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Voorstel ‘Domeinen’



Doel van deze presentatie 

● Bespreken voorstel ‘Domeinen’

● Akkoord krijgen op dit voorstel

● Korte verkenning hoe domeinen eruit kunnen gaan zien

● Akkoord krijgen op roadmap / vervolgstappen voor de 
Werkgroep Werken onder Architectuur



Werkgroep “Werken onder architectuur”

● Bart Ratgers (CvTE)
● Gerald Groot Roessink (DUO)
● Hans Nouwens (HORA)
● Jan Willem van Veen (DUO)
● Marc Fleischeuers (Kennisnet)
● Walter Grabner (Edustandaard)
● Remco de Boer (Edustandaard)

● Met bijdragen van Bram Gaakeer (OCW), Rob van der 
Staaij (ThiemeMeulenhoff), Brian Dommisse (Kennisnet)



Het voorstel samengevat

● Problematiek
○ Grote hoeveelheden (technisch diepgaande) stukken
○ Architecturele impact van ingebrachte onderwerpen niet altijd duidelijk

● Voorgestelde aanpak
○ ROSA organiseren in domeinen (vgl. TOGAF ‘segmenten’)

● Uitgangspunten
○ Slimmer organiseren van wat er al is
○ Architectuurraad richt zich met name op strategische architecturele onderwerpen

● Beoogde voordelen
○ Meer relevantie en samenhang in besproken onderwerpen; discussies vinden op het juiste 

niveau binnen de juiste context plaats
○ Duidelijke rol voor de Architectuurraad: plan- en besluitvorming over domeinoverstijgende 

en strategische architecturele onderwerpen
○ Vereenvoudigen van het managen van architectuuronderdelen in het 

architectuurlandschap; domeinspecifieke inhoud van ROSA in domeinen, 
domeinoverstijgende aspecten van ROSA op strategisch niveau in AR. Stabiele strategische 
kern, flexibele en wendbare domeinen.



Organiseren in domeinen



Domeinen en thema’s



Domeingroep Architectuurraad

● Ontwikkelt en bewaakt (architectuur)
visie op domein

● Onderhoudt domeinarchitectuur
● Bewaakt samenhang tussen afspraken 

en standaarden binnen domein
● Brengt domeingerichte ontwikkelingen 

in lijn met domeinoverstijgende 
ontwikkelingen

● (Ook inhoudelijke uitwerking van 
strategische thema’s vindt plaats in 
domeingroepen)

● Bewaakt samenhang tussen domeinen
● Signaleert ontwikkelingen in domeinen 

die als generiek ontwerpkader, 
bouwsteen of brede ketenvoorziening 
kunnen worden gepositioneerd

● Geeft vanuit strategische overwegingen 
richting domeinen de prioriteit van 
bepaalde onderwerpen aan

● (Er is steeds een ‘linking pin’ tussen 
domeingroep en architectuurraad)

Verhouding domeingroepen / architectuurraad
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Impact op ROSA

● Nieuw concept ‘Domeinen’
● Domeingroepen kunnen hun eigen (deel)

architecturen binnen ROSA uitwerken
● ROSA metamodel als verbindende taal

○ Principes en ontwerpkaders
○ Ketenfuncties, Ketenprocessen
○ Informatieprocessen, Gegevenssoorten, Zeggenschappen
○ Bouwstenen, Voorzieningen
○ …

● Domeinarchitecturen zijn onderdeel van ROSA



Gevraagd besluit en vervolgstappen

● Besluit
○ De ROSA wordt georganiseerd in domeinen

● Vervolgstappen
○ Definitief voorstel indeling van te hanteren domeinen (volgende AR)

• In kaart brengen van projectlandschap
• Actief draagvlak verwerven bij een of meer mogelijke domeinen

○ Herijking Startdocument Architectuurraad 
• Aandacht voor Domeingroepen, Standaardisatieraad en Informatiekamer

• Invullen ‘linking pin’ tussen Architectuurraad en Domeingroep
○ Handreiking voor domeingroepen ‘Werken met ROSA’
○ Harmonisatie met voorstel ‘Instrumenten’ (indien aangenomen)


