanbieder 
gegevens krijgen van het aantal bezoeken van individuele bezoekers 
met een LK-kaart  

ik weet welke frequente bezoekers zijn en ik die  kan contacteren om 
ambassadeur te worden voor mijn organisatie 

3 
 

UC-A.11 TO-BE Gegevensstroom voordeelaanbieder 
het toekennen van een voordeel aan een LK-houder registreren per 
transactie   

data over het gebruik van de LK wordt vastgelegd 
RVW 

Essentieel voor verder 
delen van inzichten over 

bezoekers 

UC-A.12 TO-BE Gegevensstroom voordeelaanbieder 
data verkrijgen over onderwijsprofessionals die een bezoekje 
brengen met betrekking tot leeftijdsgroep, school en vakdomein 

ik als aanbieder inzicht krijg in: welke leeftijdsgroepen, van welke 
vakdomeinen en van welke regio's komen onderwijsprofessionals 
langs met LK  

20 
 

UC-A.13 TO-BE Communicatie voordeelaanbieder 
tijdens hun bezoek onderwijsprofessionals via een LK-app op de 
hoogte brengen van acties/weetjes  speciaal voor 
onderwijsprofessionals 

de ervaring van de bezoeker verbetert 
5 

 

UC-A.14 TO-BE Communicatie voordeelaanbieder 
via de app gerichte communicatie doen naar een groep 
onderwijsprofessionals op basis van het profiel van de 
onderwijsprofessional en voorgaande bezoeken/aankopen  

we meer relevante reclame/advies kunnen geven per subgroep 
onderwijsprofessionals via de applicatie 40 

 

UC-A.15 TO-BE Communicatie  voordeelaanbieder 
zelf initiatief nemen om via de app te communiceren richting de 
gehele groep gebruikers van de LK  

niet steeds langs de Lerarenkaart-organisatie moet gaan om iets uit te 
sturen  13 

Sommige aanbieders 
gaven al aan hiervoor te 

willen betalen. 

UC-A.16 TO-BE Communicatie voordeelaanbieder 
de mogelijkheid krijgen om gemakkelijk de visual en content van 
mijn bedrijf op de app (deels) aan te passen 

ik niet telkens contact moet opnemen met iemand van de LK-
organisatie die dat dan voor mij moet doen 

8 
 

LK Organisatie (L.) 

UC-L.1 TO-BE Identificatie eindgebruiker 

mij op de LK-webtoepassing of applicatie inloggen bij het ACM 
platform 

ik mijn digitale LK kan activeren (voor een vooraf bepaalde periode) 

RVW 

Het is nog te bekijken 
hoe vaak moet worden 
nagekeken of iemand al 
dan niet nog gerechtigd 

is. 

UC-L.2 TO-BE Identificatie LK organisator 
erop rekenen dat rechthebbenden (EPD, NOI, Uitzonderingen)  zich 
via het ACM platform sterk authentiseren 

ik zelf zeker weet dat het gaat om een geldige LK-houder en daarom 
aanbieders van de LK de garantie kan geven dat gebruikers van de 
digitale LK zeker onderwijsprofessionals zijn 

RVW 
 

UC-L.3 TO-BE Identificatie LK organisator 

via een parallel login systeem (via database achter LK website) 
toegang bieden aan NOI en Uitzonderingsgebruikers (i.e. al wat niet 
via EPD in ACM zal zitten: buitenlanders, Klasse medewerkers, 
aanbieders,...) 

deze ongeacht de evoluties binnen ACM ook de digitale LK kunnen 
gebruiken 

RVW 

 

UC-L.4 TO-BE Gegevensstroom LK organisator 

vooraf bepaalde extra data over een gebruiker (bvb: staat in 
secundair onderwijs, is starter) verkrijgen van het ACM bij 
authenticatie & autorisatie van die gebruiker in de digitale LK 

ik nuttige extra informatie (regio, rol, …) kan opslaan in het LK profiel 

8 

Op langere termijn kan 
ACM helpen in het 

doorgeven van 
informatie tussen 

verschillende 
applicaties. 

UC-L.5 TO-BE Gegevensstroom LK organisator 
aan aanbieders een view (met web interface) van statistische 
informatie (combinatie van app-gegevens en websitegegevens) 
geven over de LK gebruikers 

ik de aanbieder een compleet overzicht kan geven en inzicht kan 
bieden over LK-bezoekers 13 

 



 

 

UC-L.6 TO-BE Gegevensstroom LK organisator 
in het kader van een Lerarendag-inschrijving in de LK-app tijdelijk 
contactgegevens delen met de organiserende aanbieder 

aanbieder rechtstreeks contact kan opnemen met de ingeschreven 
onderwijsprofessionals 

3 
 

UC-L.7 TO-BE Gegevensstroom LK organisator 

toestemming vragen om persoonlijke informatie (ingegeven door 
gebruiker, gebruiksgegevens) te bewaren en te gebruiken in 
communicatie 

gepersonaliseerde boodschappen vanuit de LK-organisatie naar 
gebruikers kunnen sturen 

RVW 

Hierbij moet 
onderscheid gemaakt 

worden tussen 
informatie ingegeven 

door gebruikers, 
informatie over gedrag 

en informatie van 
AGODI 

UC-L.8 TO-BE Gegevensstroom LK organisator 

gegevens (ingegeven door gebruikers of gebruiksgegevens 
verzameld door LK of verkregen uit AGODI) te gebruiken en door te 
geven aan aanbieders na vragen van toestemming via digitale 
applicatie ( eventueel met onderscheid tussen verschillende 
categorieën aanbieders) 

ik juridische toestemming heb om (zolang de gebruiker de 
toestemming niet intrekt) zijn gegevens te gebruiken zoals beschreven 
bij toestemming 

RVW 

Hierbij is transparantie 
essentieel. De 

toestemming mag niet 
noodzakelijk zijn om 

een voordeel te kunnen 
krijgen. 

UC-L.9 TO-BE Gegevensstroom LK organisator 
weten welke informatie in de digitale LK verzameld en verwerkt 
wordt en op welke manier 

de privacyverklaring van Klasse met die informatie kan worden 
uitgebreid 

RVW 
 

UC-L.10 TO-BE Gegevensstroom LK organisator loggen welke personen wanneer welke data bekijken of bewerken we zicht hebben op het leven en bereik van onze data RVW  

UC-L.11 TO-BE Gegevensstroom LK organisator 
voor aanbieders waarmee niet met hun kassasysteem geïntegreerd 
kan worden, een aanbiedersportaal voorzien in de app waarmee de 
digtiale LK en fysieke kaart gescand kan worden 

LK-houders vlot geregistreerd kunnen worden bij aanbieders 
8 

 

UC-L.12 TO-BE Communicatie Lk organisator 
formulier voorzien zodat gebruikers makkelijk kunnen aangeven 
waar ze een onaangegeven voordeel hebben gekregen 

Klasse dit verder kan oppikken (communiceren naar melder en publiek 
maken) 5 

Dit moet steeds langs 
Klasse stromen, niet 

meteen publiek maken. 

UC-L.13 TO-BE Gegevensstroom LK organisator 
gebruiksgegevens en statistische gegevens krijgen over het gebruik 
van de digitale LK (zowel voor online als offline voordelen) 

deze geïnterpreteerd kunnen worden per doelgroep LK-gebruikers 
20 

 

UC-L.14 TO-BE Communicatie LK organisator 
een plaats aanbieden aan de gebruiker waar deze via een interface 
(formulier) een probleem/fout/bug kan melden 

Klasse die informatie kan doorgeven aan de ontwikkelaar (indien die 
nodig is voor oplossing) 

8 
 

UC-L.15 TO-BE 
Randvoorwaarde: 
Databeheer 

LK organisator 
erop rekenen dat de settings van de gebruiker steeds hetzelfde  zijn 
op app als website (een gelijk profiel met info van ACM, info 
ingegeven op app en Klasse profiel) 

er geen discrepantie is tussen de twee systemen qua 
gebruikersprofielen RVW 

 

UC-L.16 TO-BE Communicatie LK organisator 
reviews van gebruikers modereren, met overschakelmogelijkheid 
tussen pre- en post-moderatie  

er enige controle is over wat gebruikers publiek plaatsen 
RVW 

 

UC-L.17 TO-BE Communicatie LK organisator 
via een webinterface de content op het digitale LK platform 
beheren 

redacteurs meldingen kunnen versturen naar groepen 
onderwijsprofessionals, reviews modereren, inhoud aanpassen, enz. 

RVW 
 

UC-L.18 TO-BE 
Randvoorwaarde: 
beveiliging 

LK organisator 
erop rekenen dat onterecht gebruik van de digitale LK verhinderd 
wordt 

malafide gebruikers geen gebruik kunnen maken van voordelen die 
niet voor hen bedoeld zijn 

RVW 
 

UC-L.19 TO-BE 
Randvoorwaarde: 
Nieuwe gebruiker 

LK organisator 

erop rekenen dat de onboarding van een nieuwe LK-app gebruiker 
stappen bevat van identifying (wat is deze app) en teaching (how to 
use app)  

de gebruiker een goede eerste ervaring heeft en weet waarvoor de 
app dient en hoe die te gebruiken 

RVW 

Hierbij is de manier en 
het moment waarop de 

installatie gebeurt 
belangrijk 

UC-L.20 TO-BE Communicatie LK organisator 
erop rekenen dat Klasse altijd de contole heeft over de 
communicatie en vormgeving 

aanpassingen aan voordelen of boodschappen steeds via Klasse 
moeten gaan vooraleer ze worden doorgevoerd 

RVW 
 

UC-L.21 TO-BE Communicatie LK organisator 
de gestructureerde content van een voordeelfiche op de LK website 
ook laten weergeven in de app volgens een overeengekomen 
design 

dezelfde content over een voordeel op de website ook in de app 
volgens de Klasse huisstijl wordt weergegeven RVW 

 

UC-L.22 TO-BE 
Randvoorwaarde: 
Databeheer 

LK organisator 

erop rekenen dat data over een gebruiker na 3 jaar verwijderd kan 
worden 

verworven data niet eeuwig in het systeem blijft zitten 

RVW 

De activiteit van een 
gebruiker kan 

bijvoorbeeld aan de 
hand van laatste 

authenticatie afgeleid 
worden 

UC-L.23 TO-BE 
Randvoorwaarde: 
Ontwikkeling 

LK organisator 
het onderhoud & verdere ontwikkeling aan de digitale LK oplossing 
door een derde partij laten uitvoeren 

de digitale LK oplossing up-to-date kan gehouden worden en niet 
afhangt van één partij 

RVW 
 

Tabel 1: Deel 1: Use cases verzameld uit workshops en interviews met vraagzijde 



 

 

 Deel 2 : Out-of-scope use cases 

ID Categorie Onderwerp ALS EEN KAN IK 
(iets) 

ZODAT 
(ik iets waardevol bereik)  

Score Opmerking 

DEEL 2 – Noden voor AS-IS situatie en relevante wensen (X.) 

Onderwijsprofessionals (O.) 

UC-X-O-1 AS-IS Identificatie eindgebruiker van LK mij identificeren bij educatieve organisaties/uitstappen naar 
onderwijs toe (bvb. musea) in het binnenland 

ik aan voordelig tarief toegang krijg  
40  

UC-X-O-2 AS-IS Identificatie eindgebruiker van LK mij identificeren bij educatieve organisaties/uitstappen naar 
onderwijs toe (bvb. Musea en logementen) in het buitenland 

ik aan voordelig tarief toegang krijg  
20  

UC-X-O-3 AS-IS Identificatie eindgebruiker van LK door identificatie voordelen van commerciële partners verkrijgen bij 
breed gamma (PXS, bioscoop, krant, materiaal, reizen, pretparken…) 

ik financieel een goede zaak doe 
20  

UC-X-O-4 AS-IS Identificatie eindgebruiker van LK mij online identificeren als LK houder (met stamboeknummer of foto 
van kaart) 

ik korting verkrijg bij breed gamma: Abonnementen, Materiaal, Reizen, 
Musea, Pretparken,… 40  

UC-X-O-5 AS-IS Identificatie eindgebruiker van LK ook de LK gebruiken in kleinere, lokale handelszaken ik ook bij hen een financieel voordeel krijg  40  

UC-X-O-6 AS-IS Identificatie eindgebruiker van LK mij met de LK identificeren  ik ter waardering extraatjes (in vorm van extra 
uitleg/behandeling/werkmateriaal voor leerlingen) krijg 40  

UC-X-O-7 AS-IS Identificatie 
niet-officiële 
buitenlandse 
aanbieder 

informatie terugvinden over de legitimiteit van de LK  ik voordelen kan toekennen aan buitenlandse gebruikers van de kaart 

RVW 

Dat zou kunnen 
inhouden: op een 

officiële pagina van de 
BE/VL overheid het LK 
systeem erkennen als 

bewijs voor 
onderwijsprofessionals 

UC-X-O-8 AS-IS Communicatie eindgebruiker van LK via de website van de LK een overzicht krijgen van de aanbiedingen  ik geïnspireerd word voor nieuwe activiteiten 40  

