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1. Inleiding 

1.1. Inleiding  

 

Appinno consumeert gegevens door gebruik te maken van de Magister Public API van Schoolmaster. 

Op het gebruik en de uitwisseling zijn de Magister Public API gebruiksvoorwaarden van toepassing. 

Deze bijlage definieert de uitgewisselde informatie en wordt door beide partijen gebruikt om de 

Onderwijsinstelling en gebruikers te informeren over de uitwisseling van gegevens voordat zij besluit 

tot gebruikmaking van de koppeling. De onderwijsinstelling kan zelf op basis van deze informatie 

beoordelen of de toegang tot HOMi wordt toegestaan. 

1.2. Wijzigingenbeheer  

Wijzigingen in het kader van beheer en onderhoud worden onder versiebeheer gedocumenteerd en 

ter informatie op het klantendeel van Magister aangeboden aan betrokkenen. Deze bijlage kan 

derhalve als ‘dynamisch’ worden gekwalificeerd.  
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2. Uitwisseling Gegevens  

2.1. Gegevensset 

De HOMi is een applicatie waarmee informatie die in de Magister API aanwezig is wordt doorgegeven 

aan de gebruiker. Onderstaand is een opsomming gemaakt van gegevens die inzicht geeft welke velden 

uit de Magister API  HOMi gebruikt.  

1. Gegevensuitwisseling tussen de Magister API en HOMi 

HOMi maakt gebruik van de volgende gegevens uit Magister API: 
- Huiswerk (alle attributen uit de agenda van de leerling) 

- Cijfers (alle informatie die worden ingevuld bij een cijfer) 

- Rooster (alle gegevens van het schoolrooster van de leerling) 

 

2. Opmerkingen 

HOMi heeft er voor gekozen om geen privacy gevoelige informatie uit de Magister API te halen. Deze 

gegevens worden door gebruikers zelf in HOMi gezet.  


