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Agenda Architectuurraad    

   
Datum  21 juni 2018 
Tijd  13:30 – 16:30 uur (lunch vanaf 12:30 uur) 
Locatie  SURF (kamer 3.1), Moreelsepark 48, Utrecht 
   

 
13:30-13:40 1. Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer; mededelingen  
   
13:40-14:15 2. Projectvoorstel voor uitwerking vervolgvragen nav. Inventarisatie Toegang 

Spreker:  Brian Dommisse (Kennisnet, namens Bram Gaakeer, de voorzitter vd werkgroep) 
Doel:  1. goedkeuring over eindrapport Inventarisatie werkgroep Toegang; 2. Advies over 
Projectvoorstel uitwerking onderzoeksvragen  
Documentatie:   projectvoorstel in de bijlage 

 

Toelichting:  In de Architectuurraad van 12 april is besloten dat de Architectuurraad de 

Standaardisatieraad gaat adviseren over de concrete invulling van de noodzakelijke 

vervolgstappen. Om te voorkomen dat de opvolging van de adviezen bij verschillende 

organisaties en ketens tot onwenselijke verschillen gaat leiden vindt de Architectuurraad het 

wenselijk de onderzoeksvragen voor het hele onderwijsdomein op te pakken. Dat betekent dat 

op dit vlak ook samenwerking moet ontstaan. De Architectuurraad heeft derhalve besloten een 

projectvoorstel uit te werken ter agendering bij de volgende Standaardisatieraad. Het voorstel 

beschrijft hoe je, over alle sectoren heen, de onderzoeksvragen uit de notitie kunt gaan 

beantwoorden. De werkgroep Toegang heeft een concept projectvoorstel opgesteld. Dit 

voorstel zal worden besproken in de Architectuurraad. Na goedkeuring binnen de 

Architectuurraad zal de Standaardisatieraad gevraagd worden om opdracht te geven dit 

projectvoorstel uit te werken. In het projectvoorstel staat ook beschreven welke partijen wordt 

gevraagd een bijdrage te leveren. De Standaardisatieraad wordt tevens gevraagd om 

vertegenwoordigers van hun organisatie aan te wijzen die meewerken aan de uitvoering. 
 

 

14:15-14:35 3. Atlas datastromen onderwijs – ter voorbereiding op ROSA-scan RIO register 

Spreker:  Wilmar de Lange (strategisch adviseur, Kennisnet) 
Doel:  feedback op inventarisatie informatiestromen schoolinstelling; informerend over de 
uitgebreidheid van de (potentiele) impact van het RIO Register 
Document:  nvt. 

Toelichting: Stap voor stap is de school (instelling) een informatiefabriek geworden. Aangezien 

daar geen visueel overzicht van bestond, Kennisnet mij “de organisatie” leek om die kennis 

paraat te hebben, en ik zelf, als strategisch adviseur, vanuit zo’n basis wil werken 

is deze Atlas datastromen onderwijs ontwikkeld. 

 

Graag schets ik de stappen waarmee ik tot deze platen ben gekomen, deel ik de lessen die ik 

daarbij over architectuur heb geleerd en kunnen we kort brainstormen over het gebruik van 

deze platen. 

 

   
14:35-15:10 4. ROSA-scan RIO register 

Spreker:  Remco de Boer (Edustandaard) 
Doel:  advies gevraagd 
Document:  ROSA-scan ter voor bereiding in de bijlage 

 

   

https://www.surf.nl/over-surf/contact/contactgegevens-surf-surfmarket-en-surfnet/index.html
https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-april-2018/
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Toelichting:  

 
15:10-15:30 Pauze 

 
 

   
15:30-16:50 5. Onderzoek uitbreiding Edukoppeling met REST georiënteerde standaarden 

Spreker:  Gerald Groot Roessink (DUO), Brian Dommisse (Kennisnet) 
Doel:  Voorstel oprichten werkgroep voor problematiek SOAP/WSDL en REST 
Document:  memo in de bijlage meegestuurd 

Toelichting: zie notulen vorige bijeenkomst in april 2018. 

 

   
15:50-16:15 6. ROSA wijzigingen: verantwoording en sturing 

Sprekers:  Marc Fleischeuers en Remco de Boer (Edustandaard) 
Doel:  goedkeuring krijgen op voorgestelde aanpak en proces 
Document:  backlog overzicht is meegestuurd 

Toelichting: in de vorige Architectuurraad (april) is gesproken over de verbreding van de inzet 

van de ROSA-scan naar ketenprojecten, als een kwaliteitsinstrument zoals de 
Standaardisatieraad daarover nadenkt. De Architectuurraad heeft toen opgemerkt (zie verslag) 
dat de ROSA als kaderen de bijbehorende change processen daarmee veel belangrijker 
worden. Hoe kan dit proces beter worden gestructureerd en hoe kan de Architectuurraad hierin 
beter worden gepositioneerd. In deze presentatie wordt daarvoor een voorstel gedaan, en de 
huidige backlog wordt besproken (zie bijlage). 

 

 

16:15-16:25 7. Voortgang Inventarisatie scenario’s en user stories primaire onderwijsprocessen 

Spreker:  Marc Fleischeuers (Kennisnet) 
Doel:  update van de voortgang, de gekozen aanpak en een verzoek tot sparren 
Document:  nvt. 
 
Toelichting: zie notulen april 2018 

 

   
16:25-16:30 8. W.v.t.t.k. & sluiting 

 Aanmelding ECKD DT versie 2.1.2 (minor release) 
 

 
Volgende bijeenkomst: donderdag 4 oktober 2018 13:30 – 16:30 uur 

 

   

   

   
   

 


