
 

Agenda Standaardisatieraad 
 

Datum:  donderdag 1 juli 2021, 10.00 – 12.00 uur 

Locatie: Microsoft Teams (link in de afspraak) 

 

 

1. Opening [10’] 

Mededelingen 

Vaststellen agenda  

Vaststellen verslag 

■ Bijlage 1: Conceptverslag Standaardisatieraad 11-02-2021 

 

2. Update Edustandaard [10’] 

Henk Nijstad (Bureau Edustandaard) geeft een terugkoppeling van actuele onderwerpen 

binnen de architectuurraad en de werkgroepen.  

■ Bijlage 2: Update Bureau Edustandaard 

■ Bijlage 2a: Memo stand van zaken WDO-standaarden in het onderwijs (ter informatie) 

 

Beoogd resultaat 

■ Update Bureau Edustandaard ter informatie. 

 

3. MORA/Route 21 [30’] 

Frans van Neerbos geeft een presentatie over de nieuwe referentiearchitectuur, de MORA, 

binnen het MBO. De opvolger van Route21. De architectuur geeft weer hoe een MBO-school 

werkt en welke processen daarbij van belang zijn. Doel van de presentatie is om de leden van 

de Standaardisatieraad te informeren over deze ontwikkeling en te bespreken hoe we de 

samenhang met andere referentiearchitecturen kunnen bewaken en wat daarvoor nodig is.  

 

Beoogd resultaat 

■ Informeren over MORA en de samenhang met andere referentiearchitecturen 
■ Verkennen hoe Edustandaard kan ondersteunen bij de doorontwikkeling van de 

MORA in samenhang met andere referentiearchitecturen 

 

4. Terugkoppeling verkenning jaarplan [40’] 
In de Standaardisatieraad van 11 februari is afgesproken om met alle leden van de 

Standaardisatieraad individuele gesprekken te organiseren om op te halen wat onze ambities 

zouden moeten zijn voor de komende 1,5 jaar en wat ervoor nodig is om die te bereiken. Deze 

gesprekken hebben plaatsgevonden in mei en begin juni. Jesse van Beek (secretaris) en 

Henk Nijstad (Bureau Edustandaard) geven een terugkoppeling van die gesprekken aan de 

hand van een presentatie. De bevindingen staan ook beschreven in een onderliggende notitie. 

 

Aan de Standaardisatieraad wordt gevraagd om de inhoud van de terugkoppeling te 

bespreken en te reflecteren op de uitkomsten.  

Voorgesteld wordt om op basis van dit gesprek te bepalen welke onderwerpen we als eerste 

willen oppakken en een uitwerking daarvan voor te leggen in de Standaardisatieraad van 

november.  

■ Bijlage 3: Notitie terugkoppeling jaarplangesprekken Edustandaard 

 

Beoogd resultaat 

■ Terugkoppelen van de inhoud van de gesprekken en bespreken van de uitkomsten 
■ Bepalen van de vervolgstappen 

 
5. Open Onderwijs API 4.0 [‘20’] 

https://route21.wikixl.nl/index.php/Hoofdpagina


 

Open Onderwijs API is een open standaard, ontwikkeld binnen het Hoger Onderwijs, om 

onderwijsdata zoals cijfers, studiepunten, roosters en vrije werkplekken te kunnen ontsluiten 

via verschillende applicaties. Frans Ward geeft een presentatie over de nieuwe versie van 

deze standaard, waarom het belangrijk is en de toepassing ervan binnen het onderwijs.  

OOAPI 4.0 is eind 2020 aangemeld bij Edustandaard. Aan de hand van de ROSA-scan heeft 

de werkgroep gewerkt aan verduidelijking op verschillende punten zoals in de adviesnotitie 

valt te lezen. De Architectuurraad is positief over de  Naar aanleiding daarvan adviseert de 

Architectuurraad om de Open Onderwijs API 4.0 in beheer te nemen.  

■ Bijlage 4: Adviesnotitie inbeheername OOAPI 4.0 Edustandaard 

 

Beoogd resultaat 

■ Informeren over de Open Onderwijs API 4.0 

■ Besluit tot inbeheername van de Open Onderwijs API 4.0 

 

6. Rondvraag [5’] 

 

7. Vervolgafspraken 

▪ donderdag 11 november  10.00 - 12.00 uur SURF, Utrecht 
 

8. Afsluiting 

 

 

Voorraadagenda 

▪ Toegankelijkheidsstandaarden (evt brede projectmatige aanpak) 

▪ Voortgang werkwijze van wg’s 


