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Verslag ECK D&T KAT 8 september 2016 

 
 

 
 

Agenda: 
 

1. Mededelingen 
a. Status compliancevoorziening  

 
2. Terugkoppeling Edu-K 

a. Rol en positie KAT  
b. Attributenbeleid  

 
3. Beheer en doorontwikkeling ECK D&T 2.0  

a. Reactie op het voorstel om onder Edustandaard een eigen ECK DT werkgroep in te richten. 
Deze bestaat bij voorkeur uit huidige KAT-leden, maar partijen die binnen de keten actief zijn 
kunnen ook aansluiten (conform andere Edustandaard werkgroepen). 

b. Doornemen en prioritering RFC’s en overige vraagstukken  
c. Begin inhoudelijk bespreken van RFC’s. 

 
4. Bij extra tijd starten met discussie: Gedachten rond migratiepad waarin de ‘oude’ en nieuwe manier (met 

ECK iD) naast elkaar kunnen bestaan. 
 

 

1 Mededelingen 
Deelnemers worden op de hoogte gesteld dat de realisatie van de Compliancevoorziening nu afgerond is. Er 
wordt gevraagd indien er nog wensen voor wijzigingen zijn deze op korte termijn aan te leveren, zodat voor het 
einde van het jaar hier nog opvolging aan gegeven kan worden. 

 
2 Terugkoppeling Edu-K 

2.1 Terugkoppeling rol en positie KAT 

Er wordt terugkoppeling gegeven over de bespreking van de rol en de positie van het KAT dat bij het Edu-K 
tactisch overleg besproken is. Het KAT vervult momenteel twee rollen, het is een adviserend orgaan voor het 
domein toegang voor het Edu-K tactisch overleg en het beheert de Edustandaard ECK Distributie en toegang 
standaard. Door het Edu-K tactisch overleg is de wens geuit dat het KAT breder kan adviseren dan alleen met 
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betrekking tot het domein toegang. Dit roept vragen op bij de KAT-leden, het is onduidelijk of dit dan voor alle 
sectoren geldt en alle domeinen. Het KAT is nu samengesteld met experts van een bepaald domein, hoe meer 
domeinen binnen het KAT besproken moeten worden des te meer experts er binnen het KAT aanwezig moeten 
zijn. Daarnaast zijn er nu al aparte expert groepen voor bepaalde Edu-K domeinen. Het KAT heeft daarom de 
volgende vraag aan het Edu-K tactisch overleg, over welke (aanvullende) thema’s / domeinen zou het KAT aan 
Edu-K moeten adviseren? 
 

2.2 Attributenbeleid  

Bij het vorige KAT in juli is het attributenbeleid besproken waarna er een eerste notitie is opgesteld. Een volgende 
versie met scope en uitgangspunten is ondertussen bij het Edu-K tactisch overleg besproken. Deze zal getoetst 
worden door de raden en OCW waarna het in detail binnen het KAT besproken kan worden. Dit zal dus voor een 
van de komende overleggen geagendeerd worden. 
 

3 Beheer en doorontwikkeling ECK D&T 2.0 
 

3.1 Bespreking rollen KAT 

Er wordt door het KAT aangegeven dat voor het beheer van de Edustandaard ECK Distributie en toegang 
standaard het wenselijk is dat ook het PO vertegenwoordigd is. Daarnaast verwacht men goed aan de 
gecombineerde rol van adviesorgaan (voor domein toegang) voor Edu-K en beheerder van de standaard invulling 
te kunnen geven door een duidelijke scheiding te hanteren in de agenda. De agenda zal voor elk volgend overleg 
samen met de KAT-leden opgesteld worden. 
 
Ten aanzien van de voorzittersrol en de brede scope van het KAT-overleg wordt aangegeven dat dit niet als 
probleem gezien wordt. Er wordt gemeld dat er niet het beeld heerst dat er sprake van belangenverstrengeling is. 
Mocht dit beeld in de toekomst ontstaan dan is de afspraak dat men dit aangeeft en toelicht. 
 

3.2 Doornemen en prioritering RFC’s  

De verschillende open punten worden besproken. De besluiten hierover zijn opgenomen in de nieuwe versie van 
het openpuntendocument. Voor een aantal open punten zijn acties opgenomen, deze worden in onderstaande 
tabel toegelicht. 
 

Issue nr Actie Omschrijving 
#5 #A14 Er zijn meerdere verschillende implementaties van WS-Addressing. Dit heeft met name 

betrekking op hoe de autorisatiegegevens in header gevuld worden. Er is afgesproken 
dat de KAT-leden tijdig, voor 23 september 2016, informatie leveren rond deze 
verschillende implementaties zodat dit onderwerp voorbereid en in het KAT van oktober 
besproken kan worden. 

