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Deelnemer 

VNTS_DEELNEMER_IN 

Input messsage ROCDeelnemer_v0100.xsd 

Output message Verwerkstatus.xsd 

Filter /dnr:NAWDeelnemer/apisleutel = 'fRek99es' 

Routing_rule NAWDeelnemer_To_NAWDeelnemer_copytpl.xsl 
<xsl:template match="@*|node()"> 
    <xsl:copy> 
      <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
    </xsl:copy> 
  </xsl:template> 
 

WSDL – URL http://lvmsoa01.aventus.local:7777/esb/wsil/TRIBE/VNTS_DEELNEMER_IN?wsdl 

SOAP - endpoint http://lvmsoa01.aventus.local:7777/event/TRIBE/VNTS_DEELNEMER_IN 

TPL_DEELNEMER_IN 

 
Dit proces slaat het bericht op in de tabel TPL_MESSAGE_ARCHIVE. Hierna wordt een nieuw event_id 
aangemaakt en in een variabele opgeslagen voor verdere verwerking. 
Dit proces roept IN_DEELNEMER_RS aan. 

IN_DEELNEMER_RS 

In dit proces wordt voor elk afnemend proces het bericht gerouteerd. Het onderscheid wordt gemaakt op 
basis van event_type. 
De volgende event_types zijn aanwezig: 
 

Filter Systeem Routering 

 Corsa OUT_DNR_CSA 

/ns1:DL_DEELNEMER_INProcessRequest/dnr:NAWDeeln
emer/Contactgegeven/codesoortcontactgegeven ='EA' 
and 
/ns1:DL_DEELNEMER_INProcessRequest/dnr:NAWDeeln
emer/actief = 'J' 

Onstage OUT_DNR_ONSTAGE 

 Redspider OUT_DNR_REDSPIDER 

 Preabxs OUT_DNR_PREABXS 

 Portal OUT_DNR_PORTAL_NAW 

 
Voor alle afnemende systemen wordt het bericht in zijn geheel gekopieerd. 

DL_DEELNEMER_IN 

Dit proces zorgt ervoor dat het bericht wordt opgeslagen in de parkinglot voorzien van het event-type. 
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PRT_DEELNEMER_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : asdb.aventus.nl / esb_user / stu_naw_tribe 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Portal tabel 

Krdid  Id 

Deelnemernummer  Deelnemernummer 

Voorletters  Voorletters 

Voornamen  Voornamen 

Roepnaam  Roepnaam 

Officieletussenvoegsel  Tussenvoegsel 

Achternaam  Achternaam 

Geslacht  Geslacht 

Geboortedatum  Geboortedatum 

Geboorteplaats  Geboorteplaats 

Codegeboorteland  Geboortelandcode 

Geboorteland  Geboorteland 

Brincode  Brincode 

Bsn  Bsn 

Datuminnederland  Datuminnederland 

Debiteurennummer  Debiteurennummer 

Bankrekeningnummer  Bankrekeningnummer 

Onderwijsnummer  Onderwijsnummer 

Codenationaliteit1  Nationaliteit1code 

Nationaliteit1  Nationaliteit1 

Codenationaliteit2  Nationaliteit2code 

Nationaliteit2  Nationaliteit2 

Persoonid  Persoonid 

Adrescode  Adrescode 

Straatnaam  Straatnaam 

Huisnummer  Huisnummer 

Huisnummertoevoeging  Huisnummertoevoeging 

Postcode  Postcode 

Woonplaats  Woonplaats 

Gemeentecode  Gemeentecode 

Gemeente  Gemeente 

Landcode  Landcode 

Land  Land 

codesoortcontactgegeven Als codesoortcontactgegeven = ‘E’ dan 
Contactgegeven 

Emailprive 

Contactgegeven Als codesoortcontactgegeven = ‘E’ dan 
geheim 

Emailprivegeheim 

geheim Als codesoortcontactgegeven = ‘EA’ dan 
Contactgegeven 

Emailaventus 

 Als codesoortcontactgegeven = ‘E’A dan 
geheim 

Emailaventusgeheim 

 Als codesoortcontactgegeven = ‘T1’ dan 
Contactgegeven 

Telefoonthuis 

 Als codesoortcontactgegeven = ‘T1’ dan Telefoonthuisgeheim 
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Geheim 

 Als codesoortcontactgegeven = ‘T2’ dan 
Contactgegeven 

Telefoonmobiel 

 Als codesoortcontactgegeven = ‘T2’ dan 
geheim 

Telefoonmobielgeheim 

actief  Actief 

- 0 status 

Officieleachternaam  Achternaamofficiele 

Tussenvoegselofficiele  tussenvoegsel 

OSE_DEELNEMER_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : 
https://webservices.xebic.com/onstage/student/0.2/studentservice.svc?wsdl 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping OnStage 

Deelnemernummer  ID 

  Deelnemernummer 

Roepnaam  Voornaam 

Voorletters  Voorletters 

Achternaam  Achternaam 

Officieletussenvoegsel  Tussenvoegsel 

Geboortedatum  Geboortedatum 

Bsn  Bsn 

Straatnaam  Straat 

 “” Adresregel2 

Adres/huisnummer Als Adres/Land = Nederland anders 
111 

Huisnummer 

Adres/huisnummertoevoeging Als Adres/Land = Nederland anders 
Leeg 

Huisnummertoevoeging 

Adres/postcode Als Adres/Land = Nederland anders 
1111AA 

Postcode 

Adres/woonplaats Als Adres/Land = Nederland anders 
Adres/woonplaats 

Woonplaats 

 NL anders leeg Land 

codesoortcontactgegeven Voor elk type contactgegeven (for 
each); codesoortcontactgegeven = EA; 
als geheim = N dan contactgegeven 
anders - - - 

Emailadresopleiding 

Contactgegeven Voor elk type contactgegeven (for 
each); codesoortcontactgegeven = E; 
als geheim = N dan contactgegeven 
anders - - - 

Emailadresprive 

geheim Voor elk type contactgegeven (for 
each); codesoortcontactgegeven = T1; 
als geheim = N dan contactgegeven 
anders - - - 

telefoonummer 

 Voor elk type contactgegeven (for 
each) Als dit T2 is dan contactgegeven 
wordt +316<telefoonnummer (9-

Mobielnummer 
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cijferig>anders - - - 

 TRUE Isactief 

 Deelnemer,”@aventus.nl” 
geconcateneerd 

gebruikersnaam 

RS_DEELNEMER_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : http://10.150.22.141:8085/RsngSyncService - 
AddUserRequest 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Redspider 

Deelnemernummer  Deelnemernummer 

Voorletters  Voorletters 

Voornamen  Voornamen 

Roepnaam Maximaal 39 tekens (substring) Roepnaam 

Officieletussenvoegsel  Officieletussenvoegsel 

Tussenvoegsel  Tussenvoegsel 

Officieleachternaam  Officieleachternaam 

Achternaam  Achternaam 

Geslacht  Geslacht 

Geboortedatum  Geboortedatum 

Geboorteplaats  Geboorteplaats 

Codegeboorteland  Codegeboorteland 

Geboorteland  geboorteland 

Brincode  Brincode 

Bsn  Bsn 

Datuminnederland  Datuminnederland 

Debiteurennummer  Debiteurennummer 

Bankrekeningnummer  Bankrekeningnummer 

Onderwijsnummer  Onderwijsnummer 

Codenationaliteit1  Nationaliteit1code 

Nationaliteit1  Nationaliteit1 

Codenationaliteit2  Nationaliteit2code 

Nationaliteit2  Nationaliteit2 

Persoonid  Persoonid 

Adrescode Voor elk type adres (for each) Adrescode 

Straatnaam Voor elk type adres (for each) Straatnaam 

Huisnummer Voor elk type adres (for each) Huisnummer 

Huisnummertoevoeging Voor elk type adres (for each) Huisnummertoevoeging 

Postcode Voor elk type adres (for each) Postcode 

Woonplaats Voor elk type adres (for each) Woonplaats 

Gemeentecode Voor elk type adres (for each) Gemeentecode 

Gemeente Voor elk type adres (for each) Gemeente 

Landcode Voor elk type adres (for each) Landcode 

Land Voor elk type adres (for each) Land 

codesoortcontactgegeven Voor elk type contactgegeven (for each)  
Als dit T2 is dan contactgegeven wordt 
+316<telefoonnummer (9-cijferig> 

