
 

Agenda Standaardisatieraad 
 

Datum:  donderdag 20 juni 2019, 10.00 – 12.00 uur (aansluitend lunch) 

Locatie: SURF, Moreelsepark 48, Utrecht 

 

1. Opening [10’] 

Mededelingen  

Vaststellen agenda 

Vaststellen verslag  

 Bijlage 1: Conceptverslag Standaardisatieraad 25-04-2019 

 

2. Update Edustandaard [10’] 

 Bijlage 2: Update Bureau Edustandaard 

Beoogd resultaat 

 Update Bureau Edustandaard ter informatie. 

 

3. Nationale API-strategie [35’]  

Binnen het domein van de Omgevingswet (vereenvoudiging en samenvoeging regels mb.t. 

ruimtelijke ontwikkeling) is een Nationale API-strategie opgesteld om op ict-gebied 

gemeenschappelijke richting en kaders te bepalen. Marcel Reuvers geeft een toelichting op 

het wat en waarom van de API-strategie. 

Ter bespreking / informatie 
 

4. Terugkoppeling voorgeschreven standaarden [10’] 

Vanuit SURF, saMBO-ICT en Kennisnet een korte terugkoppeling van de stand van zaken 

met betrekking tot hun activiteiten aangaande wettelijke standaarden. 

Ter bespreking / informatie 
 

5. Accessebility-standaarden in het educatieve domein [20’] 

De GEU heeft het afgelopen jaar diverse activiteiten ondernomen om hun leden te 

ondersteunen bij het beter toegankelijk maken van leermateriaal. René Montenarie vertelt 

over hun aanpak, de geleerde lessen en de huidige stand van zaken.  

 Bijlage 3: Programma kennissessie GEU Toegankelijk publiceren aan de bron (ter 

informatie) 

Ter bespreking / informatie 
 

6. Volgende stap Edustandaard [25’]  

Naar aanleiding van de vorige vergadering heeft de werkwijze en positionering uitgewerkt een 

deelbaar document. Dit document is inmiddels geagendeerd besproken in Edu-K. Ook is 

beknopt ‘implementatieplan’ en een werkwijze voor beheer van standaarden opgesteld. Alle 

liggen voor ter bespreking en vaststelling. Met deze vaststelling heeft de Standaardisatieraad 

haar nieuwe werkwijze en positionering bekrachtigd. 

 Bijlage 4a: Memo Implementatieactiviteiten nieuwe werkwijze  

 Bijlage 4b: Uitwerking Positie en werkwijze Edustandaard 2019 

 Bijlage 4c: Concept afsprakenset voor werkwijze werkgroepen 

Beoogd resultaat 

 Input leveren in welke platforms de nieuwe positionering en werkwijze te agenderen 

en hiervoor een verantwoordelijke aan te wijzen. 

 Bespreken en vaststellen concept afsprakenset Edustandaard als ‘levend document’ 

voor werkwijze Edustandaard. 

 Indien gewenst input te leveren op scopebeschrijving van een 

ketenafspraak/project/voorziening. 
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 Vraag aan Standaardisatieraad of meer informatie (een profielschets) nodig is om te 

beoordelen of de juiste personen zitting hebben in Standaardisatieraad en 

Architectuurraad. 

 Welke aandachtspunten wil de Standaardisatieraad meegeven aan het in de praktijk 

brengen van de nieuwe positionering en werkwijze? 

 Welke activiteiten acht de Standaardisatieraad nog mee noodzakelijk om de nieuwe 

werkwijze te laten werken? 

 

7. Rondvraag [5’] 

 

8. Vervolgafspraken 2019 

 Donderdag 14 november 10.00 - 12.00 uur  SURF, Utrecht 

 

9. Afsluiting 


