
Notitie 
 

Aan:   Standaardisatieraad 

Van:  Architectuurraad 

Datum:  13 oktober 2016 

Onderwerp: Positief advies inz. registratie RIO informatiemodel 

Bijlage: ROSA Architectuurscan/advies: RIO-informatiemodel (13 oktober 2016, definitief) 

 

Samenvatting 

Het RIO informatiemodel is ter registratie aangeboden aan Edustandaard. Op 7 oktober 2016 heeft de 

Architectuurraad het RIO informatiemodel besproken aan de hand van een door Bureau Edustandaard uitgevoerde 

ROSA architectuurscan. Op basis van deze bespreking en de uitkomsten van de architectuurscan heeft de 

Architectuurraad besloten een positief advies uit te brengen aan de Standaardisatieraad ten aanzien van registratie 

van het RIO informatiemodel door Edustandaard. 

 

ROSA Architectuurscan 

De Architectuurraad is een adviserend gremium, waarin ketenpartijen op inhoudelijk niveau worden 

vertegenwoordigd. De leden van de raad adviseren de Standaardisatieraad over afspraken en standaarden en hun 

onderlinge samenhang. De voorzitter van de Architectuurraad is adviserend lid van de Standaardisatieraad. 

Eén van de instrumenten waar de Architectuurraad over beschikt om aan deze adviserende rol invulling te 

geven, is de ROSA Architectuurscan. Met de ROSA Architectuurscan worden op systematische wijze alle 

architectuuraspecten van een bij Edustandaard ingebracht onderwerp in kaart gebracht en worden knelpunten en 

kansen gesignaleerd. De scan bepaalt de relatie tussen het RIO informatiemodel en ROSA, en leidt tot drie soorten 

adviezen: 1) adviezen die sec het RIO-informatiemodel betreffen; 2) adviezen die betrekking hebben op de context 

waarin het informatiemodel toegepast gaat worden, en 3) adviezen die de ROSA zelf betreffen en leiden tot 

onderwerpen op de backlog van de Architectuurraad. 

Op basis van de uitkomsten van de architectuurscan heeft de Architectuurraad een advies geformuleerd 

ten aanzien van de voorgenomen registratie van het RIO informatiemodel. 

 

Positief advies 

De Architectuurraad adviseert positief ten aanzien van de registratie van het RIO informatiemodel door 

Edustandaard. Naar aanleiding van de uitgevoerde architectuurscan zijn er, vanuit de inhoudelijke expertise van de 

leden van de Architectuurraad, geen bezwaren geconstateerd die registratie in de weg staan. 

 

De Architectuurraad adviseert de Standaardisatieraad tevens om de adviezen uit de architectuurscan die direct 

betrekking hebben op het informatiemodel – in het adviesrapport gemarkeerd als ‘productadviezen’ - mee te geven 

aan de projectgroep met de oproep aan deze adviezen opvolging te geven. Deze adviezen hebben betrekking op: 

 Het aanscherpen van de verbinding van het RIO informatiemodel met het Kernmodel Onderwijsinformatie 

 Het nader delen van ervaringen en lessons learned uit de toepassing van zeggenschappen uit ROSA. 

 

Ten slotte vraagt de Architectuurraad aan de Standaardisatieraad om kennis te nemen van de ‘context-adviezen’. 

Dit betreft adviezen die betrekking hebben op de toepassing van het RIO informatiemodel: 

 De functionele overlap met sectorspecifieke standaarden, zoals HODEX, XBRL; 

 Het verband tussen het informatiemodel en de PoC Linked Open Data (Proof of Concept); 

 De impact van het RIO informatiemodel op (processen en voorzieningen die gebruik maken van) BRIN;  

 De toepassing van het informatiemodel op andere (keten)processen dan genoemd in de RIO-

documentatie; 

 De betrokkenheid van private partijen. 


