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Agenda Architectuurraad    

   
Datum  4 oktober 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  
   
13:40-14:15 2. Update projectplan Toekomstbeeld Toegang 

Spreker:  Bram Gaakeer (OCW, trekker van de werkgroep) 
Doel:  informerend, feedback  
Documentatie:   notitie & projectvoorstel IAA etc vindt u hier 

 

Toelichting:  De Standaardisatieraad heeft op 27 juni de analyse van de  IAA-initiatieven 

bekrachtigd. Tevens is het projectvoorstel voor het ontwikkelen van een breed afgestemd 

Toekomstbeeld Toegang voor het onderwijsdomein besproken. Belangrijk volgende punt is het 

in kaart brengen van het stakeholderlandschap en het eigenaarschap van dit Toekomstbeeld 

Toegang. Aan werkgroep IAA is als volgende stap de opdracht gegeven om het voorstel uit te 

werken in een projectplan – ter agendering op de bijeenkomst 15 november. 

Bram Gaakeer presenteert de stand van zaken, de aanpak en de issues. 
 

 

14:15-14:25 3. Update REST-onderzoek: in hoeverre kan REST een alternatief zijn voor uitwisselingen 

via Edukoppeling 

Spreker:  Marc Fleischeuers, Kennisnet) 
Doel:  bijpraten over onderzoek 
Document:  nvt. 

Toelichting: De Architectuurraad wordt bijgepraat over de voortgang van het onderzoek naar 

de mogelijkheden om REST in te zetten voor bepaalde uitwisselingen, als alternatief op 

Edukoppeling. Er wordt ook aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen mbt. het digitaal stelsel 

Omgevingswet (DSO), en indien opportuun wordt een eerste aanzet gedaan richting 

standaardisatie. 

 

 

14:25-14:45 4. Nieuwe begrippenset uit de educatieve contketen 

Spreker:  Marc Fleischeuers, Kennisnet 
Doel:  toelichting op begrippenset, voorstel voor gebruik en in beheername 
Document:  de betreffende set vindt u hier 

Toelichting: Bij de inventarisatie van implementatiescenario’s in de educatieve contentketen is 

een lijst opgesteld van belangrijke, veelgebruikte begrippen. Bijvoorbeeld aanleverpunt, ECK-id 

of identiteit. Verschillende definities en gebruik van hetzelfde begrip in verschillende 

ketenprocessen leiden tot ruis en onduidelijkheid. Bureau Edustandaard heeft de lijst 

gesynchroniseerd met begrippen uit andere ketenprocessen waaronder OSO. Het voorstel is 

deze lijst voortaan te gebruiken als startpunt bij het gebruiken van dit soort begrippen. Het 

beheer zou onder de Architectuurraad kunnen vallen. De lijst kan helpen bij het bevorderen van 

gemeenschappelijke taal. 

 

 

 

 

https://www.surf.nl/over-surf/contact/contactgegevens-surf-surfmarket-en-surfnet/index.html
https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-juni-2018/
https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-standaardisatieraad-juni-2018/
https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Woordenlijst
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14:45-15:00 Pauze 
 

 

   
15:00-15:40 5. ROSA-scan Logistiek eindtoets PO 

Spreker:  Bart den Dulk, Remco de Boer (Edustandaard) 
Doel:  advies gevraagd 
Document:  ROSA-scan & pitch ter voorbereiding in de bijlage 
 

 

15:40-16:00 6. ROSA-scan: methodiek + terugkoppeling nav. architectuurscan RIO register 

Spreker:  Remco de Boer, Henk Nijstad (Edustandaard) 
Doel:  informeren, bekrachtigen definitieve ROSA-scan RIO-register & methodiek ROSA-
scan 
Document:  in de bijlage 1) de terugkoppeling en 2) de definitieve versie van de ROSA-scan 
RIO-register en 3) concept-versie Methodiek ROSA-scan 

 

  
Toelichting: de projectgroep RIO heeft een terugkoppeling gestuurd aan de Architectuurraad 

mbt. de genomen acties nav. de ROSA-scan. Tevens geeft Henk Nijstad een toelichting op de 
verbreding van de inzet van de ROSA-scan naar ketenprojecten & ketenvoorzieningen (besluit 
Standaardisatieraad, 27 juni 2018). Bureau Edustandaard heeft het proces voor aanvragen & 
uitvoeren van een ROSA-scan inmiddels opgenomen op de website van Edustandaard; en de 
werkwijze mbt. de ROSA-scan is vastgelegd in ‘Methodiek ROSA-scan’, verzoek aan de 
Architectuurraad om deze te bekrachtigen. 
 

 

16:00-16:20 7. Backlog ROSA 

Spreker:  Remco de Boer (Edustandaard) 
Doel:  informeren 
Document:  de backlog vindt u hier.  

 

 

16:20-16:30 8. W.v.t.t.k. & sluiting 

 

 
Volgende bijeenkomst: donderdag 17 januari 2019 13:30 – 16:30 uur 

 

   
   
   
   
   

   

   
   

 

https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Beheerproces

