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Agenda Architectuurraad    

   
Datum  12 april 2018 
Tijd  13:30 – 16:30 uur (lunch vanaf 12:30 uur) 
Locatie  SURF (kamer 4.4), Moreelsepark 48, Utrecht 
   
 

13:30-13:40 1. Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer; mededelingen  
   
13:40-14:20 2. Concept rapport inventarisatie Toegang 

Spreker:  Bram Gaakeer (OCW, voorzitter werkgroep) 
Doel:  advies gevraagd 
Documentatie:   concept-rapport in de bijlage 

 
Toelichting:  De werkgroep ‘Inventarisatie van IAA-initiatieven is gestart in september 2017:  
meer info en de opdrachtformulering op de ROSA-wiki: 
https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Werkgroep_IAA . Inmiddels is een concept-rapport 
opgesteld (zie bijlage) dat goedgekeurd is door de leden van de werkgroep, maar nog niet door 
hun achterban (daar is het inmiddels ook uitgezet ter consultatie). De Architectuurraad wordt 
gevraagd ook haar advies hierover te geven. Op 29 maart j.l. heeft Bram ook kort hierover 
gepresenteerd in de Standaardisatieraad, dat werd daar zeer goed ontvangen (de presentatie 
vindt u op de gebruikelijke plek op de website). 

 

 

14:20-14:35 Pitch: Inventarisatie scenario’s en user stories voor uitwisselingen van leerlinggegevens 
en leerresultaten/leerprocesgegevens 
Spreker:  Marc Fleischeuers (Kennisnet) 
Doel:  feedback op doel en aanpak, verzoek medewerking 
Document:  nvt. 

Toelichting: Aanleiding is de discussie in de werkgroep Uitwisseling Leerlinggegevens en 
Resultaten over ’UWLR - scenario’s’: 

‘De UWLR-afsprakenset van toepassing kan zijn in meerdere, vaak van elkaar afwijkende, 
gebruikssituaties. Die situaties willen we als scenario’s gaan uitwerken. Een scenario kan van 
toepassing zijn op een bepaalde sector en binnen die sector op een verzameling min of meer 
vergelijkbare (deel)processen/diensten. De scenario’s worden vormgegeven door de stappen te 
beschrijven bij uitwisseling en door aan te geven welke standaarden en afspraken (functioneel 
en technisch) binnen deze scenario’s gelden. De scenario’s dienen als referentie voor een 
implementatie in de onderwijsketen.’  Zie de website voor de notulen: 
https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/2199-2/   

Marc bespreekt een voorstel om meer vanuit architectuur denken deze problematiek op te 
pakken en in een breder perspectief te zetten. De Architectuurraad wordt gevraagd mee te 
denken – en welke rol ziet zij voor zichzelf? 

 

   
14:35-15:00 3. Verbreding inzet ROSA-scan 

Spreker:  ingebracht via de Standaardisatieraad 
Doel:  advies gevraagd 
Document:  Memo Kwaliteit meten en verbeteren met de ROSA-scan 

 

  
Toelichting: De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben een voorstel ingebracht in de 
Standaardisatieraad van 29 maart j.l. voor een steviger en bredere positionering van de ROSA-
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scan om de kwaliteit van de ketenaspecten en de samenhang met andere ketenontwikkelingen 
te meten en te borgen. Hoe kijkt de Architectuurraad hier tegenaan, en welke rol ziet zij voor 
zichzelf – gegeven dat de ROSA-scan een instrument is ontwikkeld door en van de 
Architectuurraad om inzicht en samenhang van nieuwe standaarden en ontwikkelingen te 
kunnen verkrijgen. 
 

15:00-15:15 Pauze 
 

 

   
15:15 – 15:55 4. Advies (ROSA-scan) ‘Vroegtijdig aanmelden MBO’ + evaluatie ‘pitch-document’ 

Sprekers:  Marc Fleischeuers (architect VAM),  Remco de Boer (Bureau Edustandaard) 
Doel:  advies aan Standaardisatieraad 
Document:  ROSA-scan 

 
Toelichting: In vervolg op de ROSA-scan voor het Programma van Eisen voor een Onderwijs 
Service Register (OSR– februari 2018) hebben de opdrachtgevers van het project ‘vroegtijdig 
aanmelden MBO’, te weten MBO-raad/saMBO-ICT, VO-raad en PO-raad, nu een ROSA-scan 
aangevraagd voor het programma van eisen. De Architectuurraad wordt gevraagd op basis van 
deze ROSA-scan advies te geven. 

Nieuw is het ‘ROSA-scan pitch-document’: ingevuld door de aanvragers van de ROSA-scan en 
bedoeld om context en uitleg te geven van het onderwerp van de scan. 

 

15:55-16:10 5. Problematiek ‘REST / JSON LD / API/ webservices in de ketens’ – hoe dit op te pakken 
Spreker:  Gerald Groot Roessink (DUO) 
Doel:  verkennen problematiek, hoe dit op te pakken 
Document:  nvt. 

Toelichting: zie notulen vorige bijeenkomst in februari 2018. 

 

   
16:10-16:25 6. Update werkgroep Linked data 

Spreker:  Bram Gaakeer (OCW) 
Doel:  update voortgang 
Document:  nvt. 

Toelichting: zie https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Werkgroep_Linked_Data . 

 

   
16:25-16:30 7. W.v.t.t.k. & sluiting 

• In de ROSA-wiki staat een concept overzicht van ECK iD, zie onderstaande 
link: https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-71d99b75-1fcc-4f67-a80d-
5aa4042ed032.  De Architectuurraad wordt om feedback gevraagd. 

• ….. 
 
 
Volgende bijeenkomst: donderdag 21 juni 2018 13:30 – 16:30 uur 
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