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Samenstelling gremia beheer en onderhoud ROSA 
 
Na het beëindigen van het project Revisie ROSA gaat nu de beheer- en onderhoudsfase in. De opzet 
voor het beheer is reeds eerder afgestemd in de Architectuurraad en de Standaardisatieraad. De opzet 
is verwerkt in het beheerproces. 
In die opzet hebben we een aantal gremia opgenomen die we nodig achten om het beheer van de ROSA 
en de samenwerking met de SRA's te kunnen continueren na de projectfase. De taken van die gremia in 
het beheerproces zijn onderdeel van het beheerproces. 
Zie verder: https://rosa2.wikixl.nl/index.php/Beheerproces. 
 
Beheer en onderhoud ROSA 
 

• ROSA Beheerteam:  
o Samenstelling: Remco de Boer (ArchiXL/Edustandaard), Dennis Herringa, Erik Borgers 

(Kennisnet/CTO Office)), nog te benoemen architect (Surf). Coördinator Brian Dommisse 
(Kennisnet/CTO office). 

o Profiel: expert in 1 of meerdere architectuurgebieden, bekend zijn met de ROSA en 
andere architecturen, bekend zijn met en kunnen werken/modelleren in Archi(mate), 
kunnen werken in wiki’s. 

o Tijdbeslag: 1 dag per week. Teamoverleg minimaal 1x in de maand 2 uur, in de eerste 6 
maanden na oplevering project zal dat tweewekelijks zijn. 

• Redactieteam ROSA Begrippenmodel:   
o Samenstelling: Maarten de Niet (FORA), Jos van der Arend (Bureau Edustandaard), 

Gerald Groot Roessink / Ellen Roeper (DUO), Coördinator Brian Dommisse 
(Kennisnet/CTO office). 

o Profiel: bekendheid met terminologie onderwijsveld en met architectuur, kunnen 
beschrijven van begrippen conform SKOS/Dublin Core, kunnen werken in semantische 
wiki’s.  

o Tijdbeslag: 4 uur per week. Teamoverleg minimaal 1x in de maand 2 uur, in de eerste 6 
maanden na oplevering project zal dat soms vaker nodig zijn, vanwege integratie KOI, 
modellen uit AMIGO en toevoegen nieuwe externe begrippensets (van SLO, SBB, DUO). 

• Het Quality Assurance-team (QA-team): 
o Samenstelling: Maarten de Niet (FORA), Leon Sprooten en Bas Kruijswijk (MORA), Joël 

de Bruin (MOSA), Marc Beerenschot en Mark de Jong (HORA, HOSA), Gerald Groot 
Roessink en Yassine Lamchachti (DUO), Bram Gaakeer (OCW, Informatiebeleid), 
aangevuld met de leden van het ROSA Beheerteam en Redactieteam ROSA 
Begrippenmodel. Coördinatie en verslaglegging wordt verzorgd door het ROSA 
Beheerteam. 

o Profiel: vertegenwoordigt een SRA of een bij de AR/SR van Edustandaard betrokken 
partij, bekend met de ROSA en de afspraken die rondom de ROSA gelden, is in staat 
onderdelen inhoudelijk te beoordelen of kan daar experts bij betrekken uit de eigen 
achterban. 

o Tijdbeslag: 4 tot 5 keer per jaar een bijeenkomst (online) van 2 uur, idealiter telkens 2 
weken voorafgaand aan de Architectuurraad. 

• Architectuurraad Edustandaard 

• Standaardisatieraad Edustandaard 

https://rosa2.wikixl.nl/index.php/Beheerproces
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Werkgroep Samenhang 
 
Naast werkzaamheden die gericht zijn op het beheer en onderhoud van de ROSA zelf, is ook de 
Werkgroep Samenhang ingericht om met name de samenhang tussen ROSA en andere 
onderwijsarchitecturen (sectorale referentiearchitecturen en doelarchitecturen) te bevorderen. De 
missie van de werkgroep Samenhang is dat de vertegenwoordigde sector- en referentiearchitecturen 
naadloos op elkaar aa sluiten. In de ROSA wiki zal aandacht besteed worden aan de activiteiten en 
producten van die werkgroep (o.a. via 
https://rosa2.wikixl.nl/index.php/Samenhang_met_andere_architecturen). 

• Samenstelling: Tom van Veen (HOSA), Bas Kruiswijk (MORA), Maarten de Niet (FORA), Remco de 
Boer (ROSA), René Schenk (HORA), Joël de Bruijn (MOSA) 

• Profiel:  Is betrokken bij en vertegenwoordigt een sectorale referentiearchitectuur, 
doelarchitectuur of ketenreferentiearchitectuur in het onderwijs. 

• Tijdbeslag: ongeveer 1 keer per 2 maanden een werkgroepbijeenkomst. Uit deze bijeenkomst 
kunnen inhoudelijke vervolgbijeenkomsten komen die een specifiek onderwerp behandelen. 

 
Open deelname 
 
In principe staat deelname aan de genoemde gremia open voor alle direct betrokkenen bij Edustandaard 
conform de uitgangspunten van het beheer van open standaarden en architecturen. 
 
De Architectuurraad is bij de start van het project Revisie ROSA expliciet gevraagd of er leden waren die 
zitting wilden nemen in het QA-team, waarbij een afvaardiging vanuit de SRA’s een vereiste was.  Voor 
de beheerfase willen we deze nogmaals voorgeleggen aan de Architectuurraad en de 
Standaardisatieraad. 
 
Gevraagd besluit 
 

• De Standaardisatieraad stemt in met de samenstelling van de diverse gremia en/of doet 
voorstellen voor een andere samenstelling/profiel. 

 

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