UC-X-O-9 AS-IS Communicatie eindgebruiker van LK via het Klasse magazine een overzicht krijgen van de aanbiedingen  ik geïnspireerd word voor nieuwe activiteiten 20  

UC-X-O-10 AS-IS Communicatie eindgebruiker van LK via de nieuwsbrief (zeker voor vakanties) een overzicht krijgen van 
de aanbiedingen  

ik geïnspireerd word voor nieuwe activiteiten 
13  

UC-X-O-11 AS-IS Communicatie eindgebruiker van LK ter plaatste zien (via LK sticker) dat er voordeel voor LK-houders 
wordt aangeboden 

ik weet dat ik een voordeel kan verkrijgen 
8  

UC-X-O-12 AS-IS Fysieke kaart eindgebruiker van LK de LK thuis opgestuurd krijgen d.m.v. een Klasse abonnement ik ze niet hoef af te halen in de bib 40  

UC-X-O-13 AS-IS Fysieke kaart eindgebruiker van LK een 2e kaart toevoegen aan mijn Klasse abonnement  beide LK niet opgehaald moeten worden in de bib 8  

UC-X-O-14 AS-IS Fysieke kaart eindgebruiker van LK de LK fysiek afhalen in de 'lokale' hoofdbib  ik ze zo in mijn bezit krijg 40  

UC-X-O-15 AS-IS Fysieke kaart eindgebruiker van LK de LK altijd fysiek op zak hebben in mijn portefeuille/gsmhoesje ik altijd (onverwachts) mij kan identificeren bij aanbieders 20  

UC-X-O-16 AS-IS Fysieke kaart eindgebruiker van LK gemakkelijk mijn stamboeknummer terugvinden op mijn 
Lerarenkaart 

ik die kan geven voor deelname aan cursussen of wedstrijden specifiek 
voor onderwijsprofessionals 100  

UC-X-O-17 AS-IS Aanbod eindgebruiker van LK samen met mijn gezin/familie van het voordeel genieten ik samen met hen kan deelnemen aan de activiteit 60  

UC-X-O-18 AS-IS Aanbod eindgebruiker van LK deelnemen aan Lerarendagen georganiseerd voor 
onderwijsprofessionals met LK 

ik weet of bepaalde activiteiten iets zijn om samen met mijn leerlingen 
ook te doen/bezoeken en eventueel ook educatief materiaal krijg 13  

UC-X-O-19 AS-IS : wensen Communicatie eindgebruiker van LK gepersonaliseerde informatie krijgen via de nieuwsbrief ik vooral voordelen relevant voor mijn profiel krijg (bvb: musea voor 
lager onderwijs) 20  

UC-X-O-20 AS-IS : wensen Communicatie eindgebruiker van LK zelf mijn interesses instellen  ik gepersonaliseerde informatie kan verkrijgen over die interesses 20  

UC-X-O-21 AS-IS : wensen Communicatie eindgebruiker van LK op een efficiënte, duidelijke manier ter plaatse verwittigd worden 
over een deelnemende aanbieder 

ik niet steeds zelf navraag hoef te doen/op zoek moet gaan 
40  

UC-X-O-22 AS-IS : wensen Communicatie eindgebruiker van LK meer uitgebreide zoek- of filterfunctionaliteit gebruiken op 
doelgroep van een activiteit 

ik enkel de voor mij relevante activiteiten te zien krijg 
40  

UC-X-O-23 AS-IS : wensen Communicatie eindgebruiker van LK meldingen terugvinden van andere gebruikers van de LK waar de LK 
(in het buitenland) aanvaard wordt 

ik op voorhand weet of de Lerarenkaart daar mogelijks aanvaard wordt 
13  



 

 

UC-X-O-24 AS-IS : wensen Communicatie eindgebruiker van LK een up-to-date overzicht te zien krijgen van alle actuele 
voordeelaanbieders   

teleurstellingen vermeden worden 
100  

UC-X-O-25 AS-IS : wensen Communicatie eindgebruiker van LK een directe en persoonlijke uitleg (misschien mondeling want boekje 
volstaat niet) krijgen over het concept van de LK  

ik duidelijk de meerwaarde van de LK inzie zonder zelf onderzoek te 
moeten doen 13  

UC-X-O-26 AS-IS : wensen Aanbod eindgebruiker van LK 
toegang krijgen tot een ruimer en interessanter aanbod aan 
voordelen toegespitst op onderwijsprofessionals (bvb. Standaard 
schoolgerief, huis- tuin- en keukenmateriaal, computersoftware, …) 

ik meer meerwaarde zie in het gebruik van de LK en ze daarom meer wil 
gebruiken 40 

 

UC-X-O-27 AS-IS : wensen Aanbod eindgebruiker van LK voldoende geografisch verspreid gamma aan activiteiten vinden  ik mij niet ver hoef te verplaatsen (met fiets of openbaar vervoer) om 
van voordelen te genieten  20  

UC-X-O-28 AS-IS : wensen Aanbod eindgebruiker van LK ook tijdens schoolvakanties genieten van de meeste 
voordelen/activiteiten van de LK (incl. georganiseerde lerarendagen) 

de timing beter past in mijn agenda 
40  

UC-X-O-29 AS-IS : wensen Fysieke kaart eindgebruiker van LK aangeven of ik nog geïnteresseerd ben in de LK er geen kosten worden gemaakt voor collega's die de LK niet gebruiken 20  

UC-X-O-30 AS-IS : wensen Fysieke kaart eindgebruiker van LK de LK ook op de school waar ik mijn hoofdopdracht heb, verdeeld 
krijgen 

ik de kaart "vlotter" tot bij mij krijg 
8  

UC-X-O-31 AS-IS : wensen Fysieke kaart eindgebruiker van LK 
zelf mijn LK printen ik die niet moet gaan afhalen en tot mijn beschikking heb wanneer ik 

het wil 
8 

 

LK-organisatie (L.) 

UC-X-L-1 out of scope Identificatie LK organisator 
als aanbieder aan het ACM na authenticatie volgende gegevens 
krijgen:  stamboeknummer, datum laatste opdracht, betaald, …  

de digitale Lerarenkaart de juiste informatie krijgt om de business rule 
(in back-end) te voeden: "geldig LK-houder ja/nee" 

/ 
 

UC-X-L-2 out of scope Identificatie LK organisator 
ervan uitgaan dat het ACM toegang heeft tot de NOI databank ook onderwijsprofessionals van NOI's zich via ACM als geldig LK-houder 

kunnen identificeren 
/ 

 

UC-X-L-3 out of scope Identificatie LK organisator 
ervan uitgaan dat ook mensen zonder rijksregisternummer (Belgisch, 
Nederlands,…) zich via een andere sleutel (naam, geboorte datum) 
kunnen identificeren 

ook deze zich via ACM als geldig LK-houder kunnen identificeren 
/ 

 

UC-X-L-4 out of scope Identificatie LK organisator 
ervan uitgaan dat er een uitzonderingslijstje (bvb: Klassepersoneel, 
specifieke randgevallen, …) bestaat waarvoor een exceptie proces 
gevolgd wordt  

alle mensen, waarvoor de business dat wil, effectief toegang krijgen via 
ACM  / 

 

UC-X-L-5 out of scope Gegevensstroom LK organisator 
de gegevens van AGODI gebruiken, verwerken of doorgeven aan 
aanbieders zoals dat beschreven staat in het nieuwe protocol dat 
gebaseerd is op gebruikerstoestemming 

zodat ik juridische toestemming heb om AGODI gegevens te gebruiken 
/ 

 

UC-X-L-6 out of scope Gegevensstroom voordeelaanbieder 
statistische data (geaggregeerd: meer dan 5, zie document) krijgen 
over LK-gebruikers (zonder dat daarvoor expliciet toestemming 
gegeven wordt)  

zodat ik weet heb over aantallen van bepaalde soorten 
onderwijsprofessionals die bij mij langskomen/aankopen doen / 

 

UC-X-L-7 out of scope Gegevensstroom LK organisator 
rekenen op een integratie met  het kassasysteem van de aanbieder LK-houders vlot geregistreerd kunnen worden bij aanbieders met 

kassasysteem 
/ 

Ook geformuleerd door 
de aanbieders in UC-A.7 

UC-X-L-8 
Bespreken met 
ontwikkelaar 

Randvoorwaarde: 
app 

LK organisator 
de app aanbieden in leesmodus voor eender wie voordelen altijd kunnen worden geraadpleegd (net zoals op de website) 

/ 
 

UC-X-L-9 
Bespreken met 
ontwikkelaar 

Communicatie LK organisator 
reacties van aanbieders over een review via Klasse laten lopen aanbieders niet rechtstreeks kunnen reageren op reviews  

/ 
 

UC-X-L-9 
Bespreken met 
ontwikkelaar 

Randvoorwaarde: 
app 

LK organisator 
de app aanbieden als een alleenstaande LK-app met de bijhorende 
branding 

de gebruiker de app kan ervaren als zijnde een op zich zelf staand 
product dat puur komt vanuit de LK-organisatie / 

Reviews moeten niet 
noodzakelijk op website 

verschijnen 

Tabel 2: Deel 2: Out-of-scope use cases verzameld in workshops en interviews met de vraagzijde 
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 Categorisatie van de use cases in deelproblemen 

Uit analyse van de use cases blijkt dat de use cases in volgende categorieën kunnen worden opgedeeld:  

▪ Identificatie (legitimatie) 

Hoe kan een gebruiker zich identificeren als een geldig LK-houder?  

▪ Gegevensstroom 

Welke informatie moet gecapteerd worden en op welke manier moet ze doorstromen naar 

welke partijen?  

▪ Communicatie  

Waarover met de digitale oplossing communiceren naar de gebruikers en wie kan de inhoud 

van die communicatie beïnvloeden? 

▪ Randvoorwaarden met subcategorie:  

o Databeheer 

o App 

o Beveiliging 

o Nieuwe gebruiker 

 Uitleg bij de scoring gegeven bij de use cases. 

Voor elke use case wordt een waarde toegekend door middel van een planning poker techniek. De 

score die daarbij gegeven wordt belichaamt welke waarde zij toekennen aan het realiseren van die 

opgestelde use case. Voor de cases uit Tabel 1 en 2 is dat dus de waarde die respectievelijk de 

onderwijsprofessionals, de voordeelaanbieders en de LK-organisatie toekennen. De laagste waarde in 

de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal geen toegevoegde waarde voor de gebruiker”. Een 

waarde 20 en hoger dient dan weer geïnterpreteerd te worden als “uitermate waardevol voor de 

eindgebruiker en een significante verbetering tegenover vandaag”. Merk op dat randvoorwaarden 

geen score krijgen. 

Zoals eerder vermeld werden de use cases voor de voordeelaanbieders bepaald op basis van 

interviews. Om ook een waarde toe te kennen aan die cases werd, vanuit de gegeven feedback van 

elke geïnterviewde partij, een score gevormd over elke use case. Die scores werden vervolgens 

geconsolideerd tot een globale score gegeven vanuit “de gehele groep voordeelaanbieders”.  

Merk op dat ook een score wordt gegeven voor de out-of-scope AS-IS use cases (UC-X-O) uit Tabel 2. 

Daar heeft het de betekenis: “hoe erg zou je het vinden om deze functionaliteit te verliezen”. De 

waarde geeft dus ook daar weer hoe belangrijk eindgebruikers de use case vinden maar hier gaat het 

om iets wat al gerealiseerd is.  

Andere out-of-scope use cases hebben geen score omdat ze geen relevantie hebben voor de verdere 

analyse van de digitale oplossing. 
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 Resultaten Survey 

 Bevraging onderwijsprofessionals 

Zoals vermeld in Sectie 3.2 is er gekozen om een bevraging te lanceren richting onderwijsprofessionals. 
De nood voor deze kwantitatieve ondersteuning is tweevoudig:  

1. Om zeker te zijn dat de behoeften zoals gedefinieerd en gevalideerd door kleine panels een 
goede weerspiegeling zijn van wat er in het ruime onderwijsveld leeft en het bijgevolg de 
meest relevante vereisten zijn om voor te leggen op de marktconsultatie 

2. Richting de uitrol van de oplossing: dat er een onderbouwd draagvlak is voor de oplossing bij 
het onderwijspersoneel 

 
De bevraging werd willekeurig naar een 10.000 onderwijsprofessionals uitgestuurd, waarvan er 
uiteindelijk 671 de survey invulden. Gegeven een totale populatie van 215.000 rechthebbende 
onderwijsprofessionals kunnen deze resultaten uit de bevraging met een 95% 
betrouwbaarheidsniveau en 4% foutmarge worden geïnterpreteerd. Hieronder volgt een bespreking 
van enkele relevante kernelementen uit de bevraging. Zie bijlage A voor meer details over de 
resultaten.  
 
