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Agenda Architectuurraad    

   
Datum  8 oktober 2015 
Tijd  13:30 – 16:30 uur 
Locatie 
 

 SURF (kamer 3.1), Moreelsepark 48, Utrecht 

   

 

 
13:30-13:35 1. Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer   
   
13.35-13:40 2. Mededelingen   
   
13:40-14:05 3. De Onderwijsinspectie en (keten-)architectuur: stand van 

zaken 
Spreker:  Roberto Wiredu 
Doel:  Informerend 
Toelichting:   Roberto praat ons bij over het architectuurdenken bij 
de Onderwijsinspectie, en belicht de grote thema’s die nu en in de 
nabije toekomst spelen. Hij legt daarbij de verbinding met de 
ROSA, en nodigt de Architectuurraad uit om mee te denken. 
 

 

   
14:05-14:50 4. Jaarplan 2016 

Spreker:  Henk Nijstad 
Doel:  Vaststellen belangrijkste thema’s 2016, 
voorbereidend voor Standaardisatieraad 

Toelichting: Voorgesteld wordt om voor 2016 4 thema’s leidend te 

laten zijn: 

 Werken onder ROSA 

 Semantisch Platform Onderwijs 

 Op weg naar veilige, privacy-compliant onderwijsketens 

 Stimulering gebruik van standaarden 
De Architectuurraad gaat in discussie of dit de belangrijkste 
thema’s zijn, en hoe die invulling kunnen worden gegeven. Hoe 
ver gaat de Architectuurraad in het verleiden van ketentrajecten 
om te werken met een KSA (keten start architectuur) ? Hoe 
ambitieus zijn we in 2016 in het toewerken naar één 
gemeenschappelijke taal? Wat moet Edustandaard allemaal 
organiseren om onderwijsketens veilig en privacy-compliant te 
hebben en te houden? Gaat in zowel Standaardisatieraad als in 
de Architectuurraad vaker de discussie worden gevoerd over 
‘comply or explain’? 
 
 

 
 

14:50- 15:05 5. Pauze 
 
 

 

15:05- 15:40 6. Standaarden in het domein Informatiebeveiliging en privacy 
Spreker:  Tonny Plas 
Doel:  advies aan Standaardisatieraad 

Toelichting: De Standaardisatieraad heeft in haar laatste 

bijeenkomt op 2 juli aan de Architectuurraad gevraagd: welke 

 

https://www.surf.nl/over-surf/contact/contactgegevens-surf-surfmarket-en-surfnet/index.html
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standaarden kennen we op dit moment op het gebied van IBP; en 

sluit dat goed aan op de ontwikkelingen binnen de diverse 

ketentrajecten en –platforms? Edustandaard heeft op dit moment 

de volgende 4 afspraken in beheer: 

 ROSA Certificeringsschema 

 ROSA Katern IBP 

 Edukoppeling architectuur 

 IAA-architectuur 
Deze discussie leidt tot een advies aan de Standaardisatieraad. 
 
Tevens wordt vanuit de werkgroep Certificeringsschema ROSA de 
nieuwe versie van het Certificeringschema, 2.0, ingebracht. Deze 
bevat 5 aanvullende normen die verplicht zijn tenzij ‘door de aard 
van de ICT dienstverlening niet van toepassing’. U vindt de 
onderliggende documenten op de Edustandaard-website. 

 
   
15:40-16:10 7. Registratie TripleA- architectuur voor een MBO-instelling 

Spreker:  Jacob Hop 
Doel:  advies over registratie versie 1.0 
Toelichting: Na de HO-instellingsarchitectuur is het nu de beurt 
aan de TripleA-referentie-architectuur om te worden geregistreerd 
bij Edustandaard. Jacob Hop geeft in vogelvlucht een introductie 
hoe de architectuur is opgezet en stipt een aantal onderdelen aan 
zoals IAA, privacy & informatiebeveiliging, herziening 
Kwalificatiedossiers en de relatie met Doorontwikkeling BRON en 
de aansluiting qua semantiek bij het KOI-model. Daarbij staan de 
relaties met ROSA centraal.  Jacob schetst ook een beeld van de 
te verwachten verbeteringen in versie 2.0 waaraan op dit moment 
wordt gewerkt. 
De voorbereidende stukken inclusief aanmeldformulier vindt u 
hier. 
 

 

   
16.20-16:30 8. Aanscherping procedure in beheername 

Spreker:  Henk Nijstad 
Doel:  instemming gevraagd 
Toelichting: Naar aanleiding van enkele verbeterpunten vanuit de 
Standaardisatieraad doet Bureau Edustandaard een voorstel voor 
het aanscherpen van de beheerprocedures. Oa. worden de 
profielen en de rollen van de Architectuurraad en de werkgroepen 
scherper uit elkaar getrokken; en wordt het advies 
(besluitvorming) van de werkgroep explicieter in de procedure 
opgenomen. 

 
 

 

16.20-16:30 9. Rondvraag & sluiting 

 Verzoek vanuit werkgroep Edukoppeling in relatie tot 
IAA-architectuur (Brian Dommisse) 

 … 

 

 

https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/certificeringsschema-rosa-1/1.1/
https://www.edustandaard.nl/standaarden/architecturen/architectuur/triple-a/1.0/

