
Verslag Edustandaard werkgroep IBP 
 
Datum: 29 juni 2016 
Aanwezig: Paul Arnold (KbB-E), Job Vos (Kennisnet), Oscar ter Meer (OCW), Dirk Linden (Kennisnet), Axel 
Eissens (Kennisnet), Herrie Abbink (VDOD) 
 
Afwezig: Alf Moens (SURF), Rob van der Staaij (GEU), Ad van Etten (DUO), Ludo Cuijpers (MBO) 
 
• Opening 

 
• Mededelingen 
 

Enkele leden zijn niet aanwezig en worden de komende weken benaderd door Axel Eissens om de 
details van deze vergadering door te lopen. 
 
Het oorspronkelijke doel om het Certificeringsschema in beheer te brengen onder Edustandaard per 7 
juli is niet meer haalbaar. (zie verder terugkoppeling Edu-K tactisch overleg). 
 
Het bedrijf Grippa heeft in Q2 2016 het Certificeringsschema toegepast. Ze hebben aangegeven dat het 
zeker toegevoegde waarde heeft en hechten belang aan het publiceren (en erkenning van derden) van 
de resultaten. Axel Eissens neemt hun inhoudelijke terugkoppeling op in de roadmap. 
 
Paul Arnold geeft aan dat de input voor het Certificeringsschema namens de KbB-E door de huidige 
drukte pas na de zomervakantie gegeven kan worden. 
 

• Vorige notulen 
 
Notulen zijn akkoord. 
 

• Terugkoppeling Edu-K tactisch overleg continuïteit en beveiliging 
 
Het oorspronkelijke doel om het Certificeringsschema in beheer te brengen onder Edustandaard per 7 
juli is niet meer haalbaar. Eerst moeten een aantal stappen genomen worden door de Edu-K werkgroep 
implementatie Certificeringsschema, om draagvlak te creëeren onder de ketenpartijen. De eerste stap 
van de werkgroep implementatie Certificeringsschema is om de huidige versie van het 
Certificeringsschema naast de technische voorschriften van de Nummervoorziening te leggen. Daaruit 
moet raakvlak, overlap en mogelijke verbeteringen/aanpassingen duidelijk worden, zodat de twee met 
elkaar op één lijn zijn en geen afwijkende eisen stellen aan de sector. De tweede stap van deze 
werkgroep is het opstellen van een roadmap voor de invoering van het Certficeringsschema. 
 
Het Edu-K tactisch overleg continuïteit en beveiliging geeft aan dat het wenselijk is om versie 1.1 van 
het Certificeringsschema terug te trekken om verwarring te voorkomen met de versie die leidend is.  
 
De werkgroep bekrachtigd dat het wenselijk is om versie 1.1 terug te trekken.  
 
De werkgroep besluit om eerst te (laten) bekijken of het Certificeringsschema niet expliciet wordt 
genoemd in bijvoorbeeld de Edukoppeling transactiestandaard. Deze vraag wordt voorgelegd aan 
Bureau Edustandaard. Kennisnet legt op basis hiervan een voorstel voor aan de werkgroepleden van 
deze werkgroep (per mail). Na goedkeuring door de werkgroepleden in de eerstvolgende vergadering 
volgt dan een voorstel aan de Architectuurraad. 
 

• Werkwijze 
 
De werkgroep besluit dat de workflow uit de vorige notulen helder is.  
 
Er zijn enkele aandachtspunten voor de beschrijving van de werkwijze in een apart document: 

• In het document waarin dit wordt vastgelegd zal expliciet gemeld moeten worden dat 
voorbereiding per mail plaats kan vinden, maar dat goedkeuring alleen in een overleg van de 
werkgroep kan. 

• Versienummers en  
o de daarbij horende goedkeuring/herkeuring vanuit Edustandaard en  
o de daarbij horende activiteiten/verplichtingen van ketenpartijen en  
o de ophoging wanneer een werkgroepbijeenkomst een nieuwe versie vaststeld 

• Een versienummer moet ook een datum hebben 
 
De werkgroep besluit dat de agenda van de bijeenkomsten als volgt is: 

• Opening 



• Mededelingen 
• Vorige notulen 
• Terugkoppeling Edu-K tactisch overleg continuïteit en beveiliging  
• Roadmap 
• Rondvraag 
• Afsluiting 

 
Daarom zal de agenda niet voor het overleg worden opgestuurd. Vervolgafspraken worden in de 
notulen vastgelegd. 
 
De werkgroep heeft gediscussieerd over benodigde afstemming met de achterban. De volgende 
vergadering wordt hierover besloten, op basis van het volgende voorstel: 

• De brancheorganisaties zorgen zelf voor een afdoende afspiegeling van de branche in de 
werkgroepbijeenkomsten en de benodigde afstemming met de achterban. 

• De werkgroep heeft de volgende samenstelling: 
 Namens:  Persoon: 

o KbB-E   Paul Arnold (van Dijk) 
o VDOD   Herrie Abbink (Educus) 
o GEU   Rob van der Staaij (Thieme Meulenhoff) 
o DUO   Ad van Etten 
o MBO   Ludo Cuijpers 
o SURF   Alf Moens 
o OCW   Oscar ter Meer 
o Kennisnet  Axel Eissens (informatiebeveiliging) 
o WG Privacy  Job Vos (Kennisnet) 
o Voorzitter  Dirk Linden (Kennisnet) 

• Tijdens het bespreken van de punten op de roadmap staat het leden van de werkgroep vrij om 
aan te geven dat ze over een specifiek item afstemming nodig hebben met de achterban. 

 
• Roadmap/wijzigingsverzoeken 
 

De items op de roadmap zijn besproken en een bijgewerkte roadmap is geplaatst op de website van 
Edustandaard. 
 

• Vervolgafspraken 
 

• Axel Eissens stuurt een datumprikker voor de volgende vergadering in de week van 5 september 
• Dirk Linden legt voor aan de Architectuurraad om versie 1.1 van het Certificeringsschema terug te 

trekken, nadat eventuele afhankelijkheden verholpen zijn 
• De werkgroepleden werken hun toegewezen roadmap items uit (zie roadmap) 
• Axel Eissens neemt de inhoudelijke terugkoppeling van Grippa op in de roadmap 