Codesoortcontactgegeven 

Contactgegeven Voor elk type contactgegeven (for each) Contactgegeven 
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geheim Voor elk type contactgegeven (for each) Geheim 

Volgnummer Voor elk type contactgegeven (for each) volgnummer 

 

CSA_DEELNEMER_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : 
http://lvmsoa01.aventus.local:7777/CorsaBPS_PD/CorsaBPS_PDSoapHttpPort?WSDL 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Corsa 

Deelnemernummer  Personeelsnummer 

  Folderobjectid 

  Whoobjectid 

 Persoon.naam Whofields/name 

Achternaam  Whofields/value 

 Persoon.voorvoegsel Whofields/name 

tussenvoegsel  Whofields/value 

 Persoon.voorletters Whofields/name 

voorletters  Whofields/value 

 Persoon.geb_dat Whofields/name 

 substring(geboortedatum,9,2), 
substring(geboortedatum,6,2), 
substring(geboortedatum,1,4) 
geconcateeneerd 

Whofields/value 

 Persoon.geslacht Whofields/name 

geslacht  Whofields/value 

 Obj_vert.vertrouw_id Whofields/name 

 STUD Whofields/value 

 DNRpkrd WhoReffields/name 

Krdid  WhoReffields/value 

 DNRpdnr WhoReffields/name 

deelnemernummer  WhoReffields/value 

 Dossier.dossier_oms Folderfields/name 

 Voorletters, tussenvoegsel en achternaam 
geconcateneerd 

Folderfields/value 

 Obj_vert.vertrouw_id Folderfields/name 

 STUD Folderfields/value 

 DNRdgebd FolderReffields/name 

 substring(geboortedatum,9,2), 
substring(geboortedatum,6,2), 
substring(geboortedatum,1,4) 
geconcateeneerd 

FolderReffields/value 

 DNRdkrd FolderReffields/name 

Krdid  FolderReffields/value 

 DNRddnr FolderReffields/name 

deelnemernummer  FolderReffields/value 
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PXS_DEELNEMER_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : sqldbs.ad.aventus.nl / dbo import 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Preabxs tabel 

 Huidige datum-tijd Datumtoevoeging 

 1 Importfunctie 

Achternaam  naam 

Tussenvoegsel  Tussenvoegsel 

Voorletters  Initialen 

Deelnemernummer  Ovnr 

 1 persoontype 

 0 Vrij7 

 Officieleachternaam, “ “, voorletters aan 
elkaar geplakt (geconcateneerd) 

Vrij31 

Geslacht Als geslacht = “M”dan 0 anders 1 Gender 

Geboortedatum  dob 

Roepnaam  forename 

   

 

XSD DEELNEMER 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:basis="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
xmlns:dnr="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/Deelnemer-v01" 
targetNamespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/Deelnemer-v01"> 
<xs:import namespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
schemaLocation="ROCSimpleTypes.xsd"/> 
 <xs:element name="Adres" type="dnr:Adres"/> 
 <xs:complexType name="Adres"> 
 <xs:sequence> 
 <xs:element name="AdresCode" type="basis:DNRAdresCode"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Unieke code voor een deelnemeradres</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="straatnaam" type="basis:StraatnaamType"/> 
 <xs:element name="huisnummer" type="basis:HuisnrType" minOccurs="0"/> 
 <xs:element name="huisnummertoevoeging" type="basis:HuisnrtoevoegingType" minOccurs="0"/> 
 <xs:element name="postcode" type="basis:PostcodeType"/> 
 <xs:element name="woonplaats" type="basis:WoonplaatsType"/> 
 <xs:element name="gemeentecode" type="basis:CodeType" minOccurs="0"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>De CBS-code van de gemeente die bij dit adres hoort.</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="gemeente" type="basis:OmschrijvingKortType" minOccurs="0"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Naam van de gemeente</xs:documentation> 
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 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="landcode" type="basis:LandcodeType"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Landcode (volgens codering van BRON).</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="land" type="basis:OmschrijvingKortType"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Naam van het land</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
 </xs:element> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 
 <xs:element name="Contactgegeven" type="dnr:Contactgegeven"/> 
 <xs:complexType name="Contactgegeven"> 
 <xs:sequence> 
 <xs:element name="codesoortcontactgegeven" type="basis:CodeType"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>De code van het soort contactgegeven. Het betreft een dynamische lijst van 
waarden zoals "tel", "email" en "fax" die in TRIBE  gedefinieerd zijn voor communicatie
 </xs:documentation> 
</xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="contactgegeven" type="basis:OmschrijvingLangType"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>omschrijvingen van telefoonnummer, emailadres, url etc.  
</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="geheim" type="basis:BooleanType"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>waarde J of N  </xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="volgnummer" type="xs:int" minOccurs="0"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Unieke volgnummer  </xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Deelnemer"> 
 <xs:sequence> 
 <xs:element name="apisleutel" type="xs:string"/> 

 <xs:element name="deelnemernummer" type="basis:OVnrType"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Het unieke OV_nummer zoals deze voor een deelnemer gedefinieerd 
is.</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
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 <xs:element name="voorletters" type="basis:VoorlettersType"/> 
 <xs:element name="voornamen" type="basis:VoornamenType"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>KRD houdt alle voornamen van een deelnemer bij in een veld ipv in twee 
velden zoals in nOISe.</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="roepnaam" type="basis:RoepnaamType"/> 
 <xs:element name="officieletussenvoegsel" type="basis:TussenvoegselType" minOccurs="0"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Tussenvoegsel die hoort bij de officiele achternaam van de 
deelnemer</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="tussenvoegsel" type="basis:TussenvoegselType" minOccurs="0"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Tussenvoegsel die hoort bij de achternaam van de deelnemer (en niet bij de 
officiele achternaam)</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="officieleachternaam" type="basis:AchternaamType"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>De officiele achternaam van de deelnemer die gebruikt moet worden op 
officiele documenten e.d.</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="achternaam" type="basis:AchternaamType"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>De achternaam van de deelnemer die de deelnemer normaal gesproken wenst 
te gebruiken. Kan afwijken van de officiele achternaam van de deelnemer, die bijvoorbeeld op diploma's 
gebruikt moet worden.</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="geslacht" type="basis:GeslachtType"/> 
 <xs:element name="geboortedatum" type="xs:date"/> 
  <xs:element name="geboorteplaats" type="basis:OmschrijvingLangType" minOccurs="0"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>De naam van de geboorteplaats van de deelnemer</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="codegeboorteland" type="basis:LandcodeType"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Code van het geboorteland van de deelnemer. De code is gelijk aan de codes 
die door BRON gebruikt worden.</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="geboorteland" type="basis:LandnaamType"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Naam van het geboorteland van de deelnemer</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
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 <xs:element name="brincode" type="basis:BRINcodeTYPE"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>De brincode + locatievolgnummer van de verbintenis(sen) van de 
deelnemer</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="bsn" type="basis:CodeType" minOccurs="0"/> 
 <xs:element name="datuminnederland" type="xs:date" minOccurs="0"/> 
 <xs:element name="debiteurennummer" type="basis:OVnrType" minOccurs="0"/> 
 <xs:element name="bankrekeningnummer" type="basis:RekeningnrType" minOccurs="0"/> 
 <xs:element name="onderwijsnummer" type="basis:CodeType" minOccurs="0"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Het onderwijsnummer dat aan de deelnemer is gekoppeld vanwege geen 
bekend bsn</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="codenationaliteit1" type="basis:CodeType" minOccurs="0"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>De code van de eerste nationaliteit van de deelnemer (volgens BRON-
codering)</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="nationaliteit1" type="basis:OmschrijvingKortType" minOccurs="0"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>De naam van de eerste nationaliteit van de deelnemer</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="codenationaliteit2" type="basis:CodeType" minOccurs="0"/> 
 <xs:element name="nationaliteit2" type="basis:OmschrijvingKortType" minOccurs="0"/> 
 <xs:element name="persoonid" type="basis:IDType"/> 
 <xs:element name="krdid" type="basis:IDType" minOccurs="0"/> 
 <xs:element name="Adres" type="dnr:Adres" minOccurs="0" maxOccurs="2"/> 
 <xs:element name="Contactgegeven" type="dnr:Contactgegeven" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
 <xs:element name="actief" type="basis:BooleanType" minOccurs="0"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>waarde J of N</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="NAWDeelnemer" type="dnr:Deelnemer"/> 
</xs:schema> 
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Inschrijving 

