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Agenda Architectuurraad    

   
Datum  31 oktober 2019 
Tijd  10:00 – 12:30 uur (lunch vanaf 12:00 uur) 
Locatie  SURF (kamer 4.1), Moreelsepark 48, Utrecht 
   

 
10:00-10:10 1. Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer; mededelingen 

 
 

   
10:10-10:50 2. AMIGO v. 0.9 

Spreker:  Remco de Boer (Kennisnet/Edustandaard) 
Doel:  advies over versie 0.9 
Document:  AMIGO architectuur uitwerking versie 0.9 inclusief verzamelde feedback 

Toelichting:  Nadat in juni 2019 versie 0.1 van AMIGO (Architectuur voor Modulair 

opgebouwde Interacties en Gegevensstructuren in het Onderwijs) is besproken in de 

Architectuurraad, is volgens planning eind september versie 0.9 beschikbaar gekomen voor 

review. Van vrijwel alle ketenpartijen is inmiddels feedback op deze versie ontvangen en ook 

worden op dit moment enkele nieuwe usecases daadwerkelijk uitgewerkt en beproefd met de 

AMIGO-architectuur. Remco geeft een update over inhoud en proces, en doet een voorstel voor 

het vervolg. 
 

 

10:50-11:15 3. Update REST-profiel van werkgroep Edukoppeling 
Spreker:  Brian Dommisse (voorzitter werkgroep) 
Doel:  Informerend over voortgang en proces ontwikkeling REST-profiel 
Documentatie: memo (zie bijlage) 
 
Toelichting:  In onze vorige bijeenkomst bleek dat er nog diverse open einden waren aan het 

REST-profiel dat op tafel lag. Inmiddels heeft de werkgroep Edukoppeling zich op 25 september 
j.l. hierover gebogen en lering getrokken uit de feedback en de discussies. Brian Dommisse praat 
de Architectuurraad bij over de huidige status, de consequenties van de benodigde 
aanpassingen en de route die Edukoppeling-werkgroep hiervoor wil bewandelen. 

 

   

11:15-11:35 4. Voorstel Aanscherping nieuwe werkwijze Standaardisatieraad en Architectuurraad 
Spreker:  Bram Gaakeer (OCW), Henk Nijstad (Bureau Edustandaard) 
Doel:  advies gevraagd over memo 
Documentatie: memo  
 

Toelichting:   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 (zie bijlage). De beide sprekers komen met een 

aanvullend voorstel om de Architectuurraad in staat te stellen haar nieuwe taken goed uit te 

kunnen voeren, m.n. waar het gaat om de samenhang tussen toepassingsdomeinen en 

sectoren te bevorderen middels inzicht en overzicht in architectuurkaders. 
 

 

   
11:35-11:45 Pauze 

 

 

11:45-12:05 5. Uitwerking visie FACET 

Spreker:  Bart Ratgers (CvTE) 

 

https://www.surf.nl/over-surf/contact/contactgegevens-surf-surfmarket-en-surfnet/index.html
https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-juni-2019/
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Doel:  Informerend, feedback gevraagd 
Documenten: geen 

 
Toelichting: Nadat in de bijeenkomst van juni j.l. al de overall-visie van FACET is gepresenteerd, 

wordt nu de meer uitgewerkte (architectuur)visie gepresenteerd door Bart. Deze heeft ook direct 
een link met AMIGO, want in werkgroepverband is inmiddels voor het VO al gestart met de 
verkenning van de uitwerking. 

   
12:05-12:20 6. Update werkgroep Toegang 

Spreker:  Bram Gaakeer (OCW) 
Doel:  Informerend 
Documenten: geen 

 
Toelichting: De werkgroep Toegang heeft een flinke slag gemaakt in de ‘bottum-up aanpak’ voor 
het vergelijken van usecases. De volgende stap is het inpassen van toegang (en regie op 
gegevens) in de architectuur. Waarbij gekeken moet worden naar alle architectuurlagen 
(wetgeving, organisatie, informatie en applicatie). Dit blijkt een complex traject. Er is nog geen 
overall oplossing, maar er is veel meer zicht op de knelpunten om dit te realiseren. 

 

   

   
12:20–12:30 7. Backlog ROSA, W.v.t.t.k. & sluiting 

 

 Kickoff werkgroep ‘Uniforme beveiligingsvoorschriften’ (11 november 2019) 
 

Voorstel vergaderdata 2020 (donderdagmiddag 13:30 – 16:30 uur): 

 

 

 30-jan. 

23-apr. 

2-jul. 

15-okt. 
 

 

   
   
   
  

 


