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Agenda Architectuurraad    

   
Datum  20 januari 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; nieuwe leden & mededelingen 

• De vergadering wordt opgenomen ten behoeve van de verslaglegging 
 

13:40-14:10 2. Introductie: ketenreferentiearchitectuur gegevensplatform onderwijs 
Sprekers:  Jaap van den Berg, Jan Willem van Veen (DUO) 
Doel:  introductie ontwikkelingen mbt. deze beoogde ketenreferentiearchitectuur in 
aanloop naar  ROSA-scan   
Document:     nvt. 
Toelichting:  Met als directe aanleiding de kwesties die spelen mbt. de juridische aspecten van 
de leveringen van de zgn. 1-cijferbestanden heeft DUO op verzoek  van de Datakamer een 
schets gemaakt van een toekomstvaste architectuur voor het uitwisselen van 
(onderzoeks)gegevens. Jaap van den Berg en Jan Willem van Veen presenteren de contouren 
hiervan aan de Architectuurraad als aanloop naar een ROSA-scan. De Architectuurraad wordt 
gevraagd mee te denken en een eerste aanzet te geven hoe er kan worden samengewerkt 

  
14:10-14:30 3. Introductie ontwikkelingen bij Stichting SEM 

Spreker:  Edwin Verwoerd (Iddink, Stichting SEM) 
Doel:  informeren Architectuurraad en aanzet tot samenwerking 
Document:     nvt. (https://stichtingsem.org/default.aspx ) 
Toelichting:  Binnen de Stichting SEM wordt nagedacht over het meer op maat en 
gepersonaliseerd inrichten van het primaire leerproces van leerlingen. Edwin Verwoerd schetst 
de aanleiding, wat het inhoudt, en waar het traject nu staat. En hij geeft aan hoe men de 
samenwerking graag zou zien met Edustandaard / de Architectuurraad. 

 
14:30-14:45 4. Update voortgang vernieuwing ENTREE Federatie 

Spreker:  Hestia Monster (Kennisnet, productowner) 
Doel:  informeren 
Document:     Zie ROSA-scan ENTREE Federatie (april 2021) 

. 
14:45-14:55 Korte pauze 
  
  
14:55-15:30 
 

5. Update Revisie ROSA 
Spreker:  Brian Dommisse (Kennisnet, projectleider) 
Doel:  bijpraten Architectuurraad; vragen instemming met voortgang 
Documenten: nvt. 
 

Toelichting:  Brian praat de Architectuurraad bij over: 

• Terugkoppeling presentatie in de Standaardisatieraad (2 dec j.l.): ziet de 
Standaardisatieraad zichzelf als een soort opdrachtgever, en wat betekent dat voor de 
reviewende en aansturende rol van de Architectuurraad 

• Voortgang op hoofdlijnen; wat kan de Architectuurraad deze en de komende 
bijeenkomsten tot en met de zomer concreet verwachten 

• Uitgangspunten tav. de samenhang en governance tussen ROSA en de sector 
referentiearchitecturen (MORA, FORA, HORA) 

https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-oktober-2021/
https://stichtingsem.org/default.aspx
https://rosa.wikixl.nl/index.php/Architectuurscan_Entree_Federatie
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• Opbouwen ROSA Begrippenmodel: wat is dit precies, waarom vindt het projectteam 
Revisie dit zo belangrijk? De Architectuurraad wordt gevraagd hierop te reflecteren.  

 
15:30-15:40 6. Toevoegen principe Ethics by design: terugkoppeling uit de Standaardisatieraad 

Sprekers:  Henk Nijstad  (Bureau Edustandaard) 
Doel:  bijpraten Architectuurraad en vervolgacties   
Document:     nvt. 
 
Toelichting:   

  
15:40-16:05 7. In beheername RIO – Register Instellingen en Opleidingen (Canonieke modellen) 

Spreker:  Brian Dommisse (Kennisnet, analysegroep RIO) 
Doel:  advies over in beheername RIO canonieke modellen 

Document:     ROSA-scan RIO (sept 2016), Rosa scan Rio register en beheer 
 (juni 2018) en het advies van Bureau Edustandaard (zij bijlage) 
 

Toelichting:  Paul van Capelleveen, gemandateerd opdrachtgever Doorontwikkelen BRON, 

heeft in het najaar van 2021 middels het formele aanmeldformulier aangegeven dat de 

Projectgroep RIO als vaststellende partij van de modellen graag de canonieke modellen RIO 

formeel in beheer wil geven bij Edustandaard. Zier voor de documentatie de gebruikelijke plek 

op edustandaard.nl. 
De voorbereidingen zijn inmiddels daarvoor gestart. Bureau Edustandaard heeft op basis van 

het aanmeldformulier, gesprekken met betrokkenen, de eerder in 2016 uitgevoerde ROSA scan 

op de modellen, de laatste versie van de modellen en de implementatie van de modellen in een 

centraal register beheerd bij DUO, een advies opgesteld voor de inbeheername. De AR wordt 

gevraagd om dit advies te beoordelen en op grond daarvan te beslissen om de SR te adviseren 

de in beheer name doorgang te laten vinden al of niet onder voorwaarde van een aantal 

mogelijke condities waaraan voldaan moet worden door de indiener. 

 

NB het programma Doorontwikkelen BRON is inmiddels beëindigd. De projectgroep RIO is per 

1-1-2022 overgegaan in het Tactisch Overleg RIO (Change Advisory Board) en fungeert bij de 

overdracht van modellen naar Edustandaard als de indienende partij die op mogelijke adviezen 

en condities vanuit Edustandaard zal reageren. 
 

 
16:05-16:15 
 

8. W.v.t.t.k. & sluiting 

• Aankondiging UBV TLS versie 1.2 (Dirk) 
 

 

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

 

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

20-jan. 

14-apr. 

30-jun. 

13 okt. 

 

https://rosa.wikixl.nl/index.php/Architectuurscan_RIO
https://rosa.wikixl.nl/index.php/Architectuurscan_RIO_register_en_beheer
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/registratie-instellingen-en-opleidingen-rio/registratie-instellingen-en-opleidingen-december-2021/
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