
 

Agenda Standaardisatieraad 
 

Datum:  donderdag 2 november 2017, 10.00 – 12.00 uur (inc. lunch) 

Locatie: SURF, Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht, zaal 3.1 

 

1. Opening [10’] 

Vaststellen agenda 

Mededelingen 

Vaststellen verslag  

 Bijlage 1: Conceptverslag Standaardisatieraad 13-07-2017 

 

2. Onderwijsbegrippenkader [25’] 

Monique van der Hoeven (SLO) en Manon Haartsen (Kennisnet) geven een toelichting op het 

redesign van het Onderwijsbegrippenkader (OBK). De consequentie hiervan is dat alle 

begrippensets m.b.t. curriculum uit Edustandaard zullen worden teruggetrokken. 

 Bijlage 2a: Oplegnotitie redesign Onderwijsbegrippenkader 

 Bijlage 2b: Eindrapport redesign Onderwijsbegrippenkader (ter informatie) 

Gevraagd besluit 

 Akkoord gaan met het terugtrekken van alle begrippensets m.b.t. het curriculum. 

 Opheffen van de Edustandaard werkgroep Onderwijsbegrippenkader en curriculum. 

 SLO, Kennisnet en Edustandaard te verzoeken om helder te communiceren naar alle 

stakeholders (waaronder de OBK-werkgroep) over de aanpassingen m.b.t. het 

Onderwijsbegrippenkader en de mogelijkheden die de nieuwe opzet biedt. 

 

3. Terugkoppeling Edustandaard [10’] 

Henk Nijstad (Bureau Edustandaard) geeft een terugkoppeling van actuele onderwerpen 

binnen de architectuurraad en de werkgroepen.  

 Bijlage 3: Update Bureau Edustandaard  

Ter informatie 

 

4. Een kijkje bij de buren: standaarden in de zorg [50’] 

Paul Vermeulen en Henk Hutink van Nictiz (expertisecentrum ict in de zorg) geven een 

toelichting op de omgang met standaarden en standaardisatie in het zorgdomein. Henk heeft 

tevens een vergelijkend onderzoek gedaan tussen verschillende sectoren waaronder 

onderwijs. De Standaardisatieraad kan met hen in gesprek over wat het onderwijsdomein kan 

leren van de zorg. 

 Bijlage 4: Thesis Governance, standaardisatie en informatie (ter informatie) 

Ter bespreking 

 

5. Jaarplan 2018 [20’] 

Inventarisatie en bespreking van acties en onderwerpen voor Edustandaard in 2018. 

 Bijlage 5: Opzet mogelijke onderwerpen jaarplan 2018 

Beoogd resultaat 

 Input ten behoeve van jaarplan Edustandaard 2018 

 

6. Rondvraag [5’] 

 

7. Vervolgafspraken 2018 (voorstel) 

 donderdag 29 maart  10.00 - 12.00 uur SURF, Utrecht 

 donderdag … juni  10.00 - 12.00 uur SURF, Utrecht 

 donderdag 15 november 10.00 - 12.00 uur SURF, Utrecht 

 

8. Afsluiting 


