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ROSA

 Domein: Onderwijs

 Onderwijssectoren verschillen, maar kennen soortgelijke 

vraagstukken op gebied van informatievoorziening.
 Informatiebeveiliging en privacy (IBP)

 Identificatie, authenticatie, autorisatie (IAA)

 Gegevensuitwisseling

 ROSA is een ketenreferentiearchitectuur
 Beschrijft dus niet de (referentie)architectuur van een individuele 

onderwijsinstelling

 Inhoudelijk beheer: Architectuurraad Edustandaard



DERA

 Domein: Erfgoed

 Achtergrond: Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

 Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)

 Doel: Vergroten van maatschappelijke waarde van collecties van archieven, 
bibliotheken, musea, en andere instellingen.

 Middel: Stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de 
zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed

 DERA concretiseert de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed in o.a. operationele 
doelen, principes en requirements

 Richting geven aan samenwerking over grenzen van instellingen en sectoren heen. 
(Dus geen blauwdruk voor inrichting van ICT-architectuur binnen afzonderlijke 
erfgoedinstellingen.)

 Erfgoedinformatie beter toegankelijk gebruikmakend van principes van Linked Open 
Data

 Inhoudelijk beheer: Architectuurraad NDE (vz. OCW)



De opbouw van ROSA en DERA



Instrumenten

 Architectuurscan

 Kort en kernachtig overzicht van de architecturele aspecten van een 

onderwerp

 Inzicht in toepassing van referentiearchitectuur

 Leren van ervaringen 

 Architectuurbacklog

 Maakt inzichtelijk welke onderwerpen er spelen en wat daar de prioriteit 

van is

 Maakt het mogelijk onderwerpen in de loop van de tijd te monitoren en 

indien nodig te agenderen en/of op te volgen.



Architectuurscan



Structuur Architectuurscan

 Volgt opbouw van de referentiearchitectuur-encyclopedie

 Voor elk onderdeel uit de architectuur:

 Bevindingen uit project o.b.v. aangeleverde documentatie

 Hoe passen die bevindingen op de referentiearchitectuur?

 Relatie met de referentiearchitectuur: Levels of Conformance

 Wat betekent dit voor project en/of referentiearchitectuur?



Voorbeeld Adviesdeel 
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Levels of Conformance

 Bron: TOGAF

irrelevant = er is geen relatie tussen het ingebrachte en de 
referentiearchitectuur
consistent = er is overlap tussen het ingebrachte en de 
referentiearchitectuur, en binnen die overlap is het ingebrachte 
conform referentiearchitectuur gerealiseerd, de overlap is echter 
niet volledig = sommige specificaties van de 
referentiearchitectuur zijn niet overgenomen, en het 
ingebrachte heeft onderdelen die niet door de 
referentiearchitectuur worden gedekt.
compliant = het ingebrachte valt volledig binnen de 
referentiearchitectuur (subset) en is conform de 
referentiearchitectuur gerealiseerd
conformant = De referentiearchitectuur dekt alleen een deel 
van het ingebrachte, maar dat deel is wel conform de 

referentiearchitectuur gerealiseerd
fully conformant = De referentiearchitectuur dekt het geheel van 
het ingebrachte, en niets van het ingebrachte valt buiten de 
referentiearchitectuur
non-conformant = er is overlap tussen het ingebrachte en de 
referentiearchitectuur, en binnen die overlap is er iets van het 
ingebrachte niet conform de referentiearchitectuur gerealiseerd 



Architectuurbacklog

Adviesdeel
Architectuurscan 

Andere kanalen 
(Vergadering van de AR, 
Ervaringen uit projecten, 

werkgroepen, ...)

Architectuurbacklog
AR besluit of het 
onderwerp op de 

backlog wordt 
opgenomen, met 

welke prioriteit, en 
hoe vanuit de AR 

vervolg wordt 
gegeven aan het 

onderwerp



Backlog

 High-level items

 Bevatten meerdere acties, ontwikkeld over langere tijd, mmv meerdere 

partijen

 Aantal items is beperkt

 Beperkt aantal eigenschappen: 

 naam, status, DoD, afhankelijkheden, size, prioriteit

 Sturing op hoofdlijnen

 Vast agenda-onderwerp bij Architectuurraad (ROSA: elke 3 

maanden, DERA: elke maand)



Voorbeelden backlogs

ROSA

DERA



Meer informatie

 DERA

 https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/kennis-en-voorzieningen/dera/

 ROSA

 https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/

 Netwerk Digitaal Erfgoed

 https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl

 Edustandaard

 https://www.edustandaard.nl/
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