
 

Agenda Standaardisatieraad 
 

Datum:  donderdag 25 april 2019, 9.30 – 11.30 uur 

Locatie: SURF, Moreelsepark 48, Utrecht 

 

1. Opening [10’] 

Mededelingen  

Vaststellen agenda 

Vaststellen verslag  

 Bijlage 1: Conceptverslag Standaardisatieraad 31-01-2019 

 

2. Update Edustandaard [10’] 

Er is een nieuwe versie van een standaard die voorligt ter vaststelling 

 Bijlage 2a: Update Bureau Edustandaard 

 Bijlage 2b: Wijzigingsformulier MODS Afspraken WISH 

Beoogd resultaat 

 Update Bureau Edustandaard ter informatie. 

 Vaststellen MODS 1.1. 

 

3. Standaarden in het hoger onderwijs [25’]  

Vorig jaar is een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van standaarden in het hoger 

onderwijs. Tom van Veen en Sir Bakx (SURF) geven naar aanleiding van o.a. dit onderzoek 

een toelichting op dit onderwerp 

 Bijlage 3: Rapport Standaarden in het hoger onderwijs (ter informatie, wordt 

nagezonden) 

Ter bespreking / informatie 
 

4. Wettelijk voorgeschreven standaarden [20’] 

Fons Dingelstad (OCW) informeert de vergadering over de impact die recente wetgeving ten 

aanzien van wettelijk voorgeschreven standaarden heeft op het onderwijsdomein. Dit 

onderwerpt ligt voor ter bespreking. 

 Bijlage 4: Notitie opnemen wettelijk voorgeschreven standaarden in de ROSA 

Beoogd resultaat 

 De vergadering is inhoudelijk geïnformeerd over wetgeving m.b.t. digitale 

toegankelijkheid. 

 Opname van de geonoemde (wettelijk verplichte) rijksbrede standaarden in de ROSA. 

 Procesafspraak om impact te bepalen per toepassingsdomein. 

 

5. Volgende stap Edustandaard [25’]  

De secretarissen van de Standaardisatieraad en de Architectuurraad hebben met een 

deelverzameling van de leden van de Standaardisatieraad het advies zoals die in de vorige 

vergadering was besproken uitgewerkt tot een werkwijze voor Edustandaard. 

 Bijlage 5a: Uitwerking volgende fase Edustandaard 

 Bijlage 5b: Advies volgende fase Edustandaard (ter informatie, zelfde stuk als in 

vorige vergadering 

Beoogd resultaat 

 Bespreking en aanscherping van de voorgestelde werkwijze voor Edustandaard. 

 Procesafspraken voor vaststelling van deze werkwijze. 

 

6. Veilige en betrouwbare berichtuitwisseling [20’] 

Om vanuit de Standaardisatieraad bestuurlijk advies te kunnen geven aan andere partijen en 

platforms hebben de leden inzicht nodig in de bestuurlijke en architecturale aspecten van 

relevante vraagstukken. Aan de hand van actuele casus van het REST-profiel op 
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Edukoppeling wordt de vergadering inhoudelijk geïnformeerd en ligt de vraag voor welke 

informatie de leden van de Standaardisatieraad nodig hebben om een advies te kunnen 

geven. 

 Bijlage 6: Presentatie REST en bestuurlijk vragen Standaardisatieraad (ter informatie, 

wordt nagezonden) 

Beoogd resultaat 

 De vergadering is inhoudelijk geïnformeerd over de aanleiding voor en de 

bruikbaarheid van het REST-profiel op Edukoppeling. 

 Inventarisatie van het soort informatie die benodigd is en het type vragen die 

beantwoord moeten zijn om een bestuurlijk advies uit te brengen over een 

ontwikkeling in de architectuur. 

 

7. Rondvraag [5’] 

 

8. Vervolgafspraken 2019 

 Donderdag 20 juni  10.00 - 12.00 uur  SURF, Utrecht 

 Donderdag 14 november 10.00 - 12.00 uur  SURF, Utrecht 

 

9. Afsluiting 


