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Leveranciersoverleg 2021-08-17

Toelichting op release candidates



➢ DSO werkt met releases (A, B, C etc.)

➢ A, B, C hebben specifieke functionaliteiten, waarin:
▪ Bepaalde versie OW-standaard
▪ Bepaalde versie OP-standaard (+versie BHKV die specifieke versie 

STOP hanteert)

➢ Release A
▪ beoogde versie voor IWT (2022-7-1)
▪ BG’s vanaf oktober 2021 oefenen

DSO – release kalender



➢ Elke kwartaal nieuwe Release Candidates 

➢ Alleen noodzakelijke bug-fixes → zorgvuldig CAB-proces

• Geen backwards incompatible changes …. tenzij ……

• LV’s ondersteunen verschillende sub-releases (evt. parallel)

➢ Mogelijk dat bestaande voorbeeldcontent bijstelling behoeft

➢ noodzakelijke versoepeling/aanscherping validaties (bijv. schematrons)

➢ ‘backwards compatibility’ → tekstuele standaard en schema’s

(Regels reeds als business rule, maar niet als schematrons)

DSO – release kalender



2021-08-06 nieuwe releases STOP/BHKV

→ Fixes technische issues t.b.v. IWT niveau (vastgesteld in CAB)

→ STOP 1.2.0-RC

→ BHKV 1.1.1-RC

➢ Tot 4 weken na uitgifte RC’s (Sprint 4 + sprint 5)

→LV’s → impact wederom bevestigen van alle wijzigingen in samenhang

→Leveranciers → bij ernstige bezwaren is het noodzakelijk om voor 

maandag 30 augustus dit bij ons terug te melden!

➢ Release definitief na 4 weken als keten geen (ernstige) bezwaren ziet

→ 2021-09-06 (eind sprint 5)

→ duidelijkheid voor start nieuwe PI/kwartaal

DSO – release kalender



STOP 1.2.0-RC

1. Uitbreidingen/aanpassing:

a. Relatie GIO – OW-objecten t.b.v. uitwisseling tussen BG en adviesbureau

b. Naamgevingsconventie GIO-delen verbeterd

c. Recente afspraken over het gebruik van PDF-bijlagen

d. Recente afspraken over het gebruik van Wijzigleden

2. Verbetering van de implementatie:

➢ Validatie via schematrons van eerder gepubliceerde bedrijfsregels

3. Uitbreiding/verbetering documentatie

➢ Juridische context STOP

STOP-RC en BHKV-RC

https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/index.html


BHKV 1.1.1-RC

1. Verbetering van de implementatie:

➢ Validatie via schematrons van eerder gepubliceerde bedrijfsregels

➢ Sommige validaties uit LVBB overgenomen naar schematrons van 
bronhouderkoppelvlak

➢ LVBB onderzoekt of BHKV 1.1.1 naast BHKV 1.1.0 kan worden aangeleverd

STOP-RC en BHKV-RC

https://koop.gitlab.io/lvbb/bronhouderkoppelvlak/1.1.1-rc/index.html


Einde


