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Agenda Architectuurraad    

   
Datum  2 juli 2020 
Tijd  13:30 – 16:30 uur 
Locatie  Online, zie Teams-uitnodiging 
   

 
13:30-13:40 1. Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer; mededelingen 

 Edwin Verwoerd wordt de formele vertegenwoordiger van de VDOD in de 
Architectuurraad 

 

 

13:40-14:15 2. AMIGO versie 1.0 

Spreker:  Remco de Boer (Bureau Edustandaard) 
Doel:  Is de Architectuurraad akkoord met AMIGO versie 1.0? 
Document:     document AMIGO versie 1.0 (meegestuurd) 
 
Toelichting:  Zoals al werd aangekondigd in eerdere bijeenkomsten in januari en april 2020 is 

er met de AMIGO-methodiek voldoende ervaring opgebouwd, zijn de beschikbare  
bouwblokken en standaarden goed in kaart evenals de processen er omheen; en is ook de 
ondersteunende tooling zover ingericht dat de tijd rijp lijkt om AMIGO versie 1.0 vast te stellen. 
De Architectuurraad wordt gevraagd hierover haar mening te geven. Een volgende stap zou 
een brede reviewperiode van 6 weken zijn, zodat met alle feedback hierop in het najaar versie 
1.0 van AMIGO kan worden vastgesteld door de Standaardisatieraad. 
 

 

   
14:15-14:40 3. Update OSR (onderwijs serviceregister) 

Spreker:  Pieter Bruring (Kennisnet) 
Doel:  Informerend, adviesgevend 
Document:  geen 

Toelichting:  Het OSR, een generieke voorziening van Kennisnet voor beveiligde endpoint 

administratie genaamd onderwijs service register, is inmiddels al weer geruime tijd in productie 

voor uitwisselingen mbt. centrale dienstverlening van DUO zoals BRON po, Verzuim. In februari 

2018 is het OSR besproken in de Architectuurraad middels een architectuurscan. Inmiddels is 

er al weer het nodige veranderd, oa. zit het OSR in het proces om toegepast te worden voor 

AMIGO-gebaseerde uitwisselingen tussen gelijkwaardige applicaties. De uitwisseling ihkv. 

Logistiek Eindtoets PO is hier een voorbeeld van. Pieter Bruring, informatiearchitect bij 

Kennisnet, praat de Architectuurraad bij over recente ontwikkelingen, en positioneert het OSR 

als generieke voorziening in de beoogde werkings- en toepssingsgebieden; en tov. standaarden 

zoals het aankomende REST-profiel, UBV-afspraken en natuurlijk de AMIGO-methodiek. 

 

 

14:40-15:05 4. ROSA-scan RIO-LOD (Linked Open Data / API) 

Spreker:  Friso Snijder (productowner, DUO); Remco de Boer, Joeri van Es (Bureau 
Edustandaard) 
Doel:  advies obv. de ROSA-scan 
Document:     wordt nagestuurd 
 
Toelichting:  RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) is een onderwijs basisregistratie 

waarbij gegevens worden ingewonnen van instellingen van alle sectoren op een wijze die past 
bij verschillende contexten. Deze gegevens en metadata worden ontsloten binnen de keten, 
maar worden ook als open onderwijsdata beschikbaar gesteld aan verschillende doelgroepen. 
Hergebruik zal naar verwachting in de breedste zin gaan plaatsvinden door o.a. Inspectie van 
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het Onderwijs, Kennisnet, SBB (Kies MBO), ECK-keten, MBO (oa. Centraal aanmelden MBO), 
CINOP (actueel), maar ook Studielink, CITO, Studiekeuze123 zijn potentiele afnemers en zo 
zullen er nog velen zijn. Eerder is een ROSA scan uitgevoerd op het register RIO.  Vanuit 
Architectuurraad is geadviseerd om een vergelijke ROSA scan uit te voeren op de generieke 
ontsluiting voor het publiek. 

15:05-15:15 Pauze 

 

 

15:15- 15:40 5. ROSA-architectuurscan: UBV TLS  0.5 

 
Spreker:  Remco de Boer (Bureau Edustandaard), Dirk Linden (vz. werkgroep UBV) 

Doel:  Advies over nieuwe standaard UBV-TLS v. 05 obv. ROSA-scan 
Document:  ROSA-scan van tevoren meegestuurd 

 

Toelichting:  De werkgroep UBV (Uniforme beveiligingsvoorschriften) heeft in haar bijeenkomst 

in mei j.l. UBV TLS versie 0.5 vastgesteld en gepubliceerd op edustandaard.nl. Onder andere 

vanwege het speciale Edukoppeling-profiel is deze inmiddels ook uitgebreid besproken in de 

Edukoppeling-werkgroep. Er zijn nog enkele lastige noten te kraken, oa. het bekende ‘poort 

443-dilemma’ en afspraken over een juiste scheiding van de Transactielaag en de 

Communicatieprotocol-laag, dit hangt samen met de scope van deze standaard/werkgroep tov. 

bijvoorbeeld de Edukoppeling standaard. 

 

   

15:40-16:05 6. Presentatie REST-SaaS profiel versie 0.5 

Spreker:  Brian Dommisse (vz. Werkgroep Edukoppeling) 
Doel:  advies Architectuurraad mbt. inhoud en proces om te komen tot vastgestelde versie 
Documenten: geen 
 

Toelichting:  De werkgroep Edukoppeling heeft begin juni versie 0.5 vastgesteld van het best-

offert RESt-SaaS profiel en inmiddels gepubliceerd op Edustandaard.nl. Er is naast uitgebreide 

discussies in de werkgroep ook nauw contact geweest met het OSR-team, met het traject 

Logistiek Eindtoets PO en met Centraal aanmelden MBO. Brian Dommisse licht het gevolgde 

proces toe, het beoogde toepasssingsgebied, de samenhang met UBV en andere openstaande 

punten; en geeft aan welke vervolgstappen voor ogen staan (publieke consultatie en in het 

najaar vaststellen van 0.9 of 1.0 van deze standaard). 

 

 

16:05-16:20 7. FORA – funderend onderwijs referentie architectuur 

Spreker:  Henk Nijstad (Kennisnet) 
Doel:  informeren 
 

Toelichting:  Nadat de Architectuurraad in de vorige bijeenkomst is bijgepraat over de 

ontwikkelingen bij Route21 in het MBO, is het dit keer de beurt aan de FORA. Ook zal een korte 

impressie worden gegeven van de zgn. Softwarecatalogus (Applicatiecatalogus), een 

demonstrator waarin applicaties via zgn. applicatiefuncties en referentiecomponenten kunnen 

worden gerelateerd aan de FORA.  

 

   
16:20-16:25 8. Backlog ROSA, w.v.t.t.k. & sluiting 

 

Vergaderdata 2020 (donderdagmiddag 13:30 – 16:30 uur): 29-10-2020 
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