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COLLEGE STANDAARDISATIE   CS 15-06-04 
 

Agendapunt: Beheer open standaarden/ Handreiking BOMOS2i 

Bijlagen: BOMOS2i 

Aan: College Standaardisatie 

Van: Forum  Standaardisatie 

Datum: November 2012 Versie 1.0 

Betreft: Beheer open standaarden 

Gevraagd besluit: 
 

- Accorderen van het rapport 

- Goedkeuring voor het aanbieden van het rapport aan Logius ter adoptie van de 

methodiek 
- Goedkeuring voor de verspreiding van deze aanpak aan (startende) 

beheerorganisaties van open standaarden 

 

1. Toelichting op het tot proces van totstandkoming van de 

handreiking 

Eén van de criteria voor toevoeging van een open standaard op de pas toe of 

leg uit lijst is beheer. Op dit punt struikelen standaarden regelmatig in de 

procedure. Het Forum wil graag bijdragen aan professionalisering van het 

beheer van standaarden. November 2011 is door u besloten hiervoor een 

handreiking te maken. Januari 2012 is in samenwerking met TNO en het centrum 

voor standaarden van Logius de eerste opzet geschreven voor BOMOS2i. In deze eerste 

opzet is het onderscheid ontstaan tussen de bouwstenen die altijd nodig zijn voor 

beheer, ongeacht de situatie en de situationeel afhankelijke bouwstenen.   

Vanaf maart tot en met juni is deze opzet getoetst bij 3 beheerinrichtingen binnen 

Logius (digikoppeling, webrichtlijnen en digi inkoop). Dit heeft tot een aanzienlijke 

verbetering en wijziging in de opzet geleid.  

 

BOMOS2i is besproken met een stuurgroep bestaand uit een DT lid van Logius, de 

kwartiermaker van het Centrum voor Standaarden, vertegenwoordigers van de 

beheerorganisaties voor webrichtlijnen en digikoppeling, vertegenwoordiging van het 

bureau en een forumlid.  

In juli/augustus zijn de aanpassingen, zoals voorgesteld door de stuurgroep verwerkt. 

Deze aangepaste versie is per mail aangeboden aan de stuurgroepleden voor 

goedkeuring.  Deze goedkeuring is 23 augustus gekregen. 
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2. Toelichting op de handreiking 

NOIV heeft in samenwerking met het Forum een publicatie samengesteld over het 

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS). Deze publicatie is 

vooral een verzameling van Best Practices. Uitgaand van dit model is gewerkt aan 

een praktische handreiking, eigenlijk een werkboek, voor de initiatie en toetsing van 

beheerprocessen voor open standaarden. De doelgroep voor deze handreiking is  

(potentiële) beheerders van open standaarden.  

Uitgangspunt hierbij is dat adequaat beheer van een open standaarden openheid 

vereist van (beheer)processen en van specificaties. Krechmer heeft hiervoor 10 

criteria opgesteld. Deze criteria zijn voor beheerprocessen vertaald en uitgebreid 

voor de “PasToeLegUit” lijst.  Een goede inrichting van het beheer van open 

standaarden moet voldoen aan deze criteria. 

 

De handreiking is BOMOS2i genoemd, waarbij de i voor implementatie staat. Het 

stappenplan levert een bewuste vulling van het onderstaande BOMOS 

activiteitenmodel met bouwstenen: 

 

 
Het stappenplan van BOMOS2i bestaat uit: 

- positionering in de standaarden lifecycle 

- een check van de huidige (beheer) situatie 

- invulling/ toetsing van de basisbouwstenen   

- keuze voor aanvullende bouwstenen op basis van de situatiekenmerken 

- assembleren en implementeren van de basis- en aanvullende bouwstenen 

Dit stappenplan levert 2 documenten op; Een  huishoudelijk reglement en een 

beheerplan. 

Door het volgen van het stappenplan van BOMOS2i zal de gekozen  beheerinrichting 

voldoen aan de beheercriteria van het forum. 

 

 

 


