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Opening  
  
• Mededelingen 

Netneutraliteit is door de Eerste Kamer 
  
• Vorige notulen 

Notulen zijn goedgekeurd. 
Nalopen actiepunten: 
• Kennisnet maakt een gedeelde share met notulen en werkdocumenten (uitgevoerd, iedereen heeft 

toegang) 
• Kennisnet verwijdert de huidige notulen van de website Edustandaard (uitgevoerd) 
• Kennisnet zoekt uit of indexering op de website Edustandaard uitgezet kan worden (dit is mogelijk, 

work in progress. Huidige vorm notulen (geen namen, wel organisaties) wordt gezien als een 
redelijk alternatief. Kennisnet rond deze activiteit af. Opmerking met betrekking tot namen 
organisaties versus namen van personen: de werkgroep is niet op bestuurlijk niveau. We zitten hier 
als inhoudelijke specialisten.) 

• Alle werkgroepleden evalueren de uitgewerkte roadmap items en geven expliciet aan of ze 
“akkoord/geen akkoord/geen tijd” voor de nieuwe versie in de map 20160906 (niet uitgevoerd, geen 
tijd). Kennisnet stuurt twee weken voor de volgende vergadering een reminder. 

• Agenderen “inhoudelijke verdieping digitale certificaten” (uitgevoerd. Het volgende overleg trekt 
Rob een uur hiervoor uit. Eventueel heeft Ludo een inhoudelijke aanvulling met betrekking tot 
digitaal ondertekenen. 

  
• Terugkoppeling uit het veld 

• 14 september was er weer een TO C&B. Terugkoppeling: remmende houding is omgedraaid naar een 
stuwende houding. Mede door extra voorlichting/communicatie. Ambitie om begin 2017 het 
certificeringsschema bij Edustandaard in beheer te nemen. Versie 1.1. wordt teruggetrokken. 

• Nu na de zomer zijn er een aantal organisaties bezig met pilots. Bij KbB-E is KPMG begonnen met hun 
onderzoek. 

• Volgend uit dit punt is er een discussie over dat de sector onderwijs meer gebaat is bij het toepassen 
van het certificeringsschema als proces, dan om het te gebruiken als een pure checklist. Dit geldt niet 
alleen voor ketenpartijen, maar ook voor onderwijsinstellingen. Deze gebruiken niet het 
certificeringsschema, maar een andere aanpak met eenzelfde insteek. 

• MBO framework IBP is gelanceerd, inclusief een benchmark. MBO heeft een goede start gemaakt. 
• In de Standaardisatieraad is gevraagd hoe de BIR zich verhoudt tot het certificeringsschema. Dat is 

ongeveer als volgt: BIR is een tactisch normenkader. Daar zit een operationele baseline achter. Die 
kennen niet zoveel mensen. Certificeringsschema lijkt meer op dat operationele normenkader erachter. 
Uit de discussie volgen twee actiepunten: 

o AP DUO: doorsturen meer informatie over de BIR (operationele baseline) naar Dirk 
o AP MBO: doorsturen document NBA waarin ISO, ITIL, COBIT et cetera worden vergeleken 

• 10 november is er weer een standaardisatieraad. 
• Uit het tactisch overleg kwam ook een bestelling om op een kortcyclische manier de maatregelen in het 

certificeringsschema te kunnen wijzigen. 
  
• Roadmap 

• Voorstel van GEU en Kennisnet voor een nieuwe indeling van beschikbaarheid valt in goede aarde. Let 
op dat je bij de achterban duidelijk maakt dat het de vorm is die gewijzigd niet en de inhoud geen grote 
wijzigingen kent. 

o De terugkoppeling is: transparanter, beknopter, helderder, winst, je hoeft je niet meer in 
bochten te wringen. 

o Lopende pilots zijn een zorgpunt. Goede communicatie, met name over de wijzigingen in 
bijvoorbeeld een changelog, kan hier zorgen wegnemen. 

• Er is een discussie over de RTO. De MBO sector heeft hierover andere afspraken gemaakt. Na de 
discussie wordt geconcludeerd dat hier bewust wordt afgeweken van de MBO sector. 

• Verschillende discussies over de inhoud van het certificeringsschema zijn gevoerd. 
o AP Kennisnet: uitwerken aantekeningen in aanpassingen/roadmap items 

 
• Rondvraag 
  
• Afsluiting 



• De volgende vergadering is dinsdag 15 november 15:00-17:00 bij Kennisnet in Zoetermeer. 
 
• Actiepunten 
 

o AP DUO: doorsturen meer informatie over de BIR (operationele baseline) naar Kennisnet 
o AP MBO: doorsturen document NBA waarin ISO, ITIL, COBIT et cetera worden vergeleken 
o AP GEU: voorbereiden presentatie over certificaten van een uur 
o AP Kennisnet: reminder twee weken voor de vergadering 
o AP Kennisnet: plannen afspraak om tabblad vertrouwelijkheid aan te pakken met GEU, KBb-e 

en Kennisnet 
o AP Kennisnet: plannen afspraak om tabblad integriteit aan te pakken met MBO 
o AP Kennisnet: uitwerken aantekeningen certificeringsschema in roadmap items/aanpassingen 