VNTS_INSCHRIJVING_IN 

Input messsage ROCInschrijving_v0100.xsd 

Output message Verwerkstatus.xsd 

Filter /igos:DNRInschrijving/apisleutel = 'fRek99es' 

Routing_rule DNRInschrijving_To_DNRInschrijving_copytpl.xsl 
<xsl:template match="@*|node()"> 
    <xsl:copy> 
      <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
    </xsl:copy> 
  </xsl:template> 
 

WSDL – URL http://lvmsoa01.aventus.local:7777/esb/wsil/TRIBE/VNTS_INSCHRIJVING_IN?wsdl 

SOAP - endpoint http://lvmsoa01.aventus.local:7777/event/TRIBE/VNTS_INSCHRIJVING_IN 

TPL_INSCHRIJVING_IN 

 
Dit proces slaat het bericht op in de tabel TPL_MESSAGE_ARCHIVE. Hierna wordt een nieuw event_id 
aangemaakt en in een variabele opgeslagen voor verdere verwerking. 
Dit proces roept IN_INSCHRIJVING_RS aan. 
IN_INSCHRIJVING_RS 
In dit proces wordt voor elk afnemend proces het bericht gerouteerd. Het onderscheid wordt gemaakt op 
basis van event_type. 
 
De volgende event_types zijn aanwezig: 

Filter Systeem Routering 

((substring(/ns1:DL_INSCHRIJVING_INProcessRequest/is
g:DNRInschrijving/crebo,1,1) ='1' or 
substring(/ns1:DL_INSCHRIJVING_INProcessRequest/isg:
DNRInschrijving/crebo,1,1) ='9')) and 
(/ns1:DL_INSCHRIJVING_INProcessRequest/isg:DNRInsch
rijving/VerbintenisStatus = 'O' or 
/ns1:DL_INSCHRIJVING_INProcessRequest/isg:DNRInschr
ijving/VerbintenisStatus = 'D' or 
/ns1:DL_INSCHRIJVING_INProcessRequest/isg:DNRInschr
ijving/VerbintenisStatus = 'G'  ) 

Onstage OUT_ISG_ONSTAGE 

/ns1:DL_INSCHRIJVING_INProcessRequest/isg:DNRInschr
ijving/crebo!='' 

Redspider OUT_ISG_REDSPIDER 

 Portal OUT_ISG_PORTAL 

 Portal OID OUT_ISG_PORTAL_OID 

 
Voor alle afnemende systemen wordt het bericht in zijn geheel gekopieerd. 

DL_INSCHRIJVING_IN 

Dit proces zorgt ervoor dat het bericht wordt opgeslagen in de parkinglot voorzien van het event-type. 
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DB_STU_ISG_TRIBE 

Deze database adapter haalt de rijen op uit de tabel stu-isg-tribe in het portal-schema.  De polling-
properties zijn:  in te lezen: status 2; tijdens: status X; klaar met verwerken: status 9. 

DB_STU_ISG_TRIBE_RS 

Dit is de routering-service voor de database adapter die hierboven is beschreven. De routing-rule hiervoor 
is StuIsgTribeCollection_To_DNRInschrijving.xsl. Deze routing service roept de VNTS_INSCHRIJVING_PXS_IN 
weer aan. 
 
 

VNTS_INSCHRIJVING_PXS_IN 

Input 
messsage 

ROCInschrijving_v0100.xsd 

Output 
message 

Verwerkstatus.xsd 

Routing_rule DNRInschrijving_To_DNRInschrijving_copytpl.xsl 
<xsl:template match="@*|node()"> 
    <xsl:copy> 
      <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
    </xsl:copy> 
  </xsl:template> 
 

WSDL – URL http://lvmsoa01.aventus.local:7777/esb/wsil/TRIBE/VNTS_INSCHRIJVING_PXS_IN?wsdl 

SOAP - 
endpoint 

http://lvmsoa01.aventus.local:7777/event/TRIBE/VNTS_INSCHRIJVING_PXS_IN 

TPL_INSCHRIJVING_PXS_IN 

Dit proces slaat het bericht op in de tabel TPL_MESSAGE_ARCHIVE. Hierna wordt een nieuw event_id 
aangemaakt en in een variabele opgeslagen voor verdere verwerking. 
Dit proces roept IN_INSCHRIJVING_PXS_RS aan. 

IN_INSCHRIJVING__PXS_RS 

In dit proces wordt voor elk afnemend proces het bericht gerouteerd. Het onderscheid wordt gemaakt op 
basis van event_type. 
 
De volgende event_types zijn aanwezig: 

Filter Systeem Routering 

/ns1:DL_INSCHRIJVING_INProcessRequest/isg:DNRInschr
ijving/crebo!='' 

Preabxs OUT_ISG_PREABXS 

 
Voor alle afnemende systemen wordt het bericht in zijn geheel gekopieerd. 

DL_INSCHRIJVING_PXS_IN 

Dit proces zorgt ervoor dat het bericht wordt opgeslagen in de parkinglot voorzien van het event-type. 
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OSE_INSCHRIJVING_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : 
https://webservices.xebic.com/onstage/aanmelding/0.2/aanmeldingservice.svc?wsdl 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Onstage wsdl 

Deelnemernummer  StudentID 

Deelnemernummer  OVNummer 

Krdid  OpleidingTrajectID 

Naamorganisatieeenheid  SectorID 

Leerweg  Leerweg 

Niveau “Niveau” en Niveau(uit tribe) 
geconcateneerd 

NiveauID 

Crebo  Crebonummer 

 TRUE IsActief 

Begindatum  Begindatum 

Verwachteeinddatum  Verwachteeinddatum 

Einddatum  definitieveeinddatum 

RS_INSCHRIJVING_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : http://10.150.22.141:8085/RsngSyncService / 
addEducation 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Redspider wsdl 

Deelnemernummer  Deelnemernummer 

Volgnummer  Volgnummer 

Intensiteit  Intensiteit 

Niveau  Niveau 

Verstrekstatus  Vertrekstatus 

Leerweg  Leerweg 

Verbintenisstatus  Verbintenisstatus 

Krdidorganisatieeenheid  Krdidorganisatieeenheid 

Naamorganisatieeenheid  Naamorganisatieeenheid 

Crebo  Crebo 

Crebonaam  Crebonaam 

Krdidopleiding  Krdidopleiding 

Opleidingnaam  opleidingnaam 

Krdidlocatie  Krdidlocatie 

Locatienaam  Locatienaam 

Verwachteeinddatum  Verwachteeinddatum 

Begindatum  Begindatum 

Einddatum  Einddatum 

Mutatiedatum  Mutatiedatum 

Redenuitschrijving  Redenuitschrijving 

Krdidpersoon  Krdidpersoon 

Krdiddeelnemer  Krdiddeelnemer 

Krdid  krdid 
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PRT_INSCHRIJVNG_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : asdb.aventus.nl / esb_user / stu_isg_tribe 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Portal  

Krdid  ID  

Deelnemernummer  Deelnemernummer 

Volgnummer  Volgnummer 

Intensiteit  Intensiteit 

Niveau  Niveau 

Verstrekstatus  Vertrekstatus 

Leerweg  Leerweg 

Verbintenisstatus  Verbintenisstatus 

Krdidorganisatieeenheid  organisatieeenheidID 

Naamorganisatieeenheid  organisatieeenheidnaam 

Crebo  Crebo 

Crebonaam  Crebonaam 

Krdidopleiding  opleidingid 

Opleidingnaam  opleidingnaam 

Krdidlocatie  locatieid 

Locatienaam  Locatienaam 

Verwachteeinddatum  Verwachteeinddatum 

Begindatum  Begindatum 

Einddatum  Einddatum 

Mutatiedatum  Mutatiedatum 

Redenuitschrijving  Redenuitschrijving 

Krdidpersoon  Persoonid 

Krdiddeelnemer  Deelnemerid 

actieveDeelnemer  deelnemeractieve 

PRT_OID_GROEP_IN 

Het bericht roept de procedure esb_user.esb_ldap.set_group aan 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Portal  

 ‘’ eventID 

Deelnemernummer  P_user 

Naamorganisatieeenheid Als de naamorganisatieeenheid begint met 
TRAINING dan STU_EDUCATIE anders als 
naamorganisatieeenheid begint met 
HORECA dan STU_HTR anders wordt STU_ 
geconcateneerd met 
naamorganisatieeenheid. 

