
 

Agenda Standaardisatieraad 
 

Datum:  Donderdag 8 december, 9:00 – 11:00 uur 

Locatie: MS Teams (online) 

Afwezig:  - 

 

 

1. Opening [1’] 

Vaststellen agenda 

I.v.m. een volgende afspraak van de gastspreker, start de agenda op zijn verzoek met de in 

beheername van een nieuwe standaard voor summatieve toetsresultaten. 

 

2. VO-resultaatuitwisseling [15’] 

Gastspreker: Robin van Rootseler (MEVW) 

 

Dit agendapunt betreft een nieuwe standaard/afspraak t.a.v. de summatieve toetsresultaten. 

Voorliggende afspraak voor in beheername gaat zowel over de functionele als technische invulling 

van het uitwisselen van summatieve toetsresultaten in het voortgezet onderwijs. De afspraak 

maakt een koppeling mogelijk waarmee summatieve toetsresultaten vanuit een toetsapplicatie 

kunnen technisch (niet meer handmatig) worden overgebracht naar een resultaatverwerkend 

systeem (bijv. leerlingadministratiesysteem). De afspraak is ontwikkeld binnen de Edu-K 

werkgroep ‘vo resultaatuitwisseling’. 

Robin van Rootseler (MEVW) zal de betekenis en meerwaarde van deze nieuwe standaard kort 

toelichten.  
 

▪ Bijlage 1a: Oplegnotitie summatieve toetsresultaten vo 1.0  

▪ Bijlage 1b: Advies van bureau Edustandaard summatieve toetsresultaten vo 1.0 

▪ Bijlage 1c: Aanmeldformulier afspraak bij Edustandaard 

 

Beoogd resultaat 
▪ De Standaardisatieraad neemt de nieuwe standaard Summatieve toetsresultaten vo 

1.0 in beheer. 

 

 

3. Mededelingen [15’]  

- Terugkoppeling Informatiekamer 

o In de Informatiekamer van 16 november jl. is het advies vanuit 

Standaardisatieraad t.a.v. de positionering van Edustandaard besproken. Aan 

Fons wordt gevraagd een terugkoppeling te geven van de conclusies en 

vervolgstappen.  

- Update bestuurlijke vertegenwoordiging PO-Raad, VO-raad 

o Sinds het vertrek van Jeffrey Hietbrink uit de Standaardisatieraad, hebben de PO-

Raad en VO-raad nog geen vervanger aangewezen. De voorzitter zal een update 

geven van zijn gesprekken met beide sectorraden.  

 

Vaststellen verslag 

▪ Bijlage 2a: Conceptverslag Standaardisatieraad 8-9-2022 

▪ Bijlage 2b: Conceptverslag Standaardisatieraad 27-10-2022 

 

 

Actiepunten vorige (reguliere) vergadering 8-9-2022 

 

1 Rondsturen van de presentatie van Ronald aan alle leden van de SR. Gedaan 



 

2 De nieuwe voorzitter zal de PO-Raad en VO-raad blijven attenderen op 

het belang van bestuurlijke vertegenwoordiging in de SR. 

Open 

3 De reactie vanuit Edu-V op de brief iz positionering Edustandaard zal in 

de volgende vergadering worden geagendeerd. 

Gedaan 

4 Agenderen in de volgende vergadering hoe de Standaardisatieraad 

betrokken wil worden bij vervolgacties rond de ROSA. 

Staat 8 dec op de 

agenda 

5 Het projectteam ROSA Revisie biedt een voorstel voor beheer van de 

nieuwe ROSA aan ter besluitvorming in de volgende bijeenkomst van de 

Standaardisatieraad (december 2022), inclusief uitgewerkt plan (missie, 

scope, doelstellingen, bemensing, etc) voor de nieuw te vormen 

werkgroepen. 

Staat 8 dec op de 

agenda 

6 Fons Dingelstad gaat met bureau Edustandaard en de beide verkenners 

van DUO in gesprek over een plan van aanpak en het operationaliseren 

van de verkenning naar het creëren van een kennisplatform om te 

komen tot een overzicht van ontwikkelingen inzake het uitwisselen van 

en moderniseren van platforms inzake het beschikbaar stellen van 

onderwijsdata. 

Open 

7 De secretaris plant een tussenvergadering in de tweede helft oktober om 

de positionering van Edustandaard op het gebied van standaardisatie en 

architectuur binnen de groeifondsvoorstellen te bespreken. 

