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Memo 
    

Aan   Werkgroepleden ECKDT 

Van   Dennis Heringa 

Datum   30-09-2022 

Onderwerp   Issues t.a.v. ECKDT standaard 

  

Vanuit Kennisnet worden onderstaande issues ingebracht ten aanzien van de doorontwikkeling van 
de ECKDT standaard. 
 
Issues: 

• SLO identifiers en SBB identifiers toevoegen/verplichten 
o Motivatie issue:  

• door het toepassen van de identifiers ontstaat een unieke en eenduidig 
identificatie van vakken. Dit ter bevordering van uniformiteit en 
uitwisselbaarheid van vakken, wat de vindbaarheid en transparantie verhoogd. 

• Door het toepassen van de identifiers binnen de vocabulaires van SLO en SBB 
worden ook gerelateerde velden als sector, level, subject en year gedefinieerd 
en gevuld.   

o Dit issue hangt samen met het openstaande issue #134 over het gebruik van externe 
bronnen. Zodoende het verzoek om dit issue met urgentie oppakken voor verdere 
afhandeling. 

  
• Verwijderen curriculuminfo velden uit de standaard 

De introductie van de nieuwe opzet van CurriculumInfo in de EducationalClassificationGrp in 
v2.5 ECKDT heeft ten doel om de toepassing van vakken per sector te kunnen 
onderscheiden. 
o Motivatie issue:  

• De toename van complexiteit van de standaard staat niet in verhouding tot het 
aantal use cases in de praktijk waar dit van toepassing voor is. Het levert veel 
extra werk op om volgens de nieuwe opzet aan te leveren, maar levert zeer 
weinig toegevoegde waarde in de praktijk. 

• Het toepassen van identifiers zoals in voorgaand issue genoemd zal dit gewenste 
onderscheid bieden aangezien het vak binnen de vocabulaire specifiek 
gerelateerd is aan de sector. 

• Hangende openstaand issue #134 dringen wij er op aan om het gebruik van de 
curriculuminfo velden niet door te voeren voor 2023/24 en bij een positieve 
uitkomst van issue #134 de curriculuminfo velden v2.6 te verwijderen en de DEP 
velden in ere te herstellen. 

  
• Het veld Title maximeren op 255 karakters 

o Motivatie issue: 
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• Het is gebleken dat zeer sporadisch de maximaal gedefinieerde  lengte van 
255 karakters binnen het Koppelpunt Catalogusinformatie overschrijdt, wat 
resulteert in errors. 

• De lengte van 255 karakters zou voldoende ruimte moeten bieden om een 
titel van het product te omschrijven 
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