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Agenda Architectuurraad    

   
Datum  14 april 2016 
Tijd  13:30 – 16:30 uur 
Locatie 
 

 SURF (kamer 3.4), Moreelsepark 48, Utrecht 

   

 

 
13:30-13:35 1. Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer   
   
13.35-13:40 2. Mededelingen   
   
13:40-14:20 3. IAA visie / architectuur 

Spreker:  Brian Dommisse (programma SION 2015, Kennisnet) 
 
Binnen het inmiddels afgeronde SION-programma is een visie 
ontwikkeld op een IAA-stelsel voor het onderwijs. Doel van deze 
presentatie is om de AR deelgenoot te maken van deze visie, en de 
volgende vragen te bespreken: 
1) Kunt u zich vinden in het streefbeeld om personen die 

participeren in de onderwijssector te identificeren bij gebruik 
van digitale diensten (van service providers) aan de hand van 
een (specifiek) pseudoniem die persistent per dienst te 
gebruiken is maar niet breed over meerdere diensten wordt 
gehanteerd? 

2) Kunt u zich vinden in het streefbeeld dat attribuutgebruik door 
dienstverleners bij het aanbieden van diensten in beginsel 
altijd onder toestemming van de gebruiker (of door de door 
hem gemachtigde) moet plaatsvinden en er inzage in het 
daadwerkelijk gebruik te allen tijde moet kunnen worden 
gegeven en dat architectuur en ontwerp van 
informatiesystemen en/of services hier rekening mee moeten 
houden? (inzage- en instemmingsdienst). 

3) Kunt u zich vinden in het streefbeeld dat een gebruiker zelf 
eenvoudig kan bepalen welk authenticatiemiddel gebruikt 
wordt zolang deze voldoet aan de eisen die de Service 
Provider stelt en aan de normen van het IAA-stelsel 
waarbinnen dit speelt? 

De documentatie vindt u op de gebruikelijke plek. 

 

   
14:20-14:50 4. Voorstel uitwerken proces ‘werken onder ROSA’ 

Spreker:  Walter Grabner (Bureau Edustandaard) 
 
Op 1 januari 2016 is ROSA vanuit het SION-programma in beheer 
gekomen bij Bureau Edustandaard (BES).  Het beheer van een 
(referentie)architectuur komt niet 1-op-1 overeen met het beheer 
van een standaard. De beheeractiviteiten van BES zijn een 
onderdeel van een groter proces waarin meerdere partijen een rol 
spelen, zoals de Architectuurraad, de Standaardisatieraad, werk- 
en projectgroepen en implementatieprogramma’s. Er is daarom 
binnen BES in enkele werksessies nagedacht over de mogelijke 
inrichting van het beheer in de keten van ROSA – met als startpunt 
een geconstateerde urgentie. Wij hebben ideeën over hoe dit 
beheer in te richten en willen graag op 14 april de Architectuurraad 
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meenemen in deze ideevorming, en bespreken welke rol de 
Architectuurraad wil spelen bij verdere uitwerking. 
 
Doelen: 1) vaststellen belang van het inrichten van het 
architectuurproces; 2) kunnen we hiervoor TOGAF, de 
wereldstandaard voor architectuurontwikkeling, als basis 
gebruiken? ; 3) vaststellen van prioriteiten voor de uitwerking; 4) de 
rol van de Architectuurraad hierin. 
 

De documentatie vindt u op de gebruikelijke plek. 
 

   
14:50- 15:15 5. Update Domeinmodel Toetsen; architectuur 

Spreker:  Bart Ratgers (CVTE 
Doel:  Informeren van de architectuurraad over de doelen en 
progressie van de werkgroep domein Toetsen; Werven van 
belanghebbende/participanten voor uitwerken/reviewen van één of 
meerdere informatieobjecten.  

 

Toelichting: Eind vorig jaar is een werkgroep gestart onder leiding 

van Kennisnet en in opdracht van CvTE om alle relevante 

informatieobjecten (ofwel interoperabiliteitsstandaarden) die binnen 

het domein Toetsen tussen de processen uitgewisseld worden te 

definiëren en te harmoniseren met het kernmodel 

onderwijsinformatie. Als bijvangst worden tevens de 

hoofdprocessen die momenteel gedefinieerd zijn in de ROSA 

gevalideerd, omdat de hoofdprocessen en de uitwisseling van 

informatie hiertussen als uitgangspunten genomen wordt voor het 

beschrijven van de informatieobjecten. Deze eerste stap is als 

opmaat om uiteindelijk te komen tot een 

domein(referentie)architectuur Toetsen die de brug slaat tussen de 

ROSA en architecturen van toetssystemen, zoals Facet. 

