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Doel
Update van de ontwikkelingen en mijlpalen van het project Revisie ROSA, waarvan op 2 december de
Standaardisatieraad formeel opdracht heeft gegeven voor de uitvoering.

Voortgang per werkpakket
In het Project worden 6 werkpakketten onderscheiden (zie ook Projectplan Revisie ROSA v1.0)1. Hieronder een
kort overzicht van de voortgang per werkpakket. In een volgende paragraaf gaan we dieper in op de resultaten
van 1 van de werkpakketten nl. Samenhang met sectorale referentiearchitecturen (werkpakket 4).
Werkpakket 1: Gewijzigd metamodel
•
Nieuw metamodel in januari opgesteld en besproken in Quality Assurance Team (QA-Team) en
Architectuurraad. NB Metamodel is de basis voor zowel de publicatie van de ROSA in een nieuwe Wiki
als ook met elkaar in lijn brengen van de verschillende sectorale referentiearchitecturen (SRA’s).
•
Dit metamodel aangevuld/aangepast met de uitwerking van het thema Toegang samen de werkgroep
Toegang.
•
Metamodel is nu voldoende stabiel om verder te gaan “vullen”, dat gaat de komende maanden
gebeuren.
Werkpakket 2: Opzet en vullen ketendomeinmodel (als onderdeel van metamodel)
•
Ketenprocessen rondom toetsen, examineren en diplomeren uitgewerkt conform het metamodel.
•
Afspraken worden gemaakt voor andere domeinen waaronder distributie en toegang (o.a. samen met de
Stichting SEM), aanmelden, ketenprocessen zoals inschrijven/uitschrijven/verzuim (input vanuit DUO).
•
In het overkoepelende ketendomeinmodel zal aan het eind van het project nog niet alle ketenprocessen
zijn uitgewerkt is de verwachting, maar wel de meest in het oog springende.
Werkpakket 3: Inhoudelijke integratie van bepaalde onderdelen vanuit de AMIGO-aanpak in de ROSA
(gegevensmodellen)
•
Opzet gemaakt van het ROSA Begrippenmodel (sjabloon, bepalen van wat de inhoud gaat worden).
•
Advies van de Architectuurraad ten aanzien van de ambitie van het werken aan het ROSA
begrippenmodel (staat op de agenda van deze Standaardisatieraad).
Werkpakket 4: Voorstel voor samenwerking met de sectorale referentiearchitecturen.
•
Uitgangspunten voor samenwerking en samenhang vastgesteld met het QA-team waarin alle SRA”s
participeren. Zie de aparte memo voor een verdere toelichting.
•
Sessie met inhoudelijke verdieping op de metamodellen van de ROSA en de verschillende SRA’s.
Verschillenanalyse uitgevoerd en daarna voorstellen opgesteld om die verschillen te verkleinen en/of op
te heffen.
•
Eind maart tweede sessie gericht op de governance ROSA en de SRA’s.
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Werkpakket 5: Gemeenschappelijke informatievoorziening
•
Inventarisatie van ketenvoorzieningen die opgenomen moeten worden in de ROSA.
•
Eerste uitwerking van referentiecomponenten.
•
Begrippen die bij verschillende afspraken nu worden beheerd zijn/worden verzameld en zullen in het
ROSA Begrippenmodel (werkpakket 3) centraal beheerd worden en daarmee ook voor meer doeleinden
toepasbaar gemaakt worden. Denk hierbij aan de begrippenlijsten van Edukoppeling, Toegang, UBV etc.
Werkpakket 6: Beheerproces
•
Eerste ruwe opzet van beheermodel gemaakt. Die wordt met input vanuit de andere werkpakketten
ingevuld en bijgesteld gedurende het project.
•
Documenteren van het werken met de beheertools voor diverse beheerrollen.
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