
1 
 

Redactieteam ROSA Begrippenkader 
 

Notulen Redactieteam ROSA Begrippenkader 

Datum: 13 januari 2023 

Aanwezig:  Ellen, Gerald, Jos, Maarten, Brian, Jacob 

 

1- Verslag van 16-12-2022 

2- KOI-model 

3- Beoordeling wijzigingsverzoek 001 – Namespace 

4- Intake begrippenset tbv ICT Voorwaarden 

5- Begrippen opnemen uit de FORA 

6- Gegevenssoorten ROSA ook als begrip opnemen 

 

 

1. Verslag 

Op het verslag geen verdere opmerkingen 

2. KOI model 

In de laatste versie die Maarten had opgeleverd worden nog wat kleinere punten aangepast: 

- Onderwijsorganisatie als overkoepelend object (met verder geen zichtbaar onderscheid in het 

model) waaronder onderwijsbestuur, onderwijsaanbieder en alle andere organisatorische 

eenheden die met elkaar verband houden vallen. Onderwijsinstelling als aanduiding niet 

gebruiken vanwege de voortdurende verwarring die er is met onderwijsinstellingserkenning. 

Onderwijsorganisatie in definitie en toelichting goed afbakenen van onderwijsgerelateerde 

organisaties als DUO, Kennisnet etc. 

- Onderwijsdeelnemer moet ook een relatie hebben met Resultaat. 

- Onderwijsontwikkeling heeft zowel een relatie met Leermiddel (het construeren, bestellen etc.) 

als met Onderwijseenheid (maken van een programma, leerroutes etc.) 

 

Alle begrippen zijn doorgenomen en de definities zijn gezamenlijk aangepast en vastgesteld. 

 

Actie: Maarten verwerkt alle aanpassingen en schrijft een toelichting die samen met het model (in 

Archi te construeren) op de ROSA wiki kan worden gezet. Daarvoor een laatste check door de leden 

van het redactieteam. 

 

NB 

In het werkvoorraadoverzicht voor de ROSA komt een werkpakket dat bestaat uit de volgende taken: 

Maken van het hoofdonderdeel Onderwijssemantiek (werktitel) 

Onderdelen daaronder zijn: 

- ROSA Begrippenkader (zoekpagina) 
- ROSA Begrippenkader (alfabetische lijst) – deze is nu alleen via de zoekpagina te vinden 

https://365kennisnet.sharepoint.com/:w:/r/sites/RedactieteamROSABegrippenmodel/Gedeelde%20documenten/General/Bijeenkomsten/2023-01-13%20Redactieteam%20bijeenkomst/2022-12-16%20Redactieteam%20Notulen%20(in%20bewerking).docx?d=weeba51f7aaf6437582708c9205b3ed85&csf=1&web=1&e=aIpEz5
https://365kennisnet.sharepoint.com/:f:/r/sites/RedactieteamROSABegrippenmodel/Gedeelde%20documenten/General/KOI?csf=1&web=1&e=EHZCm1
https://teams.microsoft.com/l/entity/com.microsoft.teamspace.tab.planner/tt.c_19:LmrbQ5BEoDj_yZQxHZiFxMcfO-j6Os9s3huOSKWwZ7A1@thread.tacv2_p_OoYYR6hiFkmzamhXkzQkBZYAEEp3_h_1670251644782?tenantId=243289ee-c918-44e2-9978-9e16bb2e2c6d&webUrl=https%3A%2F%2Ftasks.teams.microsoft.com%2Fteamsui%2FpersonalApp%2Falltasklists&context=%7B%22subEntityId%22%3A%22%2Fboard%2Ftask%2FvVNoiu17YUKh0DQ3aimKXpYAEvuO%22%2C%22channelId%22%3A%2219%3ALmrbQ5BEoDj_yZQxHZiFxMcfO-j6Os9s3huOSKWwZ7A1%40thread.tacv2%22%7D
https://tasks.office.com/365Kennisnet.onmicrosoft.com/Home/Task/yg3V2JgBDUmnmgW6PiDDJZYAEB1b?Type=TaskLink&Channel=Link&CreatedTime=638089437104370000
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- KOI model (model plus uitleg) 
- ROSA Conceptuele modellen (NB dit is een landingspagina waar we alle conceptuele modellen 

die we ontwikkelen in een tabel kunnen laten zien met doorklikmogelijkheid naar de modellen 
en toelichtingen zelf). 

- ROSA Gegevensmodellen (een landingspagina voor allerlei gegevensmodellen bijvoorbeeld alle 
modellen die worden gebruikt bij AMIGO-ontwikkeltrajecten) 

 

Aanpassingen die nodig zijn: 

• Navigatie in schema op hoofdpagina en in navigatiezijbalk aanpassen 

• Aanmaken van de pagina’s voor de onderdelen 

• Integratie en publicatie KOI Model (Redactieteam via Maarten)  

• Publicatie/documentatie ROSA Gegevensmodellen (Remco samen met Jos)  

 

3. Verzoek opname begrip Namespace 

Actie: Maarten werkt dit begrip uit conform de SKOS/DC structuur. Review/check door 

mederedactielid. Daarna kan de indiener erop reageren (actief onder zijn aandacht brengen). 

 

Maarten levert dit de komende week op, Brian leest mee en brengt het daarna op de agenda van de 

werkgroep Edukoppeling waar de indiener (Erik) ook zitting in heeft. Bij positief oordeel wordt de status 

in het Begrippenkader “Voorgesteld”. 