P_group 

 1 P_default 

Verbintenisstatus Als verbintenisstatus = D,V,N,G dan 0 
anders 1 

P_remove 
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PXS_INSCHRIJVING_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in de tabellen sqldbs.ad.aventus.nl / preabxs / 
dbo.persoon en dbo.kaart 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Kaart 

actieve_dnr_tmp 1 als actieve_dnr_tmp op Y staat en 
anders 9 

status 

   

Veld Tribe Mapping Persoon 

actieve_dnr_tmp 0 als actieve_dnr_tmp op Y staat en 
anders 1 

Vrij7 

 1 als actieve_dnr_tmp op Y staat en 
anders 0 

Adminstrationstate 

XSD INSCHRIJVING 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:basis="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
xmlns:igos="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/Inschrijving-v01" 
targetNamespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/Inschrijving-v01"> 
 <xs:import namespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
schemaLocation="ROCSimpleTypes.xsd"/> 
 <xs:complexType name="Verbintenis"> 
  <xs:sequence> 

<xs:element name="apisleutel" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="deelnemernummer" type="basis:OVnrType"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>Het deelnemernummer van de deelnemer waarbij deze verbintenis 
hoort.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="volgnummer" type="basis:VolgNRType"/> 
  <xs:element name="Intensiteit" type="basis:IntensiteitType"/> 
  <xs:element name="Niveau" type="basis:NiveauType"/> 
  <xs:element name="Vertrekstatus" type="basis:VertrekstatusType"/> 
  <xs:element name="Leerweg" type="basis:LeerwegType"/> 
  <xs:element name="VerbintenisStatus" type="basis:VerbintenisStatusType"/> 
  <xs:element name="krdidorganisatieeenheid" type="basis:IDType"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>Het id in het KRD van de organisatie-eenheid waaraan deze verbintenis 
is gekoppeld</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="naamorganisatieeenheid" type="basis:OmschrijvingKortType"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>De naam van de organisatie-eenheid waaraan de verbintenis is 
gekoppeld</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
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  </xs:element> 
  <xs:element name="crebo" type="basis:CREBOType"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>De crebocode van de opleiding waaraan de verbintenis is 
gekoppeld</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="crebonaam" type="basis:CREBONaamType"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>De naam van de crebo van de opleiding waaraan de verbintenis is 
gekoppeld</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="krdidopleiding" type="basis:IDType"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>Het id in KRD van de opleiding waarvoor deze verbintenis 
is</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="opleidingnaam" type="basis:OmschrijvingKortType"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>Naam van de opleiding waaraan de verbintenis is 
gekoppeld</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="krdidlocatie" type="basis:IDType"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>Het id in het KRD van de locatie waaraan deze verbintenis is 
gekoppeld.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="locatienaam" type="basis:LocatienaamType"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>De naam van de locatie waaraan deze verbintenis is 
gekoppeld.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="verwachteeinddatum" type="xs:date" minOccurs="0"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>De verwachte einddatum van de verbintenis.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="begindatum" type="xs:date"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>De begindatum van de verbintenis.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="einddatum" type="xs:date" minOccurs="0"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>De (eventuele) einddatum van deze verbintenis</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
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  </xs:element> 
  <xs:element name="mutatiedatum" type="xs:dateTime"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>De laatste datum/tijd waarop de verbintenis is 
aangepast.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="redenuitschrijving" type="basis:OmschrijvingLangType" 
minOccurs="0"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation> De omschrijving van de reden uitschrijving.</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="krdidpersoon" type="basis:IDType"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>Het id van de persoon waaraan deze verbintenis 
hangt</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="krdiddeelnemer" type="basis:IDType"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>Het id van de deelnemer in het KRD</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="krdid" type="basis:IDType"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>Het id van de verbintenis in het KRD (IS wellicht niet 
nodig)</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element> 
  <xs:element name="actieveDeelnemer" type="basis:BooleanType" minOccurs="0"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>waarde J of N</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element>    
  <xs:element name="actieve_dnr_tmp" type="xs:string" minOccurs="0"> 
  <xs:annotation> 
  <xs:documentation>temporary solution</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  </xs:element>    
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="DNRInschrijving" type="igos:Verbintenis"/> 
</xs:schema> 
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Groep 

VNTS_GROEP_IN 

Input messsage ROCGroep_v0100.xsd 

Output message Verwerkstatus.xsd 

Filter Verwijderd=N dan wordt TPL_GROEP_IN aangeroepen. Als verwijderd=J dan 
wordt  TPL_GROEP_DEL_IN aangeroepen. 
Tevens is er ook dit filter: /grp:ROCGroep/apisleutel='fRek99es' 

Routing_rule DNRInschrijving_To_DNRInschrijving_copytpl.xsl 
<xsl:template match="@*|node()"> 
    <xsl:copy> 
      <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
    </xsl:copy> 
  </xsl:template> 
 

WSDL – URL http://lvmsoa01.aventus.local:7777/esb/wsil/TRIBE/VNTS_GROEP_IN?wsdl 

SOAP - endpoint http://lvmsoa01.aventus.local:7777/event/TRIBE/VNTS_GROEP_IN 

TPL_GROEP_IN 

Dit proces slaat het bericht op in de tabel TPL_MESSAGE_ARCHIVE. Hierna wordt een nieuw event_id 
aangemaakt en in een variabele opgeslagen voor verdere verwerking. 
Dit proces roept IN_GROEP_RS aan. 

IN_GROEP_RS 

In dit proces wordt voor elk afnemend proces het bericht gerouteerd. Het onderscheid wordt gemaakt op 
basis van event_type. 
 
De volgende event_types zijn aanwezig: 

Filter Systeem Routering 

 Inform IFM_GROEP_IN 

 Portal PRT_GROEP_IN 

 
Voor alle afnemende systemen wordt het bericht in zijn geheel gekopieerd. 

DL_GROEP_IN 

Dit proces zorgt ervoor dat het bericht wordt opgeslagen in de parkinglot voorzien van het event-type. 
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IFM_GROEP_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : sqldbs.ad.aventus.nl / SOA / 
dbo.T60_Clusterklas 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping IFM groep 

Begindatum Als de maand van de begindatum augustus 
is wordt het schooljaar het jaar van 
augustus + 1 anders -1. Voorbeeld: 
begindatum is 01-08-2011, dan wordt 
schooljaar 1112. Is begindatum 01-07-2011 
dan wordt schooljaar 1011. 

schooljaar 

Code Het eerste teken van code Locatie 

code  klasclusterID 

 K Type 

Omschrijving De eerste 30 tekens van omschrijving naam 

PRT_GROEP_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : asdb.aventus.nl / esb_user / stu_grp_tribe. 
Als de einddatum in het groepsbericht is gevuld worden de groepsdeelnames in preabxs ook bijgewerkt met 
deze einddatum. 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Portal tabel 

Code  Code 

Typegroep  Typegroep 

naamorganisatieeenheid  Organisatieeenheidnaam 

Naamlocatie  Locatienaam 

Omschrijving  Omschrijving 

Begindatum  Begindatum 

einddatum  Einddatum 

Krdidlocatie  locatieID 

Krdid  ID 

Krdidorganisatieeenheid  organisatieeenheidID 

verwijderd  verwijderd 

   

