
# Backlog ROSA Status Definition of done Afhankelijkheden

1 Architectuurscan Serviceregister
Definitieve versie tkn bij stukken AR 21 
jun Wijzigingen n.a.v. bespreking v2 in AR zijn doorgevoerd in v3; v3 tkn op agenda AR en opgenomen in ROSA

2 Architectuur Lerarenregister in ROSA

Er wordt gewerkt aan een model dat 
aansluit bij datgene wat per 1 
augustus live gaat.

De ketenaspecten van de architectuur LR zijn in een eigen ArchiMate-model uitgewerkt en in  ROSA opgenomen; de AR 
heeft inhoudelijk akkoord gegeven Ontwikkelingen op politiek vlak waardoor deel van de PSA niet langer actueel is

3 Architectuur Serviceregister in ROSA
Het Onderwijsserviceregister is als referentiecomponent opgenomen in ROSA en verbonden aan gerelateerde elementen; 
de AR heeft inhoudelijk akkoord gegeven PvE moet eerst zijn afgerond

4 OO API in ROSA OO API als los element opgenomen
De OO API is als afspraak opgenomen in ROSA en verbonden aan gerelateerde elementen; de AR heeft inhoudelijk 
akkoord gegeven

5 Encyclopedie nieuwe stijl (ArchiMate) Modellen zijn in wiki gepubliceerd
Alle (verwijzingen naar) ROSA oude structuur zijn vervangen door (verwijzingen naar) elementen en views uit de 
ArchiMate-modellen

6 NORA-verbinding principes + rijksbrede standaarden
NORA levert overzicht van principes en 
standaarden aan

Voor principes en standaarden uit NORA is door AR vastgesteld hoe daarmee om te gaan binnen (werkingsgebieden in) 
het onderwijsdomein; dit is geborgd in ROSA Wacht op aanlevering vanuit NORA

7 ECK iD in ROSA
Het ECK iD is als referentiecomponent opgenomen in ROSA en verbonden aan gerelateerde elementen; de AR heeft 
inhoudelijk akkoord gegeven

8 Borgen resultaten WG IAA in ROSA Wacht op publicatie eindrapport
De themapagina IAA geeft de belangrijkste bevindingen weer en verwijst naar de resultaten uit de werkgroep IAA 
(vergelijking toekomstbeelden). Eindrapport 'Inventarisatie Toegang' vastgesteld en gepubliceerd

9 Koppeling ROSA met KOI- en andere EVN-begrippen De ROSA-wiki toont bij KOI-begrippen de actuele definities uit EVN

10 Architectuurscan Vroegtijdig Aanmelden
Definitieve versie tkn bij stukken AR 21 
jun Wijzigingen n.a.v. bespreking v2 in AR zijn doorgevoerd in v3; v3 tkn op agenda AR en opgenomen in ROSA

11 Architectuurscan RIO register + governance Versie 2 ter bespreking in AR 21 jun Wijzigingen n.a.v. bespreking v2 in AR zijn doorgevoerd in v3; v3 tkn op agenda AR en opgenomen in ROSA
12 Borgen resultaten Inventarisatie scenario's leerlinggegevens en resultaten ntb Project wordt uitgevoerd door KN; AR wordt geinformeerd

13 Aanscherpen ROSA change proces Agendapunt AR 21 jun Er is een aangescherpt change proces voor wijzigingen in ROSA, vastgesteld door de AR en opgenomen in de ROSA-wiki

14 Methodiek (verbrede) ROSA-scan Agendapunt AR 21 jun
De methodiek voor de (verbrede) ROSA-scan is beschreven en maakt o.a. duidelijk hoe onafhankelijkheid en uitvoering 
zijn geborgd. De beschreven werkwijze is opgenomen in de ROSA-wiki bij 'Werken met ROSA'

15 Kaders voor REST (EduKoppeling + REST) Loopt

Er is een uitspraak over de wenselijkheid en mogelijkheid om EduKoppeling uit te breiden met REST ('Veilig REST'); 
Afhankelijk hiervan is er een nieuwe versie van EduKoppeling waarvan REST onderdeel is. In ROSA zijn ontwerpkaders 
opgenomen t.a.v. het gebruik van REST-services.

16 Architectuurscan Logistiek Eindtoets Wacht op aanvraag Wijzigingen n.a.v. bespreking v2 in AR zijn doorgevoerd in v3; v3 tkn op agenda AR en opgenomen in ROSA Scan is aangekondigd; Aanvraag moet worden ingediend
17 Methodiek 'vergelijking use-case-beschrijvingen' opnemen in ROSA De methodiek die door de WG IAA is uitgedacht, is opgenomen bij 'Werken met ROSA' Methodiek is door de werkgroep uitgewerkt en vastgelegd
18 Starten vervolgonderzoek IAA Agendapunt AR 21 jun Er is een door de SR vastgesteld projectvoorstel obv bevindingen WG IAA

19 Katern Linked Data Loopt

Er is een overzicht van good practices en lopende initiatieven op het gebied van linked (publieke) onderwijsdata inclusief 
richtlijnen voor het verder ontwikkelen van dit landschap, zodanig dat op termijn de begrippensets, 
gegevenswoordenboeken en ook de data zelf met elkaar kunnen worden verbonden.

20 Uitbreiding Ketenprocessen obv PvE Vroegtijdig Aanmelden

Ketenprocesbeschrijvingen in ROSA zijn aangevuld met relevante onderdelen uit PvE: (1) ketenproces Aanmelden en 
Inschrijven; voegt daar een gegevensstroom voor statusovergangen aanmeldingen aan toe. (2) ketenproces Voorkomen 
van schooluitval. Huidige uitwerking is gericht op verzuimregistratie, PvE voegt daar monitoring van aanmeldstatus aan 
toe.

21

Hernoemen ontwerpkader ‘Serviceinformatie wordt samenhangend 
openbaar gemaakt’ naar ‘Serviceinformatie wordt samenhangend 
beschikbaar gesteld’ 

In de ROSA-modellen heeft het ontwerpkader een nieuwe naam gekregen.

Toelichting: Het ontwerpkader ‘Serviceinformatie wordt samenhangend openbaar gemaakt’ lijkt te impliceren dat de 
serviceinformatie publiek beschikbaar dient te zijn. In het ontwerp van het onderwijsserviceregister wordt gesteld dat het 
bestaan van dan wel de aanleverpunten van sommige services vertrouwelijke informatie is. Daarom werkt het 
serviceregister met autorisaties. Een betere naam voor het ROSA ontwerpkader zou daarom zijn: ‘Serviceinformatie wordt 
samenhangend beschikbaar gesteld’. 


