Verslag Edustandaard werkgroep IBP
Datum: 6 september 2016
Aanwezig: VDOD, GEU, OCW, DUO, MBO, Kennisnet, SURF
Afwezig: KBb-e
• Opening
• Mededelingen
Kennisnet: Kennisnet is de vorige keer op bezoek gegaan om actief de notulen toe te lichten. Volgende
keren ligt het initiatief om om toelichting te vragen bij de aanwezigen zelf.
Kennisnet: een huishoudelijke vraag: Edustandaard site is goed om publiek documenten te delen, maar
is een gedeelde directory niet handiger voor werkdocumenten?
SURF: sommige mensen stellen hun privacy zozeer op prijs dat doorzoekbaarheid/indexering door
externe zoekmachines onwenselijk is. Is het mogelijk om dit te corrigeren?
Voorstel: een share met notulen en bijgewerkte versies CS-documenten ten behoeve van de
vergadering, zodat alles bij elkaar staat. Notulen pas op Edustandaard wanneer anonimisering van
werkgroepleden ook mogelijk is.
Besluit: Kennisnet werkt een nieuwe werkwijze uit, maakt een gedeelde share aan (wachtwoord is in de
vergadering gedeeld) en verwijdert in eerste instantie de notulen om automatische profilering te
voorkomen.
Besluit: alle werkgroepleden geven expliciet aan op vragen of ze akkoord zijn, niet akkoord zijn, of geen
tijd hebben om een uitspraak te doen. Dit geldt voor de goedkeuring van notulen, uitwerking van
roadmap items en andere voorstellen die (vaak per mail) gedaan worden.
• Vorige notulen
De vorige notulen worden goedgekeurd
Nalopen actiepunten:
• Verzoek om versie 1.1 terug te trekken loopt nog. Architectuurraad is akkoord, verzoek wordt
nu aan de Standaardisatieraad gedaan.
• Roadmap items zijn door enkele werkgroepleden uitgewerkt (nader te bespreken in later
agendapunt)
• Feedback van Grippa is nog niet opgenomen in de roadmap
• Terugkoppeling Edu-K tactisch overleg continuïteit en beveiliging
Er is geen TO geweest, maar er is wel andere terugkoppeling. Voorstel: dit agendapunt hernoemen
naar “Terugkoppeling uit het veld”, zodat alle terugkoppeling hieronder gegeven kan worden. Besluit:
werkgroep is akkoord.
Kennisnet geeft terugkoppeling van een werksessie certificeringsschema bij de VDOD van 2 september.
Hieruit volgen positieve geluiden, de nadere uitleg maakt de scope en de impact van het
certificeringsschema duidelijker. Het belang van het certificeringsschema wordt gezien en de praktische
aanpak lijkt te werken. De VDOD heeft momenteel de overtuiging dat “De werkwijze werkt: zien is
geloven. Probeer de pilot te doen, dan krijgen we de andere partijen mee. Voorlopers kunnen
hulpmiddelen ontwikkelen die de overige partijen helpen.” Sommige aanwezige partijen gaan voor de
kerst een pilot uitvoeren en vandaaruit ook terugkoppeling geven op het certificeringsschema.
De werkgroep discussieert of de Edu-IX hack voorkomen had kunnen worden door het
certificeringsschema. Juist door de combinatie van beleid, bewustzijn en technische maatregelen had
het zeker een positief effect kunnen hebben. 100% beveiliging is nooit mogelijk, maar het ontbreekt in
de gehele onderwijssector aan zelfbewustzijn, discipline en kennis en expertise. Dit zijn problemen die
het certificeringsschema het hoofd biedt.
Enkele werkgroepleden gebruiken deze discussie om een aantal andere oplossingen in de markt
kritisch te bespreken. De omgang met persoonsgegevens is bij veel partijen ondoorzichtig en niet
conform basisprincipes van beveiliging en privacy. Dit geldt zowel voor de scholen als de leveranciers.
Kennisnet noteert deze zorgen om in andere gremia te delen.
• Roadmap
De roadmap items zijn één voor één doorlopen, zodat werkgroepleden deze kunnen uitvoeren en de
uitwerking van gedane roadmap items te evalueren.

De wijzigingen aan de begeleidende documentatie zijn doorgesproken. Werkgroepleden gaan hier na
de vergadering naar kijken.
Kennisnet en GEU plannen een werksessie om een aantal roadmap-items uit te werken.
• Rondvraag
VDOD: er is een leverancier waarbij informatiebeveiliging expliciet op de roadmap is gekomen, dus dat
is een heel mooi signaal.
GEU: er kan een inhoudelijke verdieping gegeven worden over digitale certificaten voor een volgende
sessie. De werkgroep vindt dit een goed idee.
• Afsluiting
Volgende vergadering: 11 oktober 15:00-17:00
• Actiepunten
o
o
o
o
o

Kennisnet maakt een gedeelde share met notulen en werkdocumenten
Kennisnet verwijdert de huidige notulen van de website Edustandaard
Kennisnet zoekt uit of indexering op de website Edustandaard uitgezet kan worden
Alle werkgroepleden evalueren de uitgewerkte roadmap items en geven expliciet
“akkoord/geen akkoord/geen tijd” voor de nieuwe versie in de map 20160906
Agenderen “inhoudelijke verdieping digitale certificaten”