XSD GROEP 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema targetNamespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/Groep-v01" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:basis="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
xmlns:grp="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/Groep-v01"> 
  <xs:import namespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
schemaLocation="ROCSimpleTypes.xsd"/> 
  <xs:complexType name="Groep"> 
    <xs:sequence> 
<xs:element name="apisleutel" type="xs:string"/> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="code" type="basis:CodeType"> 
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        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>groepscode</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="typegroep" type="basis:TypGroepType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Het type groep (Lesgroep, Klas, Aanmeldgroep etc.) Een school kan de lijst met 
mogelijke waarden zelf samenstellen.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="naamorganisatieeenheid" 
type="basis:OmschrijvingKortType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>De naam van de organisatie-eenheid waaraan de groep is 
gekoppeld.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="naamlocatie" type="basis:LocatienaamType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Naam van de locatie waaraan de groep is gekoppeld</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="omschrijving" 
type="basis:OmschrijvingNormaalType"/> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="begindatum" type="xs:date"/> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="einddatum" type="xs:date"/> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="krdidlocatie" type="basis:IDType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Id in het KRD van de locatie waaraan de groep is gekoppeld</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="krdid" type="basis:IDType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Id in het KRD (wellicht niet nodig)</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="krdidorganisatieeenheid" type="basis:IDType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Het id in het KRD van de organisatie-eenheid waaraan de groep gekoppeld 
is</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="verwijderd" type="basis:BooleanType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Deze entiteit is verwijderd, J of N</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:element name="ROCGroep" type="grp:Groep"/> 
</xs:schema> 
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TPL_GROEP_DEL_IN 

 
Dit proces slaat het bericht op in de tabel TPL_MESSAGE_ARCHIVE. Hierna wordt een nieuw event_id 
aangemaakt en in een variabele opgeslagen voor verdere verwerking. 
Dit proces roept IN_GROEP_DEL_RS aan. 

IN_GROEP_DEL_RS 

In dit proces wordt voor elk afnemend proces het bericht gerouteerd. Het onderscheid wordt gemaakt op 
basis van event_type. 
 
De volgende event_types zijn aanwezig: 

Filter Systeem Routering 

 Inform IFM_GROEP_DEL_IN 

 Portal PRT_GROEP_DEL_IN 

 
Voor alle afnemende systemen wordt het bericht in zijn geheel gekopieerd. 

DL_GROEP_DEL_IN 

Dit proces zorgt ervoor dat het bericht wordt opgeslagen in de parkinglot voorzien van het event-type. 

IFM_GROEP_DEL_IN 

Met dit bericht wordt niets gedaan 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping IFM groep 

   

 

PRT_GROEP_DEL_IN 

Er vindt een update plaats in : asdb.aventus.nl / esb_user / stu_grp_tribe. 
 
Tevens wordt de groepscode en de begindatum bij dit ID opgehaald en worden de groepsdeelnames 
behorend bij de groepscode en begindatum verwijderd door middel van importfunctie 8. 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Portal tabel 

Krdid  ID 

verwijderd  verwijderd 

   

XSD GROEP (verwijderen) 

Het XSD is hetzelfde als bij Groep 
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Groepdeelname 

VNTS_GROEPDEELNAME_IN 

Input messsage ROCGroepdeelname_v0100.xsd 

Output message Verwerkstatus.xsd 

Filter Verwijderd=N dan wordt TPL_GROEPDEELNAME_IN aangeroepen. Als verwijderd=J 
dan wordt  TPL_GROEPDEELNAME_DEL_IN aangeroepen. 
Tevens is er ook dit filter: /inp1:ROCGroepdeelname/apisleutel='fRek99es' 

Routing_rule DNRInschrijving_To_DNRInschrijving_copytpl.xsl 
<xsl:template match="@*|node()"> 
    <xsl:copy> 
      <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
    </xsl:copy> 
  </xsl:template> 
 

WSDL – URL http://lvmsoa01.aventus.local:7777/esb/wsil/TRIBE/VNTS_GROEPDEELNAME_IN?ws
dl 

SOAP - endpoint http://lvmsoa01.aventus.local:7777/event/TRIBE/VNTS_GROEPDEELNAME_IN 

TPL_GROEPDEELNAME_IN 

 
Dit proces slaat het bericht op in de tabel TPL_MESSAGE_ARCHIVE. Hierna wordt een nieuw event_id 
aangemaakt en in een variabele opgeslagen voor verdere verwerking. 
Dit proces roept IN_GROEPDEELNAME_RS aan. 

IN_GROEPDEELNAME_RS 

In dit proces wordt voor elk afnemend proces het bericht gerouteerd. Het onderscheid wordt gemaakt op 
basis van event_type. 
 
De volgende event_types zijn aanwezig: 

Filter Systeem Routering 

/ns1:DL_GROEPDEELNAME_INProcessRequest/gde:ROC
Groepdeelname/groeptype='KLS' 

Preabxs OUT_GDE_PREABXS 

 Portal OUT_GDE_PORTAL 

 
Voor alle afnemende systemen wordt het bericht in zijn geheel gekopieerd. 

DL_GROEPDEELNAME_IN 

Dit proces zorgt ervoor dat het bericht wordt opgeslagen in de parkinglot voorzien van het event-type. 
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PXS_GROEPDEELNAME_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd in : sqldbs.ad.aventus.nl / PREABXS / dbo.import 
 
Eerst wordt in dit proces de groepdeelname verwijderd door middel van importfunctie 8 (verwijderen op 
basis van externalid) Daarna wordt gekeken naar de einddatum. De einddatum van de groep wordt 
opgehaald en als de einddatum van de groepdeelname groter is dan de einddatum van de groep dan wordt 
de einddatum van de groep gebruikt. 
Tevens wordt er ook een insert gedaan in de import tabel voor importfunctie 1 (toevoegen/wijzigen 
persoon). Dit is nodig voor het toevoegen van templates in AEOS. 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Import tabel 

 Huidige datum-tijd Datumtoevoeging 

 7 Importfunctie 

Deelnemernummer  Ovnr 

Groepscode  Klas 

Krdid  externalID 

Begindatum  Registrationstart 

Einddatum  registrationend 

 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Import tabel 

 Huidige datum-tijd Datumtoevoeging 

 1 Importfunctie 

Deelnemernummer  Ovnr 

Groepscode  Vrij30 

PRT_GROEPDEELNAME_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : asdb.aventus.nl / esb_user / stu_gde_tribe. 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Portal tabel 

Deelnemernummer  Deelnemernummer 

Groepscode  Groepscode 

Groeptype  Groeptype 

Begindatum  Begindatum 

Einddatum  Einddatum 

Krdidgroep  Groepid 

Krdiddeelnemer  Deelnemerid 

Krdidpersoon  Persoonid 

Krdid  Id 

Verwijderd  verwijderd 
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XSD GROEPDEELNAME 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema targetNamespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/Groepdeelname-v01" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:basis="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
xmlns:gpe="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/Groepdeelname-v01"> 
  <xs:import namespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
schemaLocation="ROCSimpleTypes.xsd"/> 
  <xs:complexType name="Groepsdeelname"> 
    <xs:sequence> 
   <xs:element name="apisleutel" type="xs:string"/> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="deelnemernummer" type="basis:OVnrType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Unieke OV_nummer binnen ROC Aventus</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="groepscode" type="basis:CodeType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Code van de groep waarin de deelnemer is ingedeeld.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element name="groeptype" type="basis:DNRGRPCodeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Het type van de groep waarin de deelnemer is 
ingedeeld (KLS, GRO, LES).</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="begindatum" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Begindatum van de groepdeelname</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="einddatum" type="xs:date"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Einddatum van de groepdeelname</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="krdidgroep" type="basis:IDType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Het id in KRD van de groep waarin de deelnemer is 
ingedeeld.</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="krdiddeelnemer" type="basis:IDType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Het id in KRD van de deelnemer die in een groep is ingedeeld  (niet 
nodig)</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
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      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="krdidpersoon" type="basis:IDType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Het id in KRD van de persoon die in de groep is ingedeeld (de persoon die aan de 
deelnemer is gekoppeld) (niet nodig)</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="krdid" type="basis:IDType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Het id in KRD van de groepsdeelname</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="verwijderd" type="basis:BooleanType"> 
        <xs:annotation> 
          <xs:documentation>Deze entiteit is verwijderd, J of N</xs:documentation> 
        </xs:annotation> 
      </xs:element> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:element name="ROCGroepdeelname" type="gpe:Groepsdeelname"/> 
</xs:schema> 
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TPL_GROEPDNE_DEL_IN 

 
Dit proces slaat het bericht op in de tabel TPL_MESSAGE_ARCHIVE. Hierna wordt een nieuw event_id 
aangemaakt en in een variabele opgeslagen voor verdere verwerking. 
Dit proces roept IN_GROEPDNE_DEL_RS aan. 

