
BISON vergaderschema   

 zomer [najaar] winter [voorjaar] doel 

AW januari  juni  plannen werkzaamheden 

    (4 weken)      

[AW] februari  september  eerste resultaten 

    (4 weken)      

AW maart  oktober  laatste aanpassingen 

    (4 weken)      

AW april [september] november [februari] definitieve versies voor CAB 

    (4 weken)      

CAB mei [oktober] december [maart] beoordelen resultaten 

    (4 weken)      

SC juni [oktober] januari [maart] goedkeuren resultaten 

      

Het BISON jaar is in principe in tweeën gedeeld, telkens uitlopend op een SC bijeenkomst waarin het werk 
van de voorafgaande maanden formeel wordt vrijgegeven. Ongeveer een maand vóór het SC heeft de CAB 
de betreffende documenten gecontroleerd. In de tijd daarvoor zijn de wijzigingen bedacht, bediscussieerd 
en uitgewerkt door de AW – evt. via aparte subwerkgroepen. Zie de beschrijving in het document “BISON 
Release en change management”. 

De eerste AW van een cyclus valt vlak na de SC van de vorige cyclus, zodat nieuwe zaken die het SC heeft 
goedgekeurd ook meteen ingepland kunnen worden. Lopende zaken, die in de volgende cyclus vervolgd 
worden, kunnen al parallel aan CAB en SC weer opgepakt worden. 

Opmerking: De twee delen van het jaar zijn niet even lang, omdat in de praktijk het werk grotendeels stil 
valt in de juli en augustus. Niet iedereen is immers op hetzelfde moment op vakantie… 

Tussentijdse vrijgave 
Doordat er in de basisopzet per jaar slechts twee vrijgavemomenten zijn, kan het voorkomen dat de 
formele goedkeuring – en dus de verplichting de nieuwe standaard te gebruiken – bijna een half jaar op 
zich laat wachten. Voor sommige aanpassingen is dat niet wenselijk.  

Daarom zijn er twee extra ‘reserve’ CAB en SC bijeenkomsten toegevoegd, waarop de reeds door de AW 
afgeronde wijzigingen formeel goedgekeurd kunnen worden. Het is nadrukkelijk de bedoeling deze extra 
CAB en SC alleen hiervoor te gebruiken, en ze dus ook te laten vervallen indien er géén nieuwe versies van 
een standaard op tafel liggen. De (reguliere) AW vergadering vóór de extra CAB fungeert dan ook als 
‘deadline’ voor het aanleveren van zaken voor de tussentijdse vrijgave. 

 

Gezien over het volledige jaar ziet het vergaderschema er dus als volgt uit: 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt 
 

maken AW AW AW AW  AW   AW AW AW  AW AW AW 

release   CAB SC  CAB SC    CAB SC  CAB SC   
 

week 1-4 5-8 9-13 14-17 18-22 23-26 -31 -35 36-39 40-43 44-48 49-52 1-4 5-8 9-13 

Uiteraard zullen hierin per jaar kleine verschuivingen plaatsvinden om rekening te houden met variabele 
feestdagen (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren), schoolvakanties en andere bijeenkomsten waar veel BISON 
stakeholders aanwezig willen zijn. 

 

 


