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1. Wat hebben we opgeleverd en waarom?

2. Hoe zien we de aansluiting met de ROSA, 
HORA en FORA?

3. Hoe draagt MORA bij aan het werk de 
standaardisatieraad en architectuurraad?



Waarom een nieuwe referentie architectuur?

• Verouderd Triple-A en niet aansluitend TPO architectuur

• Veel mogelijkheden tot kostenbesparing / kwaliteitsverhoging

• Veel nieuwe ontwikkelingen die samenwerking vereisen
• Leven Lang Ontwikkelen
• Digitalisering onderwijs

• Gezamenlijk modellen en terminologie ondersteunen 
samenwerking, maken van ontwerpen en besluitvorming.



Wat hebben we gemaakt?
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Wat hebben we opgeleverd:

• Referentiemodellen • Architectuurprincipes
• Overkoepelende strategische 

principes
• Architectuurprincipes

Hoofdprocessen

Processen

Applicatie
Services

Informatie objecten 
met onderlinge relaties

Principe Spelregel / uitgangspunt

Rationale Waarom

Implicaties Consequenties



Metamodel HORA
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Maatvoering

Eigen Dossier 
/ EDUmij
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Wat verwachten we?

• Standaardisatieraad:
• Acceptatie & stimulatie gebruik MORA naast FORA, HORA voor besluitvorming en projecten.
• Opdrachtgeverschap voor opleveren besluitvormingsdocument over sector-brede 

ontwikkelingen door de architectuurraad

• Architectuurraad in aansturing van samenwerking met de werkgroepen:
• Delen kennis van de modellen en input voor verdere ontwikkeling
• Opleveren besluitvormingsdocumenten met verschillende scenario’s en belangen door 

samenwerking scholen, leveranciers, OCW, etc.
• Oplevering ontwerpen voor sector-brede en landelijke onderwijs ontwikkelingen.