 

4. Begrippenset ICT Voorwaarden 

Ticket 010 

 

Brian en Gerald hebben de hele lijst doorgenomen en per term aangegeven of het in de ROSA zou 

moeten worden opgenomen of niet. Criteria daarbij: 

• Als het in de ROSA staat dan uiteraard is het opgenomen. 

• Als het in de FORA staat dan nemen we de term als begrip op. 

• Als de term als begrip in andere domeinen opgenomen had moeten worden (denk aan 

Gegevensuitwisseling, Toegang) dan opnemen. 

• Eigen inschatting 

 

Er zijn ook wat vraagtekens bij bepaalde begrippen, opnemen of niet. 

 

Acties: 

• Brian maakt afspraak met product owner van de tool ICT Voorwaarden om te bepalen of de 

selectie die nu is gemaakt, voldoet aan de verwachtingen. 

• Daarna gaan Brian en Gerald (maar anderen mogen ook meedenken en suggesties doen) de 

selectie verder verrijken met definities, toelichtingen en andere attributen. NB een goede 

bron voor veel definities is de thesaurus Bedrijfsvoering op BegrippenXL 

(https://www.begrippenxl.nl/bv/nl/). 

 

https://tasks.office.com/365Kennisnet.onmicrosoft.com/nl/Home/Planner#/plantaskboard?groupId=6ad65d01-5e17-4647-82a2-2f26428e0935&planId=OoYYR6hiFkmzamhXkzQkBZYAEEp3&taskId=yg3V2JgBDUmnmgW6PiDDJZYAEB1b
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.begrippenxl.nl%2Fbv%2Fnl%2F&data=05%7C01%7CB.Dommisse%40kennisnet.nl%7C503062831e5f4288bf5c08dafd1cf28d%7C243289eec91844e299789e16bb2e2c6d%7C0%7C0%7C638100598045656513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1%2BtL72bdtj%2BsfPz%2FVzBnCDiyRIMaY6vvKptpUeq1G3s%3D&reserved=0
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5. FORA informatieobjecten als begrippen opnemen 

Maarten heeft een selectie gemaakt van alle objecten uit de FORA die mogelijk als begrip in aanmerking 

komen om in het ROSA Begrippenmodel te worden opgenomen. Als attribuut krijgen deze dan in ieder 

geval bij Begrippenset als set de waarde FORA toegekend. Kwesties waarover we ons moeten buigen 

zijn in ieder geval: 

• Begrippen die al in de ROSA staan, zijn leidend qua definitie (behalve als we de beschrijving uit 

de FORA beter vinden of dat we elementen daaruit over willen nemen). 

• Definities die nu in de FORA staan aanpassen aan de spelregels van ROSA Begrippenkader. 

• Specifieke funderend onderwijs zaken, indien een begrip generieker wordt gebruikt, verhuizen 

naar toelichting. 

• Wat te doen met de verwijzingen die reeds in de FORA zijn opgenomen naar andere objecten 

(begrippen)? Dat kunnen er best heel veel zijn soms. 

 

Acties:  

• Maarten gaat met Jacob de selectie in een formaat gieten die te gebruiken is om te uploaden 

in het ROSA Begrippenkader. 

• Importeren van alle FORA objecten als begrippen in het ROSA Begrippenkader (behalve dan 

degene die er al in staan, die apart verrijken met in ieder geval bij attribuut Begrippenset de 

waarde FORA). De status is van alle niet reeds in de ROSA aanwezige begrippen dan “In 

bewerking”. 

• Er wordt door Jacob een Word-sjabloon gecreëerd waarin de selectie wordt gegoten en 

waarmee verdere redactiewerk beter wordt ondersteund. NB dit sjabloon is al eerder gebruikt 

voor de begrippensets Edukoppeling, Toegang en RIO. 

• In plukjes worden de begrippen verrijkt (door Maarten en Jacob) en door het Redactieteam 

vastgesteld.  

• Telkens afstemmen met het FORA-team en hun instemming ophalen. 

• Daarna de begrippen waarover consensus is in Redactieteam en FORA-team de status 

Voorgesteld geven. 

• Tussentijds begrippen die reeds de status "voorgesteld” hebben laten vaststellen in de AR 

(dus dan wordt de status "vastgesteld"). 

 

6. ROSA gegevenssoorten ook als begrip opnemen 

In de ROSA is een apart overzicht van gegevenssoorten die worden gebruikt in diverse (proces)modellen 

(https://rosa.wikixl.nl/index.php/Gegevenssoorten). Veel van deze gegevenssoorten zijn ook heel goed 

als begrip te beschouwen en zouden in het Begrippenkader opgenomen moeten worden (in sommige 

gevallen is dat al het geval). 

 

Wat moet er gebeuren? 

• Bepalen welke gegevenssoorten ook als begrip moeten worden opgenomen in het 

begrippenkader. 

https://rosa.wikixl.nl/index.php/Gegevenssoorten
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• Bepalen wat te doen als er overlap is met objecten uit het KOI-model 

• Gegevenssoorten die al als begrip zijn opgenomen moeten dezelfde omschrijving/definitie 

krijgen (ook al is die van het Begrippenkader generieker). Als de omschrijving meer specifieke 

informatie bevat bij de gegevenssoorten dan kan die wellicht opgenomen in een apart attribuut. 

 

 

  

 


