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Route21
Onderweg naar een nieuwe referentiearchitectuur
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Agenda
11:30 - 12:15

• Ontstaan Route21
• Terugkoppeling van Netwerk Informatie Managers
• Aanpak project
• Planning
• Jullie reacties
• Jullie bijdrage
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Waarom wil je architectuur?

• Aanbestedingen
• Samenwerking
• Koppelingen
• AVG
• Besluitvorming
• Kostenbesparing
• etc

Architectuur zorgt voor op elkaar aansluitende processen en systemen.
Architectuur zorgt ervoor dat iedereen in dezelfde richting ontwikkelt.
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16 mei j.l. in Leusden
Wat hebben we al? Waarom iets nieuws?

Verschillende referentiearchitecturen:

• Triple A Bedrijfsvoering
• Teamplaat Onderwijskwaliteit Onderwijs
• HORA HBO/WO, alle processen
• Etcetera

Een referentiearchitectuur is een generieke architectuur, die kan worden 
gebruikt bij het opstellen van specifieke architecturen voor organisaties.
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Waar willen we naartoe?

View

View

View

View
point

Informatiemanagers

View
point

Teams

View
point

Management en
beleidsmedewerkers

De kernarchitectuur als 
gemeenschappelijke basis
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Netwerk Informatie Managers gisteren:
3 werkgroepen

WAAROM
• Wat gaat er mis als we het niet doen?
• Wie maken we blij? Wanneer zijn ze blij? 

WAT
• Hoe moet de architectuur eruit komen te zien
• Wat is het beoogde resultaat

HOE
• Wat is de aanpak en het proces om dit te realiseren?
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Werkgroep 1: Waarom?

• Wil je gezamenlijk optrekken, dan heb je gezamenlijke 
uitgangspunten en semantiek nodig;

• Uitwisseling van leerlingen, centrale examinering, certificaten, 
leven lang leren, samenwerking WO, HBO, MBO, vragen allemaal 
om een gezamenlijke aanpak: Gebruiksgemak;
(denk aan Eduroam!)

• We maken de Informatie Managers blij in de ondersteuning van
besluitvorming, aanbestedingen, AVG, etc;

• Een referentiearchitectuur die duidelijk maakt hoe een MBO-
school in elkaar zit, maakt iedereen blij.
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Werkgroep 1: Wanneer maken we ze blij?

• Een referentiearchitectuur is nooit af, het blijft in ontwikkeling 
omdat het onderwijs in ontwikkeling blijft;

• Het moet zo flexibel zijn dat het continu aangepast kan worden;
• Harmonisatie, afstemming en updaten van de bestaande 

architecturen;
• Aanvullen met actuele onderwerpen en pijnpunten die worden 

ondersteund;
• Begin van bovenaf, en werk naar beneden door zolang het nog 

gemeenschappelijk is;
• We zijn blij het we het kunnen gebruiken ter ondersteuning van 

de besluitvorming, aanbestedingen, etct;
• We zijn blij als we kunnen uitleggen hoe het MBO in elkaar zit!
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Werkgroep 2: Wat?

• Hoe moet de architectuur eruit komen te zien
• Wat is het beoogde resultaat

• Vergeleken met de huidige architecturen
• Triple A
• Teamplaat Onderwijskwaliteit
• HORA

• Volgens de theorie
• TOGAF
• ArchiMate

• Wat vinden wij nuttig?
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Triple A

• Systeemgebieden

• Procesmodel

• Use cases

• Architectuurprincipes
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Teamplaat Onderwijskwaliteit

• Procesgebieden

• Procesmodel

• Procesketens
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HORA

• Architectuurprincipes - Zijn richtinggevende uitspraken die aangeven hoe processen en 
informatievoorziening zouden moeten worden ingericht.

• Business model - Beschrijft de waardeproposities van een onderwijsinstelling, hoe zij daar 
geld mee verdient en wat zij daarvoor moet inrichten.

• Bedrijfsfunctiemodel - Beschrijft de activiteiten die instellingen voor hoger onderwijs en 
onderzoek uitvoeren, onafhankelijk van hoe ze zijn ingericht.

• Informatiemodel - Beschrijft de gegevens die instellingen voor hoger onderwijs en 
onderzoek beheren, onafhankelijk van de wijze waarop ze zijn opgeslagen.

