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Agenda Architectuurraad    

   
Datum  10 november 2022 
Tijd  13:30 – 16:30 uur 
Locatie  Online, zie Teams-uitnodiging 
   

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

• De vergadering wordt opgenomen ten behoeve van de verslaglegging 

• Nieuw lid: Joël de Bruijn namens de MOSA/MBO 
 

13:40-14:00 2. ROSA-scan: Summatieve Toetsresultaten VO 
Sprekers:  Robin van Rootseler (MEVW), Remco de Boer en Joeri van Es (Bureau 
Edustandaard) 
Doel:  Advies over in beheername 
Document:    ROSA-scan meegestuurd. 
 
Toelichting:  In onze vorige bijeenkomst in juni 2022 hebben Robin van Rootseler (MEVW) en 
Jos van der Arend (Kennisnet) een introductie gegeven op deze nieuw ontwikkelde afspraak 
onder de vlag van Edu-K – ontwikkeld op basis van de AMIGO-aanpak. U vindt hier hun 
presentatie. Inmiddels is deze afspraak formeel aangemeld voor in beheername bij 
Edustandaard: https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/summatieve-toetsresultaten-
vo/summatieve-toetsresultaten-vo-1-0/. De Architectuurraad wordt gevraagd hierover te 
adviseren aan de Standaardisatieraad. 

 
  
14:00-14:30 3. ROSA-scan: SEM Ecosysteem versie 1.2 

Sprekers:  Koen Voermans (projectleider Vereenvoudiging leermiddelenketen bij Stichting 
SEM), Remco de Boer (Bureau Edustandaard) 
Doel:  Advies geven over de ontwikkelde afspraak 
Document:    ROSA-scan meegestuurd. 
 
Toelichting:  In onze vergaderingen heeft Edwin Verwoerd al diverse keren de Architectuurraad 
bijgepraat over de ontwikkelingen voor het vereenvoudigen van de leermiddelenketen bij 
Stichting SEM. Deze afspraak betreft de uitwisseling van de relevante data voor het verwerven 
en gebruiken van digitale leermiddelen door scholen, leraren en leerlingen in het primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Dit nieuwe ecosysteem 
wordt ontwikkeld door leveranciers die aangesloten zijn bij Stichting SEM, en mogelijk gaat dit 
een rol spelen in het Groeifonds traject van Edu-V. 
Inmiddels is er eind juni j.l een afspraak vastgesteld door het project (versie 1.2) en deze is 
aangeboden bij Edustandaard: https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/sem-
ecosysteem/sem-ecosysteem-1-2/  . De Architectuurraad wordt verzocht hierover te adviseren 
op basis van de ROSA-scan. 
 
 

14:30-15:00 4. Advies t.a.v. positionering Edustandaard in Groeifonds (GF) governance 
 

Sprekers:  Bram Gaakeer (OCW) 
Doel:  informeren over de ontwikkelingen, reflectie vanuit de Architectuurraad 
Document:    Notitie over de positionering (wordt separaat verstuurd) 
 
Toelichting:  In de diverse sectoren zijn de Groeifonds (GF)-programma’s aan het opstarten. 
Vanuit de Informatiekamer en de Standaardisatieraad wordt nagedacht over de governance op 
deze programma’s vanuit het oogpunt van standaarden en architectuur: het sturen op de kwaliteit 
en samenhang van de digitale infrastructuur die zal ontstaan onder invloed van de grote GF-
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programma’s. Men wil graag bereiken dat samen met de GF’s een onderwijsbrede digitale 
infrastructuur ontstaat die toekomstvast en interoperabel is, samenhang heeft over alle 
onderwijssectoren heen, met compliancy aan EU-wet- en regelgeving. De Standaardisatieraad 
heeft hierover een advies geschreven richting de Informatiekamer waarbij de ROSA samen met 
de andere onderwijs referentie & doelarchitecturen een centrale rol spelen als kwaliteitskader, en 
het standaardisatieproces wordt gevolgd bij Edustandaard. 
De Architectuurraad wordt gevraagd hierop te reflecteren: is dit een goed idee, wat is daarvoor 
nodig, wat zijn aandachtspunten en knelpunten, hoe kunnen de GF’s zo goed mogelijk worden 
ondersteund en wat betekent dat voor de rol van de Architectuurraad samen met haar 
werkgroepen zoals QA-team, werkgroep Samenhang, werkgroep Toegang. 

  
15:00-15:10 Pauze 
  
15:10-15:40 Afronding project ROSA Revisie  

 
Sprekers:  Brian Dommisse (projectleider ROSA Revisie, Kennisnet) 
Doel:  Advies geven over afronding van het project, waaronder goedkeuring publicatie 
vernieuwde ROSA 
Document:     Samenstelling gremia tbv beheer ROSA 

https://rosa2.wikixl.nl/index.php/Hoofdpagina 

https://rosa2.wikixl.nl/index.php/Beheerproces 

 

Toelichting:  Het project ROSA Revisie is welbekend bij de Architectuurraad en heeft de 

afgelopen anderhalf jaar steeds op de agenda gestaan. De eindfase is genaderd en het project 

werkt toe naar decharge in de Standaardisatieraad bijeenkomst op 8 december a.s. 

