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Opening  
  
• Mededelingen 
 
• Vorige notulen 

Notulen oktober 2016 worden in de volgende vergadering goedgekeurd 
  

• Terugkoppeling uit het veld 
• De volgende acties zijn nodig voor de planning van de vaststelling/inbeheername Edustandaard 

certificeringsschema: 
o De bevindingen van KPMG moeten op de roadmap 
o Kennisnet komt met een voorstel over de prioriteit/noodzaak van de verwerking/goedkeuring 

van huidige roadmap items. 
o Het doel, de bedoeling en de doelgroep is voor de partijen die actief bijdragen wel duidelijk, 

maar nieuwe en/of kleine leveranciers weten dit nog niet. Kennisnet heeft daarover voor het 
tactisch overleg continuïteit en beveiliging een memo geschreven. Deze wordt bij de notulen 
gevoegd voor de werkgroepleden. 

o De werkgroep vraagt zich af of duidelijk is hoe het certificeringsschema in de dagelijkse praktijk 
gebruikt gaat worden. Bijvoorbeeld of de huidige documentatie de vragen ‘hoe gaat dit 
leven/hoe controleren scholen?’ beantwoordt. Dit komt op de roadmap. 

• De laatste versie van het certificeringsschema is doorgenomen 
o De werkgroep is positief over de laatste versie 
o Er is discussie over de praktische invulling als het certificeringsschema definitief is, en hoe het 

in relatie staat tot het privacyconvenant en haar bijlagen. Deze discussie is echter voor de 
tactische overleggen continuïteit en beveiliing en privacy. 

§ De werkgroep kan zich voorstellen dat het privacyconvenant het volgende in de 
bijlage opneemt: 

• Welke mogelijk toetsingsvormen er zijn (bijvoorbeeld vier suggesties: ISO 
27001, ISAE 3402, certificeringsschema of vergelijkbaar) 

• Termijn voor ‘recentheid van toetsing’ van maximaal een jaar 
•  Het KPMG-rapport wordt besproken. 

o De terugkoppeling is van toepassing op versie 0.6 
o De terugkoppeling is positief over het nut/gebruik 
o Het initiele beeld van de stand van zaak bij de partijen is positief, ze voldoen aan de meeste 

eisen 
o Er zijn enkele opmerkingen/aanvullingen ter verbeteringen, welke met Kennisnet worden 

gedeeld voor controle/opname op de roadmap.  
• Roadmap 

• Alle items die zijn verwerkt in de nieuwste versie worden goedgekeurd door de aanwezigen 
 

• Rondvraag 
 
• Afsluiting 

• De volgende vergadering is 14 maart van 10:00 – 12:00 bij Kennisnet in Zoetermeer 
 
• Actiepunten 
 

• AP Kennisnet – memo ‘introductie certificeringsschema’ bijvoegen bij deze notulen 
•  
• AP Kennisnet: overzicht maken openstaande roadmap items en voorstel voor 

behandeling/prioritering/noodzaak opsturen naar werkgroepleden 
• AP: Kennisnet: benaderen afwezigen om goedkeuring roadmap items op te halen 
• AP Kennisnet: roadmap bijwerken met opgehaalde goedkeuringen 
•  
• AP Kennisnet: namens de werkgroep IBP een bestelling plaatsen voor tactisch overleg privacy om 

eerdergenoemde als zodanig op te nemen 
• AP Kennisnet: een planning maken op basis van het goedkeuringsproces en de bekende data van de 

standaardisatieraad 
•  
• AP Kennisnet: aanpak versienummers certificeringsschema opnemen in de roadmap 



§ AP Kennisnet: verwerken terugkoppeling KPMG 
§ AP Kennisnet: controleren of de vragen ‘hoe gaat dit leven/hoe controleren scholen?’ worden beantwoordt in 

de huidige documentatie 
 


