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Agenda Architectuurraad    

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

 
13:30-13:45 1. Vaststellen agenda en verslag van de vorige keer; mededelingen 

• De vergadering wordt opgenomen ten behoeve van de verslaglegging 

• Verzoek Standaardisatieraad: maak samen met de werkgroepen een gapanalyse 
internationale standaarden vs. Afspraken bij Edustandaard (actie Bureau 
Edustandaard) 

 
13:45-14:20 2. Data: an inconvenient truth 

Sprekers:  Ronald Damhof, chief data officer bij het Ministerie van JenV 
Doel:  onderstrepen van belang van werkpakket ROSA Begrippen en ROSA 
informatiemodellen als onderdeel van ROSA Revisie. Vraag: doen we hierin genoeg, is het belang 
voldoende duidelijk? 
Voorbereiding, zie Youtube:  - Ronald Damhof - Data an inconvenient truth (presentative voor 
DANW, 2021) 
 
 
Toelichting:  Ronald Damhof heeft door eigen ervaring bij oa. de Belastingdienst gezien hoe 
belangrijk een goede en goed beheerde data-architectuur is, en wat er (op langere termijn) mis 
gaat bij een dataschuld. De Architectuurraad wordt gevraagd: is het belang van een goede 
data-architectuur in de onderwijsketens voldoende helder en heeft dat voldoende prioriteit? 
Doen de activiteiten die we oa. in ROSA Revisie, AMIGO-aanpak, in afspraken zoals OOAPI 
hierin uitvoeren, hier recht aan? Of is aanscherping nodig. 
 

  
14:20-14:50 3. Update ROSA Revisie-project 

Sprekers:  Brian Dommisse, Remco de Boer, Joeri van Es (Kennisnet) 
Doel:  akkoord met de voortgang, akkoord met contouren van oplevering bij project-einde 
(sept 2022) 
Document:    Notitie over de voortgang; notitie over  
 
Toelichting:  zie notitie. Het project kent op dit moment een formeel einde op 30 september 2022. 
De Architectuurraad wordt gevraagd zich een goed beeld te vormen wat er dan allemaal 
opgeleverd is en of dat conform de verwachtingen is. 
 
Daarnaast wordt de Architectuurraad gevraagd te reflecteren op een notitie over de wens van de 
SRA’s (MORA, FORA, HORA) om het ROSA-begrippenmodel als uitgangspunt te nemen voor 
hun eigen begrippenkaders en de randvoorwaarden die nodig zijn voor goed beheer en de 
mogelijkheden om in de tooling samen te werken (eigen begrippen te beheren, in samenhang 
met de ROSA begrippen). Dit kan gaan leiden tot een advies aan de Standaardisatieraad, het 
realiseren van ondersteunende tooling en het inrichten van samenwerkingsomgevingen en 
beheerafspraken. 
 
Het aangepaste metamodel plus uitleg vindt u in de wiki: 
https://rosa2.wikixl.nl/index.php/ROSA_metamodel. 
 

14:50-15:10 4. Update Ontwikkeling ketenarchitectuur Onderwijsgegevensplatform; Datahub (DUO) 
 

Sprekers:  Jan-Willem van Veen, Ruben Kroon (DUO) 
Doel:  informeren over de ontwikkelingen 

https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/?edu_orderby=meta_value_num&edu_werkgroep%5b%5d=561
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaxD_3ZeP0B0&data=04%7C01%7C%7C3d2cec5b6aee49ae572808da06606900%7C243289eec91844e299789e16bb2e2c6d%7C0%7C0%7C637829309283058218%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=rTuc%2FnxvKxWCtGI9dfI82z73f8%2B2sZIb0Aw4xmNjSh0%3D&reserved=0
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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Document:    - 
 
Toelichting:  Jan-Willem van Veen praat de Architectuurraad bij over de ontwikkelingen sinds de 
laatste Architectuurraad, oa. over de gesprekken met RDM (Research Data Management – 
onderdeel HOSA). Op tal van plekken in de onderwijsketens lijken vergelijkbare kwesties te 
spelen die ten grondslag liggen aan de wens om hiervoor een ketenarchitectuur te ontwikkelen. 
Daarnaast zal Ruben Kroon als projectleider van het Datahub-traject bij DUO een korte 
demo/toelichting te geven van het project met daarin ook o.a. de ervaringen met compliance in 
het kader van anonimiseren, pseudonimiseren en synthetiseren. 

