
 

Concept Agenda Standaardisatieraad 
 

Datum:  Donderdag 8 september, 10:00 – 12:00 uur 

Locatie: SURF, zaal 3.10, Utrecht (fysiek) 

Afwezig:  Peter Boersema en vooralsnog de vertegenwoordiger(s) namens de PO-Raad en VO-

raad 

 

Let op: Er is uitloop tot 12:30 uur met broodjeslunch i.v.m. het afscheid van Pieter Hendrikse 

 

 

1. Opening [1’] 

 

2. Data, an inconvenient truth [25’] 

Gastspreker: Ronald Damhof, chief data officer bij het Ministerie van JenV 

 

In het kart van ketenuitwisselingen zit de data, ‘het goud’. Ronald Damhof, chief data officer bij 

het Ministerie van JenV, heeft bij oa. de Belastingdienst in de praktijk meegemaakt wat er mis 

gaat als deze semantische laag (‘begrippen en informatiemodellen’) niet goed is ingericht. 

Welke maatschappelijke schade er dan ontstaat. In de Architectuurraad van 30 juni werd de 

presentatie van Ronald met open doekjes ontvangen: hij weet als ervaringsdeskundige dit 

inhoudelijk lastige thema glashelder en met pijnlijke voorbeelden scherp neer te zetten. Als 

Chief Data Officer neemt hij ook de Standaardisatieraad mee. Een sneak preview van de 

presentatie vindt u op Youtube – Data, an inconvenient truth 

https://www.youtube.com/watch?v=axD_3ZeP0B0  

Ronald’s verhaal sluit naadloos aan bij de nieuwe ROSA Revisie, oa, het ROSA 

Begrippenmodel, de ROSA informatiemodellen en in de AMIGO-aanpak. 

 

Beoogd resultaat 
▪ De Standaardisatieraad neemt kennis van de presentatie en neemt deze inspirerende 

inzichten mee bij agendapunt 6 om de vervolgacties bij de Revisie ROSA te 
bespreken. 

 

 

3. Vervolg opening [10’] 
Vaststellen agenda 

Mededelingen 

Update bestuurlijke vertegenwoordiging PO-Raad, VO-raad 

 

Vaststellen verslag 

▪ Bijlage 1: Conceptverslag Standaardisatieraad 16-6-2022 

 

Actiepunten vorige vergadering 

 

- A1 Voor de volgende vergadering zal Martijn Timmer een voorstel inbrengen op welke wijze 

beleidsadviezen vanuit standaardisatie/architectuur oogpunt kunnen worden ondersteund. 

- A2 Agenderen van de AMIGO-aanpak in de volgende vergadering ter reflectie. 

- A3 Bureau Edustandaard zal bij de PO-Raad en VO-raad een verzoek indienen om een 

plaatsvervangend lid aan te stellen voor Jeffrey Hietbrink in de Standaardisatieraad. 

- A4 Agenderen van een update BAC met daarin de beoogde opvolger van de voorzitter. 

- A5 De secretaris stemt af met de secretaris van Edu-K en agendeert een notitie met de 

standpunten van de Standaardisatieraad in het bestuurlijk overleg Edu-K, indien mogelijk al op 

4 juli 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=axD_3ZeP0B0


 

- A6 Bureau Edustandaard maakt voor de volgende vergadering een impactbepaling van de 

hoeveelheid werk voor Edustandaard als gevolg van de verschillende groeifondsplannen en 

de benodigde capaciteit. 

- A7 De secretaris zoekt een alternatieve datum in september waarop iedereen fysiek aanwezig 

kan zijn. Indien dit niet lukt, blijft 8 september staan. 

 

 

4. Voordracht nieuwe voorzitter [10’] 

De beoordelingsadviescommissie (BAC) is geslaagd in de zoektocht naar een waardige 

opvolger van Pieter Hendrikse als nieuwe voorzitter per 1 oktober 2022. In bijgevoegde memo 

adviseert de BAC wie de beoogde opvolger moet worden. Aan de leden van de 

Standaardisatieraad wordt gevraagd de keuze van de BAC te bekrachtigen en de nieuwe 

voorzitter officieel te benoemen.  

 
▪ Bijlage 2: Voordracht nieuwe voorzitter Standaardisatieraad 

 

   

Beoogd resultaat 
▪ De Standaardisatieraad bekrachtigt de keuze van de BAC voor de nieuwe voorzitter. 

 

 

 

5. Update Edustandaard [10’] 

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 de update in de afspraak WOPI-2022.   

