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Standaard Beheerorganisatie Toepassingsgebied Organisatorisch werkingsgebied Status Beoogde 
lijst 

Documentatie mbt de procedure 

Afspraak content 
zoekprofiel 
meer informatie
 

Vereniging Edustandaard Metadatering van content 
die ontsloten wordt ten 
behoeve van educatieve 
doeleinden 

Alle organisaties die content ontwikkelen, 
beschikbaar stellen, arrangeren en gebruiken 
voor educatieve doeleinden alsook 
leveranciers van applicaties ter ondersteuning 
van dit proces. 

SURF en 
Kennisnet 
hebben een 
project 
opgestart om 
CZP en 
LOREIom te 
harmonise-
ren. 

Pas toe of 
leg uit 

aanmeldformulier
consultatiedocument
samengevoegde reacties

Aquo standaarden 
meer informatie

IDsW Gegevensverzameling, -
vastlegging en -uitwisseling 
ten behoeve van het beheer 
van waterkeringen, 
oppervlaktewater en 
afvalwaterzuivering. 

Overheden en instellingen uit de (semi-) 
publieke sector 

In 
afwachting 
van 
behandeling 
in het Forum 

Pas toe of 
leg uit 

aanmeldformulier
consultatiedocument
samengevoegde reacties

Afspraak metadata 
harvesting 
meer informatie

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

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

In expert-
onderzoek  

Pas toe of 
leg uit 

aanmeldformulier

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 
van 
procedure 

Pas toe of 
leg uit 

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 
van 
procedure 
 
 

Pas toe of 
leg uit 

aanmeldformulier

Geo-standaarden 
meer informatie

Geonovum Zoeken en zowel 
semantisch als technisch 
uitwisselen van geo-data. 

Software leveranciers en publieke partijen. In 
afwachting 
van 
behandeling 
in het Forum 

Pas toe of 
leg uit 

aanmeldformulier
expertadvies
samengevoegde reacties

eXtensible Business 
Reporting Language  
meer informatie

XBRL International Inc. Financiële verantwoordings-
gegevens 

Nog nader te bepalen In 
consultatie 

Pas toe of 
leg uit 

aanmeldformulier
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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
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
http://www.edustandaard.nl/
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/OS-Afspraak-metadata-harvesting.pdf
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/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsbpel
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0211/OS-BPEL.pdf
http://www.geonovum.nl/dossiers/rostandaarden
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/0902/aanmeldformulier-GEO-standaarden.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/1216/OS-Expertadvies-geo-standaarden-v1-0.pdf
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/1216/OS-Verzamelde-reacties-publieke-consultatie-GEO-standaarden.pdf
http://www.xbrl.org/Home/
https://www.forumstandaardisatie.nl/sites/default/files/FS/2009/1216/OS-Aanmeldformulier-XBRL-2.1.pdf

