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Heroriëntatie Standaardisatieraad

Inleiding
In de Standaardisatieraad van 18 januari was er een korte discussie over het functioneren van de
Standaardisatieraad. Op basis hiervan is de secretaris verzocht een uitwerking te maken van hoe om te gaan met
de vraagstukken die spelen. Deze beknopte notitie bevat een procesvoorstel om vanuit een behoefteinventarisatie te komen tot een heroriëntatie van (de rol en/of werkwijze van) de Standaardisatieraad.
De functie van de Standaardisatieraad
De Standaardisatieraad beheert standaarden en formaliseert wijzigingen hierop. De raad bestaat uit bestuurders
van publieke en brancheorganisaties in het onderwijs en op basis daarvan zijn de deelnemers vastgesteld. De
raad kan zelf een wijzigingstraject of nieuw standaardisatietraject initiëren. De raad heeft een belangrijke rol in het
erkennen en adopteren van de standaarden in het veld en voert regie op de ontwikkelingen. (Bron:
www.edustandaard.nl)
Taken zijn:
1. Regievoering op ontwikkeling standaarden vanuit duidelijke visie, doelstelling en gerichte architectuur.
2. Focus op een beperkt aantal standaarden met duidelijke business case(s) vanuit een heldere
ontwikkelagenda.
3. Besluitvorming over standaarden en waar mogelijk formele verankering via Forum Standaardisatie, dat
adviseert over de digitale uitwisseling van informatie tussen overheden onderling en tussen overheid,
bedrijven en burgers. (interoperabiliteit)
4. Promotie van het gebruik van standaarden richting de achterban ter vergroting van draagvlak en adoptie.
De Standaardisatieraad wordt door de Architectuurraad geadviseerd over standaarden en hun onderlinge
samenhang. (Bron: Strategieplan Edustandaard 2013-2017)
Na vier jaar werken binnen deze afspraken is er veel bereikt. Nieuwe standaarden zijn ontwikkeld en in beheer
genomen, standaarden zijn aangepast aan nieuwe techniek en behoeften en met de ROSA is een
ketenreferentiearchitectuur onderdeel geworden van het werkgebied van Edustandaard. Maar ook ‘buiten’
Edustandaard is veel bereikt en veranderd: standaarden worden breed geïmplementeerd door (samenwerkende)
partijen, nieuwe ketenvoorzieningen worden ingericht en gebruikt, en partijen zetten nieuwe stappen naar verdere
optimalisatie van de verschillende ketens en processen in het onderwijsdomein. Door de vanzelfsprekendheid
waarmee deze processen digitaal worden ondersteund, worden ook raakvlakken tussen deze ketens zichtbaar.
Binnen deze ontwikkelingen ontstaat op diverse plaatsen de behoefte aan instrumentarium om ketenprocessen
op een efficiënte en doeltreffende te organiseren. Te denken valt aan voorbeeldimplementaties van
ketenvoorzieningen, implementatiehandleidingen voor standaarden, checks op de samenhang tussen initiatieven
en implementaties in verschillende ketens, uniformiteit in beveiligingsmaatregelen of het kunnen toetsen van de
wenselijkheid van nieuwe initiatieven.
In het licht van deze veranderingen is het goed om te herijken of de functie, taken en ambities van de
Standaardisatieraad nog goed aansluiten bij behoefte van dienstenleveranciers en van het onderwijs.
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Uitgangspunt hierbij is om standaarden, ketenvoorzieningen en de samenhang daartussen te laten werken en
optimaal en efficiënt te benutten in het onderwijsdomein. Een eventuele herijking gaat daarmee over ambities en
(functionele) wensen van ketenpartijen, met daaraan gekoppeld welke activiteiten en werkwijzes nodig zijn om dit
vorm te kunnen geven.
Procesvoorstel
Om te komen tot heroriëntatie van de rol, functie en werkwijze van de Standaardisatieraad kunnen drie
processtappen worden onderscheiden.
1. Inventarisatie van werkwijzen in andere sectoren
Ook in andere sectoren is er ervaring met het werken met standaarden en architectuur. Door bij andere
sectoren, zoals zorg, gemeenten, rijksoverheid, best practices op te halen, kan het onderwijsdomein
hiervan leren. Te denken valt aan Nictiz, VNG realisatie (voorheen KING), Forum Standaardisatie, ICTU.

Voorstel: De secretaris van Standaardisatieraad en de secretaris van de Architectuurraad
voeren gesprekken met bovenstaande partijen en koppelen de resultaten hiervan in een notitie
terug aan de Standaardisatieraad. Leden van de Standaardisatieraad worden uitgenodigd deel
te nemen aan deze gesprekken, die – wanneer hiervan gebruik wordt gemaakt – in wisselende
samenstellingen zullen plaatsvinden.
2.

Inventarisatie van wensen in het onderwijsdomein
Om tot een effectieve werkwijze te komen voor de toekomst zijn de (functionele) wensen van de partijen
in onderwijsketens te de basis. Zoals: waar is (praktische) behoefte aan, wat zijn gewenste
ontwikkelingen die partijen in de toekomst mogelijk willen maken (of zelfs eindbeeld) en in hoeverre is
het wenselijk om hier regie op te voeren. Naast deze wensen en behoeften is ook een inventarisatie van
de gewenste structuur, sturing en ondersteuning gewenst om uitspraken te kunnen doen over een
eventuele herijking van bestaande processen.

Voorstel: De secretaris van Standaardisatieraad en de secretaris van de Architectuurraad
voeren gesprekken met alle relevante stakeholders in het onderwijsdomein. Dit zijn in ieder
geval, maar niet beperkt tot, de organisaties zoals vertegenwoordigd in de Standaardisatieraad.
Gesprekken vinden plaats met (minimaal) twee personen waarbij de insteek is dat een van de
personen het bestuurlijke/beleidsperspectief vertegenwoordigd (bestuurder / directeur), en een
van de gesprekspartners het meer technische aspect (denk aan (business)architect). Hierbij is
het niet noodzakelijk dat deze personen nu zitting hebben in de Standaardisatieraad of de
Architectuurraad. Deze inzichten zullen, gecombineerd met de inzichten uit stap 1, aan de
Standaardisatieraad worden aangeboden in de vorm van een discussienotitie.

3.

Werken met bestaande instrumenten
Parallel aan bovengenoemde stappen is het zaak te blijven werken aan samenhang in ketenafspraken
en standaarden. Het uitvoeren van bestaande standaardisatieprocessen en de implementatie van deze
afspraken in de praktijk dragen, evenals het uitvoeren van ROSA-scans, bij aan versteviging van de
gemeenschappelijke basis. Deze basis is nodig in de huidige situatie, maar hoogstwaarschijnlijk ook
wanneer een herijking plaats zou vinden.

Aan de Standaardisatieraad wordt gevraagd
1. Bespreking van bovenstaande analyse en werkwijze.
2. Eventuele aanpassing van bovengenoemd procesvoorstel en vaststelling van dit voorstel.
3. Aan te geven of zij betrokken willen worden in de in stap 1 voorgestelde gesprekken met andere
standaardisatieorganisaties.
4. Aan te geven wie vanuit hun (branche- of sector-)organisatie deel zal nemen aan de gesprekken zoals
beschreven onder processtap 2.
5. De secretaris te vragen dit traject in gang te zetten en de leden van de Standaardisatieraad te betrekken bij
het uitwerken van de lijsten met onderwerpen voor de gesprekken.