#3 #A15 Er is onduidelijkheid of met de voorgestelde wijziging in de XSD dit punt gesloten kan 
worden. Het komt nu voor dat items wel bestelbaar maar niet leverbaar zijn. De vraag is 
dan ook of de tabel van paragraaf 5.2 klopt /volledig is. 
 
Doornemen van paragraaf 5.2 “Gegevens met afhankelijkheid naar de product life 
cycle” van het Servicebeschrijvingen document 

#6 #A16 De standaard wordt opgenomen in de ROSA en heeft een relatie met de ECK 
Referentiearchitectuur, maar is hier ten dele mee in tegenspraak. Vanuit 
Edustandaard is de vraag gekomen om deze tegenstrijdigheden op te lossen. Hierbij 
moet bepaald worden op welke punten de ECK  DT standaard of de ECK 
Referentiearchitectuur aangepast moet worden. In samenwerking met een aantal KAT 
leden wordt een voorstel voor de Edustandaard Architectuurraad opgesteld. 

 
 
Een aantal open punten die vanuit de vorige release zijn doorgeschoven worden besproken. De afspraken 
hierover zijn opgenomen in de nieuwe versie van de open punten lijst welke hieronder nog kort wordt toegelicht. 
 

1. #44 - “IBF analyse” - In behandeling, maar moet nog wel binnen het KAT besproken worden. Het is 
wenselijk dat dit voor nieuwe release (eind 2016) besproken is. 
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2. #45 - “Organisatie-identiteiten”  gerelateerd aan #44 “IBF analyse”. Dit punt vraagt ook om meer 
duidelijkheid vanuit andere gremia (Edu-K/Edustandaard). 

3.  #45 - “UserID” Blijft voorlopig in behandeling tot we meer duidelijkheid in keten hebben hoe binnen 
andere gremia hiermee omgegaan wordt. 

4. #47- “Rationale services“ Afvoeren, zie #48 
5. #48 – “Aanvullende technische regels voor implementatie” Documentatie aanpassen om onder meer 

de samenhang rond de documenten en de services toe te lichten. Dit zal deels zal bij de 
servicebeschrijvingen verwerkt worden. 

6. #63 “Belang van attribuut rol” Momenteel loopt de discussie rond attributenbeleid bij Edu-K. Dit issue is 
afgevoerd. 

7. #73 – “Centraal beheer organisationID“ Afvoeren, zie #45. 
8. #77 – “De mogelijke waarden van LicenseState zijn niet expliciet” is onderdeel van benodigde 

aanvullende documentatie. Afvoeren, zie #48  
9. #87 – “Order-Specificeren – corrigeren (Tegoed) – CreditOrder” Wordt voor eind van het jaar 

besproken. 
 
 

4 Discussie: Gedachten rond migratiepad UserId 
Onderwerp wordt nog kort besproken, maar dit zal een andere keer uitvoeriger moeten en zal opnieuw 
geagendeerd worden.  
 
Het is ondertussen wel zeer waarschijnlijk dat het ECK ID niet sectoroverstijgend toegepast mag worden.   
 
 
 
 

5 Besluiten 
Nr Besluit Datum 
B1 Er worden in het vervolg verslagen opgesteld. Deze worden gedeeld met KAT leden 

en op Edustandaard site gepubliceerd. 
11 feb 2016 

B2 Het KAT zal functioneren als Edustandaard werkgroep, er wordt geen aparte 
Edustandaard werkgroep ingericht. 

11 feb 2016 

B3 Hashing vervalt als optie, de ECKID kan alleen geencrypt opgeslagen worden. 14 april 2016 
B4 Er wordt gestreefd naar maximaal 1 release per jaar.  17 mei 2016 
   

 
 

6 Acties 
Nr Actie Datum Datum gereed 
A1 Datumprikker rondsturen voor KAT overleggen 2016. Januari 2016 feb 2016 
A2 Uitnodiging voor gebruik compliancevoorziening rondsturen Januari 2016 feb 2016 
A2-12 Zie verslag Edu-K adviesgroep verslagen   
A13 WS-Addressing headers issues als agendapunt voor KAT in 

juni. 
Mei 2016 sept 2016 

A14 Voorbeelden van WS-Addressing implementaties (berichten) 
worden voor 23 september naar Edustandaard gestuurd. 

Sept 2016 Okt 2016 

A15 KAT-leden nemen paragraaf 5.2 “Gegevens met 
afhankelijkheid naar de product life cycle” van het 
Servicebeschrijvingen document nog eens door en geven bij 
volgend overleg, oktober 2016, aan of wijzigingen noodzakelijk 
zijn. 

Sept 2016 Okt 2016 

A16 In samenwerking met een aantal KAT leden wordt er een 
voorstel voor de Edustandaard Architectuurraad opgesteld voor  
het oplossen van de discrepantie tussen de ECK 
referentiearchitectuur en de ECK Distributie en toegang 
standaard. 

Sept 2016 Eind 2016 
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