
Agendapunt 6: Vakmanschap en architectuuropleidingen 
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Architectuuropleidingen geïnventariseerd 

• 5 6 opleidingen waarin NORA en/of de NORA Familie aan bod komen

• 25 opleidingen zonder NORA-component

Kennissessie NORA Opleidingen om kennisdeling te bevorderen (20 mei 2020)

• Deelnemers: NCOI, Erasmusacademie, TIAS

• Uitwisseling van ideeën

- opnemen van “NORA intro” binnen een architectuuropleiding

- advies over opzet BSc opdrachten met NORA

• Geen concreet vervolg gegeven i.v.m. nieuwe prioriteiten (Kernwaarden, AP’s en Thema’s)

Vakmanschap en Architectuuropleidingen
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https://www.noraonline.nl/wiki/Opleidingen


Samenwerking en trainingen

Bestaande samenwerking

Gastcolleges, stages en afstudeeropdrachten voor Universiteiten en Hogescholen:

- Rotterdam School of Management

- Haagse Hoge School

Trainingen vanuit NORA / ICTU

I. NORA intro

II. NORA hands-on

III. Agile Architectuur

IV. Visualisatie en Storytelling

V. GO (v.h. GDI)
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Rafeb

College Architectuur bij het CIO-curriculum en bij 
ICT voor beleidsmedewerkers en Rijkstrainees



NORA opleidingsbehoefte

1. Wat is het benodigde kennisniveau over de NORA voor (ICT)architecten die bij de Overheid 

werkzaam zijn (in loondienst dan wel ingehuurd)?
a. foundation-niveau lijkt doorgaans genoeg

b. practitioner-niveau is zeker nodig bij lead-architecten

c. expert-niveau is nodig bij architecten die NORA-reviews uitvoeren of architectuur-advies geven bij overheidsbrede programma’s 

2. Hoe kunnen we dat kennisniveau “meten”?
a. inschatting o.b.v. persoonlijke ervaring of sociaal netwerk

b. afnemen van (praktijk)toetsen

3. Hoe kunnen we het kennisniveau verhogen?
a. geven van cursussen en workshops

b. lees-materiaal

c. oefen-toetsen
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NORA leerboek en (zelf)toetsen

In gesprek geraakt met Van Haren Uitgevers 

• Zij zien goede markt voor NORA uitgaven

• Zij zorgen voor een auteurs-team

• NORA Beheer / Gebruikersraad zorgt voor 

kwaliteitsborging

• Voorziene uitgaven:

1. NORA leerboek (fysiek)

2. Idem, maar online uitgave

3. Online trainingsprogramma

4. Blog’s over thema’s

5. Certificeringsprogramma
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Gevraagd besluit

1. Kan de NORA Gebruikersraad akkoord gaan met dit voorstel?

2. Zo ja, wie gaat een beroep doen op z’n achterban om mee te helpen met de review van het 
op te leveren opleidingsmateriaal? 
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Bijlagen
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