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Agenda Standaardisatieraad 
 
Datum:  donderdag 10 november 2016, 9.30 – 12.00 uur (inc. lunch) 
Locatie: SURF, Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht, zaal 3.3 
 

1. Opening [5’] 
Vaststellen agenda 
Vaststellen verslag  

 Bijlage 1: Conceptverslag Standaardisatieraad 19-05-2016 
 

2. Mededelingen [5’] 
 

3. Terugkoppeling Edustandaard [15’] 
Henk Nijstad (Bureau Edustandaard) geeft een terugkoppeling van actuele thema’s binnen de 
architectuurraad en de werkgroepen.  

 Bijlage 2: Memo Terugkoppeling Edustandaard  
 

4. Jaarplan Edustandaard 2017 [25’] 
Op basis van een aantal belangrijke thema’s is het concept-jaarplan 2017 opgesteld door 
Bureau Edustandaard. Passend bij de bottom-up organisatiestructuur van Edustandaard zijn 
geen gedetailleerde plannen opgesteld voor de diverse werkgroepen. 

 Bijlage 3: Concept Jaarplan Edustandaard 2017 
Beoogd resultaat 

 Discussie over uitgangspunten en aandachtspunten in jaarplan 2017. 
 Ophalen input voor definitieve versie jaarplan 2017. 

 
5. Werken onder ketenreferentiearchitectuur [40’]  

Introductie van de ROSA architectuurscan en de uitgebreide ROSA wiki door Remco de Boer, 
ketenarchitect. Bart Ratgers introduceert de nieuw op te richten werkgroep die architectuur 
van het toetsdomein in kaart zal brengen. 

 Bijlage 4: Opdrachtomschrijving Toetsen en examineren 
Beoogd resultaat 

 Inzicht in uitwerking van werken onder architectuur. 
 Verzoek om de ROSA architectuurscan op te nemen in de processen van bureau 

Edustandaard. 
 Kennisname van instelling van werkgroep architectuur toetsdomein. 

 
6. Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) [35’] 

Introductie van RIO door Jan Bartling (saMBO-ICT) en Brian Dommisse (Kennisnet). 
 Bijlage 5: Memo bij registratie RIO 
 Bijlage 6: Advies Architectuurraad registratie RIO 
 Bijlage 7: Advies Bureau Edustandaard registratie RIO 

Gevraagd besluit  
 Instemmen met registratie van RIO door Edustandaard. 
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7. Certificeringsschema informatiebeveiliging [10’] 
De werkgroep Informatiebeveiliging en privacy verzoekt de Standaardisatieraad om de huidige 
versie van het certificeringsschema in te trekken terwijl aan de nieuwe versie wordt gewerkt. 
Tevens licht een voorstel voor om in het certificeringsschema snel in te kunnen spelen op 
nieuwe ontwikkelingen. 

 Bijlage 8: Memo Terugtrekking Certificeringsschema v1.1 en aangepaste werkwijze 
Gevraagd besluit  

 Instemmen me het intrekken van versie 1.1 van certificeringsschema. 
 Goedkeuring op voorstel voor werkwijze kortcyclische periodieke aanpassing van het 

certificeringsschema. 
 

8. Rondvraag [5’] 
 

9. Vervolgafspraken 2017 
 donderdag 2 februari  10.00 - 12.00 uur SURF, Utrecht 
 donderdag 11 mei  10.00 - 12.00 uur SURF, Utrecht 
 donderdag 13 juli  10.00 - 12.00 uur SURF, Utrecht 
 donderdag 2 november  10.00 - 12.00 uur SURF, Utrecht 

 
10. Afsluiting 

 