 
▪ Bijlage 3: Update Bureau Edustandaard 

 

 

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

 

 

  

6. Opbrengsten en voortgang revisie ROSA [35’] 
Gastsprekers: Brian Dommisse (Projectleider Kennisnet, Leon Sprooten (MORA) en Mark de Jong 

(HORA) 

 

Het doel van dit agendapunt is dat de Standaardisatieraad wordt geïnformeerd over de 

opbrengsten en het vervolg van de revisie ROSA, vanuit verschillende perspectieven. In eerdere 

vergaderingen is de Standaardisatieraad op hoofdlijnen meegenomen in waarom dit traject wordt 

gedaan en op welke wijze. Vanuit zowel de MORA (mbo) als HORA (ho) wordt door twee 

betrokken gastsprekers aan te geven waarom dit project belangrijk is en wat de meerwaarde 

hiervan is voor onderwijsinstellingen en in de ketens. Brian inleidend en algemeen als 

projectleider, Leon vanuit perspectief MORA en Mark de Jong vanuit perspectief HORA.  

 

De Standaardisatieraad wordt gevraagd om aan de hand van deze presentatie aan te geven hoe 

zij betrokken wil zijn bij de ROSA. De betrokkenheid tot nu toe is als volgt:  

- Op gezette tijden wordt de Standaardisatieraad geïnformeerd over grote wijzigingen in de 

ROSA die impact hebben op ketenpartners en -processen.  

- Uitkomsten van ROSA scans worden geagendeerd in de Standaardisatieraad als die 

aanleiding vormen voor discussie vanwege geconstateerde afwijkingen en issues. 

 



 

Is dit voldoende? Of ziet de Standaardisatieraad voor zichzelf een rol weggelegd in: 

• het stimuleren van het gebruik van de ROSA door ketenpartners? 

• het borgen van de samenhang tussen de ROSA en de sectorale referentiearchitecturen 

(HORA, MORA, FORA) en mogelijk ook de doelarchitecturen (HOSA, MOSA, FOSA)? 

• het medebepalen van prioriteiten bij de doorontwikkeling van de ROSA? 

 

Bijlage 4: Stavaza Revisie ROSA en inrichting beheer  

 

Beoogd resultaat 
▪ De Standaardisatieraad neemt kennis van de opbrengsten en meerwaarde van de 

revisie ROSA. 
▪ De Standaardisatieraad spreekt zich uit hoe zij betrokken wil worden bij vervolgacties 

rond de ROSA 

 

 

7. Verzoek Datakamer onderwijs [15’] 

Op 1 september is in de vergadering van de Datakamer onderwijs gesproken over de 

ontwikkelingen rondom de uitwisseling van en registratie van (onderzoeks)data en het realiseren 

van een ketenbrede architectuur onderwijsdata. Zoals beschreven in bijgaande notitie is er vanuit 

de opdracht van de Datakamer veel te winnen indien het overzicht en inzicht inzake 

ontwikkelingen van belang voor ketenbrede architectuur onderwijsdata in samenhang tot stand 

komt én begrijpelijk geformuleerd toegankelijk is voor diverse betrokkenen. De Datakamer ziet 

hierin een opdracht weggelegd voor Edustandaard en de Standaardisatieraad.  

 

Aan de leden van de Standaardisatieraad wordt daarom gevraagd of zij: 

 

➢ Ten eerste wil verkennen of het toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de 

bestaande gremia om, voor de Datakamer onderwijs (en haar eigen werkzaamheden), 

een kennisplatform te creëren met betrokken experts uit brede kring (CIO’s, koepels, 

instellingen, derde organisaties zoals Surf en Kennisnet): 

o om te komen tot een overzicht van ontwikkelingen inzake het uitwisselen van en 

moderniseren van platforms inzake het beschikbaar stellen van onderwijsdata 

zoals onderwijsdeelnemers en onderwijspersoneel voor onderzoek en 

beleidsondersteuning, en daarbij ook recente ontwikkelingen inzake het 

Groeifonds te betrekken; 

o een cookbook met best-practices op te bouwen (i.e. een ketenarchitectuur) zodat 

dit in de toekomst professioneler kan worden gerealiseerd (‘onder architectuur 

werken’); 

o daarbij aan DUO te vragen de activiteiten van de beide kwartiermakers te 

continueren. 

➢ ten tweede wil ondersteunen dat betrokkenen bij toekomstige initiatieven zoals het 

hierboven genoemde onderzoek voor doorstroom/toetsgegevens gaan samenwerken met 

de Architectuurraad en daarmee bijdragen aan het opbouwen van de genoemde 

ketenarchitectuur voor het onderwijsgegevensplatform.  

 

De voorzitter van de Datakamer, Fons Dingelstad, zal bovenstaand verzoek indien nodig nader 

toelichten. 
 

Bijlage 5: Memo verzoek vanuit Datakamer onderwijs 

 

Beoogd resultaat 
▪ De Standaardisatieraad spreekt zich uit over beide vragen vanuit de Datakamer zoals 

hierboven beschreven. 
▪ De Standaardisatieraad besluit welke acties te ondernemen en welke reactie wordt 

gegeven richting de Datakamer   

 



 

 

 

8. Rondvraag en afscheid Pieter Hendrikse 

Gelegenheid om afscheid te nemen  

 

 

9. Afsluiting 

De volgende vergadering vindt plaats op 8 december 2022 (online via Teams) 

 

 


