
 

Onderwijs Serviceregister 
Wijzigingsvoorstel "Meerdere OIN’s per leverancier”  

Referentie OSR-RFC003 

Wijziging op versie 2.0 

Verwerken in versie 2.1  

Prioriteit Gemiddeld (bij voorkeur meenemen in eerstvolgende release) 

Complex Gemiddeld 

Impact Beperkt 

Categorie 3 Kleine functionele/technische aanpassing 
1=Tekstuele correcties en verduidelijkingen, 2=Functionele correcties en verduidelijkingen, 3=Kleine 
functionele/technische aanpassingen, 4=Substantiële functionele/technische aanpassingen 

Gerelateerde issues Geen 

 

Aanleiding 
Diverse leveranciers van administratiesystemen hebben tijdens een technisch 

overleg van de dienst Overstapservice Onderwijs (OSO) aangegeven dat zij voor 

verschillende diensten soms meerdere OIN’s gebruiken in verband met de inzet en 

looptijd van (PKI-overheids-) certificaten en de migratie hiervan.  

 

Use case: 

Als… leverancier van een LAS of SIS 

Wil ik… verschillende OIN’s (per dienst en binnen een dienst) in het OSR 
kunnen laten registreren 

Zodat… ik met verschillende OIN’s (PKI-overheidscertificaten) gebruik van 
maken van het OSR en dus flexibel ben in het gebruik van certificaten. 

 

Voorstel 
Het OSR voert een technische uitbreiding door, waarmee er door de 
implementatiespecialist van Kennisnet per dienst meerdere OIN’s kunnen worden 
geregistreerd. 
Deze registratie zorgt ervoor dat het OSR in berichtenverkeer valideert en responses 
geeft op basis van alle OIN’s, welke een leverancier voor de betreffende dienst heeft 
laten registreren. 
 
Consequenties  
Leveranciers hebben na deze wijziging de mogelijkheid om meerdere OIN’s in het 
OSR te laten registreren, in afstemming van de implementatiespecialist van het OSR.  
Omdat de registratie van het OIN is verplaatst van “leveranciersniveau” naar 
“leverancier-per-dienst-niveau" is het belangrijk dat wanneer een leverancier voor 
een nieuwe dienst gebruik wil maken van het OSR er ten minste één OIN wordt 
doorgegeven ter registratie. 
In samenspraak met de implementatiespecialist is het belangrijk het beheer van deze 
OIN’s regelmatig bij te houden, zodat niet meer in gebruik zijnde OIN’s tijdig worden 
verwijderd. De OIN’s moeten overeenkomen met de OIN’s, welke operationeel 
binnen de desbetreffende dienst zelf worden gebruikt. 
 
Diensten hebben indirect baat bij deze aanpassing, omdat zij bij bevragingen richting 
het OSR (indien van toepassing) het door de leverancier gebruikte OIN 
eenvoudigweg kunnen doorsturen. De in OSR geregistreerde OIN’s komen zoals 



 

benoemd overeen met de OIN’s binnen de dienst. Dit maakt communicatie met het 
OSR in dit opzicht flexibeler dan voorheen.  
 
Impact 
Deze aanpassing heeft voor leveranciers en diensten geen impact op technische 
koppeling met het OSR. 
 
 