 

   
15:15 – 15:25 6. Pauze  
   
15:25 – 16:10 
 

7. Advies ECK standaard Distributie & toegang 2.0 

Sprekers:  HP Kohler & Erwin Reinhoud (Kennisnet) 

 

Gevraagd:   Positief advies betreffende de in beheername van 

de ECK standaard Distributie & toegang 2.0. Als opvolger van de 

eerdere ECK standaard Distributie & toegang 1.5. 

 

Aanleiding: In het schooljaar 2012-2013 is de ECK standaard 

Distributie & Toegang 1.0 geregistreerd bij Edustandaard en door-

ontwikkeld tot versie 1.5. Dit heeft ertoe geleid dat stichting Beter 

Digitaal Leren de VO standaard 'Directe Toegang’ in 2014 ook 

wilde laten registreren bij Edustandaard. De standaardisatieraad 

heeft het advies gegeven om deze twee standaarden niet naast 

elkaar te houden, maar om een harmonisatieproject te starten. Het 

iECK programma heeft dit advies overgenomen en is een project 
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gestart met als doel de ECK D&T specificatie, Directe Toegang en 

de LiMBO werkwijze met elkaar te harmoniseren tot 1 specificatie 

voor het VO en MBO.  

 

Toelichting: H-P Kohler zal als projectmanager de aanpak 

toelichten en zal op hoofdlijnen de resultaten delen. Belangrijkste 

uitgangspunten hierbij zijn; 

 Wat goed werkt en reeds geïmplementeerd is behouden we. 

 Scholen zijn verantwoordelijk voor het identity management. 

 Het resultaat moet lijden tot een duurzame standaard.  

 De standaard realiseert een open ecosysteem. Elke 
stakeholder kan zelf definiëren welke rollen hij in de keten wil 
faciliteren. 

 De standaard beschrijft de koppelvlakken om het proces van 
bepalen, bestellen, leveren, toegang tot gebruik mogelijk te 
maken.  

Erwin Reinhoud zal als aanvulling de eerste resultaten van de 

verkenning "opname ECK D&T architectuur in de ROSA” 

bespreken. 

De documentatie vindt u op de gebruikelijke plek, met oa. het 

projectplan, de specificaties en het advies van Bureau 

Edustandaard. 
   
   
   
16:10-16:25 Advies OCW-taxonomie 

Spreker: Bureau Edustandaard 

Gevraagd: Positief advies aan de Standaardisatieraad 

betreffende het in beheer nemen van de OCW Taxonomie. 

 

Aanleiding: Het SBR/XBRL-programma voor het onderwijs is een 

verbredingproject in het kader het rijks brede SBR-programma. Met de 

toepassing van XBRL voor de financiële verantwoordingsketen wordt 

door OCW gestreefd naar betere kwaliteit van de informatie, een 

snellere en robuuste verantwoordingsketen en administratieve 

lastenverlichting. 

In de periode tot en met 2014 zijn pilots uitgevoerd binnen het mbo en 

ho met betrekking tot het gebruik van de OCW Taxonomie in XBRL-

formaat in de verantwoordingsketen voor het onderwijs. In 2014 is door 

OCW besloten tot een gefaseerde invoering van de OCW Taxonomie 

en rapportage op basis hiervan in de verschillende sectoren. OCW 

heeft daarbij aanbevolen om de OCW Taxonomie aan te melden voor 

opname door Edustandaard. Daarop heeft deze aanmelding 

betrekking. In 2016 leveren alle onderwijsinstellingen in het po, vo, 
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mbo, hbo en wo de financiële gegevens van het boekjaar 2015 aan 

met gebruik van de OCW Taxonomie. 

Toelichting: Henk Nijstad zal namens de indiener (Henk Gingnagel, 

DUO) een korte presentatie geven over de OCW Taxonomie en de 

vraag voorleggen aan de Architectuurraad om een advies te geven aan 

de Standaardisatieraad. 

 

Bijlage: 

De documentatie vindt u op de gebruikelijke plek: 

• De afspraakspecificaties 
• Het aanmeldformulier van OCW Taxonomie  
• Het advies van Bureau Edustandaard 

   
16.25-16:30 8. Rondvraag & sluiting 

 … 
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