Agenda ES-werkgroep Edukoppeling transactiestandaard
Leden:

Edwin Verwoerd (Iddink/VDOD), Gerald Groot Roessink (DUO), Robert Kars (DUO), Herrie
Abbink (Educus/VDOD), Peter Dam (Cito), Marc Fleischeuers (Kennisnet, BPV, Vroegtijdig
Aanmelden MBO), Brian Dommisse (Kennisnet, voorzitter), Erwin Reinhoud (Kennisnet, BES)
Ernst-Jan van Heuseveldt (Rovict, VDOD)

Agendalid:

Datum en locatie
13 februari 2019, 10.00-13.00 uur (incl. lunch)
Locatie: Seats2Meet, boven station Amersfoort
1.

Opening, mededelingen, vaststellen agenda

2.

Doornemen verslag en actielijst

3.

Concept REST profiel

4.

Edustandaard Community Platform

5.

Open punten issuelijst

6.

Terugkoppeling Technisch Overleg Digikoppeling

7.

Rondvraag / Sluiting

Ad 1
Edukoppeling 1.3 is formeel vastgesteld in de Standaardisatieraad. Onze aanbeveling om de
beveiligingsmaatregelen die in Edukoppeling van kracht zijn ook buiten Edukoppeling van kracht te laten zijn voor
qua risicoprofiel vergelijkbare gegevensuitwisselingen die echter op protocolniveau anders zijn ingericht, is in de
Architectuurraad onderkend als een relevante actie die bij de werkgroep IBP in eerste instantie is neergelegd. De
oplegnotitie die bij de Architectuurraad is verspreid is ter kennisgeving bijgevoegd.
Ad 3
Marc Fleischeuers is in het kader van de koppelingen met OSR (OnderwijsServiceRegister) bezig met de
ontwikkelaar om voor de interacties een REST-profiel op te stellen die aansluit op de uitkomsten van het
onderzoek. De eerste bevindingen wil hij graag met de werkgroep Edukoppeling delen.
Ad 4
Er is binnen Edustandaard nu een voorziening (Google Groups) in het leven geroepen waarmee we een
discussieplatform kunnen gaan inrichten. In de werkgroep zullen we deze demonstreren. Ons idee is om de
werkgroepleden lid te maken van het platform (de content is trouwens openbaar maar als je mee wilt discussiëren
dan is een inlog vereist) en een maandje proef te draaien. Tevens willen we met jullie bespreken hoe we het
platform een vliegende start kunnen laten maken. Bijv. door ontwikkelaars actief te benaderen om zich aan te
laten melden, een aantal relevante discussies starten waarop men kan reageren en andere specifieke content via
het platform aan te bieden en daarover een discussie inrichten (denk bijv. aan een stuk voorbeeldcode die we
beschikbaar stellen).
Onze input moet helpen om de voorziening goed in te richten en te voorzien van de noodzakelijke support in de
vorm van uitleg over het gebruik, aanmelden etc. De voorziening moet uiteindelijk ook voor andere werkgroepen
cq standaarden ingezet gaan worden.
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