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Opening 
 
Mededelingen 

• Op één na hebben alle afwezigen reactie gegeven op de RFCs 
 
Vorige notulen 

• Goedgekeurd 
  

Terugkoppeling uit het veld 
• Er zijn een aantal sessies geweest waarin het certificeringsschema is gepresenteerd aan voornamelijk 

leveranciers maar ook scholen. Bij deze sessies was de AVG toch wel een belangrijke aanleiding. 
Inhoudelijke vragen blijven daarbij vooralsnog uit. 

• Eind november is er een sessie voor de GEU om de classificatie van een aantal systemen gezamenlijk 
te bepalen en daarna te kijken naar de maatregelen. Deze gezamenlijke ‘implementatie’ kan 
leveranciers helpen te leren werken met het schema en zich niet af te laten schrikken. 

• Het gebruik van het certificeringsschema bij Kennisnet heeft ertoe geleid dat er op grote lijnen een 
aantal aanpassingen wenselijk zijn: 

o Het zelfstandig leesbaar maken van de maatregelen op elk niveau 
o Interne consistentie en verbetering van leesbaarheid/interpretatie 

• Paul geeft aan dat het certificeringsschema een behulpzaam kader is om de eerste stappen te nemen. 
Realistisch, haalbaar en behapbaar. 

• Rimmer geeft aan dat – ook al zou het certificeringsschema technisch zijn – het ook belangrijk is om het 
proces ervoor (waaronder belang/awareness) goed aandacht te geven. 

• Er worden ervaringen uitgedeeld over de stand van zaken bij verschillende leveranciers. Die loopt erg 
uiteen. Ook de kennis bij scholen – met name docenten – over de impact van keuzes voor pakketten op 
de informatiebeveiliging en privacy loopt erg uiteen. 

• Het tactisch overleg privacy is bezig met het certificeringsschema op te nemen in de bijlage van de 
bewerkersovereenkomst. 

 
Roadmap 

• RFC 5 – akkoord met wijzigingen 
• RFC 6 – akkoord 
• RFC 7 – akkoord met wijzigingen 
• RFC 8 – akkoord met wijzigingen 
• RFC 9 – akkoord met wijzigingen 
• RFC 10 & 11 – worden aangepast door Rimmer & Axel 
• RFC 12 – akkoord met wijzigingen 
• RFC 13 – akkoord 
• RFC’s integriteit – opzet is akkoord, verdere uitwerking volgt 

 
Rondvraag 

• De AP komt met een rapport met verstrekkende conclusies over logging. De VDOD is erg 
geïnteresseerd om aan tafel te gaan hieromtrent, maar de scholen worden onderzocht, niet de 
specifieke toepassing. Dat maakt het lastig om het rapport te krijgen als leverancier. Job faciliteert de 
vervolgstap. Daarin neemt hij ook mee dat de AP ook wat vindt van wie er bij de logging zou moeten 
kunnen. 

• Naar aanleiding van het certificeringsschema wordt er gevraagd naar een dergelijk middel voor scholen. 
Vanuit de informatiekamer wordt gevraagd of er gewerkt wordt richting een algemeen kader voor een 
bredere groep. Een standaard voor de hele sector lijkt volgens de werkgroep IBP onhaalbaar. 

 
Afsluiting 

• De volgende vergadering: 
o Datum: 19 februari 2018 
o Tijd: 10:00-12:00 
o Locatie: Kennisnet in Zoetermeer 

 
Actiepunten: 

• Rimmer & Axel passen RFC 10 & 11 aan 
• Axel voegt de RFCs door en update de documenten op Edustandaard.nl 



• Axel plant de volgende vergadering 
• Job faciliteert een vervolgstap omtrent de AP en logging en koppelt de uitkomst daarvan terug in de 

volgende vergadering 


