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Inleiding 
In 2018 heeft de Standaardisatieraad van Edustandaard een zelfevaluatie uitgevoerd, hetgeen in 

de bijeenkomst van 20 juni 2019 heeft geleid tot een nieuwe positionering en werkwijze van 

Edustandaard. Waar in het verleden de focus van de werkwijze lag op het beheren van 

standaarden, is daar de centrale rol en het belang van (referentie-)architectuur bij gekomen. 

Tevens is geconstateerd dat op verschillende vlakken en niveaus wordt gewerkt aan (referentie) 

architecturen, en is het toenemende belang van samenhang hiertussen vastgesteld. 

 

In de nieuwe positionering en werkwijze is een eerste aanzet gedaan voor het beter definiëren van 

rol, taken en verantwoordelijkheden van Edustandaard. Bij de adviesfunctie van Edustandaard 

wordt de verantwoordelijkheid van de Architectuurraad beschreven: 

 Beheren ROSA 

De ROSA is een ketenarchitectuur die bedoeld is om de informatie-uitwisseling in de keten te 

verbeteren. De ROSA wordt gebruikt voor: 

o Bieden overzicht 

De ROSA biedt een overzicht van alle afspraken, voorzieningen en standaarden in 

onderlinge samenhang. 

o Creëren van een gemeenschappelijke taal waarmee partijen elkaar kunnen begrijpen 

o Bieden van kaders voor projecten in het onderwijsdomein 

 Bewaken van samenhang tussen domeinen en sectoren 

 Inventariseren van blinde vlekken en potentiële knelpunten vanuit architectuurperspecief. 

 Uitvoeren van de ROSA-architectuurscan 

 Bieden van randvoorwaarden voor standaardisatie 

 Adviseren over: 

o Uitbreiding ROSA 

o Adviseren over samenhang domeinen en sectoren 

o Aansluiting Sector- of domeinarchitectuur op ROSA (ROSA-scan) 

o Aansluiting Project Start Architectuur op de ROSA (ROSA-scan) 

o Kaders die gelden voor een toepassingsdomein 

o Adviseren over opnemen nieuwe kaders in ROSA. Dit zijn kaders die domein-en 

ketenoverschrijdend zijn. Zoals beveiliging, Edukoppeling en Toegang. Bij het modulair 

opzetten van standaarden kan vaak onderscheid worden gemaakt tussen een generiek 

deel en een specifiek deel. De ROSA kaders definiëren generieke en specifieke aspecten 

en zorgen voor de aansluiting. 

 

In de werkwijze zijn de volgende taken beschreven: 

 De taken die nodig zijn voor het beheren van standaarden door het toepassingsdomein. 

 De adviestaken die Edustandaard vervult richting het toepassingsdomein. 

 

Er is niet beschreven hoe het ROSA overzicht tot stand komt. Doordat geen duidelijke 

procesafspraken zijn gemaakt over de interactie tussen toepassingsdomeinen en Edustandaard kan 

de aansluiting tussen ROSA en referentiearchitecturen van toepassingsdomeinen niet voldoende 

geborgd worden. Dit is geconstateerd tijdens de Standaardisatieraad van april waar de overlap 

tussen ROSA en HOSA is besproken. Hierop is afgesproken om inhoudelijk te kijken naar de 

afstemming tussen ROSA en HOSA. Hiervoor moet teruggekoppeld worden aan de 

Standaardisatieraad. Voorgesteld wordt om namens de Architectuurraad tevens te adviseren over 

aanscherping van de afspraken over de nieuwe werkwijze. Hierbij wordt aangegeven welke 

procesafspraken nodig zijn om overzicht te creëren. 
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Voorgestelde procesafspraken 
De Architectuurraad Edustandaard heeft als taak gevraagd en ongevraagd inhoudelijk te adviseren 

met betrekking tot architectuurkaders die bijdragen aan sectoroverschrijdende samenwerking 

binnen het onderwijsdomein. 

