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Oplegnotitie Projectplan Toegang

Op 27 juni heeft de Standaardisatieraad de opdracht gegeven een plan van aanpak op hoofdlijnen uit te werken
om te komen tot architectuurkaders voor Toegang. Dit plan wordt als bijlage meegestuurd, ter besluitvorming. De
leden van de Standaardisatieraad wordt gevraagd of zij akkoord willen gaan met het plan. En als dit het geval is
de Architectuurraad opdracht te geven het plan uit te voeren en te zorgen dat de capaciteit beschikbaar wordt
gesteld voor de regiegroep en de werkpakketten waar de eigen organisatie een rol speelt.
De doelstelling van het plan van aanpak is om te komen tot een proactief proces voor het opstellen van
architectuurkaders. De Architectuurraad voert 3 taken uit: uitvoeren architectuurscans, creëren overzicht en
opstellen architectuurkaders. Hiervoor wordt een reactief proces gebruikt. Projecten nemen het initiatief om een
ontwerp aan te bieden, vaak gebeurt dit in een stadium waar de hoofdrichting al vast staat en er beperkte
mogelijkheid is om bij te sturen. Dat werkt goed in situaties dat getoetst wordt of een project voldoet aan
bestaande kaders.
Bij Toegang is het probleem dat er nog geen kaders zijn en dat het overzicht ontbreekt om kaders op te stellen.
Er moet dus eerst gezorgd worden voor overzicht voordat kaders opgesteld kunnen worden. Tegelijkertijd bestaat
het risico dat de onderwijsbrede kaders voor toegang met het reactieve proces te laat komen omdat op sector- en
ketenniveau al gewerkt wordt aan vernieuwingsplannen zonder dat zicht bestaat hoe deze op elkaar
aansluiten. Toegang speelt een rol in praktisch elke proces. De wijze van toegang zal veranderen door
veranderende proceseisen en hogere eisen die worden gesteld aan beschermen van de privacy. Er is daarom
behoefte om vanuit een goed overzicht te bepalen welke kaders nodig zijn om te zorgen voor een goede
aansluiting.
Het plan van aanpak is bedoeld om voldoende overzicht te krijgen om te kunnen bepalen waar het wenselijk is
om architectuurkaders op te stellen. Er zijn usecases opgesteld die moeten zorgen dat voldoende beeld ontstaat
van de huidige situatie en de toekomstplannen op keten- en sectorniveau. Met deze informatie kan geanalyseerd
worden of de architectuurkaders op sector- en ketenniveau op elkaar aansluiten. Wanneer er verschillen zijn
worden mogelijke scenario’s onderkend met hun consequenties. Op basis hiervan kan besloten worden welke
onderwijsbrede architectuurkaders voor toegang wenselijk zijn.
Van de Standaardisatieraad wordt gevraagd:

In te stemmen met de uitvoering van het project met actieve inbreng van diverse ketenpartijen.

Het organiseren van draagvlak voor deze aanpak bij alle betrokken ketenpartijen.

