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Agenda ES-werkgroep Edukoppeling transactiestandaard 
 
Leden:  Edwin Verwoerd (Iddink), Ernst-Jan van Heuseveldt (Rovict, VDOD), Gerald Groot Roessink (DUO), 

Robert Kars (DUO), Herrie Abbink (Educus), Geert Evers (Cito), Rob van der Staaij (ThiemeMeulenhoff, 
GEU), Arjan van Krimpen (Kennisnet/OSO), Marc Fleischeuers (Kennisnet/BPV), Erwin Reinhoud 
(Kennisnet), Brian Dommisse (Kennisnet, voorzitter) 

 
Datum en locatie 
14 december 2016, 10.00-13.00 uur (incl. lunch) 
Locatie: Seats2Meet, boven station Amersfoort 
 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda  
a. Digikoppeling versie 3.0 wordt niet aangemeld bij Forum Standaardisatie.   
b. Digikoppeling portaal 1.0 live (zie bijlage in deze agenda) 

 
2. Doornemen verslag en actielijst van 12 oktober 2016 

a. Voorstel best practice categorieën (#52 / Presentatie). 
b. Voorstel voorschriften overzicht met vermelding van bronnen (#0048 / Zie: Concept 

Edukoppeling 1.2 voorschriftenoverzicht) 
c. Digikoppeling Technisch Overleg: onderbouwing gebruik poort 443  (#40 / Zie: bijl 7 Waarom 

vereisen we Poort 443 voor Digikoppeling). 
 

3. Notitie formaat OIN in huidige ketens en doorkijk RIO (#43 / Zie: OIN in relatie tot Edukoppeling, 
v1_2016-12-06). 

 
4. Voorstel releasemanagement (actie 34 en 35 / Presentatie) 

 
5. Bespreking van geregistreerde issues en welke in volgende release verwerkt worden (Presentatie). 

 
6. Foutafhandeling bespreken (#42). 

 
7. Rondvraag 

 
8. Sluiting  

 
Ad 1a 
Digikoppeling 3.0 is op problemen gestuit bij het Afnemersoverleg (stelselvoorzieningen). Op advies van het 
Afnemersoverleg heeft de Regieraad gegevens besloten  de ondersteuning van WS-RM in te trekken. Als gevolg 
hiervan gaat de beheerder van Digikoppeling (Logius) een nieuwe Digikoppeling versie opstellen zonder de WS-
RM standaard. Het hoe en wat is nu nog wel wat onduidelijk. We komen hier de komende tijd nog op terug. 
 
Het verwijderen van WS-RM uit Digikoppeling heeft impact op de Edukoppeling standaard, maar deze is beperkt. 
Met het verdwijnen van de WS-RM verdwijnen ook de translatievoorschriften voor WS-Addressing uit 
Digikoppeling. We hebben deze aanvullende WS-Addressing voorschriften meer expliciet gemaakt en 
overgenomen in Edukoppeling. De impact zit dus met name in het wegvallen van deze relatie. We zien dit nu dus 
ook niet als een groot probleem, maar wellicht ook als een kans. In het TO van Digikoppeling is aangegeven dat 
er ruimte is om het SaaS model te bespreken en mogelijk een plaats te geven binnen Digikoppeling. We weten nu 
nog niet in welke vorm, dit kan als voorschrift zijn, maar ook mogelijk een best practice die het gebruik van 
Digikoppeling in bepaalde context toelicht.  
 
 
Ad 2a 
Er is gestart met het opstellen van een Best practices document In deze fase is het belang om een gedeeld beeld 
te hebben over de structuur die we hierin willen onderkennen. In de conceptversie is als basis voor de indeling 
het oude lagen model van Digikoppeling gebruikt. De verschillende onderwerpen willen we hierbinnen een plaats 
geven. Daarnaast lijkt het goed om per best practice het voorschrift aan te geven waar deze betrekking op heeft. 
We willen deze structuur graag afstemmen met de werkgroep. Het document is in het Nederlands. 
 
Naast de structuur wordt er ook aan de inhoud gewerkt. Het is van belang dat de onderwerpen met name uit het 
veld komen. Waar heeft men nu problemen bij een implementatie en is er behoefte aan aanvullende 
documentatie. We moeten binnen de werkgroep consensus hebben of iets daadwerkelijk een best practice is. 
Deze zullen dus net als bij voorschriften besproken moeten worden. Mogelijk is het haalbaar om op basis van 
documentversies hierin stappen te maken.  
 
Er is hier ook een afhankelijkheid naar Digikoppeling. We willen het liefst een aantal zaken in Digikoppeling 
verband verder onderzoeken. Dit zijn logischer wijs voorschriften waar Edukoppeling geen aanvullende afspraken 
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over formuleert. Een voorbeeld hiervan is hoe met het ondertekenen van verschillende berichtelementen om te 
gaan. De verschillende platformen gaan hier verschillend mee om. 
 
Ad 2b 
Er is een eerste concept met Edukoppeling voorschriften opgesteld met vermelding van relevante bronnen. Deze 
wordt als bijlage vooraf verstuurd, commentaar kan per email verstuurd worden.  
 
Ad 2c 
Het TO Digikoppeling heeft een onderbouwing opgesteld voor het toepassen van poort 443 (bijlage XX). In de 
werkgroep zijn we ondertussen ook gestart met het opstellen van een notitie die inzichtelijk maakt waarom het 
voorschrift voor het gebruik van poort 443 in de context van Edukoppeling (en wellicht Digikoppeling) niet logisch 
is en hoog uit het niveau van een best practice kan hebben (actie #49 / bijlage XXXX). 
 
