
Inzicht in de keten Doorontwikkeling van 
standaarden

Ondersteuning van
partijen

Samenwerking met 
anderen

Het IAA-landschap in het 
onderwijsdomein in kaart gebracht 
voor (niet-natuurlijke) personen en 
organisaties en handreikingen zijn 
beschikbaar voor alle ketenfuncties.

UWLR: Voorbereiding splitsing 
tussen leerlingdeel en 
resultaatdeel, en toevoegen
transactiegeoriënteerde 
uitwisseling. Profiel 
toegevoegd voor 
attributenbeleid ECK iD.

ROSA-scan actief 
toepassen voor nieuwe 
ketenprojecten.

Edu-K: samen optrekken 
voor goede implementatie 
en standaardisatie en het 
bevorderen van het werken 
onder architectuur in de 
educatieve keten.

Inzicht in gebruik en ontsluiting van 
open data. Handreikingen voor het 
flexibel en toekomstvast beschikbaar 
stellen van open data, met focus op 
linked (open) data.

Verbetering van het 
Certificeringsschema n.a.v. 
implementaties in meerdere 
ketens.

ROSA-wiki is verder 
verbeterd, zowel qua 
infrastructuur (bijv. 
aanklikbare Archimate-
modellen) als qua inhoud 
(bijv. opnemen 
ketenarchitectuur 
Lerarenregister).

Admin-K: voor beter 
gebruik nieuwe en 
bestaande administraties 
(RIO, serviceregister); 
ondersteuning verder 
ontwikkelen open data-
landschap.

Overzicht van de verschillende 
maatregelen voor informatiebeveiliging 
en privacy. Positionering van 
Certificeringsschema als breed 
normenkader. Vertaling NORA-katern 
privacy naar ontwerprichtlijnen en 
handreikingen voor onderwijscontext

Binnen Edukoppeling zijn de
afspraken voor adressering 
(waaronder OIN) voorbereid, 
voorsorterend op de 
ontwikkeling van een 
serviceregister.

Testvoorziening voor 
UWLR. Verkenning naar
testen van afspraak 
Distributie en toegang.

Informatiekamer: voor 
bespreking van scope en 
kaders van de 
ketenreferentiearchitectuur

Ontwikkeling semantisch landschap.
Alle begripsdefinities die nodig zijn 
voor ketenuitwisselingen, zijn 
beschikbaar en bruikbaar. Van 
curriculumdomein, landschap van 
leerlinggegevens tot het domein van 
instellingen en opleidingen. De focus 
ligt op linked data als enabler.

Vernieuwing van OSO-
profielen voor het thema zorg 
& begeleiding (ovb). 
Ondersteuning implementatie 
profielen voor overdracht van 
leerlingdossier naar de 
samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs.

Advies / loketfunctie
ingevuld door
ondersteuning op proces 
en inhoud door Bureau 
Edustandaard.

Verbinding gelegd met 
andere referentie-
architecturen zoals NORA 
en GEMMA; internationale 
aansluiting via o.a. IMS 
Global. Ook compliance aan 
rijksbrede standaarden.

Edustandaard in 2018
Ambitie

Focus

Succes-
bepalende
factor

Publieke en private ketenpartijen in het onderwijs ondersteunen met effectieve standaarden en 
keten(referentie)architectuur om de informatiestromen in de onderwijsketens op de meest effectieve en duurzame 
manier in te richten

- Edustandaard biedt overzicht en inzicht in de huidige werking van ketenprocessen, zodat vroegtijdig impact kan 
worden bepaald van aanpassingen en uitwisselingen duurzaam worden vormgegeven. De ROSA is daarbij de leidraad.
- Edustandaard biedt overzicht van ketenprojecten en –voorzieningen, zodat individuele spelers in het 
onderwijsdomein hier op een doordachte manier gebruik van kunnen maken.
- Edustandaard ondersteunt de ontwikkeling en beheert standaarden en ketenarchitectuur en biedt advies en 
ondersteuning bij nieuwe initiatieven en implementaties. Nationale en internationale ontwikkelingen worden 
ingebracht in het Nederlandse onderwijsdomein.

Commitment van en actieve participatie door publieke en private partijen bij het ontwikkelen van en het werken met 
keten(referentie)architectuur

Resultaten 
2017
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