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Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen verslag december 2021 en actiepunten
3. Toelichting HOSA

1. Opening en mededelingen
Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Vaststellen verslag 16 december en actiepunten
2.1. Verslag
Er is vorige keer geen verslag opgesteld. Er waren geen wijzigingen rond de actiepunten.

2.2. Actiepunten
Actiepunt #5 Voorstel om aanpak uit te breiden met autorisatie rollen en het proxy
model (Erwin)
• Geen wijzigingen
Actiepunt #8: Kaders voor thema toegang ontwikkelen tbv ROSA scan. (Bram/Erwin)
• Geen wijzigingen
Actiepunt #19: Nadat kaders zijn opgesteld gaan we nog eens door attributentabel,
welke tributen zijn wanneer nodig
• Wordt na principes document geëvalueerd.

Actiepunt #20: Aan de attributentabel ook de doelen (Audit)Logging en Support
toevoegen
• Wordt met #19 meegenomen
Actiepunt #21: Check eduID op de generieke functies van Principes en ontwerpeisen
• Geen wijzigingen
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Actiepunt #22: De status van het Principes en ontwerpeisen document en het proces
beschrijven (in doc en Edustandaard)
• In document verwerkt, nog verwerken op site
Actiepunt #23: TEAMS omgeving en nieuwe structuur
• Afgehandeld
Actiepunt #24: Bespreking HOSA / Edustandaard Toegang
• Gepland

3. Toelichting HOSA
Menno geeft een toelichting over visie op toegang vanuit de HOSA. Deze visie gaat uit van
een toekomstperspectief voor middellange termijn (5-10 jaar).
Het toekomstperspectief lijkt te passen binnen de beelden die we ook binnen Edustandaard
aanpak toegang onderkennen. Het sluit ook aan op ontwikkelingen op nationaal en Europees
niveau.
Er wordt besloten dat er een afspraak wordt gepland (actiepunt #24) om dit en de eerdere
opmerkingen op het principes en ontwerpeisen document met een aantal leden in meer
detail te gaan bespreken.

4. Rondvraag & afsluiting
Het volgende overleg is op 17-02-2022 van 15:00 tot 17:00 uur. Op de agenda staan dan de
volgende onderwerpen:
•
•
•
•

Opening en mededelingen
Verslag januari 2022 & acties
IAA modellen en deliverables
Presentatie MOSA (Paul)

5. Actielijst
#
5
8

19

20
21
22

23

Omschrijving
Voorstel om aanpak uit te breiden met
autorisatie rollen en het proxy model
Kaders voor thema toegang ontwikkelen tbv
ROSA scan. We beginnen met principes en we
gaan bij voorkeur gebruik maken van bestaande
principes voor toegang
Nadat kaders zijn opgesteld gaan we nog eens
door attributentabel, welke tributen zijn wanneer
nodig
Aan de attributentabel ook de doelen
(Audit)Logging en Support toevoegen
Check eduID op de generieke functies van
Principes en ontwerpeisen
De status van het Principes en ontwerpeisen
document en het proces beschrijven (in doc en
Edustandaard)
TEAMS omgeving en nieuwe structuur

Status
Open

Einddatum

Actie-houder
Erwin

Loopt

Bram en Erwin

Open

WG

Open

Erwin

Open

Peter

Open

Brian/Erwin

Afgehandeld

Brian/Erwin/
Bram
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24

Bespreking HOSA/ Edustandaard Principes en
ontwerpeisen
BES = Bureau Edustandaard
Grijs = afgehandeld of vervallen

Gepland

Tom/Menno/Bra
m/Erwin/…
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