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COLLEGE STANDAARDISATIE   
Concept 
 

 
 
Doel 
In het werkplan 2010 van het Forum Standaardisatie (bijlage) zijn de volgende 
kernthema’s benoemd: open standaarden, stelselmatige semantiek, adoptie en 
implementatie en internationaal.  
 
Met deze notitie wil het secretariaat u informeren over de ondernomen activiteiten 
en de huidige stand van zaken m.b.t. de onderwerpen uit het werkplan 2010. Wat 
zijn de plannen, wat gaat goed, waar is extra aandacht nodig. 
Daarnaast beoogt deze notitie u te informeren over enkele meer algemene 
onderwerpen die het Forum en College Standaardisatie betreffen. 
 
Informatie m.b.t. kernthema’s 2010 
 
Standaard open 
Voor wat betreft de stand van zaken met betrekking tot open standaarden wordt u 
verwezen naar de separate notitie (CS07-05-04) met bijlagen over dat onderwerp 
zoals die behandeld zal worden bij agendapunt 4.  
 
Stelselmatige semantiek  
Onderwerp semantiek eerst uitgebreider in Forum te bespreken: agendapunt 5, zie 
notitie FS25-04-05 + bijlagen. 
 
“Voor wat betreft de stand van zaken met betrekking tot semantiek wordt u 
verwezen naar de separate notitie (CS07-05-05) over dat onderwerp zoals die 
behandeld zal worden bij agendapunt 5.”  

Agendapunt: 07 Voortgangsnotitie aan College 
Bijlagen: • Werkplan 2010 Forum Standaardisatie 

• Rapport internationale trends (met groslijst 
en scan internationale organisaties) 

• Factsheets 
Aan: College Standaardisatie 
Van: Secretariaat Forum en College Standaardisatie 
Datum: april 2010 Versie  
Betreft: Terugblik activiteiten + stand van zaken  
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Adoptie en implementatie 
Voor wat betreft de stand van zaken met betrekking tot adoptie en implementatie 
wordt u verwezen naar de separate notitie (CS07-05-06) met bijlagen over dat 
onderwerp zoals die behandeld zal worden bij agendapunt 6. 
 
Internationaal 
In 2009 heeft het HEC onderzoek gedaan naar relevante internationale 
ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit. Dit is 
ter informatie bijgevoegd. Om meer coördinatie op dit vlak te realiseren 
worden gesprekken aangegaan met NEN. De rol van het Forum wordt gezien 
de beperkte capaciteit ook beperkt ingevuld. De focus ligt op het onderhouden 
van het internationale netwerk en participatie in expertgroepen bij de 
Europese Commissie.  
 
Informatie m.b.t. onderwerpen waar het Forum een monitorfunctie heeft 
 
Authenticatie en autorisatie 
Mededeling e-herkenning 
 
NORA 
” Het Forum zal u op de hoogte houden over de adoptie van NORA.” 
 
 
Informatie m.b.t. algemene onderwerpen 
 
Besluitenlijst Collegevergadering 18 november 2009 
Bijna alle acties uit de besluitenlijst zijn uitgevoerd en afgerond.  
Nog open staan: 
 

nader in te vullen in de aanloop naar de Collegevergadering 
 
Communicatie 
Nieuwe factsheets 
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