
 

Agenda ES-werkgroep Edukoppeling transactiestandaard 
 

Leden:  Edwin Verwoerd (Iddink), Gerald Groot Roessink (DUO), Robert Kars (DUO), Herrie 

Abbink (Educus), Geert Evers (Cito), Arjan van Krimpen (Kennisnet/OSO), ? (GEU), 

Brian Dommisse (Kennisnet, voorzitter), Erwin Reinhoud (Kennisnet)  

Agendalid: Ernst-Jan van Heuseveldt (Rovict, VDOD) 

 

Datum en locatie 

27 september 2017, 10.00-12.30 uur (incl. lunch) 

Locatie: Seats2Meet, boven station Amersfoort 

 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda  

2. Doornemen verslag en actielijst van 21 juni 2017   

3. Identificatie en authenticatie document (actiepunt #43) 

a. Requirements serviceregister 

4. Fout in Transactiestandaard voorbeeld foutbericht (issue #19 ) 

5. Doornemen issuelijst 

6. Ontwikkelingen rond Digikoppeling documenten 

7. Rondvraag  

8. Sluiting 

  

 
Ad3 
Het Identificatie en authenticatie document is in de afgelopen periode aangepast en gereviewd door 
een aantal werkgroepleden. Daarna is het op donderdag 21 september in een workshop in het kader 
van Doorontwikkelen BRON vo gebruikt als input om samen het BRON-team en de LAS-leveranciers 
in het vo te bekijken of het als basis kan dienen voor de soms complexe routerings- en 
adresseringsvraagstukken. De resultaten van deze workshop zullen we tijdens het overleg bespreken 
en bekijken wat er in het IA-document nog eventueel aangepast moet worden.  
In ieder geval is duidelijk geworden dat routerings- en adresseringsvraagstukken overal spelen en dat 
met afspraken rondom de adressering van organisaties en organisatieonderdelen ihkv OIN niet altijd 
de gewenste granulariteit wordt behaald. Ieder proces/voorziening heeft hier eigen oplossingen voor 
bedacht die niet met elkaar overeenkomen. Dit punt is eerder al onderkend in het streefbeeld H2M2M 
en daar is als streefbeeld geschetst dat we een uniforme set van requirements en specificaties 
moeten gaan bewerkstelligen voor wat genoemd is een serviceregister. Diverse decentrale 
serviceregisters die nu in gebruik zijn zouden uiteindelijk conform die set ingericht moeten worden, 
uiteraard via migraties op momenten dat die mogelijk zijn. Hoewel dit niet direct een 
verantwoordelijkheid is voor de werkgroep Edukoppeling, wordt ons wel gevraagd om mee te denken 
over die set van specificaties en requirements zodat die zo goed mogelijk aansluiten op de standaard. 
Ook kunnen we in de Best practices e.d. hier aandacht aan besteden. 
 
Ad4 
Er is recent een issue gemeld rond het voorbeeld foutbericht in de transactiestandaard (figuur 4). 
Deze bevat nu een vulling die door bepaalde client-implementaties niet goed verwerkt kunnen worden. 
Binnen het soap:Fault element worden de elementen Value en Tekst voorzien van een qualifier, dit is 
volgens WS-I, BP1.2 niet toegestaan (R1001: “When an ENVELOPE is a Fault, the element children 
of the soap:Fault element MUST be unqualified.”). Bij het onderzoek hiernaar zijn echter een aantal 
andere zaken rond figuur 4 naar voren gekomen die samenhangen met WS-I BP1.2 voorschriften. 
Deze worden tijdens het overleg toegelicht en besproken. 
 
Ad6 
Het Edukoppeling structuurdocument is opgesteld om inzicht te geven in relevante Digikoppeling 
documenten totdat er een document vanuit Digikoppeling beschikbaar zou komen. Hiervan is nu een 
conceptversie beschikbaar. Het wordt Edukoppeling structuurdocument wordt vervangen door het 
Digikoppeling Overzicht Actuele Documentatie en Compliance. Een aantal zaken uit dit document 
zullen worden toegelicht. 


