
 

Concept Agenda Standaardisatieraad 
 

Datum:  Donderdag 27 oktober, 8:45 – 9:45 uur 

Locatie: MS Teams (online) 

Afwezig:  Hans Louwhoff (vakantie), Pieter Ruempol (vervangen door Stephan de Valk) en 

vooralsnog de vertegenwoordiger(s) namens de PO-Raad en VO-raad 

 

 

1. Opening [5’] 

 

▪ Mededelingen 

 
 

2. Positionering Edustandaard t.o.v. de Groeifondstrajecten [50’] 

 

In de vorige vergaderingen in juni en september heeft Fons aangegeven gesprekken te voeren over 

de governance op standaarden en architectuur in de verschillende Groeifondstrajecten en de 

positionering van Edustandaard. Doel hiervan is om te voorkomen dat er binnen deze 

groeifondstrajecten verschillende standaarden voor hetzelfde doel worden ontwikkeld. Het beheer van 

(sectoroverstijgende) architectuurkaders en standaarden en het toezicht op de kwaliteit van afspraken 

is immers bij Edustandaard belegd. In de juni-vergadering is daarop een brief aan Edu-V 

(Groeifondstraject Digitaal Onderwijs Goed Geregeld!) gestuurd met daarin de ambitie van de 

Standaardisatieraad t.a.v. samenwerking met Edu-V. 

 

In voorliggende bespreeknota wordt om besluitvorming gevraagd t.a.v. de positionering én werkwijze 

van Edustandaard t.o.v. de verschillende Groeifondstrajecten.   

Aan de Standaardisatieraad wordt gevraagd bijgevoegde bespreeknota te bespreken en zich uit te 

spreken over de gevraagde besluiten. In de bespreeknota staan enkele richtinggevende voorstellen 

ter ondersteuning van de besluitvorming.  

 

Ter informatie is tevens de reactie vanuit Edu-V op de brief van de Standaardisatieraad aan Edu-V 

van 24 juni 2022 toegevoegd. In deze brief reageert Edu-V op de ambitie van de Standaardisatieraad 

t.a.v. samenwerking met Edu-V.  

 

▪ Bijlage 1: Bespreeknota m.b.t. positionering Edustandaard t.o.v. Groeifondstrajecten 

▪ Bijlage 2: Reactie op brief Standaardisatieraad over samenwerking Edu-V en 

Edustandaard 
 

 

Beoogd resultaat 
▪ De Standaardisatieraad gaat akkoord met het opstellen van een advies waarin wordt 

aangegeven hoe Edustandaard gepositioneerd kan worden in de governance van de 
groeifondstrajecten. 

▪ De Standaardisatieraad stemt in met de voorgestelde rolverdeling, werkwijze en 
proces. 

▪ De Standaardisatieraad gaat akkoord met de toezegging om voor voldoende 
beschikbare capaciteit te zorgen om de voorgestelde rol te vervullen.  

▪ De Standaardisatieraad doet heldere uitspraken en concrete voorstellen t.a.v. de 
uitvoering van bovenstaande besluiten.       

 

 

3. Rondvraag [5’] 

Gelegenheid voor vragen over andere onderwerpen  

 

 



 

4. Afsluiting 

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

 

 


