Agenda Standaardisatieraad
Datum:
Locatie:

donderdag 29 maart 2018, 10.00 – 12.00 uur (inc. lunch)
SURF, Moreelsepark 48, Utrecht

1. Opening [10’]
Mededelingen
Vaststellen agenda
Vaststellen verslag
 Bijlage 1: Conceptverslag Standaardisatieraad 18-01-2018
2. Terugkoppeling Edustandaard [10’]
Henk Nijstad (Bureau Edustandaard) geeft een terugkoppeling van actuele onderwerpen
binnen de architectuurraad en de werkgroepen.
 Bijlage 2: Update Bureau Edustandaard
Gevraagd besluit
 De Standaardisatieraad wordt gevraagd om de Edustandaard-werkgroep
OBK/curriculum op te heffen.
3. Nieuwe standaarden [10’]
Jaarlijks worden in de werkgroepen nieuwe versies vastgesteld van de OSO-gegevensset en
de Doorstroommonitor. Via bijgevoegde notitie wordt de Standaardisatieraad hierover
geïnformeerd. Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA is vorig jaar in
beheer genomen door Edustandaard. Hierbij werden enkele aanpassingen geadviseerd. Deze
adviezen zijn overgenomen in een nieuwe versie, waarbij tevens aanpassingen zijn gedaan
om de bruikbaarheid te verhogen en aan te sluiten bij de stand van de techniek.
 Bijlage 3: Memo nieuwe versies OSO-gegevensset en Doorstroommonitor
 Bijlage 4a: Memo Update Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA
 Bijlage 4b: Aanmeldformulier Certificeringsschema v.2018 (ter informatie)
 Bijlage 4c: Advies Bureau Edustandaard Certificeringsschema v.2018 (ter informatie)
Beoogd resultaat
 Kennis nemen van de nieuwe versies van OSO-gegevensset en Doorstroommonitor
 Vaststelling nieuwe versie Certificeringsschema v.2018
4. Update IAA [20’]
Op 13 juli 2017 heeft de Standaardisatieraad de opdracht vastgesteld voor een IAAwerkgroep om een overzicht en analyse te bieden van bestaande initiatieven op het gebied
van identificatie, authenticatie en autorisatie. Bram Gaakeer (OCW), voorzitter van de
werkgroep, geeft een toelichting op de tussentijdse bevindingen.
Ter bespreking
5. Open Onderwijs API [25’]
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 HO-instellingen mogelijk maakt op een veilige en gebruiksvriendelijke
manier. Kirsten Veelo en Frans Ward van SURF geven een toelichting namens de werkgroep
OO API.
 Bijlage 5a: Memo aanmelding Open Onderwijs API
 Bijlage 5b: Aanmeldformulier Open Onderwijs API (ter informatie)
 Bijlage 5c: Advies Bureau Edustandaard Open Onderwijs API (ter informatie)
 Bijlage 5d: ROSA Architectuurscan Open Onderwijs API (ter informatie)
Beoogd resultaat
 Inbeheername Open Onderwijs API

6. Inzet ROSA-scan [20’]
De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben een voorstel opgesteld voor een steviger
positionering van de ROSA-scan om de kwaliteit van de ketenaspecten en de samenhang met
andere ketenontwikkelingen te meten en te borgen.
 Bijlage 6: Memo Kwaliteit meten en verbeteren met de ROSA-scan (wordt
nagezonden)
Ter bespreking
7. Heroriëntatie Standaardisatieraad [20’]
In de vorige Standaardisatieraad is verzocht een uitwerking te maken van hoe om te gaan met
de vraagstukken die spelen in relatie tot een eventuele herijking van (de rol en/of werkwijze
van) de Standaardisatieraad.
 Bijlage 7: Memo Heroriëntatie Standaardisatieraad (wordt nagezonden)
Ter bespreking
8. Rondvraag [5’]
9. Vervolgafspraken 2018
 woensdag 27 juni
 donderdag 15 november

10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur

SURF, Utrecht
SURF, Utrecht

10. Afsluiting
Beoogde agendapunten juni
 ROSA-scan Vroegtijdig aanmelden MBO
 Gebruikerservaringen met Certificeringsschema Informatiebeveiliging en privacy ROSA
 Eindrapportage werkgroep IAA
Beoogde agendapunten oktober
 ROSA-scan Logistiek eindtoets
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