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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  

• Metamodel in Architectuurraad van 14 april 2022 vastgesteld als basis voor de ROSA. Gepubliceerd in 
de nieuwe ROSA wiki. 

• Toevoeging van de modellen voor Toegang (uitgewerkt ism de werkgroep Toegang) als verdieping op 
het metamodel.  

• Afspraken gemaakt voor de modellering van IBP in de ROSA op een vergelijkbare wijze als voor 
Toegang. 

 
Werkpakket 2: Opzet en vullen ketendomeinmodel (als onderdeel van metamodel) 

• Eerste uitwerking van de processen en services die te maken hebben met distributie, toegang en 
gebruik van leermiddelen. Input hiervoor zijn onder meer de procesuitwerkingen van het ecosysteem van 
de Stichting SEM en de Edustandaard afspraak Distributie en toegang (D&T). Deze zijn vertaald naar 
objecten die binnen het ROSA Metamodel worden onderkend (ketenprocessen, ketenprocesstappen 
etc.). 

• Afspraken gemaakt voor het in kaart brengen in de ROSA van ketenprocessen rondom 
inschrijven/uitschrijven/verzuim (samen met DUO uit te werken). 

• Aanzet gemaakt met een overkoepelende ketendomeinmodel waarin alle ketenprocessen in samenhang 
getoond en ontsloten kunnen worden. 

 
Werkpakket 3: Inhoudelijke integratie van bepaalde onderdelen vanuit de AMIGO-aanpak in de ROSA 
(gegevensmodellen)  

• Sjabloon voor het ROSA Begrippenmodel is vastgesteld in de Architectuurraad van 14 april 2022. 

• Start gemaakt met het vullen van het begrippenmodel met de begrippenlijsten horende bij de afspraken 
Edukoppeling en Architectuuraanpak Toegang.  

• Afspraken met DUO over aanleveren van de RIO begrippen en daarna de overige begrippen uit het 
DUO Gegevenswoordenboek. 

• Afspraken met SLO over het aanleveren van de begrippen iz het curriculum (voor po en vo).  
 
Werkpakket 4: Voorstel voor samenwerking ROSA en de sectorale referentiearchitecturen (SRA’s). 

 
1 https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2021/11/Projectplan-Revisie-ROSA-v1.0.pdf  

https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2021/11/Projectplan-Revisie-ROSA-v1.0.pdf
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• Eind maart sessie geweest gericht op de governance ROSA en de SRA’s. Hierin zijn afspraken gemaakt 
over de samenwerking. 

• Rondje langs de diverse architectuurberaden die zich met het beheer en doorontwikkeling SRA’s 
bezighouden om de uitkomsten van de werksessies te delen en te bespreken met als doel o.a. 
concretisering van de afspraken. 

 
Werkpakket 5: Gemeenschappelijke informatievoorziening 

• Inventarisatie van ketenvoorzieningen die opgenomen moeten worden in de ROSA is in een eerste fase 
afgerond incl. criteria voor opname in de ROSA. Deze zijn besproken in QA-team van 25 mei. Dit heeft 
geleid tot een aantal vervolgacties voor dit onderdeel van de ROSA. Eind juni moet de basis gereed zijn 
en is het werk daarna gericht op het volledig beschrijven van de voorzieningen (incl. zoveel mogelijk 
afstemmen met de eigenaar hierover) en het relateren aan andere onderdelen van de ROSA. 

• Eerste uitwerking van referentiecomponenten. De bestaande lijst uit de huidige ROSA wordt 
opgeschoond enerzijds en aangevuld anderzijds. In de eerste formele publicatie van de nieuwe ROSA 
zijn alleen referentiecomponenten opgenomen die een relatie hebben met andere objecten in het 
metamodel (ketenprocessen, voorzieningen etc.). 

 
Werkpakket 6: Beheerproces 

• Beheermodel bijgewerkt met input vanuit de andere werkpakketten. 

• Inrichtingsvraagstukken voor beheer (in samenwerking met de SRA’s) uitgewerkt. Deze worden 

voorgelegd aan een governancewerkgroep met deelname uit alle SRA’s. 

• Opstellen van guidelines en documenteren van het werken met de beheertools voor diverse 

beheerrollen en -taken. 

 

 
Te bespreken: 
 
Verlengen van project tot eind september 2022 
 
In het projectplan is als eindtijd voor het project eind juni 2022 aangegeven. Op die datum zou de nieuwe ROSA 
wiki dusdanig gevuld moeten zijn dat externe publicatie gerechtvaardigd is. Die deadline is niet haalbaar, 
gegeven de huidige stand van zaken zijn er zowel extra uren als verlengde doorlooptijd nodig om een 
publicatiewaardige wiki op te leveren. De redenen hiervoor zijn: 

• Er is aan het begin relatief meer tijd besteed dan verwacht aan het uitkristalliseren van het metamodel, 
dat de backbone is van de ROSA. Met name de inzichten en voorstellen die vanuit Toegang ingebracht 
werden, hebben geleid tot een aantal noodzakelijke iteraties die uiteindelijk een kwalitatief beter 
hanteerbaar metamodel hebben opgeleverd, maar deze iteraties hebben wel impact op de andere uit te 
voeren werkzaamheden van de betrokken kernteamleden. 

• Teamleden hebben door andere prioriteiten in hun reguliere werk niet altijd de volle uren die waren 
geprognosticeerd kunnen vervullen. 

• Input van andere partijen vergt een langere doorlooptijd dan vooraf gehoopt. De bereidheid tot 
samenwerking is er zeker, maar de agenda’s op elkaar afstemmen is vaak een bottleneck voor de 
doorlooptijd. 

 
De inschatting is nu dat om het uiteindelijke projectresultaat te bereiken we een verlenging van 3 maanden (eind 
september 2022) nodig hebben. Daarbij is al rekening gehouden met de vakantieperiode.  
 
Als extra maatregel is reeds genomen het toevoegen van een Kennisnet CTO-architect aan het kernteam. Deze 
is half mei van start gegaan. 
 
Vervolgplanning  

• Nieuwe ROSA opleveren eind september door deze als ROSA wiki te publiceren. 

• 13 oktober vaststellen resultaat in de Architectuurraad incl. Advies opstellen vanuit de Architectuurraad 

naar de Standaardisatieraad. Vaststellen is incl. inventariseren van mogelijke punten die nog aanpassing 

behoeven. 

• Tussen 13 oktober en eind november: aanpassingen gewenst door AR zoveel mogelijk doorvoeren of 

anders met prioriteit op de backlog opnemen. 
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• 8 december Standaardisatieraad: projectresultaat bekrachtigen en project dechargeren, bespreken 

conclusies en aanbevelingen van de Architectuurraad.  

 
 
Gevraagd besluit Standaardisatieraad 
Gaat de Standaardisatieraad akkoord met de verlenging van het project van eind juni tot eind september 2022? 
En zijn alle partijen gecommitteerd om zich blijvend in te zetten in deze verlenging van het project? 
 


