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1. Bijeenkomst Architectuurraad van 30-6-2022 

Agenda, concept-verslag en de overige stukken van bij de bijeenkomst vindt u op: 

https://www.edustandaard.nl/standaard_bijeenkomsten/bijeenkomst-architectuurraad-juni-2022/ . 

Agendapunten: 

 

Data: an inconvenient truth 
Presentatie door Ronald Damhof (chief 
data officer bij het Ministerie van JenV) 

Op agenda Standaardisatieraad 8 sept 

Update ROSA Revisie Apart agendapunt, aparte memo. 

Update Ontwikkeling ketenarchitectuur 
Onderwijsgegevensplatform; Datahub 
(DUO) 

Op agenda Standaardisatieraad 8 sept (via 
Datakamer) 

HOSA-Toegang, EduID en de Europese 
lijn; update Toegang in ROSA 

Zie stukken Architectuurraad 30-6 

Presentatie:  Afspraak: Uitwisseling 
summatieve toetsresultaten VO  

Zie stukken Architectuurraad 30-6. Wordt vervolgd 
met ROSA-scan en advies Architectuurraad 

Update SEM Ecosysteem Zie verderop in deze memo 

 

2. Update SEM Ecosysteem in de Architectuurraad 

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

domein dat flink overlapt met diverse andere afspraken waaronder de afspraak Distributie en 

Toegang. Het team van SEM Ecosysteem is daarnaast verder gegaan met de uitwerking 

van de afspraak en heeft die op 22 juni j.l. formeel aangemeld bij Edustandaard. De 

vervolgstappen zijn: continuering van de samenwerking met het team van ROSA Revisie. 

Daarnaast wordt een ROSA-scan uitgevoerd die in de Architectuurraad van 13 oktober a.s. 

wordt besproken. Dit is de gebruikelijke eerste stap in het Edustandaard-proces tot formeel in 

beheer nemen van een nieuwe afspraak. 

 

3. Nieuwe afspraak WOPI-2022 (definitieafspraken personeel 

universiteiten) 

De werkgroep onder aanvoering van de vereniging Universiteiten van Nederland (UNL) heeft 

een update doorgevoerd. 

Het gaat om definities tbv. vier gegevenssets die bij de universiteiten worden opgevraagd: 

Personeelsgegevens m.b.t. aanstelling van de medewerker (WOPI), Hoogleraren niet in 

WOPI, Promovendi en de opvraag (ziekte)Verzuimgegevens. Doel van de 

gegevensbestanden WOPI, Hoogleraren niet in Dienst, Promovendi en Ziekteverzuim is om 

inzicht te verschaffen in de samenstelling van het personeelsbestand van de Nederlandse 

universiteiten ten behoeve van belangenbehartiging, beleidsontwikkeling, cao-

onderhandelingen en informatievoorziening binnen de sector. Meer info vindt u op de 

gebruikelijke plek op de website. 

De Standaardisatieraad wordt gevraagd hier kennis van te nemen. 

 

4. Pijplijn nieuwe en gewijzigde afspraken 

Verwacht worden: 

 

• OOAPI v5.0 

De OOAPI maakt een simpelere data-uitwisseling tussen HO-instellingen mogelijk op een veilige 

en gebruiksvriendelijke manier. Versie 4.0 is al in beheer bij Edustandaard. 

 

• OOAPI – MBO (Onderwijs Koppelvlakken Examinering – OKE) 

Waar OOAPI tot nu toe gebruikt werd in het HO, is in het MBO recent ook een afspraak 

ontwikkeld op basis van OOAPI. Hierbij is overigens de AMIGO-aanpak gebruikt. De 

Architectuurraad wordt hier binnenkort over bijgepraat. 

 

• REST-profiel met OAUTH (in onderzoek - werkgroep Edukoppeling) 

De Edukoppeling-suite voor het veilig uitwisselen van gegevens tussen applicaties over het 

internet kent naast een SOAP-profiel ook al een REST-afspraak (zgn. REST/SaaS-profiel). 

Vanuit diverse kanten is de behoefte aangegeven om dit uit te breiden met een zgn. OAUTH-

variant. Voor meer info zie de website van Edustandaard. 

 

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/definitieafspraken-personeel-universiteiten-wopi/definitieafspraken-personeel-universiteiten-wopi-2022/
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/definitieafspraken-personeel-universiteiten-wopi/definitieafspraken-personeel-universiteiten-wopi-2022/
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/open-onderwijs-api/open-onderwijs-api-4-0/
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/edukoppeling-transactiestandaard/edukoppeling-februari-2021/
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5. Afscheid Jeroen Hamers (Bureau Edustandaard / Kennisnet) 
Per 31 augustus neemt Jeroen Hamers afscheid bij Kennisnet en dus ook als zeer gewaardeerd 

lid van Bureau Edustandaard. Jeroen heeft m.n. de laatste periode veel werk gedaan in het 

voorbereiden van afspraken richting de Standaardisatieraad en in de advisering over het gebruik 

van afspraken. Jeroen was ook lid van het team-ROSA Revisie en heeft in het verleden veel 

werk gedaan op het gebied van metadatering (NL LOM en de opvolgerdeze REST hiervan 

schema.org). Jeroen's werk is inmiddels door collega's overgenomen. 


