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Verslag Stuurgroepbijeenkomst Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs 

(Sion) op 14 februari 2014, 12.00 – 14.00 uur, VO-raad, Utrecht 

 

 

 

Aanwezigen: 
 
Voorzitter:  

Toine Maes (Stichting Kennisnet) 
 
Bestuurders sectorraden: 

Dirck van Bennekom (VO-raad) 
Gerard Oud (AOC Raad) 
Jet de Ranitz (Vereniging Hogescholen) 

 
Programmagroep: 
Maurits Huigsloot (PO-Raad) 

Isabelle van Woerkom (VO-raad/Schoolinfo) 
Pierre Veelenturf (MBO Raad) 
Jan Bartling (saMBO-ICT) 

Bastiaan van der Wulp (Vereniging Hogescholen) 
Petra Pieck (VSNU) 
Wouter de Haan (SURF) 

Anita Vlonk (programmabureau, Stichting Kennisnet) 
 
Notulen 
Linda Haket (programmabureau, Stichting Kennisnet) 

 
Extra aanwezigen: 
Paul van Capelleveen (OCW) t.b.v. agendapunt 7 

Wiebe Buising (OCW/DUO) t.b.v. agendapunt 7 
Marianne Bos (OCW) t.b.v. agendapunt 8 
Jolanda van der Ven (OCW) t.b.v. agendapunt 8 

 

 

Met kennisgeving afwezig: 
 
Bestuurders sectorraden: 

Simone Walvisch (PO-Raad) 
Walther Tibosch (MBO Raad) 
VSNU 

 
Programmagroep: 
AOC Raad 

Jan-Kees Meindersma (Stichting Kennisnet) 
 

 
 

 
 
1. Opening en mededelingen 

• De voorzitter heet de aanwezigen welkom.  
• Vanuit VSNU is op dit moment nog geen afvaardiging ter vervanging van Cees Brouwer.  
 

 
2. Vaststelling agenda en verslag vorige bijeenkomst 

• De agendapunten 4 (Identificatie, Authenticatie en Autorisatie) en 5 (Doorstroommonitor) worden, 

door de latere aankomst van Wouter de Haan, in omgekeerde volgorde behandeld. 
• Het verslag naar aanleiding van de vorige bijeenkomst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

  
3. Referentie Architectuur Onderwijs 

Bijlagen:  

- Oplegmemo Referentie Architectuur Onderwijs 

- Referentie Architectuur Onderwijs Versie 2.0 

- Projectplan Doorontwikkeling ROSA 3.0 ter goedkeuring 

 
• Presentatie door Tonny Plas 

 

• Aan de Stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud van de Referentie Architectuur 
Onderwijs 2.0 en het volgende te besluiten: 
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a. Het onderschrijven van het Kernmodel Onderwijsinformatie en aan te sturen op het gebruik 

hiervan bij de ontwikkeling van voorzieningen voor de bovensectorale uitwisseling van gegevens 
tussen ketenpartijen.  

b. Het onderschrijven van Edukoppeling als bovensectorale basisinfrastructuur en aan te sturen op 

het toepassen van de bijbehorende afspraken bij de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen voor 
de bovensectorale uitwisseling tussen ketenpartijen, onder de volgende randvoorwaarden:  
o De transactiestandaard voor het uitwisselen van gegevens conform Edukoppeling zal in 2014 

in beheer gebracht worden bij EduStandaard.  
o Het bijbehorende certificeringsprogramma voor SAAS-leveranciers zal in 2014 

doorontwikkeld worden. Daarnaast wordt een afzonderlijk voorstel voorbereid voor de 

stuurgroep om het eigenaarschap en beheer van dit programma binnen de keten te 
beleggen. 

c. Akkoord te gaan met het verder uitwerken en toetsen van de streefbeelden voor bovensectorale 

gegevensuitwisseling binnen het onderwijsveld.  
d. Akkoord te gaan met de doelen, resultaten, activiteiten en begroting zoals beschreven in het 

projectplan Doorontwikkeling ROSA. 

 
❖ Besluiten van de Stuurgroep ten aanzien van de Referentie Architectuur Onderwijs: 

De Stuurgroep stemt in met de gevraagde besluiten, maar vraagt ten aanzien van d. om meer 

concreetheid en helderheid aan te brengen in de omschrijving van de specifieke problemen die 
hiermee worden opgelost en bij welke onderwerpen bovensectorale afspraken van belang zijn. De 
Stuurgroep vraagt hiertoe om meer gedetailleerde plannen van de deelprojecten waaruit blijkt wat 
de toegevoegde waarde is om deze onderwerpen binnen Sion op te pakken, inclusief een overzicht 

van de benodigde middelen, in de volgende bijeenkomst van 3 juni a.s. voor te leggen. De 
uitvoering van het project kan worden voortgezet. 

