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Agenda Architectuurraad    

   
Datum  21 januari 2021 
Tijd  13:30 – 16:00 uur 
Locatie  Online, zie Teams-uitnodiging 
   

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

 
 

 

13:40-13:55 2. Bekrachtiging Edukoppeling REST/SaaS-profiel 0.9; Edukoppeling-architectuur 2.0 

Sprekers:  Brian Dommisse (Kennisnet) 
Doel:  advies over in beheer name 
Document:     alle stukken vindt u op de gebruikelijke plek op edustandaard.nl 
 
Toelichting:  Deze afspraak van de werkgroep Edukoppeling is inmiddels al een aantal keren 

besproken in de Architectuurraad, inclusief een ROSA-scan in onze sessie van oktober 2020. 
En de werkgroep Edukoppeling acht de tijd rijp voor formele in beheer name!  Het gaat om de 
volgende documenten: 

 Edukoppeling architectuur 2.0 

 Edukoppeling Identificatie en authenticatie 1.1 

 Edukoppeling REST/SaaS-profiel 0.9 (concept) 

 Edukoppeling WUS/SaaS-profiel 1.4 (concept) 
 

Het nieuw WUS/SaaS-profiel (1.4) is compliant gemaakt met het architectuurdocument door 
expliciet naar UBV verwijzen voor een aantal (versies van) transportstandaarden (TLS en 
ciphers). Aan de Architectuurraad de vraag hiermee akkoord te gaan.  
 

 

13:55-14:20 3. ROSA-scan Open Onderwijs API 4.0 

Spreker:  Frans Ward (SURF), Remco de Boer, Joeri van Es (Bureau Edustandaard / 
Kennisnet) 
Doel:  Advies over nieuwe versie 4.0 
Document:     OOAPI-website; bijgevoegd de ROSA-scan op v4.0 
 
Toelichting: De nieuwe versie 4.0 van OOAPI is aangemeld bij Edustandaard. Frans Ward van 

SURF zal deze toelichten. De Architectuurraad wordt over versie 4 om advies gevraagd aan de 
hand van de ROSA-scan, en er zal ook terug worden geblikt op de follow-up van ROSA-scan die 
op versie 2.0 is uitgevoerd. 

 

   
14:20-14:45 4. Publieke waardenkader en de ROSA 

Spreker:  Erwin Bomas (Kennisnet) 
Doel:  Kennis nemen van het kader voor publieke waarden: verkenning of en hoe dit van 
waarde kan zijn voor de ROSA 
Document:  Zie: publieke waardenkader (website Kennisnet) en website SURF 

 

Toelichting:  Op initiatief van de onderwijsraden PO t/m HO hebben Kennisnet en SURF 

samen met experts een publieke waardenkader ontwikkeld. Dit kader kan richting geven aan de 

keuzes die gemaakt moeten worden voor verdergaande digitalisering in het onderwijs. De 

praktische toepasbaarheid van dit waardenkader is verkend en beproefd met oa. generieke 

voorzieningen als OSR en een analyse van de Leermiddelenketen. Erwin Bomas van 

Kennisnet, vanaf het eerste uur hier nauw bij betrokken, vertelt over de bevindingen en de 

 

https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-oktober-2020/
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/edukoppeling-transactiestandaard/edukoppeling-januari-2021/
https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Architectuurscan_Edukoppeling_REST
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2020/10/2020-09-15-Edukoppeling-Identificatie-en-authenticatie-1.1-concept.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2021/01/2021-01-18-Edukoppeling-REST_SaaS-profiel-versie-0.9-concept.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2021/01/2021-01-18-Edukoppeling-WUS_SaaS-profiel-versie-1.4-concept.pdf
https://openonderwijsapi.nl/blog/nieuwe-versie-ooapi-v4-beschikbaar/
https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/ROSA_Architectuurscan
https://www.kennisnet.nl/artikel/9584/waardenkader-ondersteunt-gesprek-over-publieke-waarden-bij-digitalisering/
https://www.surf.nl/wat-vindt-surf/waardenkader-ondersteunt-gesprek-over-publieke-waarden-bij-digitalisering
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meerwaarde die dit mogelijk kan hebben voor een keten referentiearchitectuur – als aanvulling 

op de ROSA-principes. De Architectuurraad wordt gevraagd hierop te reflecteren. 

