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Stappen

ROSA scan Bevindingen Analyse 
bevindingen Handreiking Ontwerpgebied



Outline

1. Waarom ook alweer?
2. Bevindingen uit eerdere scans
3. Van bevindingen naar vragen
---
4. Van vragen naar ontwerpkaders
5. Ontwerpgebied ‘Governance’

6. Betrokkenheid Architectuurraad in uitwerking



Backlog item 28 (oktober 2018)
4

28 Kaders en richtlijnen voor 
governance

Loopt ROSA geeft richtlijnen op basis waarvan bepaald kan worden of 
governance in voldoende mate is uitgewerkt.



Governance-bevindingen in recente scans
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● ROSA scan RIO register:
○ Het onderwijskundige en het juridische deel kennen een verschillende 

dynamiek in beheer en doorontwikkeling

● Logistiek eindtoets PO:
○ Het UWLR profiel binnen deze afspraak wordt beïnvloed door het geheel 

aan afspraken ikv de UWLR. Dit vraagt inzicht in de governance van de 
UWLR als geheel irt deze afspraak.

● Centraal aanmelden MBO:
○ Er is veel samenloop met Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA). In 

termen van Governance zal er veel aandacht moeten zijn in de 
afstemming tussen beide trajecten. Dit heeft betrekking op alle fasen: 
inkoop, implementatie en gebruik/beheer.



Van bevindingen naar richtlijnen
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● Bevindingen omvatten impliciete vragen t.a.v. governance
● Antwoorden op die vragen bieden relevante inzichten in 

governance irt architectuur
○ Congruentie van de governance-structuur met de 

architectuur van de ketenafspraak
○ Cf. Conway’s Law

● Vragen expliciteren en opnemen als handreiking
○ open vragen om vooral inzichtelijk te maken welke 

governance er is rondom een ketenafspraak;
○ het is aan het ketentraject zelf om daar conclusies aan 

te verbinden



Vragen m.b.t. governance
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• Welke (groepen van) belanghebbenden zijn er bij de ketenafspraak betrokken 
en wat zijn hun belangen?

• Kennen verschillende onderdelen van de ketenafspraak verschillende (groepen 
van) belanghebbenden? Welke zijn dat?

• Hoe zijn belanghebbenden betrokken bij beheer en (door)ontwikkeling van (de 
voor hen relevante onderdelen van) de ketenafspraak?

• Zijn overlegstructuren en andere governanceaspecten zo ingericht dat recht 
gedaan wordt aan verschillen in betrokkenheid bij en dynamiek in onderdelen 
van de ketenafspraak?

• Welke gerelateerde ketenafspraken zijn er? Hoe is de afstemming met deze 
gerelateerde ketenafspraken georganiseerd? (afhankelijkheden!)



Van vragen naar ontwerpkaders…?

● Op basis van de vragen is het mogelijk om tot meer 
stellende ontwerpkaders te komen

● Daarmee zou een ontwerpgebied ‘Governance’ in 
ROSA kunnen worden uitgewerkt

● Voorbeeld:
○ Vraag: “Welke (groepen van) belanghebbenden zijn er bij de 

ketenafspraak betrokken en wat zijn hun belangen?”
○ → Ontwepkader :~ “De groepen belanghebbenden bij een 

ketenafspraak en hun belangen zijn in beeld gebracht.”
● Bovenliggende principes?
● Voorstel: Dit verder uitwerken met een werkgroep 

uit de AR.



Samenvatting / besluiten
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● De vragen m.b.t. governance opnemen als 
handreiking in ROSA.

● Vragen doorvertalen naar ontwerpkaders

● Instellen Werkgroep uit de Architectuurraad voor 
nadere uitwerking ontwerpgebied ‘Governance’
○ Deelnemers…?


