agenda
FORUM STANDAARDISATIE
WOENSDAG 7 OKTOBER 2020
Nummer:

FS-20201007.1A

Vergaderdatum:

woensdag 7 oktober 2020

Vergadertijd:

09:30 tot 12:00 uur

Vergader-app:

Jitsi Meet

C ontactpersoon:

Joram Verspaget
secretaris Bureau Forum Standaardisatie
joram.verspaget@forumstandaardisatie.nl
06-5284 5592

1. Opening, agenda, verslag
Actie:

Ter besluitvorming

Tijd:

09:30-09:40 uur
1A
1B

Agenda
Verslag + actiepunten Forum Standaardisatie 24 juni 2020

2. OBDO en Forum Standaardisatie
Actie:

Ter besluitvorming en ter kennisname

Tijd:

09:40-10:00 uur
2

Oplegnotitie

Ter kennisname
2A C oncept werkplan Forum Standaardisatie 2021 (per mail)
2B Stand van zaken n.a.v. kamerbrief over rapport inventarisatie standaardisatie
2C Verkenning samenstelling Forum Standaardisatie
2D Terugkoppeling OBDO 9 juli 2020: agendapunt Standaardisatie
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3. Open Standaarden, lijsten
Actie:

Ter besluitvorming en ter kennisname

Tijd:

10:00-10:20 uur

Voorzitter: Friso Penninga, namens de Stuurgroep open standaarden
3

Oplegnotitie

Ter besluitvorming
‘Pas toe of leg uit’-lijst:
3A Toetsingsprocedure voor verwijderen van OWMS (s tandaard voor het bes chrijven van
metadata op webs ites van de overheid)

3B
3C

Toetsingsprocedure voor verwijderen van NL LOM (s tandaard voor metadatering van
content die onts loten wordt ten behoeve van educatieve doeleinden)

Starten aanvullend onderzoek standaarden COINS, IFC, VISI en NLCS (‘pas toe

of leg uit’-s tandaarden gericht op het uitwisselen van gegevens in het bouwproces)

Lijst aanbevolen standaarden:
3D Toetsingsprocedure voor plaatsing van RDFS (s tandaard voor het modelleren van

gegevens , zoals een machine lees bare taal om de s tructuur van gegevens in termen van klassen,
eigens chappen en datatypen te bes chrijven)

3E

Toetsingsprocedure voor verwijdering van Principe Universeel (richtlijnen voor de

bouwkwaliteit van websites)

Ter kennisname
3F

Stand van zaken rond lopende procedures

4. Presentatie 'NEN: normalisatie en standaardisatie'
Actie:

Ter bespreking

Tijd:

10:20-10:50 uur

Rik van Terwisga is algemeen directeur van NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie
Instituut. De stichting verbindt partijen en belanghebbenden en zorgt ervoor dat zij tot afspraken
komen die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. In zijn presentatie zal Van Terwisga nader
ingaan op de dienstverlening van NEN en beschouwt hij met u de relatie en raakvlakken van NEN
met de standaardisatievraagstukken van het Forum.

<< PAUZE van 10:50 tot 11:05 uur >>
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5. Open Standaarden, adoptie
Actie:

Ter besluitvorming en ter kennisname

Tijd:

11:05-11:25 uur

Voorzitter: Friso Penninga, namens de Stuurgroep open standaarden
5

Oplegnotitie

Ter besluitvorming en bespreking
5A Agendering IV-meting en Monitor open standaarden, sponsorschap door Forumleden, en aanwezigheid
5B Presentatie sneak preview Monitor open standaarden 2020, met Jaap Korpel
[IC TU]
5C Resultaten meting informatieveiligheidsstandaarden medio 2020
Ter kennisname
5D C ontent-, data- en toegankelijkheidsstandaarden
5E Internet- en beveiligingsstandaarden
5F API's
5G Overig nieuws

6. Voortgang en communicatie
Actie:

Ter kennisname en besluitvorming

Tijd:

11:25-11:35 uur
6

Voortgangsnotitie
- Onderzoek Internationale standaardisatie
- Data delen
- C ommunicatie

7. Toelichting 'ICO-Wizard- Centrum
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)
Actie:

Ter toelichting

Tijd:

11:35-11:50 uur

Ad Reuijl (Forum-lid en directeur van het C IP) geeft een korte toelichting op de IC O-Wizard (IC O
staat voor Inkoopeisen C ybersecurity Overheid). Deze Wizard bevat een uitgebreid pakket van
informatiebeveiligingseisen die een rol spelen bij aanbestedingen en inkopen. Eisenpakketten
kunnen worden geselecteerd die passen bij specifieke inkoopsegmenten of combinaties daarvan.
Indien tijdens de vergadering blijkt dat de planning geen ruimte laat voor een nadere toelichting,
wordt het agendapunt doorgeschoven naar de vergadering van december.

Pagina 3 van 4

8. Rondvraag
Actie:

Mondeling

Tijd:

11:50-12:00 uur

9. Sluiting
Actie:

Mondeling

Tijd:

12:00 uur
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