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● ROSA Wiki
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Werken onder architectuur

Werken in domeinen Instrument 
‘Architectuurscan’

Bevindingendeel
Architectuurscan 

Traceerbaar 
naar 

brondocume
ntatie

Adviesdeel
Architectuurscan 

Advies aan 
ROSA

Advies 
aan 

project

● Kandidaat: Domein Toetsen 
● Edustandaard Werkgroep
● Wordt nader toegelicht onder 

dit agendapunt
● Uitgevoerd in het kader 

van registratie van het RIO 
informatiemodel

● Uitkomst: Advies vanuit de 
Architectuurraad t.a.v. 
registratie RIO

○ Agendapunt 6
● Eerste ervaringen vanuit 

AR zijn positief. Dit helpt 
het gesprek.



Architectuurscan als instrument

● Wat wordt er gescand?
○ Het ingediende ‘product’ (standaard, informatiemodel, 

voorziening(?), …)
• bevindingen en adviezen gericht aan het project (en ROSA backlog)

○ De context waarbinnen het product wordt toegepast
• bevindingen en adviezen kunnen ook gericht zijn aan anderen dan 

het project zelf

● Wanneer wordt er gescand?
○ Nu: wanneer een product wordt aangeboden ter registratie of 

inbeheername bij Edustandaard
○ Wens: Ook eerder in projectlevenscyclus (‘pre-scan’)

● Waartegen wordt gescand?
○ Hier: ROSA
○ Sommige onderwerpen vragen om mogelijke verdere analyse 

binnen een sector. ‘HORA-scan’, ‘Triple A-scan’?



Hoe is dit ervaren?

Architectuurraad: 
“Dit helpt om hier aan tafel het juiste gesprek te 
hebben.”

Project: 
“Goede manier om even afstand te nemen en 
projectinhoud in een breder perspectief te plaatsen.”



Positie architectuurscan binnen ES

● Hulpmiddel bij formulering advies vanuit AR aan SR
○ Toepassing wanneer een product zich aandient ter registratie 

of inbeheername
● Proces op hoofdlijnen:

○ Een product dient zich aan. Bureau Edustandaard (BES) voert 
de scan uit op basis van aangeleverde documentatie. Dit leidt 
tot een eerste concept van het adviesrapport.

○ Het eerste concept wordt afgestemd met de indiener en direct 
betrokkenen. Dit leidt tot een tweede conceptrapport.

○ Het tweede concept wordt besproken door de 
Architectuurraad. Adviezen worden door de AR overgenomen 
en/of geamendeerd richting SR.

● Aandachtspunt: overlap met aanmeldformulier



Ontwikkelingen op de ROSA wiki

● Tot nog toe: primair 
top-down invulling

● Uitwerking in de diepte: 
opgenomen 
ketenprocessen zijn zeer 
compleet uitgewerkt

● Ketenprocessen
○ Informatieprocessen

• Bouwstenen
• Voorzieningen

● Behoefte: meer 
bottom-up aanvulling

● Uitwerking in de 
breedte: iteratieve 
verrijking

● Inventarisatie van 
bouwstenen, 
voorzieningen, 
standaarden ook als die 
buiten de uitgewerkte 
ketenprocessen vallen
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DOEL

De ROSA-wiki als startpunt voor bijv. 
ketenprojectleiders en –architecten om te vinden wat 
er al aan architectuur en best-practices beschikbaar 
is in de onderwijsketens, sneller en effectiever hun 
projecten kunnen beschrijven in een meer 
eenduidige ROSA-taal en sneller knelpunten kunnen 
benoemen en de juiste experts raadplegen. 



Highlights ROSA wiki

● Recente wijzigingen:
○ Toevoeging statusinformatie aan pagina’s

• Publicitair: Idee, Voorstel, Vastgeteld, Gearchiveerd
• Redactioneel: To do, Doing, Done

○ Verrijking Ketenfuncties
• overzicht ‘architectuurlandschap’ per ketenfunctie

○ Uitbreiding opgenomen voorzieningen, bouwstenen, 
standaarden

• work in progress
○ Opname ‘bronnen’ (o.a. SION documentatie) als 

achtergrond bij ROSA-onderdelen
• work in progress

○



Statussen



Voorstellen: ter review en vaststelling



Ketenfuncties



Standaarden (work in progress)


