PLENAIRE OPENING: 13.00 UUR
Zaal open vanaf 12.30 uur (koffie en thee beschikbaar)

➢ 13.00 Openingswoord door Nadeem Taverne, voorzitter NORA Gebruikersraad
➢ 13.10 De betekenis van architectuur voor OCW, Fons Dingelstad (CIO OCW)

Wat en wanneer?
Hierbij nodigen we je van harte uit voor de NORA Gebruikersdag op donderdagmiddag 6 juni. Onze
gastheer is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voorbeelden uit het onderwijs vormen
dan ook een rode draad door het programma. We beginnen om 13.00 uur en vanaf 17.00 staat de
netwerkborrel klaar.
Ten opzichte van vorige Gebruikersdagen hebben we een wat andere programmering: in plaats van op
zichzelf staande themasessies bevat het programma nu drie tracks, met op elkaar aansluitende sessies in
de eerste en tweede ronde. Natuurlijk staat het je vrij om in de pauze van track te wisselen.
Ook nieuw is dat we vóór de netwerkborrel een paneldiscussie hebben, waar vragen die een enkele sessie
overstijgen gesteld kunnen worden aan een panel van inhoudelijk experts, samengesteld uit de sprekers
van de dag.
➢ Track 1: Het gedeelde gegevenslandschap in (onderwijs)ketens
Doel: Kennis, visie en ervaringen delen over het opbouwen van een gedeeld semantisch landschap in ketens, met
als casus de onderwijsketens.
Doelgroep: Iedereen die gegevens uitwisselt in ketens en/of werkt aan harmonisatie van gegevenslandschappen.
➢ Track 2: Werken met (referentie)architectuur
Doel: Een kijkje in de keuken geven van de verschillende (referentie)architecturen binnen de domeinen van OCW,
ter inspiratie en om van elkaar te leren.
Doelgroep: Iedereen van binnen en buiten de sector die betrokken is of wil zijn bij het opbouwen, doorontwikkelen
en beheren van een (referentie)architectuur.
➢ Track 3: Enterprise architectuur in de NORA Familie
Doel: Inspireren, kennis delen en elkaar leren vinden rond het onderwerp enterprise architectuur.
Doelgroep: Iedereen die zich bezighoudt of gaat houden met enterprise architectuur, of dat nu in je formele titel
terug te vinden is of niet.
Meer informatie over alle sessies vind je hier op noraonline. Je kunt ook op de track klikken voor meer
informatie (ook in het programma hiernaast).

Hoe meld ik me aan?
Via de NORA community op Pleio (het is niet nodig een Pleio-account aan te maken om je in te schrijven).
Inschrijven kan tot vrijdag 31 mei.

Waar?
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag. Direct naast Station
Den Haag Centraal, eenvoudig te bereiken met de trein, tram, bus en randstadrail. (route plannen)
NB: Alleen toegang voor aangemelde bezoekers met een geldig identiteitsbewijs.

Voor wie?
Iedereen die zich met architectuur bezighoudt in de publieke sector is welkom, dus zet deze uitnodiging
gerust door in je netwerk.

RONDE 1: 13.45 – 14.45 UUR
➢ Semantisch gegevenslandschap onderwijs als voorwaarde voor ketensamenwerking
1.1 Visie op semantisch gegevenslandschap (Henk Nijstad, Kennisnet)
1.2 Ontwikkeling van het informatiemodel Instellingen en Opleidingen (Jacob Hop, saMBO-ICT)
➢ HORA - werken onder architectuur binnen het hoger onderwijs
2.1 Ontwikkeling van de Hoger Onderwijs Referentiearchitectuur (Mark de Jong, Inholland)
➢ Van NORA naar RANBA, adoptie van architectuurprincipes door De Nederlandsche Bank
3.1 Opname van NORA architectuurprincipes in de Referentiearchitectuur Nederlandsche Bank
(Gert Eijkelboom, DNB en Robert van Wessel, ICTU)
PAUZE EN ZAALWISSEL: 14.45 – 15.00 UUR

RONDE 2: 15.00 – 16.00 UUR
➢ Het gegevenslandschap vanuit de perspectieven van DUO en SBB
1.3 Rol van de Dienst Uitvoering Onderwijs in gegevenslandschap onderwijs (Gerald Grootroessink
en Jaap van den Berg, DUO)
1.4 Rol van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (Sam Sevens, SBB)
➢ Triple A - werken onder architectuur in het mbo & architectuurscan / architectuurbacklog
bij ROSA en DERA
2.2 Werken onder architectuur in het middelbaar beroepsonderwijs met de Triple A (Jacob Hop,
saMBO-ICT)
2.3 Architectuurscan en architectuurbacklog bij de sector-referentiearchitecturen ROSA (Onderwijs)
en DERA (Erfgoed) (Remco de Boer, ROSA/DERA)
➢ Meetup rond enterprise architectuur
3.2 Samen praten over hoe we zelf werken: waar liggen raakpunten en kunnen we elkaar helpen en
inspireren? (Procesbegeleiding vanuit NORA Beheer & Doorontwikkeling)
PAUZE EN ZAALWISSEL: 16.00 – 16.15 UUR

PANELDISCUSSIE: 16.15 – 17.00 UUR
➢ Expertpanel gevormd door de sprekers van de dag
De kans om vanuit de zaal vragen te stellen en de discussie aan te gaan: wat is ons opgevallen dat breder
gaat dan een enkele sessie of track? Welke vragen zijn bij ons opgekomen?
Nadeem Taverne treedt op als gespreksleider.

NETWERKBORREL: 17.00 UUR