Wat de vertegenwoordiging van onderwijsprofessionals in de resultaten van deze bevraging betreft 
merkt men een vrij uniforme verdeling over de verschillende leeftijdsgroepen en het aantal jaren 
ervaring in het onderwijs op. Echter, als observatie uit de grafiek over de intensiteit van het gebruik 
van de Lerarenkaart komt naar voor dat vooral effectieve gebruikers van de Lerarenkaart gereageerd 
hebben op de bevraging en in mindere mate niet-gebruikers. In de bevraging stelt de groep niet-
gebruikers 8% voor, terwijl Klasse weet (uit jaarlijks aantal afgehaalde kaarten) dat typisch 30% 
lerarenkaarten jaarlijks niet afgehaald en dus ook niet gebruikt worden. Het is mogelijk dat mensen 
die de kaart niet afhalen ook minder geneigd zijn om bevragingen in te vullen die uitgestuurd zijn door 
Klasse. Niettemin is er met een 50-tal antwoorden van niet-gebruikers toch een minimale 
vertegenwoordiging van die groep. 
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16%
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C) LK nog fysiek kunnen aanvragen

Helemaal akkoord (15%)

Akkoord (25%)

Neutraal (21%)
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Helemaal niet akkoord (20%)
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B) Naast app nog nood aan fysieke LK

Helemaal akkoord (14%)

Akkoord (18%)

Neutraal (19%)

Niet akkoord (22%)

Helemaal niet akkoord (28%)
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A) LK mag vervangen worden door App

Helemaal akkoord (41%)

Akkoord (25%)

Neutraal (11%)

Niet akkoord (14%)

Helemaal niet akkoord (10%)

 
Als eerste resultaat blijkt uit de bevraging dat de meesten een Lerarenkaart app zien zitten (A) maar 
dat er ook een deel is dat zeker niet uitsluitend met een app wil werken (B). Daarnaast is er ook een 
groot deel dat aangeeft dat het liefst nog een fysieke kaart wil kunnen bestellen (C).  
 
 
    
 
  
 
 
 
 
Als tweede resultaat blijkt uit de bevraging over de voorgestelde functionaliteit in de Lerarenkaart app  
dat men zeer enthousiast is over de features die worden voorgesteld in de verzamelde use cases. In 
onderstaande grafiek wordt aangetoond voor welke features (zie beschrijving van features hieronder) 
de bevraagden in welke mate enthousiast zijn. Enkel feature 4 over het lezen van reviews van collega’s 
scoort iets minder positief. Alle use cases lijken de moeite volgens deze bevraging en ondersteunen 
daarmee de use cases gegeven in Tabel 1. 
 
Bevraagde features:  

1. Op basis van mijn locatie een overzicht zien van geldige aanbiedingen in mijn omgeving 
2. Aanbevelingen krijgen over interessante aanbiedingen op basis van mijn persoonlijke 

interesses 
3. Meldingen ontvangen over nieuwe voordelen van de Lerarenkaart 
4. Reviews van collega-onderwijsprofessionals lezen over hun ervaring met een Lerarenkaart-

voordeel 
5. Meldingen kunnen maken van waar ik als onderwijsprofessional een voordeel heb gekregen 

terwijl dat niet opgenomen was in het aanbod van de Lerarenkaart 
6. Op basis van mijn gebruik punten sparen en daarmee unieke beloningen verdienen 
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 Kassasystemen voordeelaanbieders 

Uit de interviews met een selecte groep van verschillende soorten partners kwam één bepaald 

kassasysteem sterk naar voor. Om een beter beeld te krijgen over het landschap kassasystemen bij de 

Lerarenkaart voordeelaanbieders deed Klasse nog een korte bevraging naar hen. Van de 1000-tal 

Lerarenkaart partners reageerden een 137, wat tot resultaten met een  95% betrouwbaarheidsniveau 

en 8% foutmarge leidt. De verdeling van de reacties volgens type Lerarenkaart partner staat in de 

volgende figuur aangegeven. 

 

Uit deze bevraging blijkt dat 50% van de Lerarenkaart partners over een elektronisch kassasysteem 

beschikt en de andere helft niet. De volgende grafiek illustreert wel dat de voordeelaanbieders met 

educatieve functie die non-profit werken in verhouding vaker over een elektronisch kassasysteem 

beschikken. 

 

Uit de bevraging blijkt ook dat de meesten (22% van de voordeelaanbieders met een elektronisch 

kassasysteem) met een Recreatex kassasysteem werken. Daarop volgt Ticketmatic met 4% en een rist 

aan andere systemen (zie bijlage B). 

Zo is het duidelijk dat use cases UC-A.3 en UC-A.8 niet eenvoudigweg met een integratie met 1 

software partij te volbrengen vallen, maar dat het een integratie met een zeer verdeeld landschap aan 

systemen zou vergen. Daarnaast is er het feit dat slechts de helft van de partners met een digitaal 

kassasysteem werkt, dus dat een integratie met de andere helft niet eens mogelijk is. 

60%
13%

27%

Verdeling partner respons

Non-profit met educatieve functie

For-profit met educatieve functie

For-profit zonder educatieve functie

71%

48%

16%

29%

52%

84%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

For-profit zonder educatieve functie

For-profit met educatieve functie

Non-profit met educatieve functie

Aantal voordeelaanbieders

Beschikbaarheid elektronisch kassasysteem bij LK-partners

Geen elektronisch kassasysteem Wel elektronisch kassasysteem

137 



Digitale Lerarenkaart 

12/10/2021 – Klasse – PIO – 2021   32/66 

 

 Observatie omtrent perceptie van de Lerarenkaart 

Als deel van de analyse van de noden van de gebruikers moet bekeken worden wat de perceptie is die 

vasthangt aan de fysieke kaart die vele gebruikers meedragen in hun portefeuille. Hier wordt 

benadrukt dat noch uit de werksessies met de onderwijsprofessionals noch uit de survey is gebleken 

dat de appreciatie en perceptie van de fysieke Lerarenkaart een drijfveer is om de fysieke kaart te 

willen behouden. Deze observatie kan worden meegenomen bij verdere beslissingen rond het 

voorzien van een fysiek alternatief naast de digitale oplossing.  
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4 Bevindingen uit de State-of-the-Art 

 Referentiearchitectuur 

Uit de noden, die geanalyseerd werden in hoofdstuk 3 van dit verslag, is duidelijk dat de digitale 

Lerarenkaart in haar basis moet voorzien in vier essentiële functionaliteiten:  

1. Authentiseren van Onderwijsprofessionals 

Zodat de diensten en voordelen van de Lerarenkaart gaan naar wie er recht op heeft. 

2. Authentiseren van Partners 

Zodat het Lerarenkaart systeem weet welke voordeelaanbieder een voordeel aanbiedt aan 

een Onderwijsprofessional.  

3. Matching & Registratie 

Zodat geregistreerd kan worden dat een rechthebbende onderwijsprofessional zich bij een 

gekende partner heeft aangemeld met de Lerarenkaart.  

4. Communicatie  

Zodat de Lerarenkaartorganisatie betekenisvol kan communiceren naar de 

onderwijsprofessionals en partners. 

Vertrekkende van deze essentiële functionaliteiten is hieronder in Figuur 2 vervolgens een 

referentiearchitectuur opgesteld. Deze is opgebouwd uit functionele bouwblokken die het mogelijk 

maken om te voorzien in alle functionaliteiten die vervat zijn in de geïdentificeerde noden.  

Figuur 2: Referentiearchitectuur voor de Digitale Lerarenkaart 

De referentiearchitectuur is opgebouwd uit 9 functionele bouwblokken, omhuld in lichtgrijs en getiteld 

in het rood. Voor elk bouwblok wordt aangeduid met welke andere bouwblokken hij samenwerkt. 

Hieronder wordt de inhoud van elk blok en zijn relaties tot andere blokken geduid.  
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1. ACM 

Het ACM platform laat toe om via SSO (single sign-on) onderwijsprofessionals die gekend zijn 

in de personeelsdatabank (EPD) te authentiseren. Bovendien kan het de lerareninfo delen die 

AGODI bijhoudt over onderwijsprofessionals. Daartoe is een connectie nodig met het 

Lerarenkaart platform. 

2. Klasse DB 

De Klasse database bevat alle informatie die Klasse heeft (rechtstreeks of via andere 

platformen) over de onderwijsprofessionals. Daarnaast bevat het ook alle door aanbieders 

aangeboden voordelen waarvan Klasse weet heeft.  

3. Fysiek 

Het fysiek blok bevat alle acties die zich traditioneel afspelen in een fysieke winkelsetting. 

Daarbij kan bijvoorbeeld relevant zijn:  

o Scan-tooling gebruikt door de aanbieder: er is dan een integratie nodig met de API van 

het lerarenkaartplatform zodat gevalideerd kan worden dat het gaat om een geldige 

gebruiker 

o Een puur visuele check: de aanbieder valideert de geldigheid dan puur visueel 

o Een partner ID: identificeert de aanbieder als een gekende binnen het LK-platform. 

Wanneer een LK-houder een QR-code in een winkel moet scannen om zijn bezoek te 

registreren, zou dat zijn bezoek kunnen koppelen aan de partner ID. 

o Een scan-app gebruikt door de partners: de partners zouden dan met die app de 

geldigheid van de Lerarenkaart met de camera van een gsm/smartphone kunnen 

controleren. 

4. Online 

De partner kan beschikken over een webshop waar een LK-gebruiker ook een voordeel kan 

krijgen. In dat geval moet er een link zijn met de API zodat de webshop van de partner kan 

controleren of het effectief gaat om een gerechtigde gebruiker. Daarnaast is er een link met 

de voordeelcode/voordeellink die de gebruiker via de app verkrijgt voor het voordeel. 

5. (App) UI 

De app belichaamt de effectieve digitale Lerarenkaart. Het spreekt voor zich dat de app de 

digitale versie van de Lerarenkaart ID bevat, deze kan dan getoond worden bij controle. De 

onderwijsprofessional vindt er daarnaast een overzicht van de voordelen, kan er reviews 

plaatsen, zijn instellingen aanpassen, zich inschrijven voor events, meldingen krijgen, … 

De app voorziet natuurlijk de nodige login-functionaliteit. Voor NOIs en Andere gebruikers 

(bvb. Klasse personeel) kan ingelogd worden met een gebruikersnaam en wachtwoord. Voor 

de SSO-login is een connectie (rechtsboven) met Itsme en CSAM MFA zodat de 

onderwijsprofessionals die in EPD zitten zich via deze weg kunnen aanmelden op de app. Voor 

het autoriseren van de inloggende onderwijsprofessional en ook voor de andere features 

wordt de app ondersteund door het onderliggende Lerarenkaart platform. 

6. Portal 

Het portal stuk betreft interfaces voor de aanbieders. Via de web UI kunnen zij informatie van 

de rapportering (aanwezig in het Lerarenkaart platform) raadplegen en hun 

voorkeursinstellingen aanpassen. Wanneer het kassasysteem geïntegreerd is, kunnen 

rapporten daar ook rechtstreeks worden opgeladen. 
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7. API 

De API maakt rechtstreekse interactie tussen het Lerarenkaart platform en de systemen van 

de partners mogelijk. Deze API kan gebruikt worden om LK IDs te authentiseren en 

rapporteringsinfo uit te wisselen.  

8. Lerarenkaart platform 

Het Lerarenkaart platform bevat alle back-end functies en beheert de data die nodig is voor 

de hierboven beschreven functionaliteiten. Deze data moet overeenkomen met de informatie 

waarmee de LK-website gevoed wordt zodat de app en site gesynchroniseerd zijn. Daarnaast 

bevat het ook de nodige toepassingen om aanbevelingen te genereren voor gebruikers, de 

nodige profiling te doen en rapporten te genereren (voor de organisatie en eventueel ook voor 

aanbieders). 

9. LK-organisatie 

Dit blok verduidelijkt dat de LK-organisatie via een web UI het contentbeheer moet kunnen 

doen van de toepassingen en data die vervat zitten in het Lerarenkaart platform. 

 Oplossingssets voor realisatie 

Om tot de beoogde oplossing te komen, zoals vormgegeven door de referentiearchitectuur en de use 

cases uit Sectie 3.2, dient nagedacht te worden over hoe de oplossing moet worden opgezet. Daarvoor 

speelt in grote mate het type oplossing waarmee gewerkt wordt.  

Daartoe worden drie extreme mogelijkheden uitgewerkt in telkens een oplossingsset. Voor elke 

mogelijke oplossingsset wordt een beknopte marktanalyse gedaan om de state-of-the-art te bepalen. 

Vervolgens wordt elke opzet geëvalueerd volgens verschillende dimensies om zo tot een gefundeerde 

beslissing te komen. Voor elk van de oplossingssets werd telkens het aanbod van enkele typische 

marktspelers onderzocht, de beschrijving en lijst van die spelers is te vinden in Bijlage C. De vermelde 

spelers dienen als basis voor de uit te nodigen spelers voor de marktconsultatie. 

Hieronder worden de verschillende oplossingssets beschreven en geëvalueerd volgens 8 dimensies. 

Voor elke dimensie krijgt elke set een score van 1 tot 5 waarbij 5 het meest positief is. Aan de linkerzijde 

wordt aangetoond voor welke partij de gegeven dimensies het meest relevant zijn.  

