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Verslag Werkgroep ECK Distributie en toegang  

1. Agenda 
 
 

1. Verslag 5 november 2020   
2. Doornemen acties  
3. Bespreken release ECK DT 2020 (v2.4 november) 

 
2. Verslag 5 november 2020 en acties 
 

2.1. Verslag 
Er zijn geen opmerkingen, verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld 

 
2.2. Actiepunten 

 
 

• Actiepunt #45: Leden die actief zijn in het PO wordt gevraagd in welke mate de ECK DT 
standaard toegepast wordt en of zij aansluiting wenselijk achten 

o Actiepunt wordt afgevoerd. Vanuit standaardisatie is het wenselijk dat de verschillende 
sectoren dezelfde interfaces gebruiken en afgelopen jaren is dit vanuit de werkgroep 
meerdere keren kenbaar gemaakt bij partijen in po sector. Tot op heden worden er 
echter geen vanuit po geen concrete acties ondernomen om formeel aan te sluiten. De 
werkgroep heeft besloten om verder geen actie meer te ondernemen op dit punt. De 
po sector zal dus nog eigen keuzes maken rond de inrichting van de ECK keten. 

 
• Actiepunt #49: Informatie uit het Datagebruik document in de Handleiding verwerken 

o Verwerken in Q1 2021 (ivm aansluiting PSS) 
 

• Actiepunt #50: Voorbeelden van fouten bij aanleveren van Catalogusinformatie (tbv 
handleiding / best practices) 
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o Afvoeren, hangt samen met #53 en verkeerd gebruik van deze velden 
 

• Actiepunt #52: Impact gebruik verschillende type (product) identiteiten irt 
AggregationLevel 

o Wordt uitgevoerd in Q1 2021 
 

• Actiepunt #53: Uitzoeken of en hoe de huidige velden (o.a. Subject en Course) in de 
verschillende situaties werkbaar zijn bij gebruik van verschillende bronnen. 

o Wordt uitgevoerd in Q1 2021 
 

• Actiepunt #54:Verder uitwerken voorstel Streams. Subproducts verwijderen? 
Productstate een extra waarde (“Niet los leverbaar”) of extra veld aan resultaatbericht 
toevoegen. 

o Wordt uitgevoerd in Q1 2021 
o Edwin heeft een voorstel dat in februari wordt besproken 

 
• Actiepunt #55: Informeren van Start Schooljaar dat er een 2.4 versie gepubliceerd gaat 

worden. 
o Nog niet uitgevoerd 

 
• Actiepunt #56: Voorstel voor blokkeren Activationcode uitwerken. 

o Uitgevoerd, gedeeld met leden en reeds verwerkt in nieuwe conceptversie 2.4 
 
 
3. Release ECK DT 2020 (v2.4 november) 
Na de oplevering van de conceptversie zijn er nog vragen gekomen en is een enkele tekstuele fout 
gecorrigeerd. Het gaat om het volgende: 
 

• ActivationCodeService ActivationCodeRequestReferenceId 
Er was onduidelijkheid over het doel van het veld ActivationCodeRequestReferenceId. Wat 
voor referenceId wordt hier verwacht (niet de interne licenseId oid )? 

 
o Het gaat erom dat de uitvoerder van een blokkering een bewijs van deze blokkering heeft. 

Dit bewijs kan dan eventueel ook met gebruiker gedeeld worden. Zo hebben distributeur, 
uitgever en gebruiker/besteller een eenduidige referentie naar het blokkeren van een code. 
De ActivationCodeRequestReferenceId is nu een IdentifierType (string MaxLength = 160)  

o Het is per partij vrij in te vullen (conform het type van het element in de XSD).  
o Moet naar leerling / persoon gecommuniceerd kunnen worden, maar er kunnen geen 

rechten aan ontleend worden.  
 

• Tekstuele wijziging IdentifierType (issue #119) 
Tekstuele aanpassing Servicebeschrijving CatalogService IdentifierType: conform 
CommonTypes XSD gemaakt (Pattern [A-Za-z0-9]+ verwijdert). 

 
Na bespreking hiervan wordt versie 2.4 door de werkgroep vastgesteld. Deze zal op de Edustandaard 
site als conceptversie gepubliceerd worden. Na melding in de Architectuurraad en 
Standaardisatieraad zal de versie definitief worden gemaakt. Dit is naar verwachting in februari 2021. 
 
