
 

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), Brian Dommisse (Kennisnet, voorzitter), Arjan van Krimpen 
(Kennisnet/OSO), Erwin Reinhoud (Kennisnet) 

 
Datum en locatie 
8 februari 2017,10:00-13:00 uur (incl. lunch) 
Locatie: Seats2Meet, boven station Amersfoort 
 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda  
a. DUO test met Digikoppeling compliancevoorziening, wat zijn de eerste ervaringen? 
b. OSO: SaaS-leveranciers willen gebruikmaken van ODOC-certificaten ipv de PKIoverheid 

certificaten. Toelichting op de impact hiervan. 
2. Doornemen verslag en actielijst van12oktober2016 
3. Concept Edukoppeling Transactiestandaard 1.2.1 (#56), de volgende documenten horen hierbij: 

a. Edukoppeling Transactiestandaard 1.2.1 (concept jan1) 
b. Edukoppeling Architectuur 1.2.1 (concept) 
c. Edukoppeling - Begrippen (conceptversie) 
d. Edukoppeling Transactiestandaard 1.2.1 - Release Notes 

4. Concept Beheermodel &Releasemanagement (#34), zie: Edukoppeling - Beheermodel v0.3 
5. Uitwerking OIN (#43), zie: 2016-12-21 identificatie en authenticatie voor Edukoppeling 
6. Foutafhandeling bespreken (#42). 
7. Rondvraag 
8. Sluiting  

 
Alle stukken staan op: 
https://www.edustandaard.nl/actueel/bijeenkomsten/bijeenkomst/bijeenkomst-werkgroep-
edukoppeling-februari-2017/ 
 
Ad 3 
Conform de afspraken over releases (zie ook agendapunt 4) is besloten om een minor versie 1.2.1 op te stellen 
waarin met name foutjes in en verduidelijkingen op de documentatie zouden worden verwerkt. In principe zijn er 
geen inhoudelijke aanpassingen op de 1.2 versie dus. De backwards compatibiliteit met 1.1 blijft ook hetzelfde. 
Tav de 1.1 versie die nu op sommige plekken is geïmplementeerd bevat 1.2.1 (net als 1.2) wel een 
compatibilteits-issue tav de vereiste versies van SHA en TLS. Edukoppeling 1.1 vereist o.a. TLS1.0 en SHA-1, de 
1.2.x versies vereisen SHA-2 en TLS 2.0. De werkgroep wordt gevraagd om een besluit te nemen hoe hier mee 
om te gaan.   
 
Ad 4 
Vorige keer is er een presentatie gehouden over de opzet van een document iz het beheermodel en 
releasemanagement. Nav deze presentatie en de discussie erover is er nu een eerste opzet gemaakt. 
Aanvullingen en verbeteringen vooraf op dit document zijn meer dan welkom. Na de bespreking is het de 
bedoeling dat er een eerste versie op de site wordt gepubliceerd. 
 
Ad 5 
Document nav behandeling en discussie in voorgaande werkgroepbijeenkomsten is opgesteld, commentaar 
hierop vooraf van of via werkgroepleden is welkom. De bedoeling is dat we na deze werkgroepbijeenkomst het 
stuk op de site als ondersteunende informatie kunnen opnemen zoals in het Beheermodel beschreven. 
 
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.  
 