• Bedrijfsprocesmodel - Beschrijft de triggers en volgordelijkheid van activiteiten die 
instellingen voor hoger onderzoek uitvoeren.

• Applicatiemodel - Beschrijft de geautomatiseerde informatiesystemen die instellingen voor 
hoger onderwijs en onderzoek gebruiken.

• Applicatieplatformmodel - Dit is de generieke software die gebruikt wordt door applicaties

https://hora.surf.nl/index.php/Architectuurprincipes
https://hora.surf.nl/index.php/Business_model
https://hora.surf.nl/index.php/Bedrijfsfunctiemodel
https://hora.surf.nl/index.php/Informatiemodel
https://hora.surf.nl/index.php/Bedrijfsprocesmodel
https://hora.surf.nl/index.php/Applicatiemodel
https://hora.surf.nl/index.php/Applicatieplatformmodel
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Relatie

Relatie

Relatie

Deelarchitecturen binnen een enterprise architectuur

Technische architectuur

Informatiearchitectuur

Businessarchitectuur

Applicatiearchitectuur

Bedrijfsprocessen

Functionaliteit

Applicaties

Hardware

worden ondersteund door

geleverd door

die draaien op

Modellen
+

Principes
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ArchiMate

Infrastructure service

Application service

Data object

Application function

Application

Business object

Business process

Business function

Actor

Business service

Infrastructure 
function

Node

ArtefactTechnical infrastructure

Infrastructural services

Application components

Application services

Business processes

Business services

Customers
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TOGAF
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Werkgroep 2: Wat
Conclusie

• Referentiemodellen • Architectuurprincipes
• Overkoepelende strategische

principes
• Architectuurprincipes

Hoofdprocessen

Processen

Applicatiefuncties
Services

Logische
gegevensobjecten

Naam Herkenbare naam

Principe Spelregel / uitgangspunt

Rationale Waarom

Implicaties Consequenties
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Werkgroep 3: Hoe?

• Aanpak met een combinatie van inhoud en draagvlak
• Klein, compact groepje met communicatie vaardigheden en tijd
• Vraagt om goed gedefinieerde doelgroepen (gebruikers)
• Betekent dat er sprake moet zijn van een combinatie van “views” 

(=herkenbaarheid voor de gebruikers) en “kubus” (hoeft de gebruikers niet te 
zien)

• Het is nooit af; gefaseerde aanpak; selecteren van onderwerpen om mee aan de 
slag te gaan. “Pijnpunten” helpen omdat hier sprake is van urgentie (bv centraal 
aanmelden)

• Sluit aan bij lopende initiatieven; er gebeurt al heel veel in het veld dat een 
waardevolle opstap voor totstandkoming views en kubus kan beteken

• Architectuur is voor de organisatie
• Werken vanuit collectieve oplossingen wordt steeds belangrijker, architectuur 

helpt hierbij
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Vanuit het IT-Panel van saMBO-ICT

• Aansluiting en maximaal hergebruik van de HORA
• Blijf bij standaarden
• Hergebruik wat er al is
• Maak er geen eindeloos verhaal van
• Focus op het MBO
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Wie zijn betrokken

Betrokkenen
bij architectuur

Leusden+-
groep

Kern
groep

Baat bij eenduidigheid, 
samenwerking, structuur

Commitment uitgesproken 
om tot 1 referentie 

architectuur te komen

Bewaakt vaart en richting 
en voert redactie uit

Werk
groep

Werken concrete stukken 
uit in korte cycli

Opleveren

Voorleggen voor
sturing en toetsing

Communicatie
en acceptatie
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Roadmap

2019 2020

Harmonisatie Triple A 
en Onderwijsplaat

Meta 
model

LG LG LG LG LG LG LG

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug OktSep Nov DecJul Aug OktSep Nov Dec

Hoofd 
processen

Proces 
model

Functie 
model

Applicatie 
model

Informatie 
model

Proces 
model

Functie 
model

Applicatie 
model

Informatie 
model

Proces 
model

Functie 
model

Applicatie 
model

Informatie 
model

Onderwijs Cat.
Student admin.
Begeleiden
Logistiek / BPV
Examineren
Leermiddelen
Bedrijfsvoering
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Vragen?
Opmerkingen?
Toevoegingen? 


