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1. Samenvatting 
De afspraak FDE-set voor VO v1.2 bestaande uit 2 documenten (“Edustandaard afspraak documentatie” en 
“Technische bestanden bij EDEXML-profiel “FDE-set voor VO” (versie 1.2, 8 maart 2022)”) is namens de 
Edustandaard werkgroep ECK Distributie en toegang ingediend door Marcel Untied (Stichting SEM) en Edwin 
Verwoerd (Stichting SEM/Iddink), op 24 juni 2022 middels het Aanmeldformulier afspraak bij Edustandaard - 
FDE-set voor VO v1.2. 
 
Dit aanmeldformulier is namens Bureau Edustandaard verwerkt en beoordeeld door Viyanti Ramdhiansing 
(standaardisatie expert) en heeft geresulteerd in het volgende advies van bureau Edustandaard over de update 
van de afspraak FDE-set voor VO v1.2: 

2. Doel en Doelgroep  
Voor het transport van leerlinggegevens tussen LAS en toetssystemen zijn er binnen het domein “Toetsen” de 
UWLR-profielen “Smalle set” en “LVS-set” voor toetsdeelnemers met attributen gedefinieerd. Belangrijk attribuut 
binnen deze leerlinggegevens is het ECK-iD. Deze UWLR-profielen zijn verouderd en er zijn verschillende 
implementaties op verschillende technologieën (SOAP versus REST). Vanuit de leveranciers is er een sterke 
behoefte geuit om voor het distributie-/leveringsproces ook een profiel op EDEXML te maken omdat dit goed 
aansluit bij hun huidige inrichting. Tevens zijn in deze versie 1.2 van de afspraak wijzigingen aangebracht 
volgens de adviezen van de ROSA-scan op versie 1.1 uit 2021. 
 

https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/fijndistributie/fde-set1-2/
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/02/EDEXML-Profiel_FDE-set_1.2-20220214review.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/03/EDEXML-Profiel_FDE-set_1.2_technische_bestanden_v20220308def.zip
https://www.edustandaard.nl/standaard_werkgroepen/werkgroep-educatieve-distributie-en-toegang/
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/08/Aanmeldformulier_voor_Edustandaard-FDE-set-voor-VO-definitief.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2022/08/Aanmeldformulier_voor_Edustandaard-FDE-set-voor-VO-definitief.pdf
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/link%20naar%20pdf%20versie%20van%20het%20advies%20van%20Bureau%20Edustandaard%20over%20de%20in%20beheer%20te%20nemen%20(update%20van)%20afspraak
https://www.edustandaard.nl/app/uploads/link%20naar%20pdf%20versie%20van%20het%20advies%20van%20Bureau%20Edustandaard%20over%20de%20in%20beheer%20te%20nemen%20(update%20van)%20afspraak
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Het doel van deze afspraak is de flexibele uitwisseling van gegevens op maat voor de fijndistributie volgens 
breedgedragen afspraak met passende beveiligingsmaatregelen. 

3. Advies van bureau Edustandaard  
Hieronder een samenvatting van de gedetailleerde uitwerking van het advies van Bureau Edustandaard. 
Het bureau geeft het volgende advies: 
 
✓  Goed, met aandachtspunten: 
Realistisch: Op deze versie van de afspraak is geen relevante praktijksituatie toegepast. Inmiddels is deze FDE-
set geïmplementeerd door Magister en geëvalueerd en daar kunnen eventueel bevindingen uitkomen.   

1. Evalueer de implementaties van de afspraak en laat de ervaringen die resulteren in bijstellingen 
terugkomen in de definitieve versie van de afspraak.  

 
✓  Voldoende, met aandachtspunten: 
Acceptatie: De afspraak bevat geen openbare verslagen en besluitenlijsten die aantonen dat de afspraak 
geaccepteerd is. Er zijn wel bijeenkomsten van de werkgroep ECK Distributie en Toegang geweest inclusief 
presentielijst van de aanwezigen. Er is een reviewmogelijkheid geweest op de website, waarin de reviewversie 
van de specificaties ter review zijn aangeboden. 

2. Maak notulen van bijeenkomsten van de werkgroep ECK DT over deze afspraak. Maak bij voorkeur 
publiek toegankelijk via de website van Edustandaard.  

 
Implementeerbaar – Begrijpelijk, eenduidig, scoping: Er wordt niet precies beschreven of de afspraak een 
volledige oplossing voor het beoogde doel biedt en de beoogde doelgroep. Deze afspraak is op een andere 
manier ontstaan met een eigen werkwijze. Deze manier sluit wel aan bij de AMIGO-aanpak. Wat betreft de 
technologie keuze is aangesloten op de UWLR.   

3. Omschrijf de context en de roadmap van de afspraak duidelijk.  
 
Slotadvies: Met inachtneming van bovenstaande kan de afspraak in beheer worden genomen.  