IN_GROEPDNE_DEL_RS 

In dit proces wordt voor elk afnemend proces het bericht gerouteerd. Het onderscheid wordt gemaakt op 
basis van event_type. 
 
De volgende event_types zijn aanwezig: 

Filter Systeem Routering 

/ns1:DL_GROEPDEELNAME_INProcessRequest/gde:ROC
Groepdeelname/groeptype='KLS' 

Preabxs OUT_GDE_DEL_PXS 

 Portal OUT_GDE_DEL_PRT 

 
Voor alle afnemende systemen wordt het bericht in zijn geheel gekopieerd. 

DL_GROEPDNE_DEL_IN 

Dit proces zorgt ervoor dat het bericht wordt opgeslagen in de parkinglot voorzien van het event-type. 

PXS_GROEPDNE_DEL_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd in : sqldbs.ad.aventus.nl / PREABXS / dbo.import 
Importfunctie 8 is het verwijderen van een groepdeelname voor een externalID 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Import tabel 

 Huidige datum-tijd Datumtoevoeging 

 8 Importfunctie 

Krdid  externalID 

 

PRT_GROEPDNE_DEL_IN 

De inhoud van het bericht wordt  gewijzigd in : asdb.aventus.nl / esb_user / stu_gde_tribe. 
Het veld verwijderd wordt geüpdate met J. 
 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Tribe Mapping Portal tabel 

Krdid  Id 

Verwijderd  verwijderd 

XSD GROEPDEELNAME (verwijderd) 

Zelfde als voor de groepdeelname 
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Medewerker 

DB_IDR_MEDEWERKER_OUT 

Deze database adapter haalt de rijen op uit de tabel idr_medewerkers in het idr-schema.  De polling-
properties zijn:  in te lezen: status 1; tijdens: status R; klaar met verwerken: status 2. 

DB_IDR_MEDEWERKER_RS 

Dit is de routering-service voor de database adapter die hierboven is beschreven. De routing-rule hiervoor 
is IDRMedewerkersCollection_To_ROCMedewerker.xsl. Deze routing service roept de 
VNTS_MEDEWERKER_IN weer aan. 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld IDR Mapping ROC XSD Medewerker 

Voorletters  Voorletters 

Achternaam  Achternaam 

Geslacht  Geslacht 

Actief Als actief = Y dan J anders actief Indicatieactief 

Roepnaam  Roepnaam 

Perscode  Roostercode 

Tussenvoegsel  Tussenvoegsel 

Telnr Als telnr niet leeg is dan 
codesoortcontactgegeven = T1 en 
contactgegeven = telnr 

Codesoortcontactgegeven 

  contactgegeven 

Organisatie/titel  Naamorganisatieeenheid 

Organisatie/afkorting  Afkorting 

Organisatie/afkortingoid  Afkortingoid 

Organisatie/afkortingletter  Afkortingletter 

IdrMedewerkers/roepnaam Geconcateneerd roepnaam, tussenvoegsel 
(als deze gevuld is) en achternaam 

Leidinggevende 

IdrMedewerkers/tussenvoegsel   

IdrMedewerkers/achternaam   

Organisatie/kostenplaats  Kostenplaats 

Organisatie/organisatie/titel  Sector 

Organisatie/titel  Team 

Rollen/titel  Rol 

Rollen/afkorting  Rol_afkorting 

Rollen/functiecode  functie 
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VNTS_MEDEWERKER_IN 

Input messsage ROCMedewerker_v0100.xsd 

Output message Verwerkstatus.xsd 

Filter - 

Routing_rule ROCMedewerker_To_ROCMedewerker_copytpl.xsl 
<xsl:template match="@*|node()"> 
    <xsl:copy> 
      <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
    </xsl:copy> 
  </xsl:template> 
 

WSDL – URL http://lvmsoa01.aventus.local:7777/esb/wsil/ IDR/VNTS_MEDEWERKER_IN?wsdl 

SOAP - endpoint http://lvmsoa01.aventus.local:7777/event/IDR/VNTS_MEDEWERKER_IN 

TPL_MEDEWERKER_IN 

 
Dit proces slaat het bericht op in de tabel TPL_MESSAGE_ARCHIVE. Hierna wordt een nieuw event_id 
aangemaakt en in een variabele opgeslagen voor verdere verwerking. 
Dit proces roept IN_MEDEWERKER_RS aan. 

IN_ MEDEWERKER_RS 

In dit proces wordt voor elk afnemend proces het bericht gerouteerd. Het onderscheid wordt gemaakt op 
basis van event_type. 
 

Filter Systeem Routering 

/ns1:DL_MEDEWERKER_INProcessRequest/mdw:ROCMe
dewerker/Verbindtenis/team != 'BVO-extern' 

Tribe OUT_MDW_TRIBE 

/ns1:DL_MEDEWERKER_INProcessRequest/mdw:ROCMe
dewerker/Verbindtenis/team != 'BVO-extern' 

Redspider OUT_MDW_RS 

/inp1:DL_MEDEWERKER_INProcessRequest/ns1:ROCMe
dewerker/Verbindtenis/sector != 'Derden' 

Inform OUT_MDW_INFORM 

 Preabxs OUT_MDW_PXS 

/ns1:DL_MEDEWERKER_INProcessRequest/mdw:ROCMe
dewerker/Verbindtenis/team != 'BVO-extern' 

Portal OUT_MDW_OID 

/ns1:DL_MEDEWERKER_INProcessRequest/mdw:ROCMe
dewerker/Verbindtenis/team != 'BVO-extern' 

Portal-groep OUT_MDW_OID_GRP 

/inp1:DL_MEDEWERKER_INProcessRequest/ns1:ROCMe
dewerker/Verbindtenis/sector != 'Derden' 

Inform OUT_DVB_INFORM 

 
Voor alle afnemende systemen wordt het bericht in zijn geheel gekopieerd. 

DL_ MEDEWERKER_IN 

Dit proces zorgt ervoor dat het bericht wordt opgeslagen in de parkinglot voorzien van het event-type. 
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TRB_MEDEWERKER_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : 
https://edu01.educus.nl/edu01/services/api/aventus/medewerker 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld IDR Mapping Tribe wsdl 

 Waarde: fRek99es apiSleutel 

Voorletters  voorletters 

Achternaam  Achternaam 

Datumoverlijden  Datumoverlijden 

Geslacht  Geslacht 

Indicatieactief  indicatieactief 

Roepnaam  Roepnaam 

Roostercode  Roostercode 

Tussenvoegsel  Tussenvoegsel 

Contactgegeven For-each Contactgegeven 

Codesoortcontactgegeven For-each Codesoortcontactgegeven 

Contactgegeven For-each Contactgegeven 

Geheim For-each Geheim 

volgnummer For-each volgnummer 

Krdidlocatie  Krdidlocatie 

Krdidorganisatieeenheid  Krdidorganisatieeenheid 

Naamlocatie  Naamlocatie 

Naamorganisatieeenheid  naamorganisatieeenheid 

 

IFM_DIENSTVERBAND_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd in : sqldbs.ad.aventus.nl / soa.dbo.t21_aanstelling 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld IDR Mapping Inform tabel 

 variabele schooljaar 

Afkortingletter  Locatie 

Roostercode  persID 

Functie  Functie 

 Hoofd volgcode 
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IFM_MEDEWERKER_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd  in : sqldbs.ad.aventus.nl / SOA / dbo.T20_Personen 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld IDR Mapping Inform 

Roostercode  persID 

Sector Als sector = ‘Centrale Diensten’ dan Z, als 
Sector=’Economie’ dan U, als 
Sector=’Gezondheid’ dan N, als 
Sector=’Horeca, Toerisme & Recreatie’ dan 
O, als Sector=’Mobiel’ dan T, als 
Sector=’Ondernemen’ dan S, als 
Sector=’Techniek’ dan V, als 
Sector=’Training & Educatie’ dan Y, als 
Sector=’Welzijn’ dan I, anders Z 

Locatie 

Achternaam  Presentatienaam 

Achternaam  Achternaam 

Tussenvoegsel  Tussenvoegsel 

Voorletters  Voorletter 

Geslacht   geslacht 

Roepnaam  roepnaam 

Codesoortcontactgegeven For-each over contactgegeven. 
codesoortcontactgegeven = E  

