Agenda Architectuurraad
Datum
Tijd
Locatie

19 januari 2016
13:30 – 16:30 uur
SURF (kamer 3.1), Moreelsepark 48, Utrecht

13:30-13:45

1.

Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer; mededelingen

13:45-14:00

2.

Korte bespreking jaarplan Edustandaard 2017
Spreker:
Henk Nijstad (Bureau Edustandaard)
Doel:
bespreking jaarplan Edustandaard voor 2017
Document: zie bijlage
Toelichting: Bureau Edustandaard heeft het jaarplan voor 2017 opgesteld.
Met de feedback van de Standaardisatieraad van 10 november 2016 heeft dit
geleid tot de versie in de bijlage. De Architectuurraad wordt gevraagd hiermee
in te stemmen.

14:00–14:40

3.

Werken onder ROSA: Voorstel voor het werkproces ‘architectuurbacklog
van de Architectuurraad’
Spreker:
Marc Fleischeuers (Kennisnet / Bureau Edustandaard)
Doel:
bespreking voorstel; vaststellen next steps
Toelichting: In 2016 is oa. de ROSA-scan als instrument voor de
Architectuurraad ontwikkeld. Oa. op verzoek van de Standaardisatieraad heeft
Bureau Edustandaard het proces: ‘omgaan met de backlog van de
Architectuurraad’ verder uitgewerkt. Elementen uit het procesvoorstel zijn: de
loketfunctie; Dossiers (tijdelijke en duurzame) die de agendasetting van de
Architectuurraad kunnen bepalen; monitoring van ROSA backlog-items. Marc
Fleischeuers bespreekt dit voorstel, wellicht dat in de next steps het
werkgroepje ‘werken onder architectuur’ een rol kan spelen bij de verdere
uitwerking.

14:40- 15:05

4.

Architectuurwerkgroep Toetsen: Presentatie voorstel scope &
positionering
Spreker:
Marc Fleischeuers (architect Kennisnet / Bureau Edustandaard)
Doel:
advies over het voorstel voor de scope van deze
architectuurwerkgroep-in-oprichting.
Document: zie bijlage.
Toelichting: In de Standaardisatieraad van 10 november 2016 is de
opdrachtomschrijving van de architectuurwerkgroep Toetsen besproken.
Afgesproken is dat de werkgroep eerst de scope van haar activiteiten
vaststelt, ter bespreking in de Standaardisatieraad van 2 februari. Een
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van vele ketenpartijen is in
december en januari hiervoor bijeen gekomen, de resultaten liggen nu voor ter
instemming.

15:05 – 15:20
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15:20- 15:35

5.

Procesvoorstel: Inventarisatie landschap leerlinggegevens
Spreker:
Henk Nijstad, Elise Lustenhouwer (Bureau Edustandaard)
Doel:
advies over het procesvoorstel
Document: geen
Toelichting: In het jaarplan van 2017 is als activiteit opgenomen het in kaart
brengen van het landschap van leerlinggegevens door Bureau Edustandaard.
Dit is een onderdeel van het semantische onderwijslandschap. In bijgevoegde
memo wordt op verzoek van de Standaardisatieraad hiervoor een
procesvoorstel gedaan.

15:35-16:20

6.

Bespreking ROSA-architectuurscan: Lerarenregister
Sprekers:
Vladimir Grafov (architect Lerarenregister), Gerald Groot Roessink
(DUO) en Remco de Boer (Bureau Edustandaard)
Doel:
bespreking voorlopige resultaten van de architectuurscan van het
Lerarenregister; vaststellen voorlopige backlog items
Document: geen
Toelichting: op verzoek van DUO, de Onderwijsraden en ook OCW heeft
Bureau Edustandaard een ROSA-scan gestart van Lerarenregister die
ontwikkeld wordt door DUO en het CIBG. De programma-architect Vladimir
Grafov start met een korte inleiding (15”), waarna Remco de Boer de resultaten
van de scan presenteert, samen met Gerald Groot Roessink (het lerareninformatiemodel en de relatie met cq. consequenties voor KOI.

16.20-16:30

7.

W.v.t.t.k. & sluiting




Aankondiging nieuwe versie van KOI, v.04-2017 (verwacht april 2017) =>
wie van de Architectuurraad wil hierbij betrokken worden?
Koppeling woordenboek TripleA aan KOI
Aankondiging ECK Referentiearchitectuur 0.7

Volgende bijeenkomst: donderdag 13 april 13:30 – 16:30 uur

