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1 Besproken in de Architectuurraad van 30-1-2020
1.1 Update voortgang best-effort REST-profiel
Nadat de signing-variant van het REST-profiel terug is getrokken (najaar 2019) is de werkgroep Edukoppeling
met volle kracht gestart met de ontwikkeling van een best-effort REST-profiel. Potentiële gebruikers namens het
OSR en Centraal aanmelden MBO zitten nu ook goed aan tafel. Er zijn heel veel aspecten waarover een keuze
moet worden gemaakt en waarvoor een afhankelijkheid is met bijv. het overheidsbrede Kennisplatform API.
Daarnaast wordt er nauw opgetrokken met de werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV). Een
best-effort profiel wordt als concept rond de zomer 2020 verwacht.

1.2 Update werkgroep Uniforme Beveiligingsvoorschriften (UBV)

3

Deze werkgroep, die zich oa. buigt over TLS, cipher suites, SNI, DKIM/DMARC, reikwijdte (toepassings- en
werkingsgebieden) van beveiligingsafspraken, etc, is inmiddels sinds de oprichting in november 2019 2 maal
bijeengekomen met goede experts aan tafel vanuit de ketenpartijen. Deze werkgroep is zeer welkom als
aanvulling op bestaande werkgroepen zoals WG Edukoppeling, de AMIGO-ontwikkelingen, etc. De eerste
richtinggevende uitspraken zijn reeds genoteerd en worden via het gebruikelijke proces verankerd in
Edustandaard.

1.3 Nieuw ontwerpgebied Governance in ROSA
De Architectuurraad is voornemens om de 5 ontwerpkaders voor het nieuw toe te voegen ontwerpgebied
Goevernance toe te voegen aan de ROSA, Voorbeeldcasus RIO is hiervoor uitgewerkt. De kaders zijn:
●
●
●
●
●

Alle belangen in kaart
Geclusterde belanghebbenden
Betrokken belanghebbenden
Recht doen aan verschillen in dynamiek en betrokkenheid
Bewaak relaties met andere afspraken

1.4 AMIGO-methodiek: update en status
De Architectuurraad is neemt kennis van het voortschrijdend inzicht in AMIGO en de ontwikkeling van de
methodiek in relatie tot de architectuurlagen en bijbehorende standaarden. Ze is enthousiast over deze
ontwikkeling en heeft vertrouwen in het halen van de 1.0 versie tegen de zomer van 2020.
Zie ook agenda Standaardisatieraad.

1.5 Rode draad 2020: Flexibilisering en de noodzaak van samenhang tussen
referentiearchitecturen in het onderwijs
De Architectuurraad onderkent de noodzaak om niet alleen de samenhang tussen referentie architecturen te
versterken, maar ook om architectuur-denken veel relevanter te maken ten dienste van (sectoroverstijgende)
beleidsvoorbereiding en beleidsbeslissingen. Zie presentatie Standaardisatieraad.

2. Vaststellen nieuwe versie van Distributie en Toegang (D&T 2.3)
2.1 Over de afspraak D&T
De afspraak ECK Distributie en toegang maakt allerlei vormen van dienstverlening binnen de educatieve
contentketen (ECK) mogelijk. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de
gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en
technische voorschriften.
In de werkgroep Distributie en Toegang is in de bijeenkomst van 23 januari j.l. versie 2.3 unaniem vastgesteld.
Hierin is een beperkt aantal wijzigingen opgenomen (#98, #99 en #100 uit de issuelijst), waaronder het
toevoegen van prijsinformatie en de zgn. ‘Blocklicense operatie’ voor ELO’s:
Met deze functionaliteit kan ervoor gezorgd worden dat ongewenste linkjes in het leerportaal weer
verwijderd kunnen worden. Een situatie waarbij dit wenselijk is, is bijvoorbeeld als school producten omruilt.
Het is geen correctie op de specificatie, maar een tegoed dat omgehangen moet worden. Het wordt
geblokkeerd voor een bepaalde school om te voorkomen dat leerlingen toch op linkje klikken en de

ongewenste licentie afgeboekt wordt. Deze functionaliteit ondersteund met name de leeromgeving (ELO).
Zij vragen om deze functie om te voorkomen dat linkjes getoond worden die niet gebruikt mogen worden.
Op https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/eck-distributie-en-toegang/eck-distributie-en-toegang-2-3/
vindt u alle relevante documentatie van versie 2.3, inclusief de release notes.
Implementatie is gepland voor het komend schooljaar 2020-2021 en wordt begeleid vanuit het programma Start
Schooljaar.
Kennisnet is gestart om de testvoorziening voor D&T uit te breiden met deze nieuwe versie.

2.2 Advies Architectuurraad
Geen toevoegingen vanuit architectuurperspectief.

2.3 Advies Bureau Edustandaard
Het proces voor deze wijziging is goed gevolgd. Derhalve een positief advies om deze nieuwe versie in beheer te
nemen.
Gevraagd besluit aan de Standaardisatieraad: neem D&T versie 2.3 in beheer.

3. Overig: VSNU
De VSNU heeft zich gemeld om voor de domeinen onderzoek en personeel enkele belangrijke begrippensets
apart te zetten van de afspraken over de uitleveringsprocessen, en in beheer te brengen bij Edustandaard. Dat
zal volgens de verwachting in 2020 plaatsvinden.