  
15:10-15:20 Pauze 
  
15:20-15:40 HOSA-Toegang, EduID en de Europese lijn; update Toegang in ROSA 

 
Sprekers:  Peter Leijnse (SURF), Bram Gaakeer (OCW, vz. werkgroep Toegang) 
Doel:  advies gevraagd over de in beheer name van nieuwe versie CS ROSA 
Document:     nvt. 
 
Toelichting:  Peter Leijnse (SURF) start met een toelichting op HOSA IAA en eduID. Hij neemt 
ook de jongste Europese ontwikkelingen mee die van invloed zijn. Bram neemt het stokje over: 

• Toelichting op doelstelling, proces en resultaten werkgroep Toegang. Waarbij ook wordt 
aandacht wordt besteed aan de aansluiting bij redesign ROSA, sectorarchitecturen en 
andere werkgroepen. 

• Aangeven hoe aanpak Toegang gebruikt kan worden om antwoord te geven op 
bestuurlijke vragen, met als concrete casus hoe sluiten Europese standaarden aan op 
eduID. 

Via de nieuwe wiki-in-opbouw van ROSA Revisie krijgt u al een inkijkje over Toegang in de 
nieuwe opzet: https://rosa2.wikixl.nl/index.php/Hoofdpagina (IV-domein Toegang) 

 
15:40-16:00 
 

5. Afspraak: Uitwisseling summatieve toetsresultaten VO 
Spreker:  Robin van Rootseler (MEVD), Jos van der Arend (Kennisnet) 
Doel:  informeren, input vragen op enkele architectuuraspecten 
Documenten: - 
 

Toelichting:  Deze afspraak vanuit de Leermiddelenketen (Edu-K) is wederom een 

schoolvoorbeeld van het ontwikkelen van uitwisselspecificaties op basis van de AMIGO-aanpak. 

Robin en Jos lichten deze afspraak toe, en tippen belangrijke discussiepunten mbt. het 

architectuurperspectief aan. De afspraak kunt u inmiddels vinden op 

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/summatieve-toetsresultaten-vo/summatieve-

toetsresultaten-vo-1-0/ en is op dit moment beschikbaar voor review/consultatie. Dit alles 

vooruitlopend op de ROSA-scan die na de zomer zal volgen. 
  
  
16:00-16:15 6. Update SEM Ecosysteem 

Spreker:  Edwin Verwoerd (Iddink, SEM Ecosysteem); Bureau Edustandaard 
Doel:  informeren over inhoud, plannen en Edustandaard-proces 

Document:    memo wordt nagezonden 
 

Toelichting:  In vervolg op de presentatie door Edwin Verwoerd van het SEM Ecosysteem in 

de Architectuurraad van januari 2022 is een samenwerking gestart met het ROSA Revisie-team 

gericht op de processen mbt. distributie, toegang, gebruik etc van leermiddelen – een domein 

dat flink overlapt met oa. de afspraak Distributie en Toegang. Het team van SEM Ecosysteem 

is daarnaast verder gegaan met de uitwerking van de afspraak en heeft die recent formeel 

https://rosa2.wikixl.nl/index.php/Hoofdpagina
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/summatieve-toetsresultaten-vo/summatieve-toetsresultaten-vo-1-0/
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/summatieve-toetsresultaten-vo/summatieve-toetsresultaten-vo-1-0/
https://www.edustandaard.nl/afspraak-summatieve-toetsresultaten-vo-ter-review/
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aangemeld bij Edustandaard. Edwin Verwoerd zal namens het team van SEM Ecosysteem de 

Architectuurraad bijpraten. Bureau Edustandaard geeft de stappen in het proces voor in beheer 

name van een nieuwe afspraak (ROSA-scan, etc). 
 

16:15-16:25 
 

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

• Nieuws van EU-Digitaal: Once Only Principle (Implementing Act) 
• Willen we weer fysiek vergaderen ipv. Online? 

• Certificeringsschema ROSA formeel in beheer genomen (Standaardisatieraad, 16 juni) 

• Idem: uitbreiden statussen en gebruiksadvies van afspraken 

 

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

 

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

13 okt. 

 


