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Agenda Architectuurraad    

   
Datum  14 april 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 
 

13:40-14:10 2. ROSA-scan + scope: ketenarchitectuur onderwijsgegevensplatform 
Sprekers:  Jaap van den Berg, Jan Willem van Veen (DUO); Remco de Boer, Joeri van Es 
(Bureau Edustandaard) 
Doel:  advies obv. de ROSA-scan aan de Datakamer, aangevuld met een advies over de 
scope en de aard van de gegevens, functionele scope; verzoek tav. oprichtingen werkgroep voor 
het ontwikkelen van deze ketenarchitectuur 
Document:     ROSA-scan en memo over de scope 
 
Toelichting:  In de bijeenkomst van januari j.l. hebben Jaap van den Berg en Jan Willem van 
Veen (beide van DUO) namens de Datakamer de contouren gepresenteerd van een nog te 
ontwikkelen ketenarchitectuur voor een onderwijsgegevensplatform. In deze bijeenkomst wordt 
hierover een advies gevraagd van de Architectuurraad aan de hand van de ROSA-scan. Tevens 
wordt de Architectuurraad gevraagd een uitspraak te doen over de scope en te reageren op een 
voorstel over het vervolg. Dit pakket van adviezen wordt aangeboden aan de Datakamer in mei 
en zal ook zijn weg vinden naar de Standaardisatieraad. 

  
14:10-15:00 3. Update ROSA Revisie-project 

Sprekers:  Remco de Boer, Joeri van Es, Jacob Molenaar (Kennisnet) 
Doel:  kennis nemen van voortgang (advies); akkoord met metanmodel 
Document:   Notitie over de voortgang; opzet ROSA-begrippenmodel en voorstel format voor 
ROSA-begrippen 
 
Toelichting:  Met de afwezigheid van projectleider Brian Dommisse wordt de Architectuurraad 
bijgepraat over: 

• Metamodel van de ROSA 
o Toelichting aanpassingen nav kaders/ontwerppatronen van Toegang/Regie op 

Gegevens 
o Vaststellen van deze versie   

• ROSA Begrippenmodel 
o Terugkoppeling besluiten uit Standaardisatieraad 
o SKOS/DC sjabloon toelichten en vaststellen 
o Eerste vulling: overzicht van de bronnen die in scope zijn (waaronder DUO 

Gegevenswoordenboek, input uit de AMIGO-trajecten, Edukoppeling en Toegang 
begrippen) 

• Update samenhang tussen ROSA en de SRA’s (sector referentiearchitecturen) 
o Uitkomsten governance-sessie 

• Voortgang en vooruitblik 
 
Het aangepaste metamodel plus uitleg vindt u in de wiki: 
https://rosa2.wikixl.nl/index.php/ROSA_metamodel. 
 

  
15:00-15:10 Pauze 
  

https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-januari-2022/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frosa2.wikixl.nl%2Findex.php%2FROSA_metamodel&data=04%7C01%7C%7C0ed8649706704537bb0908da192b5707%7C243289eec91844e299789e16bb2e2c6d%7C0%7C0%7C637849971182120111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OlD8JWTG1VJcV38y3ssIjk2bd28pIJ9Tlrti1ASyDv0%3D&reserved=0
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8 december 2013  2/2 

   

15:10-15:25 4. Adviesaanvraag nieuwe versie Certificeringsschema ROSA 2022 
Sprekers:  Jordy van den Elshout (Kennisnet, bij afwezigheid Dirk Linden) 
Doel:  advies gevraagd over de in beheer name van nieuwe versie CS ROSA 
Document:     nvt. 
 
Toelichting:  namens de werkgroep presenteert Jordy van den Elshout van Kennisnet de 
nieuwe versie van het Certificeringsschema ROSA. Het betreft een aantal belangrijke 
kosmetische verbeteringen die het gebruik vergemakkelijken. De Architectuurraad wordt 
gevraagd hierover een advies te formuleren aan de Standaardisatieraad. 
 

De nieuwste versie kunt u (binnenkort) vinden op: 

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/certificeringsschema-informatiebeveiliging-

en-privacy-rosa/certificeringsschema-informatiebeveiliging-en-privacy-rosa/ 
15:25-15:40 
 

5. Update Edu-K Attributenbeleid 
Spreker:  Tonny Plas, secretaris Edu-K 
Doel:  bijpraten Architectuurraad over vervolg 
Documenten: ROSA scan van oktober 2020 
 

Toelichting:  In oktober 2020 heeft de Architectuurraad aan de hand van een ROSA-scan 

advies gegeven over het Attributenbeleid versie 1.1 in samenspraak met Tonny Plas, secretaris 

van Edu-K. In vervolg hierop hebben diverse leden van de Architectuurraad en de werkgroep 

Toegang in Edu-K verband advies gegeven over hoe hiermee verder te gaan. Op tafel lag de al 

lang in de lucht hangende realtime attributenuitwisseling, waarvoor in het najaar van 2021 een 

notitie is opgesteld in opdracht van Edu-K. Tonny Plas praat de Architectuurraad bij over de 

(langere termijn) plannen hierover, en over de te zetten stappen op de kortere termijn. De 

Architectuurraad wordt gevraagd hierop te reflecteren. 
  
  
15:40-16:00 6. Voorstel uitbreiden statussen en gebruiksadvies van afspraken 

Spreker:  Bureau Edustandaard 
Doel:  advies over nieuwe statussen en gebruiksadvies van afspraken 

Document:    memo wordt nagezonden 
 

Toelichting:  Gebruikers van afspraken van Edustandaard geven aan dat ze behoefte hebben 

aan duidelijker informatie over de status van een afspraak en het gebruiksadvies. Bijv. wordt 

naast aanbevolen nu ook veelvuldig ‘pas toe of leg uit’ gebruikt (bijv. bij de RIO Canonieke 

Modellen bij alle werkingsgebieden en toepassingsgebieden), terwijl deze gebruiksadviezen 

geen formele basis kennen. Bureau Edustandaard doet een voorstel. 
 

16:00-16:05 
 

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

• Willen we weer fysiek vergaderen ipv. Online? 

• Volgende bijeenkomst 30 juni: presentatie Data – an inconvenient truth door Ronald 
Damhof (CDO Min. van Jusitie & Veiligheid) 

 

Vergaderdata 2022 (donderdagmiddag 13:30 – 16:30 uur):  

 

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

30-jun. 

13 okt. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=axD_3ZeP0B0