Gedaan 

 

 

4. Update Edustandaard [20’] 

Henk Nijstad (Bureau Edustandaard) geeft een terugkoppeling van actuele ontwikkelingen en 

onderwerpen binnen de Architectuurraad en de werkgroepen. De leden van de 

Standaardisatieraad wordt gevraagd kennis te nemen van deze update en akkoord te gaan met 

de in beheername van de FDE-set voor VO versie 1.2. Ter informatie is voor deze afspraak een 

aparte oplegnotitie, advies vanuit het bureau en aanmeldformulier bijgevoegd. 

  

Daarnaast wordt in de eerste bijlage (de update BES) aandacht gevraagd voor zorgen vanuit de 

Architectuurraad. De leden van de Standaardisatieraad wordt gevraagd kennis te nemen van deze 

zorgen die door de AR zijn geuit t.a.v. de positionering van Edustandaard. De Standaardisatieraad 

wordt gevraagd richtinggevende uitspraken te doen over de organisatie van Edustandaard om de 

groeifondstrajecten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. De zorgen vanuit de 

Architectuurraad staan in de eerste bijlage toegelicht met daarbij een link naar de achterliggende 

stukken van de Architectuurraad. 

 
▪ Bijlage 3a: Update Bureau Edustandaard voor Standaardisatieraad  

▪ Bijlage 3b: Oplegnotitie FDE-set voor VO v1-2 advies bureau Edustandaard 

▪ Bijlage 3c: Advies van bureau Edustandaard FDE-set voor fijndistributie 

▪ Bijlage 3d: Aanmeldformulier voor Edustandaard FDE-set voor VO 

 

Beoogd resultaat 
▪ De Standaardisatieraad neemt kennis van de update vanuit bureau Edustandaard 

inclusief de nieuwe versies van bestaande afspraken D&T en OSO gegevensset. 
▪ De Standaardisatieraad neemt op basis van de oplegnotitie van Bureau Edustandaard 

een (positief) besluit over de in beheername van de FDE-set voor VO -versie 1.2. 
▪ De Standaardisatieraad geeft richtinggevende aanwijzingen aan (de organisatie van) 

Edustandaard om de Groeifondsen zo goed mogelijk te ondersteunen met de garantie 
van kwalitatief goede boven-sectorale samenhang. 

 

  

5. ROSA revisie [30’] 
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. 

 

Het doel van dit agendapunt is het formaliseren en bekrachtigen van 4 nieuwe werkgroepen, het 

accorderen van de nieuwe ROSA-wiki en het bekrachtigen van de samenwerking met HORA, 

MORA etc. 

Bij deze ook de melding aan de leden van de Standaardisatieraad dat deelname open staat voor 

personen met het juiste profiel.  

 

Bijlage 4: Samenstelling gremia beheer en onderhoud ROSA  

 

Beoogd resultaat 
▪ De Standaardisatieraad stemt in met de samenstelling van de diverse gremia en/of 

doet voorstellen voor een andere samenstelling/profiel. 
▪ De Standaardisatieraad doet uitspraken hoe zij betrokken willen worden bij 

vervolgacties rond de ROSA. 

 

 

6. Platform onderwijsgegevens, BI & Analytics (DUO) en ketenarchitectuur [30’] 

Gastsprekers: Meint de Vries en Jan-Willem Veen 

 

DUO is n.a.v. knelpunten in de gegevensverstrekking t.b.v. de WRO artikel 23 een traject gestart 

met het realiseren van een platform voor het toegankelijk maken van onderwijsgegevens t.b.v. BI 

& analytics. De scope betreft hierbij (op de langere termijn) onderwijsgegevens in de breedste zin, 

voor alle onderwijssectoren. De Datakamer heeft in een vroegtijdig stadium aangegeven dat het 

belangrijk is de verbinding te zoeken met de ketenarchitectuur van de ROSA. Inmiddels is dit 

onderwerp al enkele keren bij de Architectuurraad besproken. In deze presentatie wordt de 

Standaardisatieraad bijgepraat door Meint de Vries en Jan-Willem Veen.  
 

Beoogd resultaat 
▪ De Standaardisatieraad neemt kennis van deze ontwikkeling en bespreekt eventuele 

vervolgstappen. 

 

 

7. Afsluiting 

Het vergaderschema voor 2023 is als volgt: 

 

- Do 9 maart 10.00 – 12.00 uur (online) 

- Do 25 mei 10.00 – 12.00 uur (fysiek bij SURF) 

- Do 7 sept 10.00 – 12.00 uur (online) 

- Do 7 dec 10.00 – 12.00 uur (online) 


