
 

Agenda Standaardisatieraad 
 

Datum:  Donderdag 16 juni, 12:30 – 15:00 uur 

Locatie: SURF, zaal 4.1, Utrecht (fysiek) 

Afwezig:  - 

 

Let op: Om 12:30 uur is een broodjeslunch in vergaderzaal 4.1. Uiterlijk om 13:00 uur starten we met 

de vergadering.   

 

1. Opening [10’] 

Mededelingen 

Vaststellen agenda 

Vaststellen verslag 

▪ Bijlage 1: Conceptverslag Standaardisatieraad 24-3-2022 

 

2. Voortgang proces nieuwe voorzitter [10’] 

Vanuit bureau Edustandaard en de Beoordelingsadviescommissie (BAC) wordt een mondelinge 

update gegeven over de voortgang van het proces om een nieuwe voorzitter te zoeken. 
   

Beoogd resultaat 
▪ De Standaardisatieraad neemt kennis van de voortgang rond het zoeken naar een 

nieuwe voorzitter. 

 

 

3. Het belang van gestandaardiseerde begrippen [30’] 

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

 

Ronald Damhof geeft een presentatie over het belang om in ketenuitwisselingen altijd gebruik 

te maken van gestandaardiseerde, genormaliseerde begrippen voor de juiste context, die 

altijd traceerbaar zijn naar de wet cq. doelbinding. Welke schade loop je op als dat niet 

gebeurt, welke schuld creëer je en tot welke kosten leidt dat. En ook: wie gaan daar nu op 

korte en langere termijn last van krijgen. 

 

Beoogd resultaat 
▪ De Standaardisatieraad neemt kennis van de presentatie en bespreekt welke acties 

verder nodig zijn om de Revisie ROSA tot een succes te brengen. 

 

 

4. Update Edustandaard [30’] 

Henk Nijstad (Bureau Edustandaard) geeft een terugkoppeling van actuele onderwerpen binnen 

de architectuurraad en de werkgroepen. De leden van de Standaardisatieraad wordt gevraagd 

kennis te nemen van bijgevoegde update met daarin een aantal gevraagde besluiten:  

- Gaat de Standaardisatieraad akkoord met de voorgestelde aanpassingen (zie hoofdstuk 3 

update) m.b.t. de status en gebruiksadvies van een afspraak bij Edustandaard? 

 

- Ten aanzien van de nieuwe versie Certificeringsschema IBP ROSA v3.0 wordt aan de leden 

van de Standaardisatieraad gevraagd om, gelet op de overwegingen in de oplegnotitie, in te 

stemmen met de inbeheername van de update van de afspraak. Het gebruiksadvies is daarbij 

‘Verplicht’. Het certificeringsschema betreft maatregelen voor ict-toepassingen die binnen het 

onderwijs worden gebruikt, ongeacht welke sector. 

 
- Daarnaast worden de leden van de Standaardisatieraad door de leden van de 

Architectuurraad gevraagd hoe het gebruik in de onderwijsketens flink kan worden 

gestimuleerd. 



 

 

▪ Bijlage 2: Update Bureau Edustandaard (inclusief gevraagde besluiten) 

▪ Bijlage 3a: Oplegnotitie Certificeringsschema IBP ROSA v3.0 

▪ Bijlage 3b: Advies Bureau Edustandaard voor Certificeringsschema IBP ROSA v3.0 

▪ Bijlage 3c: Aanmeldformulier Edustandaard Certificeringsschema IBP ROSA v3.0 

 

Beoogd resultaat 
▪ De Standaardisatieraad neemt kennis van de update vanuit Bureau Edustandaard. 
▪ De Standaardisatieraad gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen m.b.t. status 

en gebruiksadvies van een afspraak bij Edustandaard. 
▪ De Standaardisatieraad stemt in met de inbeheername van de update van de 

afspraak Certificeringsschema IBP ROSA v3.0 
▪ De Standaardisatieraad bespreekt hoe het gebruik van deze afspraak binnen het 

onderwijs te stimuleren. 

 

  

5. Update revisie ROSA [10’] 
Aan de leden van de Standaardisatieraad wordt gevraagd kennis te nemen van de schriftelijke 

update Revisie ROSA. Aan de leden van de Standaardisatieraad wordt gevraagd akkoord te gaan 

met de verlenging van het project Revisie ROSA van eind juni tot eind september 2022 zoals 

verzocht in bijgaande notitie. Aanvullend wordt aan de leden van de Standaardisatieraad 

gevraagd de commitment voort te zetten op dit project, ook gedurende de verlenging van het 

project. 

 

▪ Bijlage 4: Voortgang Revisie ROSA 

 

Beoogd resultaat 
▪ De Standaardisatieraad gaat akkoord met de verlenging van het project Revisie 

ROSA en geeft commitment af op de inzet in het project. 

 

 

6. Edu-V; naar een publiek-privaat Afsprakenstelsel in de leermiddelenketen [30’] 

 

In de bijeenkomst van de Standaardisatieraad van 24 maart jl. heeft programmamanager 

Mariane ter Veen een presentatie gegeven over de ambities en doelstellingen van Edu-V: 

Eenvoudige veilige en gecontroleerde gegevensuitwisseling voor het onderwijs. Mariane heeft 

daarbij de Standaardisatieraad van harte uitgenodigd om mee te denken en input te leveren 

op de vraag: hoe ziet een goede samenwerking eruit tussen Edu-V en Edustandaard ten 

aanzien van bestaande afspraken en operationele afspraken in het afsprakenstelsel. 

 

In de discussie was onvoldoende tijd om de positionering en rol van Edustandaard bij de 

realisering van een nieuw afsprakenstelsel afdoende te bespreken. Aan de leden van de 

Standaardisatieraad wordt gevraagd opnieuw te reflecteren op de vraag welke rol 

Edustandaard kan oppakken in het programma Edu-V. Ter voorbereiding op deze discussie is 

een discussienota bijgevoegd inclusief de presentatie van de vorige vergadering.  

 
▪ Bijlage 5: Verkennen ambities Edustandaard tav Edu-V 

 

Beoogd resultaat 
▪ De Standaardisatieraad bespreekt de vragen uit bijgevoegde notitie en komt tot 

heldere standpunten en uitgangspunten voor de rol van Edustandaard t.a.v. Edu-V 

▪ De leden van de Standaardisatieraad zijn akkoord met de concrete invulling van deze 

rol.   

 

 

https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/01/Presentatie-agendapunt-3-EDU-V.pdf


 

7. Rondvraag 

 

8. Afsluiting 

 

De volgende vergadering vindt plaats op 8 september 2022, fysiek indien mogelijk voor de leden. 

 


