
 

www.edustandaard.nl 

 
 

Agenda Architectuurraad    

   
Datum  15 februari 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  
   
13:40-14:10 2. Advies (ROSA-scan) over de afspraak Open onderwijs API (ingediend vanuit het HO) 

Sprekers:  Kirsten Veelo, Frans Ward (SURFnet); Laura Braam (Bureau ES) 
Doel:  advies over deze nieuwe afspraak 
Documentatie:   ROSA-scan 

 

Toelichting:  De afspraak Open Onderwijs API is door de projectgroep OOAPI ingediend bij 

Edustandaard voor in beheer name. De OO API beoogt om vanuit een versplinterd landschap 

van informatie-uitwisseling te komen tot een standaard die de snelle ontwikkeling van apps en 

ontsluiting bevordert en simpelere data-uitwisseling tussen instellingen mogelijk maakt op een 

veilige en gebruiksvriendelijke manier.  

De Architectuurraad is gevraagd te adviseren over de architectuuraspecten van deze afspraak. 

 
 

 

14:10-14:45 3. Advies (ROSA-scan) over de ketenarchitectuur van het Lerarenregister 
 

Sprekers:  Vladimir Grafov (architect programma Lerarenregister), Gerald Groot Roessink 
(DUO), Edwin Nies (CIBG), Laura Braam & Remco de Boer (Bureau Edustandaard) 
Doel:  advies aan Standaardisatieraad 
Document:  ROSA-scan 
 

Toelichting: In januari 2017 is de ROSA-scan van het Lerarenregister, toen nog in de 
ontwikkelfase, besproken in de Architectuurraad. Per 1 januari 2018 is het Programma 
Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap beëindigd en is de lopende implementatie van het 
Lerarenregister naar de lijn overgebracht. Livegang van het Lerarenregister is voorzien per 1 
augustus 2018. Eén van de programmaresultaten is de Programma Startarchitectuur 
Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap versie 1.1. Deze 'ketenarchitectuur' beschrijft de 
gewenste situatie en geeft kaders en richtlijnen voor de twee partijen – DUO en CIBG – die de 
verschillende onderdelen van het Lerarenregister realiseren. Belangrijk te vermelden is dat er 
richting de implementatie van het LR nog wijzigingen worden verwacht, deels gedreven vanuit 
nog nader vorm te geven beleid, die impact hebben op de ketenarchitectuur. De 
programmastartarchitectuur bevat een lijst van besluitpunten waarover nog besloten moet 
worden door de stuurgroep. 

Ter bespreking met de Architectuurraad: 

• In hoeverre past de huidige versie van het LR binnen de ROSA-kaders; de ROSA-

scan is hiervoor input, zie bijlage 

• Kan deze ketenarchitectuur landen in de ROSA, als domeinarchitectuur; dit stelt oa. 

eisen aan de uitwerking in ArchiMate en conformeren aan het door ROSA 

gehanteerde metamodel 

 

https://www.surf.nl/over-surf/contact/contactgegevens-surf-surfmarket-en-surfnet/index.html
https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-oktober-2017/
https://www.surf.nl/diensten-en-producten/open-onderwijs-api/index.html
https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-januari-2017/
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• Hoe zou het beheer er na het programma uit moeten / kunnen zien: een verkenning 

met de Architectuurraad. Is bijv. ‘beheer in de keten’ een goede optie, en hoe zou dat 

eruit zien. 
 

   
14:45-15:00 Pauze 

 
 

   
15:00-15:15 4. Update werkgroep ‘Inventarisatie IAA’; update werkgroep ‘Linked open data  Framework’ 

Spreker:  Bram Gaakeer 
Doel:  informerend 

 

   
   
15:15 – 15:50 5. Advies (ROSA-scan) over het Onderwijs Service Register (OSR) 

Spreker:  Marc Fleischeuers en Wiebe Buising (architect resp. projectleider Programma van 
Eisen OSR),  Remco de Boer (Bureau Edustandaard) 
Doel:  advies aan Standaardisatieraad 
Document:  ROSA-scan 
 

 

Toelichting: In het project ‘Voorziening vroegtijdig aanmelden MBO’ is de noodzaak gebleken 

van een serviceregister. Dit register dient om een onderwijsinstelling de eigen adres- en 

routeringsinformatie over diensten voor vroegtijdig aanmelden te laten aanbieden en beheren, 

zodat andere instellingen aanmeldberichten naar het juiste adres kunnen sturen. Tegelijkertijd 

blijkt dat in andere ketenprocessen en/of -diensten zoals Doorontwikkelen BRON VO, OSO en 

Vensters een dergelijk register ook noodzakelijk en/of wenselijk is. De toepassingen van deze 

diensten verschillen licht van elkaar, maar ze hebben vrijwel dezelfde informatie nodig. 

De opdrachtgevers van het project vroegtijdig aanmelden MBO, te weten MBO-raad/saMBO-

ICT, VO-raad en PO-raad, hebben een traject in gang gezet om te komen tot een gedragen 

Programma van Eisen tav.  een generiek Onderwijs Service Register. Inmiddels is hier een 

eerste versie van opgesteld waarvan een ROSA-scan is gemaakt. De Architectuurraad wordt 

gevraagd op basis hiervan advies te geven. 

 

   
15.50-16:25 6. W.v.t.t.k. & sluiting 

• Mededeling Dirk Linden over aankondiging nieuwe versie Certificeringsschema 

• Pitch: Inventarisatie scenario’s en user stories voor uitwisselingen van 
leerlinggegevens en leerresultaten/leerprocesgegevens. Dit naar aanleiding van de 
opdracht van de werkgroep Uitwisseling leerlinggegevens en resultaten van 22-11-
2017 mbt. ‘werken in scenario’s’. Spreker: Marc Fleischeuers (Bureau ES) 

• ….. 
 

 
Volgende bijeenkomst: donderdag 12 april 2018 13:30 – 16:30 uur 

 

   

   

   
   

 


