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1. Verslag Architectuurraad 12 april 2018 

Advies over: conceptrapport Inventarisatie Toegang 
Zoals eerder betoogd in de Standaardisatieraad is een methodiek ontwikkeld waarmee op 
een systematische manier de toegangsaspecten kunnen worden beschreven van (use cases 
van) ketenprocessen. Daarmee kan sneller en gestructureerder inzicht worden verkregen in 
dit complexe onderdeel van de architectuur, en kan bijv. makkelijker vergeleken de relatie 
worden gelegd met gestandaardiseerde oplossingen. 
 
De bevindingen uit fase 1 (van 4) van de werkgroep leiden tot een aantal vervolgvragen 
waarvan de Architectuurraad vindt dat die ook in samenhang moeten worden opgepakt, 
niet alleen binnen het onderwijsdomein maar ook met de rijksbrede ontwikkelingen. 
Daarvoor wordt een projectvoorstel uitgewerkt dat op 21 juni besproken wordt in de 
Architectuurraad en vervolgens als advies wordt aangeboden aan de Standaardisatieraad op 
27 juni. Zie agendapunt hierover. 
 
 

Advies over verbreding inzet ROSA-scan 
De leden van de Architectuurraad zijn blij met de (door de Standaardisatieraad) 
voorgenomen bredere inzet van de architectuur scan. Deze positionering past bij besef dat 
vrijwel geen enkel project 'keten-loos' is. De memo wordt opgevat als compliment. Het 
instrument heeft duidelijk meerwaarde.  
De Architectuurraad benadrukt het belang dat de scan gaat over bevindingen, 
contateringen; en geen beoordeling. Die bevindingen leiden tot een goede dialoog met de 
experts van het ketenproject, zodat betere beslissingen op basis van meer inzicht kunnen 
worden genomen. Verder stelt de Architectuurraad dat het eigenaarschap van deze 
ROSA-scans bij haar blijft, dit is immers ook het instrument van de Architectuurraad. Tot slot 
wordt het belang benadrukt van de compleetheid, actualiteit en juistheid van de ROSA als 
kader voor de scan. Hiervoor wil de Architectuurraad het change proces aanscherpen. 
 
Verder zijn nog besproken: 

● Advies (ROSA-scan) ‘Vroegtijdig aanmelden MBO’ 



● Inventarisatie scenario’s en user stories voor uitwisselingen van leerlinggegevens en 
leerresultaten/leerprocesgegevens: een aanzet van Kennisnet om deze processen 
over de volle breedte (leermiddelen, administratief, overdracht, etc) op een meer 
systematische architectuur-manier te beschrijven. Dit helpt oa. voor het inzicht 
krijgen in de gewenste roadmaps voor het doorontwikkelen van standaarden (‘kijkt 
over standaarden heen’) 

U vindt het verslag van de Architectuurraad hier. 

2 Update standaarden 
Distributie en Toegang: De werkgroep ECK Distributie en toegang heeft op basis van de 

ervaringen bij het gebruik van de 2.1.1 versie een nieuwe minor release ontwikkelt. Deze 

2.1.2 versie bevat een aantal kleine wijzigingen zoals een aantal nieuwe foutmeldingen die 

partijen direct informeren wat er mis is en in staat stellen om de fout te corrigeren. Verder 

zijn er wat tekstuele verbeteringen doorgevoerd en zijn enkele velden in de web services 

gewijzigd, verwijderd of toegevoegd. Alle wijzigingen zijn gedocumenteerd in de service 

beschrijvingen en technische voorschriften. Een overzicht van alle wijzigingen is terug te 

vinden in de release notes 2.1.2. 

  

We onderkennen dat er voor de start van schooljaar 2018/2019 er voor wordt gekozen om 

geen wijzigingen door te voeren, men blijft de 2.1.1 in het voortgezet onderwijs en mbo 

sector gebruiken. We willen stap in de doorontwikkeling van de standaard echter wel 

bestendigen, zodat we de komende periode dit als basis kunnen gebruiken bij de 

doorontwikkeling. 

 

Voor de tweede helft van 2018 wordt een major release verwacht met significante 

wijzigingen. Hiervoor zal ook een ROSA-scan worden uitgevoerd. 

 

UWLR: er wordt hard gewerkt aan het flexibeler en meer volgens scenario’s opstellen van 

de documentatie. Daarmee krijgt bijv.  een implementerende partij alleen de informatie die 

nodig is voor het user scenario dat hij/zij wil implementeren (bijv. uitwisselen 

leerlinggegevens). Als deze opzet vruchtbaar is (en daar lijkt het op), dan kan dit mogelijk 

ook worden toegepast voor de documentatie van andere afspraken. daarmee 

samenhangend wordt de testvoorziening UWLR klaar gestoomd voor meer intensief gebruik 

(bijv. als een nieuwe versie van UWLR beschikbaar komt). 

 

NL LOM: zie agendapunt. 
 

https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-april-2018/