 

14:45-14:55 Pauze  

   

14:55-15:15 5. Van de UBV-werkgroep: concept UBV Veilig en betrouwbaar e-mailverkeer en 1.0 UBV TLS 

Spreker:  Dirk Linden (Kennisnet) 
Doel:  advies over in beheer name TLS 1.0 + kennisname 
Document:     concept UBV Veilig en betrouwbaar e-mailverkeer versie 0.4; documentatie UBV-
TLS versie 1.0 
 
Toelichting:  UBV-TLS is al diverse malen voorbij gekomen op de agenda van de 

Architectuurraad en volgens de werkgroep UBV nu gereed voor in beheer name. De 
Architectuurraad wordt gevraagd hier in mee te gaan. Daarnaast wordt het concept van een 
afspraak voor Veilig en betrouwbaar e-mailverkeer ter bespreking aangeboden. Voorzitter Dirk 
van de werkgroep UBV zal deze beide aan ons toelichten. 
 

 

15:15- 15:35 
            

6. OSO-uitwisseling (overstapservice onderwijs) gaat over op OSR 

Sprekers:  Erik Borgers (architect Kennisnet) 
Doel:  informeren, sparren 
Document:  nvt. 

 

Toelichting:  De Architectuurraad is recent bijgepraat over het Onderwijs Serviceregister 

(OSR), onder andere in relatie tot uitwisselingen in de leermiddelen- en examenketens. Het 

OSO-team bij Kennisnet is druk bezig om de eigen oplossing voor het opvragen van endpoints 

en mandaten te vervangen door gebruik van het OSR. Waarmee het gebruik van OSR als brede 

landelijke voorziening weer een stapje dichterbij komt. Erik Borgers praat de Architectuurraad 

hierover bij. 

 

   

15:35-15:55 
 

7. FORA 1.0 

 
Spreker:  Henk Nijstad (Kennisnet) 
Doel:  informeren 
Documenten:  
 

Toelichting:  De FORA 1.0 is in januari vastgesteld door de werkgroep FORA, bestaande uit 

informatiemanager, bovenschoolse ICT-coördinatoren, etc vanuit het PO en VO. Meer 

informatie zie de FORA-wiki. Ook zal er een korte impressie van de demonstrator 

‘Softwarecatalogus’ worden gegeven, een tool uit gemeenteland om het ICT-landschap van een 

onderwijsinstelling in kaart te brengen. 

 

 

15:55-16:00 
 

Backlog ROSA  

Spreker:  Remco de Boer (Kennisnet) 
Doel:  informeren en prioriteren 
Documenten: zie ROSA-backlog 
 

 

 

15:55-16:00 
 

8. W.v.t.t.k. & sluiting 
 

 Afspraak ECK Distributie en Toegang 2.4  / 2.4.1 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZBxrWWMmTofjw0PTvQV76sbybgcwhPv7/view
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/uniforme-beveiligingsvoorschriften/uniforme-beveiligingsvoorschriften-1-0/
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/uniforme-beveiligingsvoorschriften/uniforme-beveiligingsvoorschriften-1-0/
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2019/11/OSR-presentatie-Architectuurraad-2020-07-02.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2019/11/OSR-presentatie-Architectuurraad-2020-07-02.pdf
https://www.wikixl.nl/wiki/fora/index.php/Hoofdpagina
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sVKaFoR4f1KYPRKBDosEwBVDnjzKF7lQTFZ2w4kKPcY/edit?usp=sharing
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 NL LOM blijkt op de PTOLU-lijst staan (https://www.forumstandaardisatie.nl/open-
standaarden/nl-lom ). 

 

Vergaderdata 2021 (donderdagmiddag 13:30 – 16:30 uur):  

 

15-apr. 

1-jul. 

14 okt. 
   

 

https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/nl-lom
https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/nl-lom