4. Advies werkgroep “ECK Distributie en toegang”. 
Deze afspraak is in beheer bij de werkgroep “ECK Distributie en toegang”. De leden van deze werkgroep 
vertegenwoordigen softwareleveranciers, distributeurs en uitgeverijen in het vo, zie 
https://www.edustandaard.nl/standaard_werkgroepen/werkgroep-educatieve-distributie-en-toegang/ . 
De werkgroep geeft een positief advies over de inbeheername van de standaard om de volgende redenen: 

 De FDE-set voor VO richt zich op ondersteuning van fijndistributie van leermiddelen verzorgd door 
distributeurs in opdracht van VO-scholen. 

 Het doel van de afspraak is flexibele uitwisseling van gegevens op maat voor de fijndistributie volgens 
breedgedragen afspraak met passende beveiligingsmaatregelen. 

 Als de afspraak niet geaccepteerd wordt door het veld bestaat het gevaar dat partijen zelf de 
uitwisseling op maat definiëren voor de fijndistributie. Dit maakt de uitwisseling op basis van ECK-iD 
zeer lastig. 

 De afspraak is urgent, omdat steeds meer partijen op het punt staan om de gegevensuitwisseling te 
implementeren met gebruik van ECK-iD.  

 Subwerkgroep SEM-PSS heeft alle belanghebbenden betrokken en geïnformeerd, heeft de standaard 
besproken en heeft review mogelijkheden aangeboden. 

5. Advies Architectuurraad  
Op10 november 2022 is tijdens de Architectuurraadbijeenkomst de ROSA-scan geagendeerd. Er is gesproken 
over de gehanteerde manier van versionering, over de precieze betekenis van ROSA-compliancy en een 
aanbeveling gedaan over het relateren van proces-specifieke (instellings-)identifiers aan RIO. De 
Architectuurraad heeft een positief advies gegeven over in beheer name van deze nieuwe versie van de FDE-
set. 

https://365kennisnet.sharepoint.com/:w:/r/sites/ROSA/Gedeelde%20documenten/Bureau%20Edustandaard/nieuwe%20en%20gewijzigde%20afspraken%20+%20aangevraagde%20ROSA-scan/FDE-set%20fijndistributie%201.2/Advies%20van%20Bureau%20Edustandaard%20voor%20FDE-set%20voor%20fijndistributie%20v1-2.docx?d=w1a5c2256dc0e47d29ce7a3dff084df0a&csf=1&web=1&e=gh5mQc
https://www.edustandaard.nl/standaard_werkgroepen/werkgroep-educatieve-distributie-en-toegang/
https://www.edustandaard.nl/standaard_werkgroepen/link%20naar%20pagina%20van%20de%20wergroep%20die%20de%20afspraak%20onder%20haar%20hoede%20heeft
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6. Roadmap  
De samenstelling van beheer van de afspraak ziet er als volgt uit:  

• Functioneel/inhoudelijk beheer van het profiel gaat liggen bij de werkgroep Distributie en Toegang. 
• Operationeel beheer EDEXML-profielen en de webservices ligt bij Bureau Edustandaard 

 
De doorontwikkeling van de afspraak is geregeld via Edustandaard Werkgroep Distributie en Toegang (1ste 
loket) die in ieder geval altijd via de algemene mailbox van Edustandaard bereikbaar is. 
 
Wat de roadmap van de afspraak betreft zal in de loop van 2022 en begin 2023 het gebruik van deze standaard 
geëvalueerd worden. En indien nodig zullen de wijzigingen worden doorgevoerd in een nieuwe versie voor het 
volgende schooljaar. Ook is het traject om te komen tot een REST API implementatie in gang gezet. De 
implementatie van de afspraak was in de zomer 2022 voor de start van schooljaar 2022-2023. 

7. Gevraagd besluit  

7.a 
 ✓  Voldoende, met aandachtspunten  
De leden van de Standaardisatieraad wordt gevraagd om, gelet op bovenstaande overwegingen in te 
stemmen met de inbeheername van de afspraak “FDE-set voor VO”, versie 1.2. Het gebruiksadvies is daarbij 
“Aanbevolen”.  

 
 

Henk Nijstad
advies: zoek samenwerking met de werkgroep Edukoppeling

Jos van der Arend
Deze werkgroep staat er  nu expliciet bij genoemd!

Henk Nijstad
top

Jos van der Arend
"Goed" is geen gebruiksadvies! Moet dit "Aanbevolen" zijn, @Viyanti Ramdhiansing ?

Viyanti Ramdhiansing
Ja dit moet aanbevolen zijn.

Henk Nijstad
jij past dit aan, neem ik aan?

Viyanti Ramdhiansing
Is aangepast!
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