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Agenda
1.
2.
3.
4.

Opening en mededelingen
Vaststellen verslag vorig overleg en actiepunten
Verslag 25 november 2021 & acties
Vervolg ROSA scan kaders (principes)

1. Opening en mededelingen
Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Vaststellen verslag en actiepunten
2.1. Verslag
Er is vorige keer geen verslag opgesteld. Er waren geen wijzigingen rond de actiepunten.

2.2. Actiepunten
Actiepunt #5 Voorstel om aanpak uit te breiden met autorisatie rollen en het proxy
model (Erwin)
 Geen voorderingen
Actiepunt #8: Kaders voor thema toegang ontwikkelen tbv ROSA scan. (Bram/Erwin)
 Agendapunt
Actiepunt #19: Nadat kaders zijn opgesteld gaan we nog eens door attributentabel,
welke tributen zijn wanneer nodig
 Wordt na principes document geëvalueerd.
Actiepunt #20: Aan de attributentabel ook de doelen (Audit)Logging en Support
toevoegen
 Wordt met #19 meegenomen
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3. ROSA scan – Principes en ontwerpeisen toegang
Proces
De werkgroep vraagt om een duidelijker proces te volgen en meer structuur aan te brengen
in de werkgroep omgeving. Er is gewezen op het feit dat meerdere versies va het
kaderdocument geplaatst waren. Dit had 2 oorzaken. Het document stond zal bij de
vergaderingen als de mijlpaalproducten. Daarnaast is de HOSA terugkoppeling in een apart
document gezet. Hiervoor zijn de volgende afspraken gemaakt:
 De werkgroep beheert het documenten stelt vast wie een review moet doen.
 In het document worden de status, scope en het proces opgenomen. Brian zal hier
hier samen met Erwin invulling aan geven (actiepunt #22). Mede o.b.v. deze inleiding
wordt ook de informatie op Edustandaard geactualiseerd. Tevens zal gemigreerd
worden naar de TEAMS omgeving. Daar zal de nieuwe structuur ingericht worden
(actiepunt #23).
Voor het eerstvolgend overleg zullen Erwin en Bram een 0.6 versie opstellen en de delen
waarin de opmerkingen worden verwerkt die tijdens dit overleg zijn besproken. Op basis van
deze versie vindt afstemming plaats met revisie ROSA en wordt gekeken naar de aansluiting
met de sectorarchitecturen. Op basis hiervan wordt toegewerkt naar een 1.0 versie die past
in de structuur van ROSA 4.0. De planning is om rond de zomer ROSA 4.0 vast te stellen.
Gelijk hiermee zal versie 1.0 van principes en ontwerpeisen toegang door de
Architectuurraad vastgesteld moeten worden.
In het document wordt verwezen naar een nieuw document van Regie op Gegevens. Dit
document is nog niet met de leden gedeeld. Er zal een referentie naar het document
opgenomen worden.
Revisie ROSA
Er is een terugkoppeling gegeven over voortgang rond project Revisie ROSA. Er is gestart
om een vergelijking te maken tussen twee centrale voorzieningen (Entree Federatie en
SURFconext) die bij toegang gebruikt worden. Met de vergelijking wil men meer inzicht
krijgen wat overeenkomstige basisfuncties zijn van deze voorzieningen en waar deze
verschillen (en waarom). Daarnaast zijn afspraken gemaakt om te onderzoeken hoe de
Toegang kaders meegenomen kunnen worden met Revisie Rosa.
Aansluiting HOSA
Het doel van revisie ROSA is dat er een betere aansluiting komt tussen ROSA en de
sectorarchitecturen. Het streven is vanuit de sectorarchitecturen te verwijzen naar de ROSA
en waar mogelijk dezelfde modellen te gebruiken. Dit betekent dat wij moeten onderzoeken
hoe de sectorarchitecturen aansluiten op de principes en ontwerpeisen van toegang.
Volgende keer wordt de HOSA door Tom toegelicht. De HOSA is gericht op de toekomst
(+10 jaar). Hij gaat ook kijken in hoeverre het document hier (concrete) raakvlakken mee
heeft. Na de presentatie gaan wij kijken of het mogelijk is om een mapping te maken tussen
onze kaders en de HOSA kaders. Als voorbeeld gebruiken wij eduID en SURFconext. We
hebben zo een mapping op bestaande inrichting zoals de federaties (revisie ROSA) en een
meer recente inrichtingsvorm op basis van eduID. Peter gaat kijken in hoeverre een check
op de generieke functies mogelijk is (actiepunt #21). Hierna.
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4. Rondvraag & afsluiting
Er wordt afgesproken om een overleg in re plannen voor iedere 3e donderdagmiddag. Het
volgende overleg is op 27 januari 2022 van 15:00 tot 17:00 uur. Op de agenda staan dan de
volgende onderwerpen:








Opening en mededelingen
Vaststellen verslag vorig overleg en actiepunten
Verslag 16 december 2021 & acties
Toelichting HOSA (Tom)
Aansluiting met HOSA
Voortgang Revisie ROSA en verwerking onderdelen Principes en Ontwerpeisen
Nieuwe versie ROSA scan principes

5. Actielijst
#
5
8

19
20
21
22
23

Omschrijving
Voorstel om aanpak uit te breiden met
autorisatie rollen en het proxy model
Kaders voor thema toegang ontwikkelen tbv
ROSA scan. We beginnen met principes en we
gaan bij voorkeur gebruik maken van bestaande
principes voor toegang
Nadat kaders zijn opgesteld gaan we nog eens
door attributentabel, welke tributen zijn wanneer
nodig
Aan de attributentabel ook de doelen
(Audit)Logging en Support toevoegen
Check eduID op de generieke functies van
Principes en ontwerpeisen
De status van het Principes en ontwerpeisen
document en het proces beschrijven (in doc en
Edustandaard)
TEAMS omgeving en nieuwe structuur

Status
Open

Einddatum

Actie-houder
Erwin

Loopt

Bram en Erwin

Open

WG

Open

Erwin

Open

Peter

Open

Brian/Erwin

Open

Brian/Erwin/
Bram

BES = Bureau Edustandaard
Grijs = afgehandeld of vervallen
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