
Lijst met te toetsen standaarden dd 28-04-2009   
Dit is een overzicht van standaarden die het selectieproces nu doorlopen en die het selectieproces nog gaan doorlopen. Er worden vier  statussen 
onderscheiden, afhankelijk van waar de standaard zich bevindt in het proces: 1) in afwachting van behandeling in College, 2)  in afwachting van invulling 
openstaande punten, 3) in onderzoek door de expertgroep, 4) in afwachting van het selectieproces.   
 
Standaard Beheerorganis

atie 
Toepassingsgebied Organisatorisch werkingsgebied Status Documentatie mbt 

de procedure 
ebMS en WUS zoals 
nader 
gespecificeerd 
binnen de OSB 
meer informatie 
ebMS en WUS

GBO.Overheid Logistiek van 
elektronische 
berichtuitwisseling 

Alle overheidsorganisaties. In afwachting van 
behandeling in 
College 

Voorgeselecteerd 
door College om 
procedure te testen 

SETU standaard 
meer informatie

Stichting 
Elektronische 
Transacties 
Uitzendbranche 
(SETU) 

Berichtenuitwisseling 
rondom de inhuur van 
personeel. 

Gehele uitzendbranche met vele 
inleners waaronder 
overheidspartijen. 

In afwachting van 
behandeling in 
College 

aanmeldformulier
expertadvies
consultatiedocument
samengevoegde 
reacties

      
Afspraak content 
zoekprofiel 
meer informatie
 

Vereniging 
Edustandaard 

Metadata van 
leermateriaal. 

Nederlands Onderwijs (verschillende 
sectoren, oa Defensie) 

In afwachting van 
invulling 
openstaande punten

aanmeldformulier
consultatiedocument
samengevoegde 
reacties

Security Assertion 
Markup Language 
(SAML) 
meer informatie

OASIS Ondersteunen van een 
Single Sign On Functie. 

PIP, BKWI, UWV, CWI In afwachting van 
invulling 
openstaande punten

aanmeldformulier
consultatiedocument
samengevoegde 
reacties

Aquo standaarden 
meer informatie

IDsW Uitwisseling van 
geografische en 
meetgegevens in het 
Nederlandse 
Waterbeheer. 

Rijkswaterstaat, Waterschappen, 
Provincies 

In afwachting van 
invulling 
openstaande punten

aanmeldformulier
consultatiedocument
samengevoegde 
reacties

      
Afspraak metadata 
harvesting 
meer informatie

Vereniging 
Edustandaard 

Het beschikbaar stellen en 
verzamelen van metadata 
middels OAI-PMH. 

? In onderzoek door 
expertgroep 

aanmeldformulier
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http://www.overheidsservicebus.nl/fileadmin/OSB/OSB_ebMS_Koppelvlak_Standaard_v0.91.pdf
http://www.overheidsservicebus.nl/fileadmin/OSB/OSB_Koppelvlak_standaard_WUS_v0.92.pdf
http://www.setu.nl/
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/OS-SETU-standaard.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-Expertadvies-SETU-v1.0.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-Consultatiedocument-SETU-versie-1.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-verzameld-commentaar-SETU.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-verzameld-commentaar-SETU.pdf
http://www.edustandaard.nl/
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/OS-Afspraak-Content-zoekprofiel.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-Consultatiedocument-CZP.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-verzameld-commentaar-CZP.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-verzameld-commentaar-CZP.pdf
http://www.oasis-open.org/
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/OS-SAML.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-Consultatiedocument-SAML.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-verzameld-commentaar-SAML.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-verzameld-commentaar-SAML.pdf
http://www.idsw.nl/
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/OS-Aquo-standaard.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-Consultatiedocument-Aquo.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-verzameld-commentaar-AQUO.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0617/OS-verzameld-commentaar-AQUO.pdf
http://www.edustandaard.nl/
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/OS-Afspraak-metadata-harvesting.pdf


 
Standaard Beheerorganis

atie 
Toepassingsgebied Organisatorisch werkingsgebied Status Documentatie mbt de 

procedure 
NTA 2035 E-
portfolio NL 
meer informatie

NEN Het uitwisselen van e-
portfolio’s volgens een 
toepassingsprofiel op 
basis van de IMS 
ePortfolio. 