Ad 3 
Tijdens het vorig overleg hebben we bij het agendapunt “Toelichting op het gebruik van het OIN binnen 
Edukoppeling” stilgestaan bij een aantal knelpunten rond OIN’s, met name bij Facet. We zijn tijdens dit overleg 
niet gekomen tot formele besluiten. Er is voor dit overleg een notitie opgesteld (actie #43) met als doel om tijdens 
het overleg te komen tot oplossingen/aanvullende afspraken.  
 
Ad 4 
We hebben momenteel nog niet een afgestemd releasebeleid. Dit hangt deels samen met hoe onder 
Edustandaard er met het beheer van een standaard wordt omgegaan. We willen we hierover een aantal 
aanvullende afspraken maken? Waar streven we naar met betrekking tot het aantal releases per jaar en welke 
omvang mag deze dan hebben, hoe vaak moeten we hiertoe bij elkaar komen in een jaar?  
 
Ad 5 
Er zijn reeds wat wijzigingsvoorstellen voor de standaard ontvangen. We willen de reeds geregistreerde issues 
bespreken en bepalen welke in volgende release verwerkt moeten zijn. Op basis van besloten punten rond 
releasebeleid bepalen met welke versie we deze release gaan geven.   
 
Ad 6 
Er zijn een aantal zaken rond foutafhandeling in de standaard opgenomen. We hebben zo een eigen subset 
gemaakt op basis van de foutmeldingen die bij Digikoppeling/GAB toegepast worden. Afgelopen keer hebben we 
ook terugkoppeling gegeven dat het Gemeenschappelijke Afspraken Berichten (GAB) onze wijzigingen niet 
overnemen en wij in de standaard dus op dit punt zullen blijven afwijken. Er is bij het TO Digikoppeling overleg 
aangegeven dat men wel behoefte heeft om het over foutafhandeling te hebben, met name over fouten rond het 
afgesproken protocol. Tijdens dit agendapunt worden de huidige keuzes toegelicht.  
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Bijlage bij 1b: 
 
Beste deelnemers aan het TO Digikoppeling, 
 
Ik heb goed nieuws  
Digikoppeling portaal 1.0 is live! 
 

-> Ga naar het Digikoppeling portaal.  

-> Bekijk de handleiding op de website van Logius.  
 
Wat kunt u in het Digikoppeling portaal? 
Op dit moment kunt u in het portaal al: 

1. certificaten uploaden en valideren om te kijken of ze geschikt zijn om berichten conform Digikoppeling uit 
te wisselen; 

2. berichtenverkeer testen voor alle WUS, WSRM en ebMS profielen; 
3. in een anoniem of organisatie rapport zien of berichtuitwisseling conform Digikoppeling werkt en per 

regel van de koppelvlakstandaard WUS, WSRM en/of ebMS zien, of de geteste service compliant is aan 
de koppelvlakstandaard. Op dit moment zijn nog niet voor alle regels validaties geïmplementeerd; 

4. beheren van instellingen, zoals organisatiegegevens en certificaten; 
5. informatie vinden over gebruik van certificaten. 

 
Doelstelling is om in het Digikoppeling portaal alle Digikoppeling voorzieningen en informatie te bundelen. 
Doorontwikkeling  
Om het gebruik van het portaal te vereenvoudigen en toegankelijk te maken voor verschillende gebruikers, gaan 
we meteen door met de ontwikkeling van Digikoppeling portaal 2.0. Deze komt in december beschikbaar. In deze 
versie: 
 

 wordt het portaal ook benaderbaar vanuit Diginetwerk; 

 voeren we verbeteringen door n.a.v. openstaande bevindingen; 

 kan een certificaat met CER extensie ook worden opgevoerd (nu alleen PEM en CRT); 

 verduidelijken we foutmeldingen rondom certificaten;  

 voorzien we de pagina’s van toelichtingen;  

 voegen we de mogelijkheid toe om na testen een PDF uit te draaien met per profiel een groene vink of 
rood kruis. 

 
Verder worden nu ook het OIN register en de CPA creatievoorziening vernieuwd en wordt gewerkt aan de 
informatievoorziening. Zodra deze voorzieningen klaar zijn, worden ze toegevoegd aan het portaal. 
 
Vervallen URL’s 
Door de livegang van het portaal komen onderstaande URL’s naar de oude voorzieningen te vervallen: 

https://www.wus.cv.osb.overheid.nl/ictu-ocvwus-war/home.html 
https://www.ebms.cv.osb.overheid.nl/ 

https://www.adapter.ebms.cv.osb.overheid.nl/ui/ 
 
We zullen tijdens het aankomend TO nog even aandacht besteden aan de livegang, dus bekijk het portaal en 
bedenk een paar leuke vragen voor ons ;-) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Emily Spitsbaard 
Productmanager Stelselvoorzieningen 

https://portaal.digikoppeling.nl/
https://www.logius.nl/ondersteuning/digikoppeling/fase-2-inrichten/
https://www.wus.cv.osb.overheid.nl/ictu-ocvwus-war/home.html
https://www.ebms.cv.osb.overheid.nl/
https://www.adapter.ebms.cv.osb.overheid.nl/ui/

