
 

Agenda ES-werkgroep Edukoppeling transactiestandaard 
 
Leden:  Edwin Verwoerd (Iddink), Ernst-Jan van Heusevelt (Rovict, VDOD), Erwin Reinhoud 

(Kennisnet), Gerald Groot Roessink (DUO), Robert Kars (DUO), Arjan van Krimpen 
(Kennisnet/OSO), Herrie Abbink (Uplearning), Geert Evers (Cito), Brian Dommisse 
(Kennisnet, voorzitter), vacant (afvaardiging vanuit GEU) 

 
 
Datum en locatie 

17 juni 2015, 9.30-12.30 uur 

Locatie: Seats2Meet, boven station Amersfoort 

 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 

2. Doornemen verslag en actielijst van 1 april 2015 

3. Aanpassen documentatie Edukoppeling 

a. Edukoppeling Transactiestandaard v1.2 (concept juni 2015) , Erwin Reinhoud, Kennisnet 

b. Edukoppeling Architectuur v0.93 (concept juni 2015), Gerald Groot Roessink, DUO 

4. Planning uitrol PKI-ODOC certificaten per sector, Edmar Kok, DUO 

5. Rondvraag  

6. Sluiting 

 

Voor een broodje wordt gezorgd. 

 
 

Ad 3 

De bespreking van de documentatie van de specificatie Edukoppeling Transactiestandaard 1.2 en het 

bijbehorende architectuurdocument , leverde in de werkgroep van 1 april 2015 nog een aantal vragen op die om 

verduidelijking vroegen enerzijds en om een iets andere opzet anderzijds. Die punten zijn verwerkt in de nieuwe 

versies van beide documenten. Op basis van deze versies kan volgens de opstellers nu deze versie worden 

vastgesteld. Daarna zal er gewerkt worden aan het verder uitwerken van implementatie-ondersteunende 

documentatie. Die zal deels worden ingevuld door de ervaringen die zullen worden opgedaan bij het opzetten van 

een proefopstelling voor Edukoppeling voor OSO. 

 

Ad 4 

DUO is bezig om nieuwe PKI-certificaten te gaan uitrollen voor alle sectoren, te beginnen voor het PO en het VO. 

De door DUO uit te geven PKI OCW Digitale Onderwijs certificaten (of kortweg “PKI ODOC”) zijn qua opzet en 

structuur hetzelfde als de PKI-overheid certificaten, maar anders gepositioneerd. PKI ODOC certificaten hebben 

alleen het onderwijsdomein als toepassingsgebied. Hierdoor kan een ander, minder zwaar,  uitgifteproces 

gehanteerd worden voor het verstrekken van PKI ODOC certificaten, waarbij hetzelfde betrouwbaarheidsniveau 

van toepassing blijft. Dit leidt tot een goedkoper certificaat en tijdsbesparing voor een onderwijsinstelling bij de 

afname van de certificaten.  

Het plan is om het PKI ODOC certificaat voor meerdere processen en toepassingen in te gaan inzetten, dus niet 

specifiek voor de uitwisseling met DUO. Door 1 PKI-ODOC certificaat te gaan hanteren voor een instelling geldig 

voor meerdere toepassingen, zoals de uitwisseling met BRON, het verzuimloket (VSV), de overstap service 

onderwijs (OSO) en Facet (toetsen) zijn er dus geen verschillende certificaten meer nodig en zullen de 

administratieve lasten (aanvragen, installeren) en de kans op fouten drastisch worden verminderd. 

Edmar Kok van DUO zal in de werkgroep toelichting geven op dit proces, de planning etc.  

 


