Agenda Architectuurraad
Datum
Tijd
Locatie

16 april 2020
13:30 – 16:30 uur
Online, zie Teams-uitnodiging

13:30-13:40

1.

Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer; mededelingen

Nieuwe versie ‘Handreikingen en afspraken standaardisatiewerkgroepen’, ook te
vinden op de werkgroepen-pagina van Edustandaard

Nieuwe afspraken in ontwikkeling:
i. Voor het verder door kunnen voeren van het ECK-id in specifieke POuitwisselingen is UWLR 2.3 in ontwikkeling binnen Edu-K. Zie apart
agendapunt
ii. Tevens is de FDE-set in ontwikkeling ten behoeve van fijndistributie van
leermateriaal voor VO en MBO

Peter Boersema nieuwe voorzitter werkgroep Distributie en Toegang

13:40-14:05

2.

Update Route 21
Spreker:
Frans van Neerbos (saMBO-ICT)
Doel:
informerend, tips en advies welkom
Toelichting: Frans praat de Architectuurraad bij over de aanleiding van het traject dat gaat
leiden tot een vernieuwde architectuur voor het MBO, de business doelstellingen en het proces
om daar te komen. Tevens worden de relaties met ROSA, Architectuurraad en andere
relevante referentie architecturen geschetst zoals de FORA, HORA en HOSA.

14:05-14:45

3.

Update AMIGO
Sprekers:
Remco de Boer, Maarten de Niet (Kennisnet/Edustandaard) en Gerald Groot
Roessink (DUO)
Doel:
Informerend, tussentijds akkoord gevraagd op het proces en de inhoud
Document: geen
Toelichting: U wordt bijgepraat over:

Ontwikkeling AMIGO-methodiek icm. Interoperabiliteitsframework  relatie met
werkgroepen Edustandaard

Update lopende trajecten

Update AMIGO en OSR (onderwijs serviceregister)

Update over de voor de Architectuurraad relevant aspecten van de tooling die
Kennisnet gebruikt ter ondersteuning van het AMIGO-proces (Enterprise Architect /
‘Imvertor’ / MIM-profielen in samenwerking met VNG Realisatie uit gemeenteland)

Interoperabiliteit met DUO-informatiemodellen (RIO, BRON) => MIM 1.1,
standaardisatietraject te verwachten

Presenteren idee virtuele LOD-bibliotheek + begrippen-cloud

Reviewcommentaar op versie 0.9 is beschikbaar => oproep deze te bekijken

AMIGO versie 1.0: is de verwachting nog steeds dat deze in de zomer van 2020
beschikbaar kan zijn?

14:45- 14:55

4.

Update mbt. plannen samenwerking Informatiekamer/Keten Regieoverleggen (KRO’s)
Spreker:
Doel:

www.edustandaard.nl

Bram Gaakeer (OCW)
Informerend, reactie gevraagd
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Document: geen
Toelichting: Bram licht deze ontwikkeling toe: Wat zijn gespreksonderwerpen in de
Informatiekamer; Welke meerwaarde kan de AR bieden bij deze onderwerpen; Wat vraagt
advisering aan de Informatiekamer van de samenwerking met de sectoren; Wat vraagt
advisering aan de Informatiekamer van de AR zelf.
14:55-15:05
15:05-15:20

Pauze
5.

Sectorbrede beveiligingsstandaarden: wens van de Keten Regieoverleggen (KRO’s) op
implementatie van de WDO-beveiligingsstandaarden (wet digitale overheid)
Spreker:
Bram Gaakeer (OCW)
Doel:
Bespreken rol en proces ivm. verzoek KRP’s
Documenten: Zie bijlage
Toelichting: De KRO’s hebben bij monde van KRO’s PO/VO aan Edustandaard gevraagd:
1. Een opdracht aan Edustandaard om de nieuwe WDO-beveiligingsstandaarden en
bestaande toegangstandaarden op te nemen in de ROSA. Dit is in lijn met de Europese
Toegankelijkheidsrichtlijnen die inmiddels zijn opgenomen in de ROSA.
2. Een adviesverzoek aan Edustandaard over hoe nu en in de toekomst de implementatie van
en toezicht op WDO-standaarden en onderwijsstandaarden in het algemeen kan worden
georganiseerd.
Voor de betreffende standaarden: zie de bijlage
Bram bespreekt deze verzoeken met de Architectuurraad, zowel op taak, proces als inhoud. Dit
onderwerp sluit nauw aan op het volgende agendapunt van de werkgroep UBV

15:20-15:45

6.

Concept-afspraak werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften
Spreker:
Dirk Linden (Kennisnet, voorzitter werkgroep UBV)
Doel:
informeren over de activiteiten van deze werkgroep
Toelichting: De werkgroep (zie website Edustandaard) is heeft recent een concept-standaard
opgesteld Uniforme beveiligingsvoorschriften versie 0.2. Deze kent ook een profiel voor
Edukoppeling. Het is de bedoeling dat voor afspraken als Edukoppeling en andere (gelieerde)
standaarden zoals OSO, BRON, UWLR en ECK DT, hier naar wordt verwezen in plaats van
zelfstandig definiëren van afspraken op deze architectuurlaag. De eerste gesprekken zijn
gestart met oa. de werkgroep Edukoppeling, maar het uitgebreide proces van bekendmaking,
review en acceptatie moet nog starten. Dirk Linden praat ons bij over de inhoud van UBV 0.2,
de knelpunten die er mogelijk zijn tov. de huidige uitwisselingen; voor welke contexten deze
afspraak relevant gaat worden; het proces om alle belanghebbenden erbij te betrekken en welk
tijdpad de werkgroep denkt te gaan volgen.

15:45-15:55

7.

Update ontwikkeling Rest-profiel
Spreker:
Brian Dommisse (voorzitter werkgroep Edukoppeling)
Doel:
Informerend, goedkeuring op het proces om te komen tot nieuw profiel per zomer
2020
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15:50-16:05

8.

Review UWLR versie 2.3
Spreker:
Bureau Edustandaard
Doel:
informatief; advies over deze concept-afspraak
Toelichting: De projectgroep Ketenimplementaties PO van Edu-K nodigt alle betrokkenen in het
Toetsdomein uit om kennis te nemen van en feedback te geven op de afspraak UWLR 2.3. Deze
afspraak is ontwikkeld vanuit de noodzaak tot uitfasering van de LAS-key. Alle informatie inclusief
documentatie over UWLR 2.3 kunt u vinden op de website van Edustandaard. Deze afspraak in
eerste instantie bedoeld instantie bedoeld voor het PO. Echter, ook het VO en MBO krijgen met
deze uitfasering te maken en betrokkenen worden dan ook van harte uitgenodigd mee te kijken.
De reviewperiode loopt tot 8 mei 2020.
De Architectuurraad wordt gevraagd of er vanuit architectuuroogpunt opmerkingen zijn.

16:05-16:10

9.

Backlog ROSA, w.v.t.t.k. & sluiting

Vergaderdata 2020 (donderdagmiddag 13:30 – 16:30 uur):
2-jul.
15-okt.