 

Figuur 3: Dimensies gebruikt ter evaluatie van de oplossingssets 
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 Oplossingsset 1 – Custom built solution “from scratch” 

In deze set wordt er gekozen om met een full stack developer in zee te gaan. Deze kan, vanuit de noden 
die gesteld worden voor de Lerarenkaart, de nodige app van a tot z op maat ontwikkelen. Daarbij wordt 
de hele set-up opgebouwd met zowel front-end als back-end. 
 

Vanuit de ervaring die app developers hebben, kunnen ze ook coaching en hulp bieden bij het vertalen 
van de gestelde noden naar de correcte digitale functionaliteit. 
Veel app developers bieden ook diensten aan voor het onderhoud van de ontwikkelde applicatie. 
 

Deze optie is ideaal indien men koste wat kost álle functionaliteit op de gewenste manier zoals voor 
ogen, in een eigen applicatie vervat wil krijgen. 

 
Imp icaties en scoring van de e set:  

Dimensie Score Verklaring 

Opzet snelheid 1 Development nodig van begin tot einde 
Uitrollen van applicatie bij partners: uitleggen en operationeel krijgen, 
… 

Kostefficiëntie 1 Set-up kost is hoog wegens dure custom development.  
Recurring kost kan snel oplopen voor native apps 

LK-merk visibiliteit 5 Het LK-merk kan ultiem naar voor komen 

Onderhoudbaarheid 2 Apart onderhoud nodig per native app, voor hybride apps is slechts 1 
instantie te onderhouden 

Gebruiksinzichten 5 Data registratiesysteem volledig zelf uit te tekenen: alle 
mogelijkheden van profiling & rapportage 

Aanbod visibiliteit 5 Het aanbrengen van het aanbod is volledig in eigen hand en proactief 
voorstellen aan de hand van gedrag is mogelijk 

Gebruiksgemak 5 Custom developers zijn expert in het ontwikkelen van intuïtieve apps 

Gebruiksplezier 5 Community systeem en gamification kan worden uitgespeeld 

 
 

 Oplossingsset 2 – Partnering met bestaande, gelijkaardige systemen 

In deze set wordt de mogelijkheid bekeken tot samenwerken met relevante partners die eigenaar zijn 
van een bestaand loyaliteitssysteem.  
 

Het doel is om gebruik te maken van zowel de digitale setup van de partner als van het netwerk van 
handelaars dat reeds gebruik maakt van die toepassing. 
 

Daartoe zal het bestaande, draaiende systeem van de partner uitgebreid worden met de belangrijkste 
elementen van het Lerarenkaartsysteem. 

 
Imp icaties en scoring van de e set:  

Dimensie Score Verklaring 

Opzet snelheid 4 Roll-out is vlot (systeem wordt al gebruikt bij partners). Kernfuncties 
vervullen met de bestaande setup kan snel gaan, specifieke 
aanpassingen duurt langer. 

Kostefficiëntie 3 Set-up kost vooral gelinkt aan het uitbreiden van het bestaande 
systeem 
Recurring kost kan mogelijk beperkt gehouden worden want gedeeld 
met partner 
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LK-merk visibiliteit 2 Het LK-merk kan mogelijk minder expliciet naar voor komen door 
beperkingen van de partner. 

Onderhoudbaarheid 3 Beter haalbaar omdat partner hier ook beroep op moet doen 

Gebruiksinzichten 3 Afhankelijk van de profiling en registratie door bestaand systeem 

Aanbod visibiliteit 2 Het aanbrengen van het aanbod is volledig in eigen hand en proactief 
voorstellen aan de hand van gedrag is mogelijk 

Gebruiksgemak 4 In principe goed maar app is niet uitsluitend voor LK inzetbaar 

Gebruiksplezier 2 Minder exclusief LK-gevoel, een echte community is moeilijker 

 

 Oplossingsset 3 – Customisatie van (open source) softwarepakketten 

In deze set wordt gezocht naar bestaande softwarepakketten die zo dicht mogelijk aanleunen bij de 
basisfunctionaliteit van de Lerarenkaart (identificatie van de twee partijen en registratie van interactie 
daartussen) met aandacht voor de meer specifieke functionaliteit (reviews, gebruiksinzichten, 
gamification…). Het bestaande softwarepakket kan door eventuele customisatie meer noden van de 
digitale Lerarenkaart afdekken. 
 

Het grote verschil met set 1 is dus dat hier vertrokken wordt vanaf een basis die vervolgens wordt 
aangepast. Hierbij wordt ook expliciet gekeken naar open source softwarepakketten omdat die 
voordelen bieden in flexibiliteit, onderhoud en collaboratie. 

 
Imp icaties en scoring van de e set:  
 

Dimensie Score Verklaring 

Opzet snelheid 3 De absolute basis is voorhanden vanaf aankoop.  
Uitrollen van applicatie bij partners: uitleggen en functioneel krijgen… 

Kostefficiëntie 3 Set-up kost voor aankoop en configuratie van de basis 
Recurring kost beperkt omdat het enkel voor het onderhouden van het 
specifieke LK-stuk is 

LK-merk visibiliteit 4 Het LK-merk kan mogelijks nog steeds expliciet naar voor komen 
behoudens beperkingen opgelegd door het softwarepakket. 

Onderhoudbaarheid 4 Generieke deel wordt gedekt door het pakket, het custom onderdeel 
blijft wel bij de LK-organisatie liggen 

Gebruiksinzichten 4 Veel mogelijk qua profiling en rapportage maar mogelijks wel nog 
ontwikkeling nodig 

Aanbod visibiliteit 3 Niet standaard voor loyalty frameworks maar kan ontwikkeld worden 

Gebruiksgemak 4 Frameworks leggen nadruk op gemak maar hebben ook beperkingen 

Gebruiksplezier 4 Platformen geven doorgaans veel mogelijkheden hiertoe 
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 Vergelijking van oplossingssets 

In onderstaande figuur zijn de drie sets nog eens samengevat en zijn hun dimensies gevisualiseerd. 

Figuur 4: Vergelijking van de drie voorgestelde oplossingssets 

Door vergelijking en bespreking van deze drie sets is duidelijk dat:  

- Een oplossing uit set 1 perfect lijkt omdat het ooit ultiem zal kunnen voorzien in de beoogde 

functionaliteit. Het probleem daarbij is echter dat het bij aanvang nog helemaal niets kan en 

dat heeft invloed op onderhoud, opzettijd, kost, …   

- Een oplossing uit set 2 wordt uitgesloten omdat de LK-merk visibiliteit absoluut essentieel is: 

gebruik maken van een andere app die niet 100% het LK-merk weerspiegelt (bvb. login via 

een generieke app) past niet bij het strategisch kanaal dat Klasse beoogt.   

- Een oplossing uit set 3 is aantrekkelijk omdat het vrij snel kan voorzien in enkele 

basisfunctionaliteiten en als het softwarepakket goed onderhouden wordt heeft dat voor de 

LK-app voordelen in schaalbaarheid (voornamelijk bij open source pakketten). Daar tegenover 

staat het feit dat je, door de beperkingen van het gekozen pakket, nooit alle “specifieke 

noden” zal kunnen aanbieden.  

De conclusie voor de marktconsultatie is daarom dat spelers van set 1 en 3 worden uitgenodigd. 

Hierbij wordt onderstreept dat integratoren (die ervaring hebben in het verbinden van 

verschillende systemen) ook relevante input kunnen hebben bij de bevraging van de markt. 

Daarnaast mag set 3 worden uitgebreid naar andere type apps die een analytics platform hebben 

en in de vermelde vier basisfunctionaliteiten (zie Sectie 4.1) voorzien. Er is ook genoteerd dat een 

speler die in set 1 geklasseerd wordt, mogelijk ook ervaring heeft in het werken met software 

(pakketten) zoals beschreven in set 3, in dat geval kunnen de voordelen van beide sets 

gecombineerd worden.    

  Addes no 2021

16

 e   e treme sets om de digita e  erarenkaart te  o wen verge eken

 p e  : Custom bui l t oploss ing 
 from scratch 

 p e  : Partnering met 
bestaande, gel i jkaardige systemen

 p e  : Customisa e van (open source) 
so ware pakke en

 Alles zelf in handen met eigen systeem
 Kostelijk om op te ze en en te 
onderhouden

 Van scratch beginnen is traag in opzet

 Piggy backen op uitgerold systeem 
vergt minder in opzet & onderhoud

  een tot weinig vrijheid voor 
aangepaste func onaliteit

 LK merk minder prominent aanwezig

 Hergebruiken generieke func onaliteit 
verlicht opze nspanning & onderhoud

 Is naar de hand te ze en van LK als eigen 
beheerd pla orm

 Pla orm stelt limieten aan customisa e

 ull stac  ont i   lin   an a   
 oll  i  o  maat  an    no  n 
  st l   oor     i ital    rar n aart  

 am n  r in  m t  artn rs  i  
 i  naar  i n  an   n   li  aar i   
b staan   lant nbin in  s st  m

 ia con  ura      func onalit it  an 
b staan  so  ar   a   t aan ass n m t 
oo  o     no  n  an      rar n aart

0

1

2

 

4

5
Opzetsnelheid

Koste ciën e

LK merk vsibiliteit

Onderhoudbaarheid

 ebruiksinzichten

Aanbod visibiliteit

 ebruiksgemak

 ebruiksplezier

0

1

2

 

4

5
Opzetsnelheid

Koste ciën e

LK merk vsibiliteit

Onderhoudbaarheid

 ebruiksinzichten

Aanbod visibiliteit

 ebruiksgemak

 ebruiksplezier

0

1

2

 

4

5
Opzetsnelheid

Koste ciën e

LK merk vsibiliteit

Onderhoudbaarheid

 ebruiksinzichten

Aanbod visibiliteit

 ebruiksgemak

 ebruiksplezier



Digitale Lerarenkaart 

12/10/2021 – Klasse – PIO – 2021   39/66 

 

5 Inschatten van het innovatiepotentieel vanuit implementatie  

Naast het inschatten van de toegevoegde waarde van elke use case vanuit gebruikersstandpunt, moet 

ook een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van de use cases vanuit een implementatie 

oogpunt. Het technologisch risico van deze use cases werd ingeschat door experten uit de industrie 

tijdens een publieke marktconsultatie. Deze marktconsultatie ging door op 28 september 2021, in een 

online format. De volledige lijst met deelnemende marktpartijen kan gevonden worden in  Sectie 1.2 

van dit verslag.  

Het innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt wordt ingeschat door middel van planning 

poker. Hierbij schalen industriële partners de risico’s die vasthangen aan elke use case. De laagste 

waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal geen risico”: de oplossing bestaat en kan 

zonder problemen worden toegepast. Een waarde van 8 dient te worden geïnterpreteerd als “een 

oplossing is mogelijk maar een inspanning is vereist om ze te bereiken”. Waardes boven de 20 

impliceren een kans dat een oplossing niet kan worden gevonden. De maximale waarde is 100 en 

houdt in dat “fysische grenzen dienen te worden verlegd” om een oplossing te ontwikkelen. 

Onderstaande figuur geeft deze schaal weer.  

 

 Use cases behandeld in de markconsultatie 

Gezien het grote aantal opgestelde use cases, en de beperkte duur van  de marktconsultatie, werd een 

selectie van 29 use cases gemaakt uit de use cases voorgesteld in Sectie 3.2. Daartoe zijn ook enkele 

use cases samengevoegd (bij het samenvoegen is de innovatie score geconsolideerd). Dit gebeurt door 

voor elk luik de use cases met de hoogste gebruikerswaarde te selecteren met de 

referentiearchitectuur in het achterhoofd. In de tabel hieronder staan de use cases zoals ze tijdens de 

marktconsultatie gepresenteerd werden aan het publiek. Vanwege de internationale intentie van de 

marktconsultatie, zijn ze gegeven in het Engels (in parallel met LK staat TC nu voor Teachers’ card). 

De tabel bevat een kolom met een score voor het “Innovatiepotentieel”, gegeven door de vraagzijde 

en een technologisch risico, gegeven door de markt. De gelinkte use cases (opgesteld door vraagzijde) 

worden ook steeds meegegeven. 
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 AS A(N) I CAN SO THAT Gelinkte 
UC 

INNOVATIE 
SCORE 

TECHN. 
RISICO 

Deel I - Identificatie 

MC-I.1 benefit provider 
at the time of physical purchase, validate the customer's digital Teachers' 
Card purely visually on the basis of: name, year, photo and (if needed) 
employee number  

I can give a benefit to a legitimate LK holder, without having to 
perform an additional operation (scanner, API, etc.) to validate 
the card and no unnecessary waiting time occurs 

UC-O.1, UC-A.1, 
UC-O.18 

20 3 

MC-I.2 benefit provider 
validate whether a digital TC is valid via the tooling of my existing cash 
register system 

I do not have to work with extra tools during a physical 
validation 

UC-A.3 8 40 

MC-I.3 benefit provider 
grant benefits online in the webshop with a unique code or via a private 
link to the webshop, shared on its Teachers' Card benefit page 

users can also make use of the benefits of the TC via the 
webshop  

UC-A.5 20-40 3 

MC-I.4 benefit provider rely on the fact that the LK is not copyable  I will not wrongfully give away advantages UC-A.6 13 - 20 3 

MC-I.5 teacher 
Login to the TC application as an EPF, NOI or exception user (i.e. Klasse 
employees, providers, foreigners, etc.) via the SSO system of ACM or in 
parallel authentication via the Klasse exceptions database. 

