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VOORSTEL VOOR VERSIEBEHEER VAN DE WERKGROEP EDUKOPPELING

Gerald Groot Roessink presenteert namens de werkgroep Edukoppeling de dilemma’s die spelen mbt.
versiebeheer van Edukoppeling. De hele standaard bestaat uit vele onderdelen die elk vaak een eigen dynamiek
en dus ook versiebeheer kennen. Edukoppeling is een afspraak die inmiddels ook in vele ketens is
geïmplementeerd, maar aangescherpte beveiligingseisen en innovatie zorgen ervoor dat er ook nieuwe versies
gewenst en nodig zijn. De Architectuurraad wordt gevraagd mee te denken met de inrichting van het
versiebeheer.
De Architectuurraad bespreekt de 3 opties die in de memo worden geschetst, en stelt vast dat ze alledrie nodig
zijn. HP Kohler geeft aan dat het wenselijk is om ontwikkeling, beheer en implementatie veel meer uit elkaar te
trekken. Hij zou graag een overzicht zien van alle plekken waar Edukoppeling nu toegepast wordt en welke
ketenpartners daarbij betrokken zijn. Daarbij is het wenselijk in beeld te hebben of veranderingen in technologie
en beveiliging overal hetzelfde effect hebben. De LAS-en zien graag meer inzet op uniformiteit en stabiliteit. De
vergadering stelt vast dat een uitbreiding van het overzicht met lifecycle-info, zoals de technical en business
value, van elke versie van Edukoppeling gewenst is. Als dit beschikbaar is, kan ook vastgesteld worden welke
versie voor welke uitwisseling bruikbaar en wenselijk is. Dat kan ook worden toegepast voor de verschillende
profielen (wus, api) binnen Edukoppeling. Uiteraard moet er wel een goede business case zijn voor een
specifieke uitwisseling om over te stappen op een nieuwe versie. Er wordt gespeculeerd over een soort
serviceregister waarin die overzicht inclusief de implementaties bijgehouden wordt. Het OSR wordt hierbij
genoemd. Gerald geeft aan dat hij met deze adviezen met de werkgroep aan de slag gaat en over 1 of 2
bijeenkomsten er weer terugkomt in de Architectuurraad.
Actiepunt:
Actie werkgroep Edukoppeling: toevoegen van meer informatie over de technical en business
value van de verschillende versies van de Edukoppeling-standaard én inzicht in welke
ketenuitwisselingen welke varianten zijn geïmplementeerd. Met aangescherpt voorstel kan
gesprek met de Architectuurraad worden vervolgd.
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