 

Deze taak kan alleen worden uitgevoerd als de Architectuurraad beschikt over een overzicht en 

inzicht van de architectuurkaders voor ketenuitwisselingen en van de sectorspecifieke (referentie) 

architecturen. Met inzicht in de wijze waarop deze kaders elkaar kunnen beïnvloeden en bijdragen 

aan de beleidsdoelstellingen. 

 

Op basis van dit overzicht moet de Architectuurraad kunnen adviseren over: 

 Sluiten architectuurkaders aan bij de beleidsdoelstellingen in de ketens 

 Sluiten architectuurkaders van sector (referentie)architecturen onderling op elkaar aan 

 Is er bij de bovengenoemde Architectuurkaders sprake is van overlap of blinde vlekken. 

Het overzicht is hiermee een cruciaal middel om vast te stellen of aanpassing van de 

architectuurkaders nodig is of niet.  

 

De architectuurkaders worden vastgelegd in referentiearchitecturen. De ROSA bevat de kaders 

voor sectoroverschrijdende ketensamenwerking. Daarnaast zijn er ROSA dochters, dit zijn 

referentiearchitecturen die gericht zijn op een specifieke sector (HO, MBO) of keten (contentketen). 

Als de architectuurkaders op elkaar moeten aansluiten is een randvoorwaarde dat de 

refentiearchitecturen op elkaar aansluiten. Binnen de Architectuurraad moeten criteria worden 

afgesproken die het mogelijk maken de referentiearchitecturen op elkaar aansluiten. En overlap of 

blinde vlekken worden vermeden. De consequentie is dat bij de architectuurkaders duidelijk is wat 

toepassingsgebied wen werkingsgebied is. Het werkingsgebied bepaalt of een kader 

sectoroverschrijdend of sectorspecifiek is. 

 

De architectuurkaders bepalen in welke context standaarden worden gebruikt. Middels de 

architectuurkaders wordt ook beschreven welke standaarden sectorspecifiek zijn en welke 

sectoroverschrijdend. En zorgen dat sectorspecifieke en sectoroverschrijdend standaarden op 

elkaar aansluiten. 

Consequenties voor de Standaardisatieraad 
De Standaardisatieraad is verantwoordelijk voor de volgende taken: 

 Aanleveren architectuurkaders van toepassingsdomeinen 

De leden van de Standaardisatieraad zorgen dat hun eigen achterban informatie over de 

architectuurkaders van het toepassingsdomein aanleveren aan Edustandaard 

ketens. Zowel van de huidige situatie als die van toekomstbeelden. 

 Vaststellen van sectoroverschrijdende architectuurkaders. De Standaardisatieraad 

beoordeelt adviezen van de Architectuurraad voor sectoroverschrijdende 

architectuurkaders. Wanneer de Standaardisatieraad architectuurkaders vaststelt is het een 

verantwoordelijkheid van de leden van de Standaardisatieraad om dit te communiceren 

richting de eigen achterban, zodat de architectuurkaders geïmplementeerd worden. 

Consequenties voor Bureau Edustandaard 
Edustandaard is verantwoordelijk voor de volgende taken, ondersteunend aan de Architectuurraad 

en als onderdeel van het dagelijks beheer van de ROSA: 

 Creëren overzicht van architectuurkaders ROSA 

 Creëren overzicht van aansluiting ROSA kaders op Europese en Rijksbrede kaders 

 Creëren overzicht van aansluiting ROSA kaders op de kaders van toepassingsdomeinen 



Creëren van inzicht in de samenhang in en tussen 

(referentie) architecturen tussen domeinen en 
sectoren.Consequenties voor Architectuurraad 
De Architectuurraad is verantwoordelijk voor de volgende taken: 

 Opstellen adviezen voor sectoroverschrijdende architectuurkaders 

 Kennisuitwisseling over de verschillende architecturen en ontwikkelingen daarbinnen 

 Signaleren van problemen en knelpunten met aansluiting tussen referentiearchitecturen. 


