
 

Agenda Standaardisatieraad 
 
Datum:  donderdag 13 juli 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 10-11-2016 
 

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

 Bijlage 2: Memo Architectuurraad Werken met thema’s  
 

3. Vaststelling nieuwe versies standaarden [15’] 
Er zijn nieuwe versies ingezonden van een aantal afspraken. De standaardisatieraad wordt 
gevraagd hiermee in te stemmen. 

1. ECK-standaard Distributie en Toegang 2.1 
2. OCW-taxonomie versie 11 
3. Doorstroommonitor 6.0 
4. Uitwisseling leerlinggegevens en resultaten (UWLR) 2.2 
5. EDEXML 2.1 
6. OSO-gegevensset 2017.1 

 Bijlage 3a: Memo nieuwe versies standaarden 
 Bijlage 3b: Memo wijzigingsverzoek OSO gegevensset 2017.1 
 Bijlage 4a: Memo nieuwe versies UWLR en EDEXML  
 Bijlage 4b: Memo Ontwikkelpad UWLR 

Beoogd resultaat 
 Vastellen van nieuwe versies van de standaarden. 
 Instemmen met ontwikkelpad voor de UWLR-standaard. 

 
4. Vaststelling certificeringsschema [25’] 

Eerder is in de standaardisatieraad een toelichting gegeven op het certificeringsschema: een 
standaard voor informatiebeveiliging en afspraken over continuïteit en betrouwbaarheid. 
Diverse partijen hebben de intentie uitgesproken met dit certificeringsschema te willen 
werken. 
 Bijlage 5a: Presentatie certificeringsschema informatiebeveiliging 2.0 (wordt 

nagezonden) 
 Bijlage 5b: Memo certificeringsschema informatiebeveiliging 2.0 
 Bijlage 5c: Advies Architectuurraad certificeringsschema (ter informatie) 
 Bijlage 5d: Advies Bureau Edustandaard certificeringsschema (ter informatie) 
 Bijlage 5e: Vastgesteld implementatieplan Edu-K (ter informatie) 

Beoogd resultaat 
 Vastellen van certificeringsschema voor informatiebeveiliging 2.0 

 
5. Architectuur toetsdomein [30’] 

In november heeft de standaardisatieraad opdracht gegeven voor de uitwerking van een 
referentiearchitectuur voor het toetsdomein. Het resultaat wordt, met enkele adviezen, aan u 
aangeboden. Tonny Plas, voorzitter van de werkgroep, geeft een toelichting. 
 Bijlage 6: Adviesrapport Examineren, toetsen en oefenen  

Beoogd resultaat 
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 Vaststellen van het adviesrapport Examineren, toetsen en oefenen. 
 Bespreken en besluiten adviezen van de werkgroep en van de architectuurraad. 

 
6. Inventarisatie en uitwerking IAA [20’] 

Rian van den Broek (OCW) licht een notitie toe die is opgesteld door de Architectuurraad ter 
voorbereiding op het instellen van een werkgroep voor IAA. De vergadering wordt gevraagd 
een prinicpebesluit te nemen over het instellen van deze werkgroep, input te leveren ten 
behoeve van een definitieve opdrachtomschrijving en samenstelling. 
 Bijlage 7: Voorstel voor inventarisatie en opstellen overzicht IAA 

Beoogd resultaat 
 Besluit over instelling van tijdelijke werkgroep IAA en vaststelling van de opdracht. 

 
7. Rondvraag [5’] 

 
8. Vervolgafspraken 2017 

 donderdag 2 november  10.00 - 12.00 uur SURF, Utrecht 
 

9. Afsluiting 
 