I can activate my digital TC (for a predetermined period) UC-L.1, UC-L.3 RVW 3 

MC-I.6 teacher 
use the digital solution (identify and view) even without an internet 
connection 

I can use/display the TC in any circumstance UC-O.5 40 5 

Deel G – Gegevensstroom 

MC-G.7 benefit provider register per transaction that a benefit is granted to a teacher  data on the use of the TC is recorded UC-A.11 RVW 

A (exact purchase with 
integr.): 13 

B (soft link): 5 
X (niet-functioneel):20 

MC-G.8 benefit provider obtain feedback from the teacher after his visit  
we can adjust our operations (based on feedback of for 
example the guide or  of the content of an exhibition) 

UC-A.9 20 1 

MC-G.9 Klasse 
obtain usage data and statistical data on the use of the digital TC (for both 
online and offline benefits) 

they can be interpreted per target group of TC users UC-L.13 20 2 

MC-G.10 Klasse 

give providers a view (with web interface) of statistical information 
(combination of app data and website data) and educational information 
about the educational background of teachers with respect to school, age 
group & subject area 

we can offer the provider a complete overview with insights 
about the visitors 

UC-L.5, UC-A.12 13 2 

MC-G.11 Klasse 

request permission to store and use personal information (both usage 
data and data entered by the user) either in communication or to pass it 
on to benefit providers (with a distinction between categories of 
providers) 

we can send personalised messages to users from the TC 
organisation 

UC-L.7, UC-L.8 RVW 2 

MC-G.12 Klasse keep information about which people view or edit which data and when we have visibility into the life and reach of our data UC-L.10 RVW 2 

Deel C - Communicatie 

MC-C.13 teacher consult the TC benefits information via an app 
all information is closer at hand (no need to surf to the 
website) 

UC-O.6 20 1 

MC-C.14 teacher 
consult information about benefits linked to my interests via an app 
(based on personal profile & interests derived from use) 

I can only/mostly  view relevant benefits (e.g. tab: "interesting 
benefits for me") 

UC-O.7, 
UC-O.12 

20 
A (static): 1 

B (recommendation 
engine): 13 

MC-C.15 teacher 
also use extended search or filter functionality such as by the intended 
target group of an activity or by my location 

I only get to see the activities that are relevant to me 
UC-O.14, UC-

O.17 
40 2 

MC-C.16 teacher write reviews about activities/providers via the app I can get feedback from other teachers UC-O.8 40 1 

MC-C.17 teacher 
enjoy  gamification elements (loyalty points, #reviews written, extra 
benefits,...) in the digital TC 

in addition to the functional, there is also extra appreciation for 
the use of and commitment to the TC platform 

UC-O.9 13 
A (dig. rewards) 2 

B (phys. rewards) 5 
X (concept): 20 
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MC-C.18 teacher 
optionally receive real-time push notifications based on my current 
location 

I can be informed about relevant benefits in my 
neighbourhood 

UC-O.11 13 3 

MC-C.19 teacher get an up-to-date overview of all current benefit providers 
I can avoid being disappointed when I actually visit the place 
where I thought I could get a benefit 

UC-O.16 100 1 

MC-C.20 Klasse 
send out targeted communication to a group of teachers via the app, 
based on the teacher's profile and previous visits/purchases  

we can provide more relevant advertising/advice per subgroup 
of education professionals through the application 

UC-A.14 40 2 

MC-C.21 Klasse manage the content on the digital TC platform via a web interface 
editors can send notifications to groups of teachers, moderate 
reviews, edit content, etc. 

UC-L.17 RVW 1 

MC-C.22 Klasse 
moderate user reviews, with the ability to switch between pre- and post-
moderation  

there is some control over what users post publicly UC-L.16 RVW 1 

MC-C.23 Klasse 
have the structured content of a benefit sheet on the TC website also 
displayed in the app according to an agreed, similar design 

the same content about a benefit on the website is also 
displayed in the app according to the Klasse style 

UC-L.21 RVW 1 

Deel R – Resterende 

MC-R.24 Klasse 
be sure that the user's settings are always the same on both the app and 
the website (an identical profile with info from ACM, info entered on the 
app and info from the Klasse profile) 

there is no discrepancy between the two systems in terms of 
user profiles 

UC-L.15 RVW 1 

MC-R.25 Klasse 
ensure that the onboarding of a new TC app user includes steps of 
identifying (what is this app) and teaching (how to use app)  

the user has a good first experience and knows what the app is 
for and how to use it 

UC-L.19 RVW 1 

MC-R.26 Klasse count on the fact that data about a user can be deleted after 3 years acquired data does not remain in the system forever UC-L.22 RVW 1 

MC-R.27 Klasse 
have the lifecycle management (maintenance) of the digital LK solution 
carried out by a third party 

the digital TC solution can be updated (security patches, 
compatibility with different smartphone versions, changes in 
technical standards, etc.) and expanded 

UC-L.23a RVW 1 

MC-R.28 Klasse 
have another 3rd party take over the lifecycle management 
(maintenance) & further development of the digital TC solution 

the digital TC solution is not dependent on 1 sole party and can 
be maintained and expanded further 

UC-L.23b RVW 2 

MC-R.29 Klasse 
continue to offer the Teacher's Card in physical form and record the 
related usage of the data 

there is always a physical back-up solution for the legitimation 
(e.g. in case the smartphone is forgotten or the provider is not 
familiar with the digital system) for which data on the usage is 
also stored 

UC-O.3 RVW 

A (als integr. Met kassa 
systeem):2 

B (geen integr. met 
kassa systeem):5 

X (procesmatig):20 

Tabel 3: Use cases bevraagd op marktconsultatie  met  bijhorende scoring vanuit vraag- en aanbodzijde
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 Toelichting bij score en opmerkingen van marktspelers 

 Deel I - Identificatie 

MC-I.1 – As a benefit provider, I can at the time of physical purchase, validate the customer's digital 

Teachers' Card purely visually on the basis of: name, year, photo and (if needed) employee number so 

that I can give a benefit to a legitimate teacher, without having to perform an additional operation 

(scanner, API, etc.) to validate the card and no unnecessary waiting time occurs. 

Deze validatie vormt op zich geen uitdaging. Het is maar een kwestie van de juiste gegevens te tonen 

op de digitale Lerarenkaart. Er schuilt echter wel een uitdaging in het voorkomen dat men gewoon 

screenshots neemt van dergelijk scherm en die doorstuurt naar mensen die eigenlijk geen recht 

hebben op de voordelen van de LK. Omwille van die uitdaging wordt het risico iets hoger geschat maar 

er zijn bestaande technieken hiervoor en in zijn geheel is dit goed doenbaar. Zo kan bijvoorbeeld een 

“bewegend elementje” worden toegevoegd op het scherm van de digitale Lerarenkaart waardoor een 

screenshot meteen opvalt (zie ook MC-I.4). 

Technologisch Risico: 3 

MC-I.2 – As a benefit provider, I can validate whether a digital TC is valid via the tooling of my existing 

cash register system so that I do not have to work with extra tools during a physical validation. 

Hiervoor is een integratie nodig met het kassasysteem van de aanbieders. Wanneer ervan uitgegaan 

wordt dat deze integratie aanwezig is, is de complexiteit van deze use case vrij beperkt: zij zouden dan 

met hun tooling bijvoorbeeld een QR code op de telefoon van de LK-houder kunnen scannen of op een 

knop kunnen duwen op hun kassasysteem. Omdat deze integratie echter nog niet bestaat en hiervoor 

alle aanbieders zouden moeten inkoppelen op een API zowel voor webshops als voor kassasystemen 

in een zeer gefragmenteerd landschap (geen standaard kassasysteem), is dit een gigantische uitdaging.  

De markt geeft wel aan dat een workaround mogelijk moet zijn waarbij een gebruiker met zijn eigen 

digitale LK een scan-operatie doorvoert ter plaatse. Daarbij zouden aanbieders enkel iets moeten 

aanbieden (bvb. een QR-code) die de validatie door de gebruiker mogelijk maakt. Dat omzeilt echter 

de stelling van deze use case (waarbij tooling van het kassasysteem moet gebruikt worden) en biedt 

bovendien geen oplossing voor het scenario waarin de digitale LK in een online setting gevalideerd 

moet worden.  

Technologisch Risico: 40 

MC-I.3 – As a benefit provider, I can grant benefits online in the webshop with a unique code or via a 

private link to the webshop, shared on its Teachers' Card benefit page so that users can also make use 

of the benefits of the TC via the webshop. 

De markt gaat ervanuit dat de aanbieder beschikt over een webshop. In dat geval kan dezelfde 

functionaliteit zoals op de huidige Lerarenkaart website overgenomen worden en is de oplossing vrij 

voor de hand liggend. Al merkt de markt wel op dat een generische code niet volstaat als het doel is 

om vast te leggen welke LK-gebruiker een code heeft gebruikt. Daartoe zou men bijvoorbeeld met 

gebruikersspecifieke éénmalige codes kunnen werken die slechts tijdelijk geldig zijn. 
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De score op deze use case is hierbij uiteindelijk beperkt tot het kunnen implementeren van het 

basisconcept van unieke codes en links in de Lerarenkaart app naar de voordeelaanbieder webshops. 

Het aspect van dataregistratie is verder behandeld in MC-G.7. 

Technologisch Risico: 3 

MC-I.4 – As a benefit provider, I can rely on the fact that the T ach rs’ Car  is not copyable so that I 

will not wrongfully give away advantages. 

Voor deze use case is het essentieel dat de organisator (Klasse) definieert welke mate van veiligheid 

vereist is. De markt benadrukt dat “100% veilig” niet bestaat. Maar er kunnen wel steeds stappen 

ondernomen worden om het onrechtmatig verkrijgen van voordelen te ontmoedigen. Zo kan 

bijvoorbeeld het nemen van een screenshot van de digitale Lerarenkaart vermeden worden door een 

“bewegend element” toe te voegen op het scherm zodat screenshots meteen opvallen. Vooral wat het 

online toekennen van voordelen betreft is het moeilijk om de oplossing toe te timmeren. Enkele 

spelers adviseren om een koppeling met ItsMe op te zetten voor meer zekerheid.  

Er bestaan verschillende “best practices” om aan deze use case tegemoet te komen, het is zaak voor 

Klasse om het gewenste securityniveau aan te geven. Afhankelijk hoever hierin gegaan moet worden 

om security standaarden in de oplossing toe te passen, zal dit meer implementatie inspanning vergen. 

Deze security standaarden zijn gekend. Gezien het huidige niveau van security op het fysieke 

Lerarenkaartsysteem schatten de marktspelers dit als een standaardprobleem in. 

Technologisch Risico: 3 

MC-I.5 – As a teacher, I can login to the TC application as an EPF, NOI or exception user (i.e. Klasse 

employees, providers, foreigners, etc.) via the SSO system of ACM or in parallel authentication via the 

Klasse exceptions database so that I can activate my digital t ach rs’ car  (for a predetermined period). 

Qua complexiteit valt dergelijke login voorwaarde goed mee, SSO is niet exotisch meer. De markt 

benadrukt echter wel dat het zeer belangrijk is om dit met een intuïtieve en simpele gebruikservaring 

geïmplementeerd te krijgen. Daarvoor is een goede design-fase nodig.  

Bij deze use case geeft de markt ook de opmerking dat het verkrijgen van de nodige veiligheid vrij 

evident is voor het SSO-systeem en dat vooral aandacht nodig is voor de veilige authenticatie via de 

interne uitzonderingsdatabase.  

Technologisch Risico: 3 

MC-I.6 – As a teacher, I can use the digital solution (identify and view) even without an internet 

connection so that I can use/display the TC in any circumstance 

Het gebruik van de kaart ter validatie (zoals beschreven in MC-I.1 en MC-I.2) wordt gezien als vrij 

eenvoudig zonder een internetconnectie. Hierbij is aangenomen dat het mogelijk moet zijn om de 

digitale Lerarenkaart buitenshuis zonder internetconnectie te kunnen gebruiken, maar dat de app wel 

op andere momenten internettoegang zal hebben (bv. via de wifi thuis). Het volledig offline kunnen 

gebruiken van de app zonder ooit (sinds installatie) internetconnectie te maken wordt niet beschouwd. 

Daarbij speelt echter wel opnieuw een “veiligheidsrisico” omdat er bij “offline log-in” geen check kan 

zijn van de LK-houder (zodat iemand die al 2 weken niet meer gewettigd is toch nog steeds gebruik 
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zou kunnen maken). Dat kan eventueel omzeild worden door de “offline-gebruik” mogelijkheid enkel 

beschikbaar te maken voor gebruikers die genoeg vertrouwen hebben opgebouwd bij de organisatie 

(bvb. reeds langer gebruiker van de LK) of hoeveel opeenvolgende re-logins toegestaan zijn voordat 

een controle over een internetverbinding afgedwongen wordt. 

