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1. Verslag Architectuurraad 15 februari 2018
Advies (ROSA-scan) over de afspraak Open onderwijs API (ingediend
vanuit HO
Zie agendapunt.

Advies over (beheer van) de ketenarchitectuur van het Lerarenregister
Opnieuw ligt de ketenarchitectuur van het Lerarenregister voor bij de Architectuurraad. De
architect van het programma geeft aan dat de bevindingen in de eerste ROSA-scan (januari
2018) op belangrijke punten hebben geleid tot verbeteringen. Het betrof oa. de
inhoudelijke relaties met het RIO-informatiemodel. Behalve enkele inhoudelijke
architectuur-aspecten gaat de discussie vooral over het opnemen van het
ketenarchitectuur-deel in de ROSA (dus niet de bedrijfsarchitecturen van resp. DUO en
CIBG). De Architectuurraad is hier positief over - het maakt de ROSA completer en rijker maar stelt wel duidelijk dat het initiatief voor wijzigingen en onderhoud dient te komen van
de beide aannemers DUO en CIBG. Voor het strikt afgebakende deel van de
ketenarchitectuur kan Edustandaard ook een rol spelen in het organiseren van het beheer dit dient nog verder te worden uitgewerkt op het moment dat dit aan de orde komt.

Update werkgroep Inventarisatie IAA
Zie agendapunt.

Advies over het Programma van Eisen voor het Onderwijs Service
Register (OSR)
Bureau Edustandaard heeft op verzoek van de opdrachtgevers een ROSA-scan uitgevoerd op
het Onderwijs Serviceregister, ter bespreking in de Architectuurraad. Dit is de eerste scan
die erg vooraan in het ontwikkelproces is uitgevoerd. De architect en projectleider van het
PvE geven aan dit als erg waardevol te hebben ervaren en de adviezen – na vaststelling door
de Architectuurraad – mee te nemen in het traject. Naast diverse inhoudelijke punten is ook
gesproken over de governance; het brede belang van deze voorziening en de

afhankelijkheid bij ketenprocessen dient ook in de governance goed te zijn geborgd.
Daarnaast legt de ROSA-scan de nadruk op het zuiver beoordelen van de PvEisen: houdt
goede scheiding tussen de vergelijking met de huidige situaties, en wat straks bijv.
makkelijker te realiseren is maar nu nog niet aan de orde is. Bijv. encryptie toepassen in de
communicatie gebeurt nu ook nog niet, maar is straks met het OSR wel veel eenvoudiger te
regelen.

2 Bespreking Redesign in de werkgroep
OBK/Curriculum
Op aangeven van de Standaardisatieraad (bijeenkomst 18 januari j.l.) heeft Bureau
Edustandaard samen met SLO en Kennisnet de werkgroep uitgenodigd om de consequenties
van het Redesign voor het landschap van begrippensets in het curriculum-domein te
bespreken. Wegens een te beperkt aantal aanmeldingen is de bijeenkomst echter afgelast.

Gevraagde besluiten:
De Standaardisatieraad wordt gevraagd om de Edustandaard-werkgroep OBK/curriculum
op te heffen. Daarnaast dient de website van Edustandaard te worden aangepast op de
nieuwe situatie.

