Agenda Architectuurraad
Datum
Tijd
Locatie

22 juni 2017
13:30 – 16:30 uur (lunch vanaf 12:30 uur)
SURF (kamer 3.3), Moreelsepark 48, Utrecht

13:30-13:45

1.

Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer; mededelingen

13:45-14:15

2.

Bespreking IAA-inventarisatie, en oprichting van de werkgroep hiervoor
Spreker:
Bram Gaakeer (OCW)
Doel:
akkoord opdrachtomschrijving, voorbereiding oprichting werkgroep
Documentatie: hernieuwde opdrachtomschrijving
Toelichting: conform de afspraken van de bijeenkomst van de Architectuurraad in april is door
Bureau Edustandaard samen met Bram Gaakeer de opdrachtomschrijving opgesteld voor de
IAA-inventarisatie. In de bijlage vindt u de hernieuwde versie naar aanleiding van feedback van
jullie allemaal. Dit agendapunt is ook ter voorbereiding van de besluitvorming door de
Standaardisatieraad op 13 juli over installeren van de werkgroep.

14:15–14:55

3.

Certificeringsschema 2.0: ROSA-scan
Spreker:
Dirk Linden (voorzitter werkgroep Certificeringsschema), Remco de Boer
Doel:
advies over ROSA-scan
Documentatie: hernieuwde opdrachtomschrijving
Toelichting: Al enige tijd geleden werd het aangekondigd, hier is hij dan: de vernieuwde versie
van het Certificeringsschema ROSA, 2.0 (documentatie te vinden op de website:
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/certificeringsschema/1.1/ ). Om
de architectuurdiscussie te ondersteunen heeft Bureau Edustandaard de Architectuurscan van
het nieuwe Certificeringsschema 2.0 voorbereid, het verzoek is om deze alvast door te kijken!
https://docs.google.com/a/kennisnet.nl/presentation/d/1MWchq0mgIOLcIitF8ZULSXZwuvTgx7c
L8_3Or-xLVY8/edit?usp=sharing

14:55-15:15

Pauze

15:15-15:45

4.

Werken met thema’s – vervolg werken onder architectuur
Spreker:
Marc Fleischeuers, Remco de Boer (Bureau Edustandaard)
Doel:
next steps vaststellen
Document: nvt.
Toelichting: Marc en Remco hebben verkennende gesprekken gevoerd met diverse leden van
de Architectuurraad voor een mogelijke rol bij het ‘hoeden, bewaken, ontwikkelen’ van de
<<thema-dossiers>> structuur, waarvan de Architectuurraad in de vorige bijeenkomst heeft
vastgesteld dat die van toegevoegde waarde is voor het bewaken van het overzicht en kunnen
signaleren van architectuur knelpunten en –kansen. Op de 22ste willen we nieuwe stappen hierin
zetten.

15:45-16:05

5.

Eindrapport werkgroep Toetsen
Spreker:
Marc Fleischeuers namens de werkgroep Toetsen
Doel:
advies aan Standaardisatieraad

www.edustandaard.nl

datum

pagina

8 december 2013

2/2

Document:

eindrapport in de bijlage

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.

15:05-16:25

6.

Divers; mededelingen
Spreker:
Bureau Edustandaard
Toelichting:

Mededeling: OSO gegevensset: 2 nieuwe profielen voor Passend onderwijs worden
toegevoegd (zie begeleidende tekst in de bijlage; en www.edustandaard.nl). Vanwege
architectuurredenen (profielen in lijn brengen met hun gerelateerde ketenfuncties) worden
de inmiddels 6 OSO-profielen opgesplitst in 3 delen.

Mededeling: Kleine aanpassing in de afspraak Distributie en Toegang (geen
architectuurconsequenties), leidend tot versie 2.1.1 (meer info: zie de website)

ROSA-wiki:
o voorstel aanpassing openingspagina (doel: makkelijker toegankelijk maken)
o diverse pagina’s ter goedkeuring door de Architectuurraad

16.25-16:30

7.

W.v.t.t.k. & sluiting

Volgende bijeenkomst: donderdag 12 oktober 13:30 – 16:30 uur

