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Proces
● 9 gesprekken, van 1 á 1,5 uur

● Gevoerd door secretarissen van Standaardisatieraad en Architectuurraad

● Om onze ambities op te halen én te concretiseren

● Veel verschillende thema’s genoemd (zie notitie)

● Hogere ambities op het gebied van advies, informatievoorziening en tooling

● In deze presentatie worden de conclusies gepresenteerd (het ‘wat’) en een voorstel gedaan 
voor het vervolg (het ‘hoe’) 



Inleiding
● Edustandaard ondersteunt het onderwijs bij het werken met effectieve standaarden en 

architectuur

● De Standaardisatieraad schept de randvoorwaarden hiervoor

● Die randvoorwaarden zijn nodig om:
○ Zelf impact te maken
○ De inhoud verder te brengen

● Ambitie om impact te vergroten

● Inhoud en randvoorwaarden verbinden om hogere ambitie concreet te maken



Typen randvoorwaarden
● Er zijn 3 verschillende soorten randvoorwaarden te onderscheiden in de notitie:

Voor onszelf Voor de business Voor het geheel

= om impact te vergroten = om de business beter te 
ondersteunen bij het werken 
met standaarden

= om overzicht te houden van 
wat er allemaal speelt en 
bestaat 



Professionaliseren: voorbeeld A

2. Wat zijn onze ambities?

UBV beveiligings-
standaarden

Ondersteunen en 
adviseren bij 

implementatie 
standaard

Steviger 
adviseren

Communicatie 
met de 

business

3. Wat is daarvoor nodig?

Impact van 
advies 
bepalen

De business 
kunnen 

helpen met 
vragen

Verbeteren 
informatie over 

status van de 
standaard

Sturen op 
voortgang

Dashboard

ONDERWERP

ROL

1. Wat doen we al en gaat goed?

Ontwikkelen 
en beheer

Standaard in 
de etalage

Advies over 
toepassing 
standaard

Actuele 
informatie

Voor de business

RANDVOORWAARDEN



Professionaliseren: voorbeeld B

Samenhang 
referentie- 

architecturen

Samenhang borgen 
in huidige 

ketenprocessen

Samenhang en 
overzicht 

Samenwerking 
tussen sectoren

Governance

Opdrachtgever-
schap

Stimuleren 
samenwerking  

Verduidelijken 
Governance

ONDERWERP

ROL

1. Wat hebben we al en gaat goed?

De ROSA

2. Wat zijn onze ambities?

3. Wat is daarvoor nodig?

Voor het geheel

RANDVOORWAARDEN



Conclusies & vervolgacties
● Concreet gemaakt wat onze ambities zijn

● Nieuwe ambities stellen hogere eisen aan activiteiten van Edustandaard

● Volgende stap: verder uitwerken van ‘hoe’ door Bureau Edustandaard



De Standaardisatieraad wordt gevraagd...
● Te reflecteren op de notitie en de presentatie

● Het voorstel voor vervolg te bespreken