Er wordt nog gevraagd wanneer de testvoorziening versie 2.4 gaat ondersteunen. Dit zal worden 
nagevraagd bij Kennisnet (actiepunt #57). 
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4. Handleiding 
Bij een vorig overleg is vastgesteld dat het wenselijk is om de handleiding verder te ontwikkelen zodat 
deze het gebruik van de standaard kan ondersteunen. Het streven is om de 1.0 versie in Q1 2021 op 
te leveren. Er zijn een aantal acties die we voor het publiceren willen hebben uitgevoerd. Zo willen we 
informatie uit het Datagebruik document (actiepunt #49) in de Handleiding verwerken. Het 
Datagebruik document is echter nog in ontwikkeling. De verwachting is dat deze in januari 2021 
opgeleverd wordt. Hierna kan de nieuwe versie Datagebruik in de Handleiding verwerkt worden. Het 
idee is dat de Handleiding op termijn het Datagebruik binnen PSS kan vervangen. Er wordt een 
actiepunt geregistreerd om dit aan het PSS voor te stellen (#58). 
  
 
 
5. Afsluiting 
 
Het volgend overleg is gepland op 11 februari van 1300 tot 1500 uur. 
 
6. Besluiten 
 

Nr Besluit Datum 
B1 Er worden in het vervolg verslagen opgesteld. Deze worden gedeeld met KAT leden 

en op Edustandaard site gepubliceerd. 
11 feb 2016 

B2 Het KAT zal functioneren als Edustandaard werkgroep, er wordt geen aparte 
Edustandaard werkgroep ingericht. 

11 feb 2016 

B3 Hashing vervalt als optie, de ECKID kan alleen geencrypt opgeslagen worden. 14 april 2016 
B4 Er wordt gestreefd naar maximaal 1 release per jaar.  17 mei 2016 
B5 In principe vindt het overleg maandelijks plaats en om de maand wordt dit overleg 

telefonisch gehouden tenzij het aansluit op Edu-K overleg. 
3 nov 2016 

B6 De 2.1 release wordt in december gepubliceerd 3 nov 2016 
B7 De informatie die ontsloten wordt via wiki moet met name betrekking hebben op best 

practices en biedt stakeholders een forumfunctie. 
8 dec 2016 

B8 Bij een nieuwe release worden alle documenten en WSDL’s/XSD’s van dezelfde 
versie voorzien, ook bij een patch release. 

29 juni 2017 

B9 De 2.1.2 versie zal worden aangemeld bij standaardisatieraad.  22 maart 2018 
B10 Issues zonder impact (tekstueel/bestpraktices) worden niet meer noodzaklijk in 

werkgroep besproken, deze worden ook apart ingedeeld in de issuelijst 
25 juni 2020 

 
 
7. Acties 

Nr Actie Datum Datum gereed 
A45 Leden die actief zijn in het PO wordt gevraagd in welke mate de 

ECK DT standaard toegepast wordt en of zij aansluiting 
wenselijk achten 

• Afgevoerd, standaardisatie in po sector is niet aan de 
werkgroep, de po sector moet vanuit eigen beweging 
gebruik willen maken van de ECK DT standaard. 

Mei 2020  

A49 Informatie uit het Datagebruik document in de Handleiding 
verwerken 

• Loopt, afhankelijkheid naar PSS documentatie. 

Okt 2020 Q1 2021 

A50 Voorbeelden van fouten bij aanleveren van Catalogusinformatie 
• Afgevoerd, hangt samen met #53 en verkeerd gebruik 

van deze velden. 

Okt 2020  

A52 Impact gebruik verschillende type (product) identiteiten irt 
AggregationLevel 

Nov 2020  

A53 Uitzoeken of en hoe de huidige velden (o.a. Subject en Course) 
in de verschillende situaties werkbaar zijn bij gebruik van 
verschillende bronnen. 

Nov 2020  

A54 Verder uitwerken voorstel Streams. Subproducts verwijderen? 
Productstate een extra waarde (“Niet los leverbaar”) of extra 
veld aan resultaatbericht toevoegen. 

Nov 2020  
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A55 Informeren van Start Schooljaar dat er een 2.4 versie 
gepubliceerd gaat worden. 

Nov 2020  

A56 Voorstel voor blokkeren Activationcode uitwerken Nov 2020 Dec 2020 
A57 Werkgroep informeren wanneer testvoorziening versie 2.4 gaat 

ondersteunen 
Jan 2021  

A58 PSS voorstellen om het Datagebruik / Best practice document in 
beheer te brengen bij Edustandaard als onderdeel van de 
Handleiding 

Jan 2021  
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