Daarnaast wordt benadrukt dat er vooral complexiteit naar voor komt wanneer ook registratie van het 

gebruik offline moet kunnen gebeuren. In dat geval moet goed worden nagedacht over welke partij 

(aanbieder of offline gebruiker) de registratie zal uitvoeren en op welk ogenblik. MC-R.29 over het 

gebruik van een eventuele fysieke LK houdt hiermee verband.  

Technologisch Risico: 5 

 Deel G - Gegevensstroom 

MC-G.7 – As a benefit provider, I can register per transaction that a benefit is granted to a teacher so 

that data on the use of the TC is recorded. 

Voor deze use case wordt het onderscheid gemaakt tussen (A) “harde registratie” waarbij de exacte 

aankoop van de LK-houder geregistreerd wordt bij het gebruik van de LK (B) “zachte registratie” 

waarbij geen harde link wordt gelegd met de exacte aankoop van de LK-houder. 

Voor de harde registratie geeft de markt aan dat het zeer moeilijk is om een systeem op te zetten 

waarbij men absoluut zeker weet wat de gebruiker heeft gekocht. Alle LK-houders kunnen bijvoorbeeld 

een QR-code scannen die in de winkel hangt, zonder dat ze effectief een aankoop doen. Om dat beter 

toe te timmeren en bovendien een koppeling te maken met de aankoop is zeer uitdagend. Daarom 

gaat de markt er voor deze use case vanuit dat er (zoals voorgesteld in I.2) een integratie is met de 

kassasystemen en webshops.  In dat geval is er nog steeds een grote uitdaging omdat via de integratie 

nu ook informatie moet worden meegestuurd over de aankoop zelf. Hoe zal dat geregistreerd worden? 

Welke types aankopen bestaan er in het systeem? Wat voor informatie verwacht je voor elk type 

aankoop? Wat moet daarvoor aan de kant van de aanbieder worden geïmplementeerd? Deze use case 

wordt omwille van deze uitdagingen hoog gescoord door de markt. 

Technologisch Risico (A): 13 

Voor de zachte registratie geeft de markt aan dat het mogelijk is om “vrij zeker” te zijn dat een 

gebruiker een aankoop heeft gedaan bij een aanbieder. Dat kan bijvoorbeeld door te kijken naar de 

GPS-locatie van een LK-gebruiker op het moment dat hij zijn app opent (vermoedelijk aan de kassa van 

een winkel ter validatie van zijn kaart) of (strenger) door hem te motiveren om een QR-code te scannen 

in de winkel op het moment van aankoop. Voor deze versie wordt dus geen integratie met de systemen 

van de aanbieders verondersteld. 

Technologisch Risico (B): 5 

De werkelijke uitdaging van deze use case zit eigenlijk niet in het functionele maar wel in de invloed 

op de eindgebruikers. De oplossing wordt veel hoger ingeschat wanneer in gedachten wordt gehouden 

wat gevraagd wordt van een LK-gebruiker: waar hij vroeger gewoon zijn kaart moest tonen moet hij 

nu mogelijks een expliciete actie verrichten (bvb. scannen) opdat de registratie succesvol zou 

gebeuren. Het risico van ervoor te zorgen dat de registratie (correct) gaat gebeuren in de praktijk, is 

aanzienlijk. 
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Technologisch Risico (X): 20 

MC-G.8 – As a benefit provider, I can obtain feedback from the teacher after his visit so that we can 

adjust our operations (based on feedback of for example the guide or the content of an exhibition). 

De markt benadrukt dat dergelijke feedback functionaliteit vrij standaard is en dus eenvoudig te 

implementeren is.  

Technologisch Risico: 1 

MC-G.9 – As Klasse, I can obtain usage data and statistical data on the use of the digital TC (for both 

online and offline benefits) so that they can be interpreted per target group of TC users. 

Het verkrijgen van deze data tot in het digitale Lerarenkaart platform wordt als het lastige aspect 

beschouwd. Voor het online gedeelte wordt dit weliswaar moeilijker ingeschat dan voor het fysieke 

luik. Daar hangt de Lerarenkaart nog meer af van de transactie facilitator (de webshops) om te weten 

of en wat voor gebruik er geweest is.  

Ervan uitgaande dat de data beschikbaar is uit de nodige registratie benodigdheden uit MC-G.7, is deze 

use case vrij eenvoudig. Hier zit de complexiteit hem voornamelijk in het definiëren welk niveau van 

detail moet worden bijgehouden over het gebruik van de LK. De complexiteit van de toestemming 

wordt overgelaten aan MC-G.11. 

Technologisch Risico: 2 

MC-G.10 – As Klasse, I can give providers a view (with web interface) of statistical information 

(combination of app data and website data) and educational information about the educational 

background of teachers with respect to school, age group & subject area so that we can offer the 

provider a complete overview with insights about the visitors 

Bijkomstig aan de vorige use case gaat het hier nu om het voorzien van een web interface zodat ook 

aanbieders delen van de statistische informatie zouden kunnen zien. Dergelijk interface maken en 

opbouwen wat wel/niet getoond mag worden aan de derde partij is de hoofdbrok van deze use case. 

Er duikt wel nog wat uitdaging op om ervoor te zorgen dat de gedeelde info effectief statistische data 

is en niet meer te herleiden naar de individuele gebruiker (bv. gebruiksdata bij een voordeelaanbieder 

waar er maar zelden een Lerarenkaart registratie plaatsvindt). Verder is dit een standaard probleem. 

Technologisch Risico: 2 

MC-G.11 – As Klasse, I can request permission to store and use personal information (both usage data 

and data entered by the user) either in communication or to pass it on to benefit providers (with a 

distinction between categories of providers) so that we can send personalised messages to users from 

Klasse. 

Het vragen van toestemming aan de gebruikers is vrij standaard maar het vraagt wel extra zorg bij de 

implementatie (gebruikers niet onnodig lastigvallen met toestemmingsbevraging). Daarbij hoort het 

opzetten van Terms & Conditions (T&C) en het managen daarvan en het mogelijks opnieuw registreren 

van toestemmingsantwoorden van gebruikers wanneer de T&C zouden worden aangepast.  

Technologisch Risico: 2 



Digitale Lerarenkaart 
 

12/10/2021 – Klasse – PIO – 2021   46/66 

  

MC-G.12 – As Klasse, I can keep information about which people view or edit which data and when so 

that we have visibility into the life and reach of our data 

Het opslaan van dergelijke gegevens in een log is standaard. De markt geeft wel aan dat het aanzienlijk 

veel extra moeite zou vragen om van dergelijke logs een vlot leesbaar overzicht te maken maar dat is 

niet meteen gevraagd in deze use case.  Wanneer geen specifieke userinterface vereist is, is dit van 

lage complexiteit. 

Technologisch Risico: 2 

 Deel C - Communicatie 

MC-C.13 – As a teacher, I can consult the TC benefits information via an app so that all information is 

closer at hand (no need to surf to the website) 

De markt merkt hierbij op dat de complexiteit van de design en implementatie hier afhangt van het 

type technologie (bvb. web-based vs. native app). Maar hoe dan ook blijft dit een standaarduitdaging. 

Technologisch Risico: 1 

MC-C.14 – As a teacher, I can consult information about benefits linked to my interests via an app 

(based on personal profile & interests derived from use) so that I can only/mostly view relevant benefits 

(e.g. tab: "interesting benefits for me"). 

Voor deze use case wordt het onderscheid gemaakt tussen (A) statische aanbevelingen en (B) 

dynamische aanbevelingen met een aanbevelingssysteem.  

In het geval van (A) moet enkel logica gedefinieerd worden waarmee een onderwijsprofessional 

getypeerd wordt aan de hand van de interesses die af te leiden zijn uit zijn/haar persoonlijk profiel. 

Bijvoorbeeld door bij de onboarding van een nieuwe gebruiker enkele vragen voor te schotelen 

waarmee deze gecategoriseerd wordt, of door de gebruiker zelf interesses in zijn profiel te laten 

instellen. Op basis daarvan kan dan ingeschat worden welke voordelen (bijvoorbeeld aan de hand van 

categorisatie van de aanbieders) voor die gebruiker relevant zijn. Dat is zeer standaard en enkele 

partijen geven aan daar expliciet ervaring mee te hebben. 

Technologisch Risico (A): 1 

In het geval van (B) is een complexe “recommendation engine” nodig met een vorm van artificiële 

intelligentie die alle informatie over een LK-houder (gebruik, eigenschappen, aangegeven interesses, 

…) gebruikt om de gebruiker te voorzien van relevante (te ontdekken door het systeem) voordelen. 

Het opzetten en finetunen van een dergelijk systeem is volgens de markt verre van evident. Er speelt 

bijvoorbeeld het probleem van de “cold start” omdat het aanbevelingsmechanisme aanvankelijk moet 

werken met een beperkte hoeveelheid gebruiksdata. Het is daarom mogelijk interessant om in de 

eerste jaren enkel data te verzamelen en pas later te kijken hoe op basis van die data een persoonlijk 

aanbevelingssysteem kan worden uitgebouwd. De marktspelers geven nog mee dat er kant en klare 

recommendatiesystemen bestaan, maar dat deze te generiek zijn voor het beoogde doel in de digitale 

Lerarenkaart. 

Technologisch Risico (B): 13 
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MC-C.15 – As a Teacher, I can also use extended search or filter functionality such as by the intended 

target group of an activity or by my location so that I only get to see the activities that are relevant to 

me. 

Geen grote uitdaging maar veel hangt wel af van de keuze van het type database, dat kan het 

implementeren van dergelijke zoek- en filterfunctionaliteit sterk vereenvoudigen. De markt geeft aan 

dat het ophalen van GPS-data (en de kwaliteit ervan) invloed heeft op de complexiteit van de oplossing 

en bovendien ook op de batterijduur. Daarnaast is het voor dergelijke functionaliteit belangrijk om de 

gebruiker ook om toestemming te vragen gezien zijn locatie gebruikt wordt (privacygevoelige data). 

Technologisch Risico : 2 

MC-C.16 – As a Teacher, I can write reviews about activities/providers via the app so that I can get 

feedback from other teachers. 

De markt geeft aan dat dit zeer standaard is: geen uitdagingen.  

Technologisch Risico : 1 

MC-C.17 – As a Teacher, I can enjoy gamification elements (loyalty points, #reviews written, extra 

benefits, ...) in the digital TC so that in addition to the functional, there is also extra appreciation for 

the use of and commitment to the TC platform. 

De markt geeft aan dat hier een onderscheid moet gemaakt worden tussen enerzijds het uitdelen van 

digitale beloningen (A) en het koppelen van effectieve fysieke beloningen (B).  

Voor het geven van digitale beloningen (A) kan gedacht worden aan een typisch trofeeën-systeem 

(denk aan Pokémon gym badges) en een mogelijke competitie met andere 

onderwijsprofessionals/scholen. Het opzetten daarvan vereist wat ontwikkeling, maar op zich is dat 

een zeer standaard probleem. 

Technologisch Risico (A): 2 

Voor het geven van beloningen die tellen in de fysieke wereld (B) kan worden gedacht aan 

kortingscodes voor fysieke aankopen en ook aan volledig fysieke zaken (kaartjes, lesmateriaal, …). Het 

opzetten van zo een soort webshopfunctionaliteit in het Lerarenkaart platform vereist een integratie 

met een fysiek systeem om dergelijke beloningen uitgestuurd te krijgen. Daar komt al een stuk meer 

complexiteit bij kijken.  

Technologisch Risico (B): 5 

Naast de twee categorieën (A) en (B) wordt ook een derde, niet-functioneel, deel geïdentificeerd.  

Namelijk het uitdenken van een werkend concept en content dat effectief gebruikers ertoe aan zet om 

de app te willen gebruiken. Het antwoord op de vraag “What’s in it for me?” moet immers deels door 

het amusante van deze feature worden opgevangen. Het uitdenken van dergelijk concept is verre van 

evident en de markt geeft aan dat het gemakkelijk is om je hieraan te mispakken. Iedereen wil graag 

alle acht Pokémon gym badges verzamelen, maar wat zal de LK-houder stimuleren om deze app vaak 

te gebruiken?  Niet de vereiste ontwikkeling maar wel het conceptuele is het meest complexe deel van 

de use case.  
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Technologisch Risico (X): 20 

MC-C.18 – As a Teacher, I can optionally receive real-time push notifications based on my current 

location so that I can be informed about relevant benefits in my neighbourhood. 

De markt geeft aan dat dergelijke functionaliteit zeker bestaat maar dat hier mogelijks ook enkele 

technische hordes moeten overwonnen worden. Zo spelen hierbij volgende zaken een rol: 

▪ het aantal voordelen en aanbieders in de buurt 

▪ de nauwkeurigheid van de GPS-locatie 

▪ de invloed van het ‘continu’ uitlezen (waarvoor de gsm mogelijks nooit echt in slaapstand mag 

gaan) van de GPS-locatie op de batterij  

▪ het vermijden dat de push-notificaties de gebruiker te vaak lastigvallen 

Hierbij benadrukt de markt dat het belangrijk is om niet de “meest nauwkeurige” oplossing na te 

streven maar wel een die voldoende simpel is en toch effectief. 