Volledige leren- en werkendomein: 
Nederlandse onderwijs, 
competentiegericht opleiden en 
ontwikkelen binnen de arbeidsmarkt 
en arbeidsbemiddeling. Maar ook 
voor leveranciers van e-portfolio 
applicaties. 

In afwachting het 
selectieproces 

aanmeldformulier

Business Process 
Execution Language 
(BPEL) 
meer informatie

OASIS Specificeren van 
procesgedrag op basis 
van webservices. 

Het exacte organisatorische 
werkingsgebied van de standaarden 
dient nog nader bepaald te worden. 

In afwachting het 
selectieproces 

aanmeldformulier

Web Services for 
Remote Portlets 
(WSRP) 
meer informatie

OASIS Wordt toegepast voor 
distribueren van één 
portlet naar meerdere 
presentatiekanalen 
(Portal). WSRP zorgt voor 
het scheiden van 
presentatie(opmaak) en 
applicatielogica. 

Het exacte organisatorische 
werkingsgebied van de standaarden 
dient nog nader bepaald te worden. 

In afwachting het 
selectieproces 

aanmeldformulier

EI standaarden 
meer informatie

Vektis Declaratieverkeer tussen 
zorgverzekeraars en 
zorgverleners in het kader 
van de 
zorgverzekeringswet. 

Zorgverzekeraars, 
softwareleveranciers in de 
zorgsector, zorginstellingen. 

In afwachting het 
selectieproces 

aanmeldformulier

Koppelnet Publieke 
Sector (KPS) 
meer informatie

GBO.Overheid Transport voor 
elektronische 
communicatie, met name 
berichtenuitwisseling 

Alle overheidsorganisaties. In afwachting het 
selectieproces 

Voorgeselecteerd door 
College om procedure te 
testen 

'Framework van 
standaarden voor de 
Nederlandse GII', 
versie 2.0 Definitief, 
Geonovum, 10 
december 2007 
meer informatie

Geonovum Geo informatie 
infrastructuren (GII) 

Het exacte organisatorische 
werkingsgebied van de standaarden 
dient nog nader bepaald te worden. 

In afwachting het 
selectieproces 

Voorgeselecteerd door 
College om procedure te 
testen 
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http://e-portfolionl.nen.nl/
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/OS-NTA-2035-E-portfolio-NL.pdf
http://www.oasis-open.org/
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/OS-BPEL.pdf
http://www.oasis-open.org/
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/OS-WSRP.pdf
http://ei.vektis.nl/
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/OS-EI-standaarden.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/CS/2007/1121/CS-20071121.06B-Bijlage-bij-notitie-OBS.pdf
http://www.geonovum.nl/framework/standaarden/framework-geo-standaarden-v2.0/download.html?Itemid=58
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Dit is een overzicht van standaarden die het selectieproces nu doorlopen en die het selectieproces nog gaan doorlopen. Er worden vier  statussen onderscheiden, afhankelijk van waar de standaard zich bevindt in het proces: 1) in afwachting van behandeling in College, 2)  in afwachting van invulling openstaande punten, 3) in onderzoek door de expertgroep, 4) in afwachting van het selectieproces.  
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		NTA 2035 E-portfolio NL
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		NEN

		Het uitwisselen van e-portfolio’s volgens een toepassingsprofiel op basis van de IMS ePortfolio.

		Volledige leren- en werkendomein: Nederlandse onderwijs, competentiegericht opleiden en ontwikkelen binnen de arbeidsmarkt en arbeidsbemiddeling. Maar ook voor leveranciers van e-portfolio applicaties.

		In afwachting het selectieproces
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		OASIS
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