Op 8 september j.l is er nog een extra werksessie georganiseerd om de Architectuurraad goed 

bekend te maken met de inhoud van de nieuwe ROSA-wiki en om de 

projectdeliverables gezamenlijk door te spreken. 

 

Brian Dommisse vraagt namens het kernteam Revisie ROSA de formele instemming of de 

versie van de ROSA zoals die nu is opgeleverd voldoende body heeft om formeel te kunnen 

publiceren als de nieuwe ROSA. Verder wordt gevraagd of de AR instemt met de inrichting 

van de gremia die bij beheer en onderhoud van de ROSA betrokken worden (Beheerteam 

ROSA, werkgroep Samenhang, QA-team en het redactieteam ROSA-Begrippenmodel); is 

helder wat we van elk kunnen verwachten, en is helder en logisch wie er aan deelneemt? Hij 

zal ook een eerste versie van de backlog presenteren waarin een overzicht van de losse eindjes 

uit het project is opgenomen. De vraag aan de AR is of die een prioritering kan aanbrengen in 

de backlog op basis waarvan de werkzaamheden in de beheer- en onderhoudsfase gepland 

kunnen worden. 

 

De vernieuwde ROSA-wiki vindt staat nu nog op deze plek: 

https://rosa2.wikixl.nl/index.php/Hoofdpagina. Als er een akkoord wordt gegeven dan gaat die 

verhuizen naar de bestaande URL van de ROSA en zal de “oude” ROSA niet meer 

benaderbaar zijn.  

V.w.b. de inrichting van het beheer is de volgende pagina relevant: 

https://rosa2.wikixl.nl/index.php/Beheerproces. Het voorstel voor de personele samenstelling 

van de verschillende gremia vindt u in een bijgevoegde notitie. Aan de AR wordt gevraagd of 

zij daarmee kunnen instemmen en/of zij zelf of collega’s uit hun achterban een rol willen 

spelen in deze gremia. 
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Voor de volledigheid vindt u hier het oorspronkelijke projectplan met de werkpakketten en de 

deliverables. 
 

 
15:40-16:05 
 

5. Introductie : MBO Resultaatuitwisseling (OKE) 
Spreker:  Ronald Ham (SURF), Jos van der Arend (Kennisnet) 
Doel:  Informatief 
Documenten: - 
 

Toelichting:  In het MBO is sinds begin 2022 hard gewerkt aan een behoefte van het onderwijs:  

standaardisatie van koppelvlakken t.b.v. uitwisseling van gegevens (persoons, planning & 

rooster, resultaten en procesverbaal) tussen SIS- en Examenleveranciers. Deze afspraak wordt 

ook geduid met OKE (Onderwijs Koppelvlakken Examinering), waarbij een uitgangspunt is deze 

te baseren op de OOAPI-afspraak. Bij het ontwikkelen is de AMIGO-aanpak van Edustandaard 

toegepast. Inmiddels zijn enkele koppelvlakken uitgewerkt en is de bouw hiervan gestart. 

Ronald Ham en Jos van der Arend praten de Architectuurraad hierover bij. 
  
  
16:05-16:25 6. ROSA-scan: FDE-set versie 1.2 

Spreker:  Edwin Verwoerd (Iddink, VDOD) Jos van der Arend (Kennisnet), Dennis Heringa 
(KN) / Joeri van Es (Bureau Edustandaard) 
Doel:  advies over nieuwe versie van afspraak 
Document:    ROSA-scan wordt nagestuurd. 
 
Toelichting:  In onze bijeenkomst van oktober 2021 is versie 1.1 van de FDE-set besproken en 
van advies voorzien richting Standaardisatieraad: 
https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-oktober-
2021/ . Inmiddels is versie 1.2 ontwikkeld – wederom met de AMIGO-aanpak - en aangeboden 
voor in beheername. De Architectuurraad wordt gevraagd ook hierover te adviseren aan de 
hand van de ROSA-scan. 
 
 

16:25-16:30 
 

7. W.v.t.t.k. & sluiting 

• OOAPI versie 5 is aangemeld voor in beheername 

• ROSA-scans in de pijplijn: 
i. Dienst Verwerkersovereenkomsten 
ii. OSR (Kennisnet) 
iii. Dataplatform PO/VO (ovb.) 
iv. MBO Resultaatuitwisseling (OKE) 

 

Architectuurraad (donderdagmiddag 13:30 - 16:30 uur) 

2-2-2023 

20-4-2023 

29-6-2023 

12-10-2023 
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