Technologisch Risico: 3 

MC-C.19 – As a Teacher, I can get an up-to-date overview of all current benefit providers so that I can 

avoid being disappointed when I actually visit the place where I thought I could get a benefit. 

Dit wordt door de markt aanzien als eenvoudig. Men moet hiertoe gewoon zorgen dat de data van de 

geregistreerde transacties goed wordt opgevolgd zodat men weet waar voordelen al dan niet nog 

verkrijgbaar zijn. 

Technologisch Risico: 1 

MC-C.20 – As a Klasse, I can send out targeted communication to a group of teachers via the app, based 

on the teacher's profile and previous visits/purchases so that we can provide more relevant 

advertising/advice per subgroup of education professionals through the application. 

De complexiteit van deze use case bevindt zich zuiver in het segmenteren van de groepen 

onderwijsprofessionals en de extra complexiteit indien gebruikers dynamisch gesegmenteerd moeten 

worden. Over die oefening moet goed worden nagedacht, maar dit segmentatie en matching luik 

wordt beschouwd in use case MC-C.14 opgenomen te zijn. Daarna is de implementatie vrij rechttoe 

rechtaan. 

Technologisch Risico: 2 

MC-C.21 – As a Klasse, I can manage the content on the digital TC platform via a web interface so that 

editors can send notifications to groups of teachers, moderate reviews, edit content, etc. 

Standaard functionaliteit. 

Technologisch Risico: 1 

MC-C.22 – As a Klasse, I can moderate user reviews, with the ability to switch between pre- and post-

moderation so that there is some control over what users post publicly 

Standaard functionaliteit. 



Digitale Lerarenkaart 
 

12/10/2021 – Klasse – PIO – 2021   49/66 

  

Technologisch Risico: 1 

MC-C.23 – As a Klasse, I can have the structured content of a benefit sheet on the TC website also 

displayed in the app according to an agreed, similar design so that the same content about a benefit 

on the website is also displayed in the app according to the Klasse style. 

Standaard functionaliteit, vereist synchronisatie tussen app en bestaande website. 

Technologisch Risico: 1 

 Deel R - Resterende 

MC-C.24 – As a Klasse, I can be sure that the user's settings are always the same on both the app and 

the website (an identical profile with info from ACM, info entered on the app and info from the Klasse 

profile) so that there is no discrepancy between the two systems in terms of user profiles 

Standaard functionaliteit. Wanneer de applicatie offline is kunnen de systemen natuurlijk niet perfect 

gesynchroniseerd zijn, maar zolang dat tijdig opnieuw gebeurt wanneer de applicatie online is, zal dat 

geen problemen opleveren. 

Technologisch Risico: 1 

MC-C.25 – As a Klasse, I can ensure that the onboarding of a new TC app user includes steps of 

identifying (what is this app) and teaching (how to use app) so that the user has a good first experience 

and knows what the app is for and how to use it. 

De markt geeft aan dat het verzorgen van dergelijke onboarding-ervaring zeer standaard is. 

Technologisch Risico: 1 

MC-C.26 – As a Klasse, I can count on the fact that data about a user can be deleted after 3 years so 

that acquired data does not remain in the system forever. 

De markt geeft aan dat het eerder gebruikelijk is om dergelijke data te anonimiseren en alzo een ‘soft-

delete’ te realiseren. Wanneer data effectief volledig verwijderd wordt, geeft dat vaak ongewenste 

gevolgen m.b.t. historische data, statistieken en andere zaken. Zo een ‘hard-delete’ lijkt momenteel 

niet aan de orde bij de digitale Lerarenkaart. 

Technologisch Risico: 1 

MC-C.27 – As a Klasse, I can have the lifecycle management (maintenance)  of the digital LK solution 

carried out by a third party so that the digital TC solution can be updated (security patches, 

compatibility with different smartphone versions, changes in technical standards, etc.)  

De markt geeft aan dat het zeer standaard is in de industrie om onderhoud te laten gebeuren door een 

derde partij. Die derde partij hoeft zich dan niet in te werken in de broncode, wat de complexiteit van 

de overdracht beperkt houdt. 

Technologisch Risico: 1 
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MC-C.28 – As a Klasse, I can have another 3rd party take over the lifecycle management (maintenance) 

& further development of the digital TC solution so that the digital TC solution is not dependent on 1 

sole party and can be maintained and expanded further 

De meeste marktspelers geven aan dat ook het doorgeven van de volledige verdere ontwikkeling aan 

een derde partij al zeer frequent gebeurt (binnen het principe dat geschreven code eigendom is van 

de opdrachtgever). Dat is meer complex dan puur het onderhoud, maar mits de juiste afspraken kan 

de uitdaging ook daar vrij klein blijven. Het is daarbij essentieel duidelijk te stellen dat de doorgevende 

partij na overdracht geen enkele verantwoordelijkheid meer draagt over de applicatie. 

Ook platformeigenaars geven aan dat ze een afzonderlijk platform kunnen opzetten en dat na opbouw 

kunnen doorgeven aan een derde partij.  

Technologisch Risico: 2 

MC-C.29 – As a Klasse, I can continue to offer the Teacher's Card in physical form and record the related 

usage of the data so that there is always a physical back-up solution for the legitimation (e.g. in case 

the smartphone is forgotten or the provider is not familiar with the digital system) for which data on 

the usage is also stored. 

Voor deze use case wordt een onderscheid gemaakt tussen het scenario (A) waarin ervanuit wordt 

gegaan dat er reeds een integratie voorzien is met de aanbieders (zowel met de kassasystemen als met 

de webshops) en het scenario (B) waarbij dergelijke integratie niet voorhanden is. Als er vanuit wordt 

gegaan dat een visuele check volstaat voor het toekennen van een voordeel, vormt de identificatie 

met de fysieke kaart in beide scenario’s geen extra last.  Voor beide gevallen (A en B) zit de complexiteit 

in het feit dat ook de gebruiksdata steeds geregistreerd moet worden. 

Voor scenario (A) blijft de complexiteit vrij beperkt omdat de aanbieder in dat geval (via de 

geïntegreerde systemen) verantwoordelijk kan zijn voor het registreren van de gebruiksdata. Daarbij 

kan bijvoorbeeld de fysieke kaart gescand wat zorgt voor validatie via de achterliggende API. De 

ontwikkelingsinspanning zal hier dan voornamelijk bij de ontwikkelaars van de kassasystemen liggen. 

Technologisch Risico (A): 2 

Voor scenario (B) is de complexiteit veel groter omdat een workaround moet voorzien worden om 

toch maar de registratie in orde te krijgen (al zij het mogelijk met minder grote zekerheid dan in 

scenario A). De markt geeft aan dat hiervoor gerekend moet worden op:  

▪ De aanbieder (die een registratie/scan actie verricht)  

Hierbij is wel de nota gemaakt dat de meeste aanbieders expliciet aangaven geen extra moeite 

te willen doen voor dergelijke registratie en dat bovendien de veronderstelde integratie verre 

van evident is (zie MC-G.7).  

▪ Bepaalde technologie (in de winkel of online) die aanwezigheid van een LK-houder opmerkt 

De markt geeft hierbij aan dat dergelijke technologieën (zoals met beacons en RFID tags) lastig 

op grote schaal zijn uit te rollen en bovendien niet goedkoop zijn. 

▪ De LK-houder (die achteraf registratie doet) 
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De markt geeft hierbij aan dat hierbij verondersteld wordt dat de LK-houder de digitale LK app 

niet heeft en daarom de registratie achteraf online moet doen. Daarbij zal het heel belangrijk 

zijn om de gebruiker te motiveren om dat te doen (zie MC-G.17). 

De markt onderstreept dat dergelijke piste technische uitdagingen bevat: zo zou bijvoorbeeld een 

gebruiksvriendelijke front-end moeten worden opgezet op de website zodat gebruikers (bvb. door het 

uploaden van een foto van hun kassaticket) de registratie achteraf kunnen doen en de organisatie de 

aankoop kan valideren.  

Technologisch Risico (B): 5 

Het grootste risico van deze use case zit opnieuw in het niet-functionele. En dat om precies dezelfde 

reden als in MC-G.7 (X). Het proces van het simpelweg tonen van de LK wordt immers behouden, maar 

de gebruiker moet nu additioneel een registratie actie verrichten nadat de aankoop is gebeurd. Zoiets 

inrichten op een betrouwbare manier, dat gebruikers het effectief gaan doen, is een grote uitdaging. 

Technologisch Risico (X): 20-40 
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6 Synthese: het verder te volgen traject 

 Waarde-risico analyse 

Onderstaande figuur toont de waarde versus risico matrix van de voorgestelde use cases. Op de 

verticale as bevindt zich het innovatiepotentieel zoals ervaren door de vraagzijde (i.e. 

onderwijsprofessionals, aanbieders en LK-organisatie). Dit werd bepaald door middel van een planning 

poker sessie met de vraagzijde (zie Sectie 3.2). Wanneer het gaat om een randvoorwaarde (RVW) 

wordt deze bovenaan de verticale as getoond, omdat ze niet te missen is voor de oplossing.  De 

horizontale as toont het geschatte technologisch risico. Dit werd bepaald door de use cases voor te 

leggen aan industriespelers met ervaring in de toepassing en hen de cases te laten scoren via planning 

poker (zie Sectie 5.1). Om uiteindelijk tot de geconsolideerde scores (over alle stemmen heen) te 

komen, is een interpretatie gebeurd door de begeleidende partij met de bijhorende toelichting in 

sectie 5.2. 

 

Figuur 5: waarde versus risico matrix (bevat use cases gescoord door industrie) 
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Het is belangrijk op te merken dat deze matrix enkel de use cases bevat die gescoord zijn door zowel 

de vraagzijde als door spelers uit de industrie. Slechts een subset van de use cases is gepresenteerd 

aan de industrie en hierbij is bewust gekozen voor de use cases met de hoogste toegevoegde waarde 

voor de vraagzijde. De use cases die niet versmolten zijn met anderen voor de bevraging op de 

marktconsultatie behoren grotendeels tot het grijze vlak; het zijn minder interessante noden met 

relatief kleine innovatieve waarde voor de vraagzijde. 

Door het toevoegen van 2 scheidingslijnen wordt de matrix opgedeeld in 4 verschillende zones (I, II, III 

en IV). Een horizontale lijn onderscheidt de “meer noodzakelijke” use cases  van de minder belangrijke. 

Een verticale lijn scheidt (links) de use cases die door de markt als “doenbaar” worden ingeschat van 

de use cases die door de markt als “meer uitdagend” worden ingeschat. Op deze manier ontstaan 4 

verschillende zones in de matrix, de betekenis van deze zones is doorgaans als volgt:  

• Zone I: waardevol voor de oplossing maar niet dermate moeilijk te implementeren (easy win) 

• Zone II: waardevol voor de oplossing en uitdaging qua uitvoering (high risk, high reward) 

• Zone III: niet zeer waardevol en ook niet echt moeilijk uit te voeren (low risk, low reward) 

• Zone IV: niet zeer waardevol maar wel een aanzienlijke uitdaging in uitvoering (don’t do) 

Meteen is duidelijk dat het gros van de use cases zeer doenbaar zijn: het grootste deel van de oplossing 

is eenvoudig te realiseren (ze bevinden zich in de linkerkant van zone I). Het gaat daar om vrij 

‘standaard’ functionaliteiten, bijvoorbeeld: het schrijven modereren van reviews, bouwen van filters, 

vragen van toestemming, synchroniseren van gebruikersinstellingen, …).  

Eén van de use cases, I.2, wordt zeer moeilijk geacht hoewel de waarde voor de vraagzijde beperkt is. 

Het gaat daar om het realiseren van een integratie tussen de tooling van de aanbieders (webshops en 

kassasystemen) met het platform van de Lerarenkaart. Uit de marktconsultatie blijkt dat dit, omwille 

van de moeite voor ontwikkeling en de enorme verscheidenheid aan kassasystemen (zie ook bijlage B) 

niet realistisch is. Ook de use cases die uitgaan van die integratie worden daarom als niet uitvoerbaar 

geacht, namelijk G.7(A) en R.29(A) over de registratie van het exacte gebruik (bv. welke aankoop) van 

de digitale en respectievelijk ook het gebruik de fysieke kaart. Deze onrealistische use cases zijn in 

Figuur 5 aangegeven in het rood.  

Een handvol van de use cases zijn puur qua implementatie wel doenbaar (G.7(B), R.29(B), C.17(A) en 

C.17(B)) maar zijn verbonden aan een conceptuele complexiteit. Die conceptuele complexiteit betreft 

voornamelijk het motiveren van de gebruikers om de registratie tot een goed einde te brengen 

(G.7(X)), zelfs wanneer ze nog een fysieke kaart gebruiken (G.29(X)), en hun gebruikersdata te willen 

delen. En dat moet gebeuren precies door het bedenken van een goed uitgewerkte value propositie 

hierrond naar de onderwijsprofessionals. Op basis van het gebruikersonderzoek zouden volgende 

twee elementen daar alvast in uitgewerkt kunnen worden: inzetten op gamification (C.17(X)) die de 

gebruiker stimuleren of inzetten op het vormgeven van een innovatief aanbevelingssysteem dat de 

gebruiker persoonlijk zou informeren en verder helpen. 

