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Agenda ES-werkgroep Edukoppeling transactiestandaard 
 

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

(Educus), Peter Dam (Cito), Arjan van Krimpen (Kennisnet/OSO), Brian Dommisse (Kennisnet, 

voorzitter), Erwin Reinhoud (Kennisnet)  

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

 

Datum en locatie 

14 maart 2018, 10.00-13.00 uur (incl. lunch) 

Locatie: Seats2Meet, boven station Amersfoort 

 
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda  

  

2. Doornemen verslag en actielijst van 24 januari 2018   

 
3. Doornemen issuelijst  

 

4. Presentatie (Linked) Open Data 

 
5. Review Ontwerp Serviceregister (PvE Onderwijs Serviceregister) 

 

6. Nieuwe versie(s) certificeringsschema 

 

7. Rondvraag  

 

8. Sluiting 

 
 
Ad4 

Actiepunt #59: Presentatie over ontwikkelingen rond Linked Open Data bij DUO. Het ontsluiten van informatie 

middels Linked Open Data zien we als een onderwerp dat speelt in de context van Edukoppeling, maar daar geen 

onderdeel van is. De presentatie gaat dieper in hoe hiermee de relatie tussen Bevoegd Gezag en “scholen” (in de 

toekomst: onderwijsaanbieders) geregeld wordt of gaat worden. 
 
Ad5 

De verantwoordelijkheid voor de voorschriften voor een centraal serviceregister ligt niet bij de Edukoppeling 

werkgroep, we reviewen deze wel. Vorige keer zijn we niet toegekomen aan het bespreken van het PvE 

Onderwijs serviceregister versie 0.3. We hebben wel wat terugkoppeling via email gegeven (zie verslag). 

Inmiddels is er een beta-versie die de opsteller, Marc Fleischeuers, graag ter review aanbiedt. Hij zal nog een 

paar specifieke vragen die hij in de context van Edukoppeling heeft aan ons stellen.  

 
Ad6 

Al vanaf het begin wordt het certificeringsschema als onderdeel van de Edukoppeling architectuur beschouwd. 

Beide verwijzen ook naar elkaar, zo wordt in het Edukoppeling architectuurdocument verwezen naar de 1.1 versie 

van het certificeringsschema. Het certificeringsschema wordt doorontwikkeld en ondertussen is er een nieuwe 

versie die uit verschillende componenten bestaat met verschillende versies. Dit vraagt om een aanpassing van 

het architectuurdocument. Daarnaast de vraag of de huidige manier van samenhang goed gedocumenteerd staat. 

In de Edukoppeling Architectuur wordt het als onderdeel van Edukoppeling beschouwd en het 

certificeringsschema stelt: ‘Sinds 2014 is het certificeringsschema al onlosmakelijk verbonden aan de 

‘Edukoppeling Transactiestandaard’. Moet een Edukoppeling 1.2.1 implementatie ook aan certificeringsschema 

schema versie 1.1 voldoen? En andersom hoeft een SaaS het certificeringsschema niet na te leven als hij (nog) 

niet Edukoppeling implementeert? Dat is niet wat het Certificeringsschema nu beoogt. Kortom, we willen 

bespreken of e.e.a. anders gedocumenteerd moet worden of dat we enkel kunnen volstaan met het verwijzen 

naar de nieuwe versie van het certificeringsschema. 


