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1. Bijeenkomst Architectuurraad van 21-1-2021 

Agenda, concept-verslag en de overige stukken van bij de bijeenkomst vindt u op: 
https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-januari-2021/ . 
Jacob Hop was er voor het laatst, hij gaat binnenkort met pensioen. Aan de opvolging wordt gewerkt. 
 
Agendapunten: 
 

 

   
Voor:  Standaardisatieraad 

Van:  Henk Nijstad (Bureau Edustandaard) 

Datum  5-2-2021 

   

Bekrachtiging Edukoppeling REST/SaaS-profiel 
0.9; Edukoppeling-architectuur 2.0 

● apart agendapunt 

ROSA-scan Open Onderwijs API 4.0 zie verderop 

Publieke waardenkader en de ROSA zie verderop 

Van de UBV-werkgroep: concept UBV Veilig en 
betrouwbaar e-mailverkeer en 1.0 UBV TLS 

● apart agendapunt 

OSO-uitwisseling (overstapservice onderwijs) 
gaat over op OSR 

Informerend 

Backlog ROSA ● aanscherpen modellering 
● integreren AMIGO 
● integreren aanpak Toegang 

https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-januari-2021/


2. Publiek waardenkader en de ROSA 
In de Architectuurraad is gesproken over het publieke waardenkader dat Kennisnet en SURF hebben ontwikkeld 
met inbreng van experts, onderwijsbestuurders en de sectorraden. Belangrijkste drijfveer is dat het door de 
enorme digitaliseringsslag  nodig is een kompas te hebben op basis van publieke waarden. Bijvoorbeeld in 
kwesties als de verschuivende balans mens-machine; inclusiviteit, gelijke kansen; big tech, big data: de macht 
van het hebben van data; level-playing field; veiligheid. Dit waardenkader, dat nog niet in beton is gegoten, wordt 
oa. in HOSA-verband besproken maar ook in NORA-verband, nl. het traject ‘revisie kernwaarden van 
dienstverlening’. Het publieke waardenkader geeft enkele interessante gezichtspunten die hier nog niet in beeld 
waren. Het publieke waardenkader is de afgelopen maanden gebruikt en beproefd in relatie tot architectuur, 
onder andere bij de leermiddelenketen, het OSR (Onderwijs service register) en de bouwsteen identiteiten. Het 
lijkt een zinvolle stap om een publieke waarde te vertalen in een soort norm die vervolgens is te vertalen in een 
ontwerpeis: zie het plaatje hieronder als illustratie. Erwin Bomas van Kennisnet heeft de Architectuurraad 
hierover bijgepraat. De Architectuurraad heeft vastgesteld dat deze publieke waarden een hele mooie aanvulling 
zouden kunnen zijn in de ROSA, en dat ze zouden kunnen leiden tot ontwerpeisen. Afgesproken is dat dit als 
backlog item wordt opgepakt en voor de volgende bijeenkomst wordt geagendeerd.

 

3. Nieuwe pagina werkgroep Toegang op Edustandaard.nl 
Om de informatievoorziening vanuit de architectuur werkgroep Toegang verder te verbeteren is - in lijn met de 
gevraagde acties bij het bespreken van de voortgang van de werkgroep in november 2020. Architectuuraanpak 
Toegang versie 0.7 is als standaard toegevoegd aan het standaarden portfolio. Ook de werkgroep-pagina is 
ingevuld en zal voortaan de vastgestelde documenten en notulen, etc bevatten. 

4. Nieuwe versie ECK D&T 2.4; aanpassing testvoorziening 
Er is een nieuwe versie van ECK D&T vastgesteld door de werkgroep, versie 2.4; en besproken in de 
januari-bijeenkomst van de Architectuurraad. Naast kleinere wijzigingen wordt nu ook netjes verwezen naar de 
PTOLU-afspraak van UBV TLS 1.0. 
De testvoorziening is ook hierop aangepast, 2.3 en 2.4 zijn nog testbaar, oudere versies zijn verwijderd. 
 

 

Voorstel: dit onderwerp ook agenderen voor de bijeenkomst van de Standaardisatieraad in 
juni 2021, 

De Standaardisatieraad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze nieuwe versie. 

https://www.kennisnet.nl/artikel/9584/waardenkader-ondersteunt-gesprek-over-publieke-waarden-bij-digitalisering/
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2020/10/Bijlage-6.-Voortgangsrapportage-werkgroep-Toegang.pdf
https://www.edustandaard.nl/standaard_werkgroepen/werkgroep-toegang/
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/eck-distributie-en-toegang/eck-distributie-en-toegang-2-4/


5. Afspraken in de pijplijn: OOAPI v4.0 
 

● OOAPI versie 4.0 is besproken in de Architectuurraad obv. een ROSA-scan (of meer technisch 
hier)Hoewel de afspraak een hele mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt en ook hele grote potentie 
heeft (en al daadwerkelijk levert) voor het HO, is er qua compliance met de ROSA en ook met de HORA 
nog niet veel zichtbaar. Bijv. heeft de Architectuurraad geadviseerd om het informatiemodel (datamodel) 
te relateren aan het HORA informatiemodel, zodat in de OOAPI benoemde begrippen niet een nieuw 
losstaand begrippenkader gaat opleveren. Daarmee komt direct ook de BIV-classificatie van het HORA 
informatiemodel beschikbaar, een ander aandachtspunt vanuit de Architectuurraad. Afgesproken is dat 
de OOAPI-werkgroep in de volgende bijeenkomst van de Architectuurraad ingaat op de 
ROSA-adviezen. 

 

6. Verbetering informatievoorziening standaarden en afspraken van 
Edustandaard 
 
Kennisnet / Bureau Edustandaard is een traject gestart om de informatievoorziening van standaarden en 
afspraken op de website van Edustandaard te verbeteren. Er komen steeds meer afspraken onder de hoede van 
Edustandaard, zeker ook met de komst van de AMIGO-methodiek. En afspraken worden ook steeds 
uitgebreider, bijv. het Edukoppeling-framework (WUS- en REST-profielen, een architectuur-document en 
Identificatie en autorisatie - met elk eigen versionering. En de huidige presentatie dateert alweer van ruim 6 jaar 
terug. Er is behoefte aan meer contextinformatie zoals: voor welk werkings- en toepassingsgebied is deze 
afspraak bedoeld, en wat is precies de laatste versie van de documentatie. Daarnaast is er ook behoefte aan 
gebruiksadvies: wordt een afspraak aangeraden voor deze context (ketenproces), is hij reeds achterhaald door 
een nieuwe versie. Of is de afspraak zo relevant dat er pas-toe-of-leg-uit zou gelden? Bijv. voor de 
UBV-afspraken zoals UBV-TLS die een wettelijke basis hebben (WDO-standaarden). 
 
 

 

Voorgesteld wordt dat via Bureau Edustandaard een update hierover komt in april, en dat dit waar nodig wordt 
geagendeerd in de volgende bijeenkomst van de Standaardisatieraad in juni 2021. 

https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2020/11/ROSA-Architectuurscan-advies-OO-API-v4-2e-concept.pdf
https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/OO_API_v4