EmailThuis 

Codesoortcontactgegeven For-each over contactgegeven. 
codesoortcontactgegeven = EA 

EmailWerk 

Codesoortcontactgegeven For-each over contactgegeven. 
codesoortcontactgegeven = T1 

Telefoon 

 

PRT_MWR_GROEP_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in :  asdb.aventus.nl / esb_user / 
esb_ldap.set_group 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld IDR Mapping Portal parameters 

Roostercode  P_user 

Organisatieeenheidlocatie/afkortingoid  P_group 

 1 P_default 
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RS_MEDEWERKER_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : 
http://10.150.22.141:8086/RsngSyncService/addUser 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld IDR Mapping Redspider wsdl 

Achternaam  Achternaam 

Datumoverlijden  Datumoverlijden 

Geslacht  Geslacht 

Indicatieactief  indicatieactief 

Roepnaam  Roepnaam 

Roostercode  Roostercode 

Tussenvoegsel  Tussenvoegsel 

Contactgegeven For-each Contactgegeven 

Codesoortcontactgegeven For-each Codesoortcontactgegeven 

Contactgegeven For-each Contactgegeven 

Geheim For-each Geheim 

volgnummer For-each volgnummer 

Krdidlocatie For-each Krdidlocatie 

Krdidorganisatieeenheid For-each Krdidorganisatieeenheid 

Naamlocatie For-each Naamlocatie 

Naamorganisatieeenheid For-each naamorganisatieeenheid 

leidinggevende  Leidinggevende 

Kostenplaats  Kostenplaats 

Afkorting  Sector 

Team  Team 

Rol_afkorting  Rol 

Functie  functie 

 

PRT_MEDEWERKER_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : asdb.aventus.nl / esb_user / esb_ldap.set_user 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld IDR Mapping Portal parameters 

Roostercode  p_user 

 Generate-guid() P_password 

Contactgegeven Als codesoortcontactgegeven = EA P_email 

Roepnaam  P_givenname 

Achternaam  P_surname 

Contactgegeven Als codesoortcontactgegeven = T1 P_phone 

Indicatieactief Als indicatieactief = J dan 1 anders 0 P_active 
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 PXS_MEDEWERKER_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in :sqldbs.ad.aventus.nl / PREABXS / dbo.import 
 
Tevens wordt op basis van het veld indicatieactief de kaartstatus gezet. Als iemand actief is dan krijgt de 
kaart status 1 en bij inactief status 9. 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld IDR Mapping PXS Import tabel 

 Huidige datum-tijd Datumtoevoeging 

 1 Importfunctie 

Achternaam  naam 

Tussenvoegsel  Tussenvoegsel 

Voorletters  Initialen 

Roostercode  Persoonnr 

Roepnaam  Forename 

 2 persoontype 

Roostercode Upper Vrij3 

Indicatieactief Als indicatieactief = J dan 0 voor vrij 7 en 1 
voor administrationstate. Als 
indicatieactief = N dan 1 voor vrij7 en 0 
voor administrationstate 

Vrij7 

  AdministrationState 

 Sector  Vrij16 

Team  Vrij17 

Voorletters Voorletters, tussenvoegsel (mits gevuld) en 
achternaam geconcateneerd 

Vrij31 

Tussenvoegsel   

achternaam   

Geslacht Als geslacht = M dan 1 anders 2 Gender 

Roostercode  rostercode 
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XSD MEDEWERKER 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:basis="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
xmlns:dnr="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/Deelnemer-v01" 
xmlns:mdw="http://schemas.rocaventus.nl/IDR/Medewerker-v01" 
targetNamespace="http://schemas.rocaventus.nl/IDR/Medewerker-v01"> 
 <xs:import namespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
schemaLocation="ROCSimpleTypes.xsd"/> 
 <xs:import namespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/Deelnemer-v01" 
schemaLocation="ROCDeelnemer_v0100.xsd"/> 
 <xs:element name="ROCMedewerker" type="mdw:Medewerker"/> 
 <xs:complexType name="Medewerker"> 
 <xs:sequence> 
 <xs:element name="voorletters" type="basis:VoorlettersType"/> 
 <xs:element name="achternaam" type="basis:AchternaamType"/> 
 <xs:element name="datumoverlijden" type="xs:date"/> 
 <xs:element name="geslacht" type="basis:GeslachtType"/> 
 <xs:element name="indicatieactief" type="basis:BooleanType"/> 
 <xs:element name="roepnaam" type="basis:RoepnaamType"/> 
 <xs:element name="roostercode" type="basis:RoostercodeType"/> 
 <xs:element name="tussenvoegsel" type="basis:TussenvoegselType"/> 
 <xs:element name="Contactgegeven" type="dnr:Contactgegeven" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
 <xs:element name="OrganisatieEenheidLocatie" type="mdw:OrganisatieEenheidLocatie" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
 <xs:element name="Verbindtenis" type="mdw:Verbindtenis" minOccurs="0"/> 
 </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="OrganisatieEenheidLocatie"> 
 <xs:sequence> 
 <xs:element name="krdidlocatie" type="xs:int"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>20</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="krdidorganisatieeenheid" type="xs:int"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>20</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="naamlocatie" type="xs:string"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>100</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="naamorganisatieeenheid" type="xs:string"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>100</xs:documentation> 
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 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="afkorting" type="xs:string"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>100</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element>    
 <xs:element name="afkortingoid" type="xs:string"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>100</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element>    
 <xs:element name="afkortingletter" type="xs:string"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>100</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element>    
 </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Verbindtenis"> 
 <xs:sequence> 
 <xs:element name="leidinggevende" type="xs:string"/> 
 <xs:element name="kostenplaats" type="xs:string"/> 
 <xs:element name="sector" type="xs:string"/> 
 <xs:element name="team" type="xs:string"/> 
 <xs:element name="rol" type="xs:string"/> 
  <xs:element name="rol_afkorting" type="xs:string"/> 
 <xs:element name="functie" type="xs:string"/> 
 </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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Credentials 

VNTS_CREDENTIALS_IN 

Input messsage ROCCredentials_v0100.xsd 

Output message Verwerkstatus.xsd 

Filter - 

Routing_rule ROCCredentials_To_ROCCredentials_copytpl.xsl 
<xsl:template match="@*|node()"> 
    <xsl:copy> 
      <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
    </xsl:copy> 
  </xsl:template> 
 

WSDL – URL http://lvmsoa01.aventus.local:7777/esb/wsil/REDSPIDER/VNTS_CREDENTIALS_IN?wsdl 

SOAP - endpoint http://lvmsoa01.aventus.local:7777/event/REDSPIDER/VNTS_CREDENTIALS_IN 

TPL_CREDENTIALS_IN 

 
Dit proces slaat het bericht op in de tabel TPL_MESSAGE_ARCHIVE. Hierna wordt een nieuw event_id 
aangemaakt en in een variabele opgeslagen voor verdere verwerking. 
Dit proces roept IN_CREDENTIALS_RS aan. 

IN_ CREDENTIALS_RS 

In dit proces wordt voor elk afnemend proces het bericht gerouteerd. Het onderscheid wordt gemaakt op 
basis van event_type. 
 
De volgende event_types zijn aanwezig: 

Filter Systeem Routering 

 Tribe OUT_CRD_TRIBE 

/ns1:DL_CREDENTIALS_INProcessRequest/crd:ROCCrede
ntials/deelnemerBool = 'N' and 
(/ns1:DL_CREDENTIALS_INProcessRequest/crd:ROCCred
entials/emailAddress != '' or  
substring(/ns1:DL_CREDENTIALS_INProcessRequest/crd:
ROCCredentials/password,1,1) = '#') 

IDR OUT_CRD_IDR 

/ns1:DL_CREDENTIALS_INProcessRequest/crd:ROCCrede
ntials/deelnemerBool= 'J' 

Portal OUT_CRD_PRT 

/ns1:DL_CREDENTIALS_INProcessRequest/crd:ROCCrede
ntials/password != '' 

Portal OID OUT_CRD_OID 

Voor IDR wordt er het eerste teken van het wachtwoord afgehaald. Voor de overige systemen wordt er ook 
het eerste teken er van afgehaald , máár alleen als het eerste teken een # is. 

