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Agenda Architectuurraad    

   
Datum  13 april 2017 
Tijd  13:30 – 16:30 uur 
Locatie  SURF (kamer 3.1), Moreelsepark 48, Utrecht 
   

 
13:30-13:45 1. Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer; mededelingen  
   
13:45-14:25 2. Impactanalyse wet GDI 

Spreker:  Bram Gaakeer (OCW) 
Doel:  informeren 
Documentatie: geen 

 

Toelichting: De wet GDI is per 22 december op internet gepubliceerd ter 

consultatie. Deze wet beschrijft welke eisen worden gesteld aan organisaties met 

een publieke taak ten aanzien van digitale toegang (identificatie en authenticatie) en 

gebruik van standaarden (webrichtlijnen, digikoppeling en beveiligingsstandaarden). 
OCW heeft in samenwerking met het veld een impactanalyse uitgevoerd om vast te 

stellen welke processen geraakt worden door de wet GDI en wat de impact is. Op 

basis van deze impactanalyse wordt een advies uitgebracht met een voorstel hoe 

wordt aangesloten, welke randvoorwaarden hiervoor gelden en welke stappen 

hierbij worden gevolgd. De impactanalyse is nog in conceptvorm en de conclusies 

zullen bestuurlijk worden besproken. Doel is om de architectuurraad mee te nemen 

in het proces. De link wordt gelegd met het volgende agendapunt: werken met 

thema’s. 

 
 

 

14:25–15:10 3. Werken onder ROSA: thema’s, dossiers, backlog (items) 

Spreker:  Marc Fleischeuers, Remco de Boer (Kennisnet / Bureau 
Edustandaard) 
Doel:  bespreking voorstel; vaststellen next steps  
Voorbereiding: reviewen van de uitwerking van 3 thema’s 

 

Toelichting:  Bureau Edustandaard heeft samen met het werkgroepen ‘werken 

onder architectuur’ een volgende stap uitgewerkt met als doelen 1) gebieden binnen 

ROSA (thema’s) en de status cq. knelpunten mbt. samenhang; 2)  

monitoren/bewaken van deze knelpunten (backlog items); 3)  daardoor goede 

agendasturing + goede adviezen richting Standaardisatieraad en ketenprojecten. 

Ter voorbereiding wordt u verzocht om de uitwerkingen (concept uiteraard) van 3 

mogelijke thema’s te bekijken: 

 

 Thema Identiteiten: http://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Identiteiten  

 Gegevensuitwisseling in de keten: 

http://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Gegevensuitwisseling_in_de_keten  

 Veilige en betrouwbare onderwijsketen: 

http://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Veilige_en_betrouwbare_onderwijsketen  

 

 

https://www.surf.nl/over-surf/contact/contactgegevens-surf-surfmarket-en-surfnet/index.html
https://www.edustandaard.nl/actueel/bijeenkomsten/bijeenkomst/bijeenkomst-architectuurraad-oktober-2016/
https://www.internetconsultatie.nl/wetgdi
http://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Identiteiten
http://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Gegevensuitwisseling_in_de_keten
http://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Veilige_en_betrouwbare_onderwijsketen
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15:10 – 15:20 Pauze 

 
 

15:20- 15:55 4. Architectuuraspecten nieuwe versies standaarden 

Spreker:  Bureau Edustandaard 
Doel:  advies aan Standaardisatieraad  
Document:   
 

Toelichting: Er liggen enkele volgende nieuwe versies voor van standaarden, ter 

bespreking van relevante architectuuraspecten: 
 

EDEXML 2.1, UWLR 2.2, Distributie en Toegang 2.1: focus van de discussie zal liggen 
op het ECK-id, de belangrijkste toevoeging in elk van deze standaarden. Huidige en 
beoogde toepassingsgebied/werkingsgebied (ketenprocessen, etc); relatie met 
attributenbeleid, etc 

 
OSO Gegevensset 2017.1: belangrijkste wijziging is het toevoegen van 2 nieuwe 
profielen SWV PAO (Samenwerkingverband; Passend onderwijs). De insteek van de 
discussie zal zijn vanuit overzicht & samenhang in leerlinggegevens in de inmiddels 
vele afspraken (en profielen). 
 
Doorstroommonitor 

 
Meer info over de nieuwe versies vindt u op de betreffende afsprakenpagina’s op 
Edustandaard.nl. 

 

 

   
15:55-16:15 5. Update werkgroep Toetsen 

Spreker:  Marc Fleischeuers (Bureau Edustandaard) 
Doel:  informeren 
Document:   

 
Toelichting: de werkgroep is, nadat in februari de scope is vastgesteld, flink aan de 

slag gegaan. Er is een (kort-)cyclisch model ontwikkeld dat erg bruikbaar lijkt voor het 
in kaart brengen van IST-situaties, en mogelijk ook erg nuttig kan zijn voor 
toekomstige toetsprocessen. De werkgroep levert op 11 mei haar rapport met 
adviezen voor een mogelijk vervolg op aan de Standaardisatieraad, deze komt in de 
3de week van april beschikbaar voor de Architectuurraad. 

 

   

16.20-16:30 6. W.v.t.t.k. & sluiting 

 

 Aankondiging Certificeringsschema 2.0 

 

Volgende bijeenkomst: donderdag 22 juni 13:30 – 16:30 uur 

 

   
   
   
   
   
   

   

   

https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/
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