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Agenda Architectuurraad    

   
Datum  11 april 2019 
Tijd  13:30 – 16:00 uur (lunch vanaf 12:45 uur) 
Locatie  SURF (kamer 3.1), Moreelsepark 48, Utrecht 
   

 
13:30-13:40 1. Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer; mededelingen 

 
 

   
13:40-14:05 2. Update modularisering 

Spreker:  Marc Fleischeuers (Kennisnet/Edustandaard) 
Doel:  Tussentijdse update, feedback op tussentijdse werk 
Document:  Presentatie 

Toelichting: Bureau Edustandaard is na het akkoord van de Standaardisatieraad eind januari 

van start gegaan met het Modulariserings-project voor de uitwisselingen van leerlinggegevens 

en leerresultaten. Een eerste schets en uitwerking van een architectuur is inmiddels gemaakt, 

en binnenkort starten Marc Fleischeuers en Remco de Boer gesprekken met diverse 

ketenuitwisselingen / contexten om te checken of deze hier goed in passen. Dit gaat in nauw 

overleg met Edu-K. 
 

 

14:05-14:30 3. Backlog # 28: kaders en richtlijnen voor governance 

Spreker:  Remco de Boer (Bureau Edustandaard) 
Doel:  voorstel 
Documentatie: presentatie 

 

   

14:30-14:50 4. Rijksbrede standaarden (beveiliging, toegankelijkheid) en de ROSA 

Spreker:  Bram Gaakeer (OCW) 
Doel:  discussie & advies 
Document:  geen 

 

   
14:50-15:05 5. Verkenning verbetering van de governance van TLS 

Spreker:  Dirk Linden (Kennisnet, vz. Werkgroep IBP) 
Doel:  advies over verkenning verplaatsing beheer naar werkgroep IBP 

Documentatie: geen 

 

 

 Toelichting: in de vorige bijeenkomst kwam de ‘TLS-roadmap’ al aan de orde bij de bespreking 

van de nieuwe versies van de afspraken D&T en Edukoppeling. Er schemerde al een logische 
verbetering voor het beheer door die samenhangt met het verder modulariseren van afspraken 
binnen Edustandaard. Dirk Linden presenteert de eerste gedachten hierover. 
 

 

   
   

15:05-15:20 Pauze 
 

 

   
15:20-15:55 6. Terugkoppeling onderzoek toevoegen implementatiescenario’s ECK-id aan ROSA 

Spreker:  Bart den Dulk (Bureau Edustandaard) 
Doel:  advies geven over hoe/wat hiervan op te nemen in de ROSA 
Document:  ROSA-scan in de bijlage 
 

 

https://www.surf.nl/over-surf/contact/contactgegevens-surf-surfmarket-en-surfnet/index.html
https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-januari-2019/
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Toelichting: in oktober (juni) 2018 zijn de uitwerking van de implementatiescenario’s 

gepresenteerd, en in opdracht van de Architectuurraad is een ROSA-scan uitgevoerd. Dit heeft 
naast architectuuradvies hierover aan Edu-K ook een voorstel opgeleverd hoe hiermee de ROSA 
te verrijken. 

   
   

15:55-16:10 7. Update ontwikkeling REST-profiel 

Spreker:  Marc Fleischeuers (Kennisnet, werkgroep Edukoppeling) 

Doel:  Informeren over stand van zaken en proces, incl landelijke ontwikkelingen 

Documentatie: geen 

 

  
Toelichting: op aangeven van de Architectuurraad werkt de werkgroep Edukoppeling aan de 

ontwikkeling van een REST-profiel voor hogere beveiligingsniveau’s. 
 
 

 

16:10–16:15 8. W.v.t.t.k. & sluiting 

 Nieuwe versie MODS (metadata-afspraak uit het onderzoeksdomein) 
 

 
Volgende bijeenkomst: donderdag 20 juni 2019 13:30 – 16:30 uur 

 

    
   
 Voorraad agenda: 

 ROSA-scan Momento 

 Backlog ROSA 

 

   
   
   

   

   
   

 

https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/11/Implementatiescenarios-ECK-iD-in-de-educatieve-keten-v1.0.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/11/Implementatiescenarios-ECK-iD-in-de-educatieve-keten-v1.0.pdf

