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Agenda Architectuurraad    

   
Datum  12 oktober 2017 
Tijd  13:30 – 16:30 uur (lunch vanaf 12:30 uur) 
Locatie  SURF (kamer 3.3), Moreelsepark 48, Utrecht 
   

 
13:30-13:35 1. Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer; mededelingen  
   
13:35-15:15 2. Ontwikkeling linked data-landschap onderwijs 

Spreker:  Bram Gaakeer (OCW) 
Doel:  akkoord opdrachtomschrijving, voorbereiding oprichting werkgroep 
Documentatie: hernieuwde opdrachtomschrijving 

 
Toelichting: Linked data 

 Samenhang linked data ontwikkelingen (Bram Gaakeer) 

 POC Open Badges 2.0 (Frans Ward / SURF, Robert Bouwhuis / HR) 

 POC Gegevenswoordenboek DUO en POC RIO (Gerald Groot Roessink) 

 Kwalificatiestructuur SBB (Henk Nijstad) 

 IMS (Bart Ratgers) 

 De semantiek van de Edustandaard-standaarden als linked open data 

 
 

 

15:15-15:30 Pauze 
 

 

15:30-16:00 3. Advies over de inrichting van een serviceregister 
 

Spreker:  Marc Fleischeuers, Remco de Boer (Bureau Edustandaard) 
Doel:  advies aan Standaardisatieraad 
Document:  Streefbeeld veilige gegevensuitwisseling binnen de onderwijsketen 
 

Toelichting: Kennisnet, VDOD en DUO hebben in 2016 een streefbeeld voor 

gegevensuitwisseling (zie bijlage) in het onderwijs opgesteld. Dit streefbeeld is vastgesteld door 

PO-Raad, VO-raad, saMBO-ICT, OCW, DUO, VDOD, Kennisnet en recent weer geactualiseerd 

naar aanleiding van ontwikkelingen. Een cruciaal onderdeel in dit streefbeeld is een 

serviceregister. Dit is een telefoonboek waarin zendende en ontvangende partijen de 

adresgegevens van services kunnen opzoeken en valideren. Vanuit SION zijn hier al nadere 

specificaties voor opgesteld. Er zit enige complexiteit in een dergelijk register, het moet 

namelijk de varianten waarmee instellingen en andere onderwijspartijen hun 

informatielandschap hebben ingericht kunnen ondersteunen, de informatie moet actueel zijn en 

dus onderhouden worden, en het moet de informatiebehoeften van zijn afnemers kunnen 

leveren. Er is ook gebleken dat de implementerende partijen rond BRON vo behoefte hebben 

aan nadere afspraken over adressering en routering zodat bijv DUO dat met hun bestaande 

serviceregister RAV kan ondersteunen. Er zijn nu twee ketenprojecten bezig die op kortere 

termijn behoefte hebben aan een serviceregister, namelijk BRON vo en Vroegtijdig aanmelden 

mbo, diverse diensten en partijen die een dergelijk register voor zichtzelf hebben ingericht en 

naar verwachting volgen er meerdere partijen die dit willen gaan gebruiken. 

 

 

https://www.surf.nl/over-surf/contact/contactgegevens-surf-surfmarket-en-surfnet/index.html
https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-juni-2017-2/
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We willen het streefbeeld (kort) en het serviceregister bespreken. De Architectuurraad wordt 

gevraagd: 

 de Standaardisatieraad te adviseren over de inrichting van een serviceregister als onderdeel 

van de basis infrastructuur volgens het streefbeeld 

 te adviseren om bij de ontwikkeling van specificaties voor het serviceregister Bureau 

Edustandaard te betrekken 

 te adviseren over de realisatie van een serviceregister dat voldoet aan adviezen en 

specificaties 

 aan te geven hoe de Architectuurraad verder betrokken wil blijven (proces en inhoud). 

 
 

   
16:00-16:10 4. Update werkgroep ‘Inventarisatie IAA’ 

Spreker:  Bram Gaakeer 
Doel:  informerend 

 
Toelichting: De Architectuurraad heeft al inhoudelijke feedback kunnen geven, het definitieve 

rapport van de werkgroep zit in de bijlage. De Architectuurraad formuleert haar eindadvies aan 
de Standaardisatieraad. 

 

   
   
16:10 – 
16:25 

5. Update ROSA wiki 

Spreker:  Laura Braam (Bureau Edustandaard) 
 

Toelichting:  

 ROSA metamodel, nieuwe versie 

 Uitbreiding ketenfunctiemodel 

 Vernieuwingen doorvoeren architectuurmodellen / Archimate 

 

   
16.25-16:30 6. W.v.t.t.k. & sluiting 

 

 
Volgende bijeenkomst: donderdag 18 januari 2018 13:30 – 16:30 uur 

 

   

   

   
   

 