Wanneer gekozen wordt voor een “brave” versie van de digitale Lerarenkaart waar het enige doel is 

de functionaliteit van de fysieke kaart over te nemen, zijn bovenstaande uitdagende use cases omtrent 

registratie overbodig. Maar wanneer men een innovatieve oplossing wil aanbieden, die de 

fundamentele wensen van de vraagzijde oplossen (waaronder meer inzichten in het gebruik van de 
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kaart en daarop ingespeelde communicatie), heeft men oplossingen nodig voor de uitdagende use 

cases uit zone II. Ter herinnering worden die essentiële use cases hieronder nog eens uitgezet.  

 

 AS A(N) I CAN SO THAT INNOV
ATIE 

SCORE 

TECHN. 
RISICO 

 
MC-G.7 (X) Benefit 

provider 
register per transaction that a benefit is 
granted to a Teacher  

data on the use of the TC is recorded RVW 20 

MC-C.14(B) Teacher 

consult information about benefits linked 
to my interests via an app (based on 
personal profile & interests derived from 
use) 

I can only/mostly  view relevant 
benefits (e.g. tab: "interesting 
benefits for me") 

20 13 

MC-C.17 (X) Teacher 
enjoy  gamification elements (loyalty 
points, #reviews written, extra 
benefits,...) in the digital Teacher’s Card 

in addition to the functional, there is 
also extra appreciation for the use of 
and commitment to the TC platform 

13 20 
 

MC-R.29 (X) Klasse 
continue to offer the Teacher's Card in 
physical form and record the related 
usage of the data 

there is always a physical back-up 
solution for the legitimation (e.g. in 
case the smartphone is forgotten or 
the provider is not familiar with the 
digital system) for which data on the 
usage is also stored 

RVW 20 

Tabel 4: Essentiële use cases om tot een innovatieve oplossing te komen 

Vanuit Tabel 4 komt de conclusie voor het digitale Lerarenkaart project naar voor: om een innovatieve 

oplossing neer te zetten, is het essentieel om uit te denken hoe onderwijsprofessionals gemotiveerd 

zullen worden om de digitale applicatie ten volle te gebruiken en daarbij ook te helpen bij het 

registreren van het gebruik ervan. De ultieme vraag die moet worden opgelost in de value propositie 

rond die nieuwe functionaliteit, is die voor de onderwijsprofessionals: “What’s in it for me?”. Dat komt 

precies overeen met het terugdringen van het risico dat vervat zit in de use cases uit zone II (cfr. Tabel 

4). 

Hiernaast wordt nog onderstreept dat, indien door Klasse besloten wordt om de Lerarenkaart zo 

inclusief mogelijk te houden, het inderdaad belangrijk kan zijn om een transitieproject in stelling te 

brengen waarbij onderwijsprofessionals ervoor kunnen kiezen om nog steeds te werken met een 

fysieke kaart. Die vraag bleek duidelijk uit de survey afgenomen bij de onderwijsprofessionals (zie 

Sectie 3.5.1). Indien wordt besloten dat voor die resterende groep fysieke-kaart-gebruikers ook de 

nodige gebruiksinzichten moeten worden verzameld, zal de value propositie ook naar hen heel sterk 

moeten zijn.  In dat geval is innovatie nodig om ervoor te zorgen dat zij het ook dan waard vinden om 

het gebruik van die fysieke kaart te registreren.  
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 Opzet verder aankooptraject 

Om te beantwoorden aan de fundamentele uitdaging gekoppeld aan het bekomen van een innovatieve 

digitale Lerarenkaart, wordt een voorbereidende aanpak voorgesteld die eerst inzet op een 

conceptuele fase, vervolgens op het doorlopen van een technische proof of concept (POC) om tenslotte 

over te gaan tot ontwikkeling. Deze aanpak is gebaseerd op de gesprekken en gestructureerde sessies 

met gebruikers, voordeelaanbieders en marktspelers waarvoor in de vorige hoofdstukken van dit 

verslag de inhoud en conclusies zijn gegeven. 

Concreet zouden volgens het voorstel 3 afzonderlijke luiken worden behandeld:  

1. Value propositie maken en uittesten rond de gebruiksdata captatie: what’s in it for me? 

En dat precies omdat het motiveren van de Lerarenkaart-gebruiker essentieel is om de 

registratie te doen die de Lerarenkaart-organisatie (en bijgevolg de aanbieders) uiteindelijk 

voorziet van de gewenste gebruiksdata. Uit onze gesprekken met de gebruikers komen 

daartoe twee elementen naar voor:  

- Gamification (of motiveringselementen van alternatieve vorm) 

- Aanbevelingssysteem: hoe moet het aanbevelen van voordelen werken? 

Om voor beide uitdagingen een oplossing op te zetten wordt een aanpak voorgesteld met 

verschillende fases:  

- Conceptuele fase: uitdenken van de waardepropositie 

- Mock-up maken: het bedachte concept vormgeven 

- User testen: valideren met beperkte gebruikersgroep of het concept werkt 

Natuurlijk kunnen naast deze twee elementen ook nog andere elementen ontdekt worden die 

deel uitmaken van een goede value propositie. Hier halen we enkel de elementen aan die 

duidelijk naar voor kwamen als onderdeel van het afgelegde voortraject. 

 

2. De technische haalbaarheid van de registratie mogelijkheden evalueren 

Door het uittekenen van alle mogelijke gebruiksscenario’s (bvb. LK-gebruiker koopt online een 

museumticket, maar hoe weet de organisatie wanneer deze effectief het museum bezoekt?) 

en het opzetten van een of meerdere POCs. Elke technische POC heeft daarbij voor ogen een 

gebruiksvriendelijke manier van registratie uit te testen met leerkrachten als eindgebruiker en 

die in verschillende scenario’s (met duidelijk onderscheid tussen fysiek en online) de nodige 

relevante gebruiksdata oplevert.  

 

3. Gefaseerd ontwikkelen van de essentiële en extra functionaliteiten 

Voorgaand aan deze stap zijn in stap 1 en 2 de risico’s teruggedrongen en kan worden 

overgegaan tot het effectieve ontwikkelen van de functionaliteiten zoals opgenomen in zone 

I en II van de waarde-risico matrix. Daarbij zullen op iteratieve wijze de meest waardevolle 

functionaliteiten (zie Sectie 6.1) worden opgeleverd die vervolgens stapsgewijs wordt 

aangevuld met minder cruciale functionaliteit. 

Na de ontwikkelingsfase is ook aandacht nodig voor de ingebruikname van de applicatie. Daartoe 

moet worden nagedacht over de precieze communicatiecampagne naar gebruikers toe maar ook 

naar eventuele opleiding van voordeelaanbieders toe.   
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Bijlage A – Survey onderwijsprofessionals 

 

De resultaten uit de volledige onderwijsprofessionals bevraging zijn hieronder samengevat ter 

aanvulling van wat beschreven is in Sectie 3.5. 

Verdeling respondenten: 
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Bevraagde features:  

A. Op basis van mijn locatie een overzicht zien van geldige aanbiedingen in mijn omgeving 
B. Aanbevelingen krijgen over interessante aanbiedingen op basis van mijn persoonlijke 

interesses 
C. Meldingen ontvangen over nieuwe voordelen van de Lerarenkaart 
D. Reviews van collega-onderwijsprofessionals lezen over hun ervaring met een Lerarenkaart-

voordeel 
E. Meldingen kunnen maken van waar ik als onderwijsprofessional een voordeel heb gekregen 

terwijl dat niet opgenomen was in het aanbod van de Lerarenkaart 
F. Op basis van mijn gebruik punten sparen en daarmee unieke beloningen verdien 

 

 
  

Feature Gewogen rangscore 

A 5.49 
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Iedere respondent die op de 2e of 3e stelling van hierboven ‘Helemaal akkoord’ of ‘Akkoord’ aangaf 

wordt in de verdeling hieronder geklasseerd onder ‘Nood aan fysieke Lerarenkaart of wens om deze 

nog te kunnen bestellen’. Iedereen die op deze 2 stellingen ‘Neutraal’ invulde wordt hieronder onder 

de neutrale categorie vermeld. Onder alle resterende opties wordt aangenomen dat de respondent 

geen fysieke Lerarenkaart meer nodig heeft. Het resultaat van deze classificatie wordt in het volgende 

taartdiagram weergegeven. 

 

Vervolgvragen rond fysiek Lerarenkaart 

Aan de 2 groepen respondenten die aangaven nog een fysieke Lerarenkaart nodig te hebben, of daar 

neutraal tegenover stond, werden nog enkele vervolgvragen gesteld. In totaal werd dit luik aan 421 

onderwijsprofessionals voorgelegd. 

Opgegeven redenen voor nood aan een fysieke Lerarenkaart of deze nog wensen te bestellen:  
1) Buitenlandse partners gaan mijn Lerarenkaart-app niet aanvaarden als onderwijsprofessional 

identificatie 
2) Ik laad mijn gsm niet altijd op, een kaart heeft geen batterij nodig 
3) Ik heb mijn fysieke Lerarenkaart vaker bij de hand dan mijn smartphone 
4) Belgische partners gaan mijn Lerarenkaart-app niet aanvaarden als onderwijsprofessional 

identificatie 
5) Ik heb geen smartphone, dus heb een fysiek alternatief nodig 
6) Nood aan back-up voor de smartphone 
7) Geen reden opgegeven of geeft aan eigenlijk geen fysieke Lerarenkaart nodig te hebben 
8) Heeft niet overal een internetverbinding (wifi) 
9) Kan App niet op zijn/haar smartphone installeren 

43%

20%

37%

Welke proportie van de respondenten is nog geïnteresseerd in een 
fysieke Lerarenkaart?

Nood aan fysieke LK of wens om deze te kunnen bestellen

Neutraal over het feit een fysieke LK nog nodig te hebben of deze te kunnen bestellen

Geen fysieke LK meer nodig



Digitale Lerarenkaart 
 

12/10/2021 – Klasse – PIO – 2021   60/66 

  

10) Andere redenen 
11) Uit gewoonte wens om de fysieke Lerarenkaart nog te kunnen krijgen 
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Bijlage B – Kassasystemen voordeelaanbieders 

Uit een korte bevraging bij de 1000-tal Lerarenkaart partners gaven 137 aan of en over welk 

kassasysteem ze beschikken. Slechts de helft van de respondenten gaf aan over een digitaal 

kassasysteem te beschikken. De opgegeven kassasystemen zijn hieronder opgelijst. 

Kassasysteem Aantal voordeelaanbieders 

Recreatex 15 
Ticketmatic 3 
Elloha 2 
ShopPlus 2 
Wincash 2 
ADSOFT 1 
Alfa (cipal-schaubrouck) 1 
Alphazedsystem + elloha 1 
Avelon 1 
Bancontact 1 
Brestonica 1 
Cloudpos 1 
Club Planner 1 
Compeso 1 
Custom SW: "T-KISS" 1 
Custom SW: Corflow 1 
Custom SW: met betaalsysteem Mollie. 1 
EET van O2 1 
Elli 1 
Emmy 1 
Enviso 1 
Exopera 1 
Global Pos 1 
Global Ticket 1 
Ingenico World Line 1 
Jewel Labs 1 
Kassa.antwerpen.be 1 
Lightspeed 1 
Membr 1 
Mollie 1 
Payconiq 1 
POS van Microsoft Dynamics (AX) 1 
Remmicom 1 
Shopify 1 
stripe en Payconiq 1 
Titelive Mediapos 1 
Tix 1 
Touchsystems 1 
Twelve 1 
UnTill 1 
Vendit 1 
Winbill 1 
Wise bibliotheeksoftware 1 
(onbekend) 7 
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Bijlage C – State-of-the-Art: oplossingssets (relevante spelers) 

Voor de marktanalyse werd voor de verschillende oplossingssets uit sectie 4.2 een aantal relevante 

marktspelers met (een gedeelte van) hun aanbod opgelijst. Deze dienden ter illustratie van elke set en 

als een vertrekpunt ter uitnodiging van de spelers voor de marktconsultatie sessie. De opgelijste 

spelers worden hieronder weergegeven. Merk op dat deze opsomming niet poogt een exhaustieve 

oplijsting te maken van alle mogelijke spelers voor een gegeven oplossingsset, noch mutueel exclusief 

mag beschouwd worden. Spelers aangekaart ter voorbeeld in een bepaalde oplossingsset kunnen 

eveneens een aanbod hebben relevant in een andere set. 

Oplossingsset 1 
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Oplossingsset 2 

 



Digitale Lerarenkaart 
 

12/10/2021 – Klasse – PIO – 2021   64/66 

  

 

 

 



Digitale Lerarenkaart 
 

12/10/2021 – Klasse – PIO – 2021   65/66 

  

Oplossingsset 3 
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