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1. Agenda
1.
2.
3.
4.

Mededelingen en opening
Verslag 17 juni 2021
Doornemen acties
Concept release notes versie 2.5
a. RFC2.4.1A Subject/Sector/Level/Course (Issue #121 / actiepunt #53)
b. RFC2.4.1B Catalogusservice: Aangeven dat een bepaald product uit catalogus
is verwijderd (actiepunt #60 / Issue #123)

2. Mededelingen
Er wordt aangegeven dat Rimmer niet meer zal deelnemen aan het overleg gezien zin vertrek bij
ThiemeMeulenhoff.

3. Verslag 17 juni 2021 en acties
3.1.

Verslag

Het verslag van 17 juni wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3.2.
•

Actiepunten

Actiepunt #52: Impact gebruik verschillende type (product) identiteiten irt
AggregationLevel
o Moet nog starten, Subwerkgroep nog inplannen na zomer
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•

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 Agendapunt, afgehandeld

•

Actiepunt #60 / issue #123: Onderzoeken hoe de CatalogService het beste aan kan
geven dat een bepaald product niet meer geleverd gaat worden in het (toekomstig)
resultaat.
o Agendapunt, afgehandeld

•

Actiepunt #63:Uitwerken toelichting voor ReadUserLicense en gebruik OrganisationId
filter (Edwin en Erwin).
o Moet nog starten

4. Concept release notes 2.5
Er is een nieuwe conceptversie van de release notes met de leden gedeeld.

4.1.
RFC 2.4.1A Subject/Sector/Level/Course (issue #121 / actiepunt
#53)
We hebben voor de verschillende elementen externe bronnen kunnen vinden voor de vulling. Dit is
niet gelukt voor Level (mbo) en Years. Er is besloten om hiervoor nog een eigen bron te specificeren
en conform andere velden ook hiervoor een identifier en bron attribuut op te nemen. Als bron (source)
wordt urn:edustandaard:eckdt voorgesteld. Als idenitfier binnen deze bron kan een UUID gedacht
worden. Er wordt echter besloten het eenvoudig te houden. De identifier is een combinatie van de urn
van de bron met het element en de waarde, bijvoorbeeld urn:edustandaard:eckdt:Level:2.
Hiermee hebben we echter nog geen bron en identifier die online resolvable is. Er moet een voorstel
komen hoe we dit gaan oplossen (actiepunt #64). De gegevens zullen resolvable zijn via een resolver
(zoals de HKS browser). Gedacht wordt aan het gebruik van Eduterm.
We hebben nu in de standaard (versie 2.5) twee opties om deze gegevens van de
EducationalClassificationGrp op te nemen. We willen op termijn de oude optie (met DEP gemarkeerd)
verwijderen. Er wordt besloten om een termijn van twee jaar te hanteren. We nemen het besluit (B11)
op dat we uiterlijk in het vooraar van 2023 evalueren of de oude optie verwijderd kan worden.

5. RFC 2.4.1B Voortgang
Deze RFC is een oplossing voor issue #123. Hierin wordt aangegeven dat bij het Koppelpunt
Catalogusinformatie regelmatig Entries in de CatalogService van uitgevers verwijderd zijn zonder dat
dit vooraf kenbaar is gemaakt. Als gevolg moeten er handmatig acties uitgevoerd worden en heeft de
uitgever eigenlijk geen controle over zijn gegevens in het Koppelpunt Catalogusinformatie.
In de RFC wordt voorgesteld om de huidige gegevens van de CatalogService te gebruiken. Wel
worden er een aantal punten in de tekst benadrukt.
• Bij het veld EndOfLifeDate (ReadCatalogResult) en in de product life cycle tabel (H5) is de
tekst gewijzigd. Er wordt aangegeven dat de EndOfLifeDate veplicht is bij Productstate ‘Niet
meer leverbaar’ en de volgende tekst is toegvoegd: “Het advies geldt dat partijen binnen 3
maanden na verloop van die datum het product uit catalogus verwijderen.”.
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Tijdens het overleg wordt aangegeven dat de EndOfLifeDate ook opgenomen moet worden bij
Productstate ‘Zal niet verschijnen’. Er wordt ook voorgesteld om de volgende tekst toe te voegen:
“Het advies aan afnemers van catalogusinformatie is dat zij een termijn van minder dan 3 maanden
hanteren om catalogusinformatie op te halen.”
•

Bij het veld LastModifiedDate (ReadCatalogResult) wordt de tekst bij de omschrijving
gewijzigd in “Laatste keer dat deze (entry en/of product) informatie is aangepast door de
uitgever”. Bij de vullingsregel wordt de tekst “Als het request filter ‘Since’ wordt gebruikt dan
worden in het resultaat alle producten geleverd met een LastModifiedDate van die ‘Since’
datumtijd tot en met de datumtijd van het request (huidige datumtijd).”

De 2.5 conceptversie wordt voor het volgende overleg met de leden gedeeld. Na goedkeuring kan
deze dat in week van 6 september gepubliceerd worden.

6. Afsluiting
Het volgend overleg is gepland op 2 sept van 1500 tot 1700 uur.
De voorlopige agendapunten zijn:
• Mededelingen en opening
• Verslag 13 juli 2021 en acties
• Concept release 2.5
• Vragen rond LicenseService (Patricia)

7. Besluiten
Nr
B1

Besluit
Er worden in het vervolg verslagen opgesteld. Deze worden gedeeld met KAT leden
en op Edustandaard site gepubliceerd.

Datum
11 feb 2016

B2

Het KAT zal functioneren als Edustandaard werkgroep, er wordt geen aparte
Edustandaard werkgroep ingericht.
Hashing vervalt als optie, de ECKID kan alleen geencrypt opgeslagen worden.
Er wordt gestreefd naar maximaal 1 release per jaar.
In principe vindt het overleg maandelijks plaats en om de maand wordt dit overleg
telefonisch gehouden tenzij het aansluit op Edu-K overleg.
De 2.1 release wordt in december gepubliceerd
De informatie die ontsloten wordt via wiki moet met name betrekking hebben op best
practices en biedt stakeholders een forumfunctie.
Bij een nieuwe release worden alle documenten en WSDL’s/XSD’s van dezelfde
versie voorzien, ook bij een patch release.
De 2.1.2 versie zal worden aangemeld bij standaardisatieraad.
Issues zonder impact (tekstueel/bestpraktices) worden niet meer noodzaklijk in
werkgroep besproken, deze worden ook apart ingedeeld in de issuelijst
Uiterlijk in het voorjaar van 2023 evalueren of de oude optie (met DEP gemakreerd)
verwijderd kan worden uit de EducationalClassificationGrp

11 feb 2016

B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

14 april 2016
17 mei 2016
3 nov 2016
3 nov 2016
8 dec 2016
29 juni 2017
22 maart 2018
25 juni 2020
13 juli 2021

8. Acties
Nr
A52
A60
A63

Actie
Impact gebruik verschillende type (product) identiteiten irt
AggregationLevel
Subgroep gaat voorstel opstellen voor doorgifte verwijderde
Entries & Indicatie gewijzigde Entry (CatalogService)
Uitwerken toelichting voor ReadUserLicense en gebruik
OrganisationId filter (Edwin en Erwin).

Datum
Nov 2020

Datum gereed

April 2021
Juni 2021
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A64

bron en identifier die online resolvable is. Er moet een voorstel
komen hoe we dit gaan oplossen

Juli 2021
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