
 

Agenda Standaardisatieraad 
 

Datum:  donderdag 14 november 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 20-06-2019 

 

2. Update Edustandaard [5’] 

 Bijlage 2: Update Bureau Edustandaard 

Beoogd resultaat 

 Update Bureau Edustandaard ter informatie. 

 

3. EduMij [25’] 

Een leven lang ontwikkelen in een ‘digitale’ samenleving vraagt om een passende 

infrastructuur. OCW en publieke organisaties in het mbo, hbo en wo verkennen de 

mogelijkheden en randvoorwaarden om te komen tot een persoonlijke ‘digitale kluis’ waarmee 

lerenden hun formele en mogelijk informele kwalificaties kunnen aantonen. Richard van 

Sterenborg, adviseur bij DUO, geeft een toelichting. 

Ter bespreking / informatie 

 
4. Gegevensuitwisselingen in het onderwijs [25’] 

In januari heeft de Standaardisatieraad, op advies van Bureau Edustandaard en de 

Architectuurraad, ingestemd met de uitvoering van een project om de bestaande standaard 

voor uitwisseling van leerling- en resultaatgegevens (UWLR) meer flexibel en te maken voor 

de toekomst. Deze modularisering heeft geleidt tot een nieuwe doelarchitectuur genaamd 

AMIGO. Versie 0.9 is recent besproken in de Architectuurraad. De Standaardisatieraad wordt 

hierover bijgepraat. 

 Bijlage 3: Memo AMIGO: Architectuur voor Modulair opgebouwde Interacties en 

Gegevensstructuren in het Onderwijs’ 

Ter bespreking / informatie 
 

5. Rol Standaardisatieraad i.r.t. architectuur 

Bij de herijking van de Standaardisatieraad dit voorjaar heeft de Standaardisatieraad voor 

zichzelf onder andere de volgende rollen gedefinieerd: Bestuurlijk advies en 

kwaliteitsbewaking architectuuradvies, advisering toepassingsdomeinen (procesrol 

agendering adviezen en signalering witte vlekken) en het borgen van samenhang tussen 

domeinen/sectoren. 

a) Samenhang in architecturen [20’] 

Het onderwijsdomein kent verschillende referentiearchitecturen, maar geen afspraken over de 

samenhang daartussen. De Architectuurraad heeft een memo opgesteld met het advies hoe 

hier invulling aan te geven. Deze memo wordt toegelicht door Henk Nijstad (Kennisnet) en 

Tom van Veen (SURF). 

 Bijlage 4: Memo Aanscherpen nieuwe governance Edustandaard m.b.t. aanscherpen 

samenhang referentiearchitecturen 

Beoogd resultaat 

 Bespreking van de notitie. 

 Besluitvorming over aanscherpen rol Edustandaard bij het opstellen van 

architectuurkaders. 
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b) Van bestuur naar architectuur [30’] 

In de vorige Standaardisatieraad is Common Ground toegelicht: een andere manier van 

omgaan met gegevensuitwisselingen in het gemeentedomein. Raymond Alexander (MT-lid 

VNG) gaat in gesprek over wat bestuurlijk nodig is om anders te organiseren. Hoe vanuit 

bestuurlijk perspectief de juiste architectuurvraagstukken te agenderen? 

Beoogd resultaat 

 Ter bespreking / inspiratie. 

 Inventarisatie van behoeften van de Standaardisatieraad om meer grip te krijgen op 

architectuurvraagstukken. 

 

6. Rondvraag [5’] 

 

7. Vervolgafspraken 

 Donderdag 13 februari  10.00 - 12.00 uur  SURF, Utrecht 

 Donderdag 11 juni  10.00 - 12.00 uur  SURF, Utrecht 

 Donderdag 12 november 10.00 - 12.00 uur  SURF, Utrecht 

 

8. Afsluiting 

 

 

Voorraadagenda 

 Voortgang wettelijke standaarden  

 Toegankelijkheidsstandaarden (evt brede projectmatige aanpak) 

 Voortgang werkwijze en wg’s 


