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ARCHITECTUURRAAD 
 

1. Onderwerp Standaard voor projectstartarchitecturen 

2. Datum behandeling 7 november 2022   

3. Sponsor(en)  

4. Contactgegevens Contactpersoon  :  Wim Bakkeren 
Telefoonnummer:  06 – 81132313 
E-mailadres    :  wim.bakkeren@rijksoverheid.nl 

5. Aard van de behandeling  Ter vaststelling 
 Ter bespreking 
 Ter informatie 

 

6. Eerder behandeld in    

 

Datum eerdere behandeling: 
 

 Overkoepelende Werkgroep  PT <domein> 
 Architectuurraad  Programmeringsraad GDI 

 Anders:  
 
 

Uitkomst behandeling: 
 

Gemaakte afspraken: 

 Overeenstemming     Geen overeenstemming  
 
 

7. Beslis- / discussiepunten De Architectuurraad wordt gevraagd kennis te nemen van de 
informatie op NORA online over het instrument projectstart-
architectuur (PSA) en de voorgenomen actualisatie van dit 

instrument. 

8. Financiële consequenties 

Kosten: 

Dekking kosten:  

 

 Nee   Ja    

 Ja          Nee       Gedeeltelijk 
 

9. Samenvatting/toelichting 

bij onderwerp 

Achtergrond 
Tijdens de architectuurraadbijeenkomst op 26 september is bureau 
MIDO gevraagd na te gaan of er een standaard voor 
projectstartarchitecturen (PSA) is. Dit vanuit de gedachte dat zo’n 

standaard kan zorgen voor uniformiteit van projectstartarchitecturen 

binnen de overheid en bij kan dragen aan het stimuleren van het 
aansluiten op en hergebruiken van overheids(referentie)-
architecturen. 
 
NORA online biedt een aantal instrumenten voor architecten, 

waaronder uitleg over het instrument PSA, een PSA-sjabloon en 
verwijzingen naar informatie over de PSA-sjablonen van anderen.  
 
Het PSA-sjabloon is gebaseerd op formats die bij diverse private- en 
overheidsorganisaties in gebruik zijn en conformeert zich aan ISO 
42010-2011 (Systems and software engineering — Recommended 
practice for architectural description of software-intensive systems). 

 
NORA Beheer is van plan het PSA-sjabloon te actualiseren. De 
aanleidingen hiervoor zijn de aangekondigde nieuwe versie van ISO 
42010 die in oktober dit jaar moet verschijnen en de vernieuwing 
van de NORA zelf. Dit is voorgelegd aan de NORA community. 

 
Een belangrijk onderdeel van een PSA is een analyse van de kaders 

en randvoorwaarden, waaronder van relevante 
referentiearchitecturen en architectuurkaders. NORA online biedt hier 
diverse hulpmiddelen voor in de vorm van: 

• een toeleiding naar relevante architecturen: Welke dochter is 

voor mij van toepassing? 

• een overzicht van relevante beleidskaders met gerelateerde 

kwaliteitsdoelen; 

• een overzicht van overheidsreferentiearchitecturen; 

https://www.noraonline.nl/wiki/NORA-instrumenten
https://www.noraonline.nl/wiki/PSA_(Project_Startarchitectuur)
https://www.noraonline.nl/wiki/Welke_dochter_is_voor_mij_van_toepassing%3F
https://www.noraonline.nl/wiki/Welke_dochter_is_voor_mij_van_toepassing%3F
https://www.noraonline.nl/wiki/Beleidskaders
https://www.noraonline.nl/wiki/Kwaliteitsdoelen
https://www.noraonline.nl/wiki/Tabel_met_alle_dochters
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• een indeling van deze referentiearchitecturen naar domeinen 

waarmee eenvoudig de voor een domein relevante 

architecturen zijn te vinden; 

• kennis over thema’s als gegevensmanagement, privacy en 

basisregistraties die in alle domeinen van belang kunnen 

zijn. 

Bijlagen: 
• Toelichting en download van template PSA op NORA-online 

https://www.noraonline.nl/wiki/Domeinen
https://www.noraonline.nl/wiki/Domeinen
https://www.noraonline.nl/wiki/Thema%27s
https://www.noraonline.nl/wiki/PSA_(Project_Startarchitectuur)
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