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Agenda Architectuurraad    

   
Datum  20 juni 2019 
Tijd  13:30 – 16:00 uur (lunch vanaf 12:45 uur) 
Locatie  SURF (kamer 3.3), Moreelsepark 48, Utrecht 
   

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

 

 Update nieuw op te richten werkgroep ‘uniforme beveiligingsvoorschriften’ (Dirk Linden) 
 

 

   
13:40-14:15 2. Rosa-architectuurscan Momento uitwisseling oefenresultaten 

Spreker:  Edwin Kense (Momento), Remco de Boer (Kennisnet/Edustandaard) 
Doel:  advies obv. ROSA-architectuurscan 
Document:  ROSA-scan door Bureau Edustandaard 

Toelichting: De Architectuurraad is verzocht om advies uit te brengen over de Uitwisseling van 

oefenresultaten van voorziening Momento (https://www.momento.nl/). Edwin Kense zal een 

korte inleiding geven op Momento, en vervolgens wordt het advies opgesteld aan de hand van 

de opgestelde ROSA-scan. Mogelijk leidt dit ook tot nieuwe user stories / verzoeken tot 

standaardisering in het domein van ‘UWLR’. 
 

 

14:15-14:35 3. Backlog # 28: kaders en richtlijnen voor governance 

Spreker:  Remco de Boer, Bart den Dulk (Bureau Edustandaard) 
Doel:  besluitvorming over voorstel ontwerpkaders voor ontwerpdomein ‘Governance’ 
Documentatie: presentatie 
 
In de vorige bijeenkomst van 11 april is een 5-tal door Bureau Edustandaard opgestelde vragen 
tav. governance van een architectuuronderwerp vastgesteld. De Architectuurraad heeft verzocht 
om deze vragen om te zetten naar kaders van een nieuw toe te voegen ontwerpdomein 
Governance, dat onderdeel zal zijn van de ROSA-scan. Het voorstel hierover door het 
werkgroepje ligt voor ter besluitvorming. 

 

   

14:35-14:55 4. Toekomstvisie Facet 

Spreker:  Bart Ratgers (CvTE) 
Doel:  informerend 
Documentatie: presentatie, zie bijlage ‘Toekomstvisie_Facet (12-10-2018)’ 
 

Presentatie van het rapport van de werkgroep ‘Toekomst Facet’. De werkgroep bestond uit 

vertegenwoordigers van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), DUO en OCW en had 

tot doel een visie op de (door)ontwikkeling van Facet te ontwikkelen. 

 

 

   
15:55-15:10 Pauze 

 

 

   
15:10-15:35 5. Update ‘Modularisering afsprakenset UWLR’: review van het ontwerp versie 0.1 

Spreker:  Marc Fleischeuers, Remco de Boer (Kennisnet/Edustandaard) 
Doel:  Inhoudelijke review op ontwerp modulaire architectuur 0.1; advies over proces mbt. 
formele vaststelling in najaar 2019 

 

https://www.surf.nl/over-surf/contact/contactgegevens-surf-surfmarket-en-surfnet/index.html
https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-januari-2019/
https://www.momento.nl/
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Documenten:  Ontwerp modulaire architectuur 0.1 + use cases Edu-K tbv. Modulaire 
architectuur 

 
Toelichting: Door het architectenteam is op basis van alle gevoerde gesprekken met 

belanghebbenden een ontwerp opgesteld voor de modulaire architectuur van het ‘UWLR’-
afsprakenstelsel. De basis voor de architectuur vormen de use cases die vanuit Edu-K en andere 
belanghebbenden zijn aangedragen. Het review-proces is inmiddels al gestart met Edu-K, en 
vandaag ligt de 0.1-versie ook voor bij de Architectuurraad. De planning is om een formele versie van 
de modulaire architectuur in de bijeenkomst van oktober vast te stellen. De Architectuurraad wordt 
gevraagd inhoudelijk te reviewen en te adviseren over de haalbaarheid van het proces tot formele 
vaststelling. 

   

15:35-16:00 6. Advies over concept REST-profiel (inhoudelijk & proces) 

Spreker:  Marc Fleischeuers (Kennisnet, werkgroep Edukoppeling); Remco de Boer (Bureau 
Edustandaard) 
Doel:  Inhoudelijk advies over conceptversie REST-profiel; advies over proces tot formele 
vaststelling in najaar 2019 
Documentatie: zie https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/edukoppeling-rest-
profiel/edukoppeling-rest-profiel/ 

 

  
Toelichting:  Deze week loopt de consultatieperiode van 6 weken af voor de concept-versie 

van het REST-profiel dat toegevoegd gaat worden aan de Edukoppeling-suite. Deze consultatie 
wordt inhoudelijk ondersteund door uitgebreide discussies in het Edukoppeling-forum. De 
Architectuurraad wordt bijgepraat over de belangrijkste inhoudelijke kwesties die nog opgelost 
moeten worden door de werkgroep Edukoppeling voordat de afspraak het proces tot formele 
vaststelling kan doorlopen in het najaar van 2019. De Architectuurraad wordt verzocht hierop 
zowel inhoudelijk (ondersteund door een ROSA-scan) als over het proces te reflecteren  

 

 

 

16:00-16:15 7. Nieuwe werkwijze en positionering Edustandandaard 

Spreker:  Henk Nijstad (Bureau Edustandaard) 
Doel:  bijpraten Architectuurraad 
Document:  zie betreffende documentatie Standaardisatieraad van 25 april j.l. (‘uitwerking 
volgende fase Edustandaard’) 
 
Nav. de zelfevaluatie eind 2018 heeft de Standaardisatieraad een nieuwe positionering en 
werkwijze uitgewerkt, die in de bijeenkomst in april j.l. is vastgesteld.  

 

  
 

 

16:15-16:25 8. Rijksbrede standaarden (beveiliging, toegankelijkheid) en de ROSA; backlog ROSA 

Spreker:  Remco de Boer (Bureau Edustandaard) 
Doel:  bespreking voorstel over opname in de ROSA 
Document:  zie besluiten Standaardisatieraad van 25 april 
 
De Standaardisatieraad heeft in de bijeenkomst van 25 april op basis van de notitie: ‘opnemen 
wettelijk voorgeschreven standaarden in de ROSA’  besloten dat de wettelijke standaarden voor 
toegankelijkheid en beveiliging opgenomen worden in de ROSA. Dit is inmiddels uitgewerkt door 
Bureau Edustandaard en ligt voor ter beoordeling aan de Architectuurraad. 
 
Tevens wordt de backlog van de ROSA besproken. 
 

 

   
16:20–16:30 9. W.v.t.t.k. & sluiting 

 

 
Volgende bijeenkomst: donderdag 31 oktober 2019 10:00 – 12:30 uur 

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/edukoppeling-rest-profiel/edukoppeling-rest-profiel/
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/edukoppeling-rest-profiel/edukoppeling-rest-profiel/
https://www.edustandaard.nl/conceptversie-rest-profiel-beschikbaar/
https://groups.google.com/a/kennisnet.nl/forum/#!forum/edukoppeling
https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-standaardisatieraad-april-2019/
https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-standaardisatieraad-april-2019/
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2019/03/Bijlage-4.-Notitie-opnemen-wettelijk-voorgeschreven-standaarden-in-de-ROSA.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2019/03/Bijlage-4.-Notitie-opnemen-wettelijk-voorgeschreven-standaarden-in-de-ROSA.pdf
https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Standaarden
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