 

 
4. Identificatie, Authenticatie en Autorisatie (IAA) 

Bijlagen: 

- Oplegmemo IAA 

- Projectplan IAA ter goedkeuring 
 

• Presentatie door Wouter de Haan 
 

• Aan de Stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met:  

a. De toegevoegde waarde van de producten in het projectplan ten aanzien van de business case 
van het programma. 

b. De doelen, resultaten, activiteiten en begroting zoals beschreven in het projectplan IAA 2014. 

 
❖ Besluiten van de Stuurgroep ten aanzien van Identificatie, Authenticatie en Autorisatie: 

De Stuurgroep stemt in met bovengevraagde punten. Zorgen worden gedeeld over de breedheid van 

de geformuleerde vraagstukken. Voorts vraagt de Stuurgroep meer helderheid over de samenhang 
tussen IECK, Sion en het Doorbraakproject is en hoe deze bewaakt wordt.  

 

 
5. Doorstroommonitor 

Bijlagen: 

- Oplegmemo Doorstroommonitor 

- Projectplan Doorstroom v0.4 ter goedkeuring  

- Nadere afspraken Doorstroomgegevens 

- Voorbeeld Leveringsovereenkomst doorstroomgegevens 

- Werkafspraak beheer Specificatierapport Doorstrooommonitor 

- Risicoanalyse en beheersmaatregelen privacy en security aspecten doorstroommonitor 

 
• Aan de Stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met de doelen, resultaten, activiteiten en 

begroting zoals beschreven in het projectplan Doorstroom 2014. 

 
❖ Besluiten van de Stuurgroep ten aanzien van de Doorstroommonitor: 

De Stuurgroep stemt in met bovengevraagde.  

Het programmamanagement stemt met elke sector af wie het benodigde mandaat heeft, om het 
document Nadere afspraken Doorstroomgegevens in de Informatiekamer van 7 maart a.s. te 
ondertekenen. 
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6. In- en uitschrijven 

Bijlagen: 

- Oplegmemo In- en uitschrijven fase 5 

- Projectplan In- en uitschrijven fase 5 ter goedkeuring 
 

• Aan de stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met de doelen, resultaten, activiteiten en de 
begroting zoals beschreven in het projectplan In- en uitschrijven fase 5. 
 

❖ Besluiten van de Stuurgroep ten aanzien van In- en uitschrijven: 
De Stuurgroep stemt in met bovengevraagd punt. 

 

 
7. Doorontwikkeling BRON 

Bijlagen: 

- Oplegmemo Doorontwikkelen BRON 

- Masterplan Doorontwikkelen BRON ter goedkeuring 
 

• Presentatie door Paul van Capelleveen 
 

• Aan de Stuurgroep wordt gevraagd in te stemmen met:  

a. De ontwikkeling en implementatie van een vernieuwd BRON in de sectoren po, vo, mbo en voor 
het ho relevante ontwikkelingen zoals beschreven in het plan, inclusief fasering op hoofdlijnen. 

b. De voorgestelde werkwijze, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor vertegenwoordigers 

van onderwijsinstellingen uit de verschillende sectoren in de projectgroep Doorontwikkelen 
BRON en het Regieplatform Doorontwikkelen BRON.  

c. Het in het plan beschreven financieringsarrangement, waarbij onderwijsinstellingen zelf een 

bijdrage leveren aan het vernieuwde BRON door het (waar dat van toepassing is) vergoeden van 
kosten die de leveranciers van leerlingadministratiesystemen in rekening brengen en door het 
leveren van een bijdrage in de vorm van werkzaamheden om te leren werken met de nieuwe 
systemen en processen.     

d. Het doorgeleiden naar de Informatiekamer van 7 maart 2014 voor bestuurlijke vaststelling. 
 

❖ Besluiten van de Stuurgroep ten aanzien van Doorontwikkeling BRON: 

De Stuurgoep stemt in met bovengevraagde punten met dien verstande dat de discussie over de 
randvoorwaarden nog gevoerd moet worden, en dat de Stuurgroep Sion daar geen besluitvormend 
orgaan voor is. 

 
 
8. Informatiegebruik 

Bijlagen: 

- Oplegnota project Verbeterinfo en het Nationaal Informatiebeleidsplan Onderwijs 

- Achtergrondnota onderzoeksvraag verbeterinformatie 

 
• Presentatie door Marianne Bos en Jolanda van der Ven 

 

❖ Besluiten van de Stuurgroep ten aanzien van Informatiegebruik: 
De discussies over het Nationaal plan onderwijs (NIPON) en Verbeterinformatie worden voortgezet in 
de Informatiekamer van 7 maart a.s. 

 
 

9. Informatiekamer 

Bijlage: 
- Conceptagenda Informatiekamer 7 maart 2014 
 

❖ Besluit van de Stuurgroep ten aanzien van de conceptagenda voor de Informatiekamer 
De Stuuurgroep stemt in met de voorgestelde agenda voor de Informatiekamer van 7 maart a.s.  

 

10. Rondvraag en afsluiting 
Er zijn geen opmerkingen, mededelingen of overgebleven vragen. 
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