DL_ CREDENTIALS_IN 

Dit proces zorgt ervoor dat het bericht wordt opgeslagen in de parkinglot voorzien van het event-type. 
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TRB_CREDENTIALS_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in :  
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Redspider Mapping Tribe wsdl 

 Waarde: fRek99es apiSleutel 

Deelnemerbool  Deelnemerbool 

Emailadress  Emailadress 

Password  Password 

Personid  personid 

IDR_CREDENTIALS_IN 

De inhoud van het bericht wordt gewijzigd in : asdb.aventus.nl / idr_medewerkers 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Redspider Mapping IDR Tabel 

Personid  Perscode 

Emailadress  Email 

Password  wachtwoord 

PRT_CREDENTIALS_IN 

De inhoud van het bericht wordt  gewijzigd in : asdb.aventus.nl / stu_naw_tribe 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Redspider Mapping Portal tabel 

Password  Wachtwoord 

Personid  Deelnemernummer 

 0 Status 

Emailadress  emailAventus 

 

PRT_CREDENTIALS_OID_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : asdb.aventus.nl / esb_user / 
esb_ldap.set_credentials 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Redspider Mapping Portal tabel 

Emailadress  P_email 

Password  P_password 

personID  P_user 
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XSD CREDENTIALS 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:basis="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
xmlns:crd="http://schemas.rocaventus.nl/REDSPIDER/Credentials-v01" 
targetNamespace="http://schemas.rocaventus.nl/REDSPIDER/Credentials-v01"> 
 <xs:import namespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
schemaLocation="ROCSimpleTypes.xsd"/> 
 <xs:element name="ROCCredentials" type="crd:Credentials"/> 
 <xs:complexType name="Credentials"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="deelnemerBool" 
type="basis:BooleanType"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>true = deelnemer, false = 
medewerker</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emailAddress" 
type="basis:EmailaddressType"/> 
   <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="password" type="xs:string"/> 
   <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="personId" type="xs:string"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>medewerkersnummer of 
deelnemernummer?</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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Pasfoto 

DB_AEOS_PHOTO 

Deze database adapter haalt de rijen op uit de tabel dbo.photos in het soa-schema op sqldbs.ad.aventus.nl.  
De polling-properties zijn:  in te lezen: status 0; tijdens: status R; klaar met verwerken: status 1. 

DB_AEOS_PHOTO_RS 

Dit is de routering-service voor de database adapter die hierboven is beschreven. De routing-rule hiervoor 
is PhotosCollection_To_ROCPasfoto.xsl. Deze routing service roept de VNTS_PASFOTO_IN weer aan. 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld AEOS Mapping ROC XSD Pasfoto 

Name Als name= ‘Personeelscode’ dan waarde 
van veld value in medewerkercode 

Medewerkercode 

Value Als name= ‘OV-nr. ‘dan waarde van veld 
value in deelnemernummer 

Deelnemernummer 

picture  foto 

VNTS_PASFOTO_IN 

Input messsage ROCPasfoto_v0100.xsd 

Output message Verwerkstatus.xsd 

Filter - 

Routing_rule ROCPasfoto_To_ROCPasfoto_copytpl.xsl 
<xsl:template match="@*|node()"> 
    <xsl:copy> 
      <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
    </xsl:copy> 
  </xsl:template> 
 

WSDL – URL http://lvmsoa01.aventus.local:7777/esb/wsil/AEOS/VNTS_PASFOTO_IN_RS?wsdl 

SOAP - endpoint http://lvmsoa01.aventus.local:7777/event/AEOS/VNTS_PASFOTO_IN_RS 

TPL_PASFOTO_IN 

Dit proces slaat het bericht op in de tabel TPL_MESSAGE_ARCHIVE. Hierna wordt een nieuw event_id 
aangemaakt en in een variabele opgeslagen voor verdere verwerking. 
Dit proces roept IN_PASFOTO_RS aan. 
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IN_ PASFOTO_RS 

In dit proces wordt voor elk afnemend proces het bericht gerouteerd. Het onderscheid wordt gemaakt op 
basis van event_type. 
 
De volgende event_types zijn aanwezig: 

Filter Systeem Routering 

/inp1:DL_PASFOTO_INProcessRequest/ns1:ROCPasfoto/
deelnemernummer != '' and  
substring(/inp1:DL_PASFOTO_INProcessRequest/ns1:RO
CPasfoto/deelnemernummer,1,1) != 'S' 

Tribe OUT_PFO_TRB 

/inp1:DL_PASFOTO_INProcessRequest/ns1:ROCPasfoto/
medewerker_code != '' 

Portal-mdw OUT_PFO_PRT_MWR 

/inp1:DL_PASFOTO_INProcessRequest/ns1:ROCPasfoto/
deelnemernummer != '' 

Portal-dnr OUT_PFO_PRT_DNR 

 
Voor alle afnemende systemen wordt het bericht in zijn geheel gekopieerd. 

DL_ PASFOTO_IN 

Dit proces zorgt ervoor dat het bericht wordt opgeslagen in de parkinglot voorzien van het event-type. 

TRB_PASFOTO_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : 
https://edu01.educus.nl/edu01/services/api/aventus/pasfoto 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld AEOS Mapping Tribe wsdl 

 Waarde: fRek99es apiSleutel 

Deelnemernummer  Deelnemernummer 

Foto  foto 

PRT_PASFOTO_IN (MDW) 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : asdb.aventus.nl/med_pfo_aeos 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld AEOS Mapping Portal Tabel 

Medewerker_code  medewerkercode 

Foto  foto 

PRT_PASFOTO_IN (DNR) 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : asdb.aventus.nl /stu_pfo_aeos 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld AEOS Mapping Portal tabel 

Deelnemernummer  Deelnemernummer 

Foto  foto 
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XSD PASFOTO 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:basis="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
xmlns:psf="http://schemas.rocaventus.nl/AEOS/Pasfoto-v01" 
targetNamespace="http://schemas.rocaventus.nl/AEOS/Pasfoto-v01"> 
 <xs:import namespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
schemaLocation="ROCSimpleTypes.xsd"/> 
 <xs:element name="ROCPasfoto" type="psf:Pasfoto"/> 
 <xs:complexType name="Pasfoto"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="medewerker_code" 
type="basis:RoostercodeType"/> 
   <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="deelnemernummer" 
type="basis:OVnrType"/> 
   <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="foto" 
type="basis:PasfotoDataType"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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Rooster 

DB_ROOSTER_SQLROSTAR 

Deze database adapter haalt de rijen op uit de tabel dbo.esb_rooster_tb in het soa-schema op 
sqldbs.ad.aventus.nl.  De polling-properties zijn:  in te lezen: status 0; tijdens: status R; klaar met 
verwerken: status  1. 

DB_ROOSTER_SQLROSTAR_RS 

Dit is de routering-service voor de database adapter die hierboven is beschreven. De routing-rule hiervoor 
is EsbRoosterSQLROSTARTbCollection_To_ROCRooster_2.xsl. Deze routing service roept de 
VNTS_ROOSTER_IN weer aan. 
 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld  Eduflex Mapping ROC XSD Rooster 

Kdkey  Kdkey 

Dvkey  Dvkey 

Dlkey  Dlkey 

Datum Rechts getrimd Datum 

Week Rechts getrimd Week 

Dag Rechts getrimd Dag 

Stime Rechts getrimd starttijd 

Etime Rechts getrimd Eindtijd 

Klas Rechts getrimd Klas 

pubEdatum Rechts getrimd pubEdatum 

Versie Rechts getrimd Versie 

Docent Rechts getrimd Docent 

Functie Rechts getrimd Functie 

Vak Rechts getrimd vak 

Naam Rechts getrimd Naam 

Lokaal Rechts getrimd Lokaal 

Omschrijv Rechts getrimd Omschrijving 

Capaciteit Rechts getrimd Capaciteit 

Verdiep Rechts getrimd Verdiep 

Zone Rechts getrimd zone 

Status Rechts getrimd status 
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VNTS_ROOSTER_IN 

Input messsage ROCRooster_v0100.xsd 

Output message Verwerkstatus.xsd 

Filter - 

Routing_rule ROCRooster_To_ROCRooster_copytpl.xsl 
<xsl:template match="@*|node()"> 
    <xsl:copy> 
      <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
    </xsl:copy> 
  </xsl:template> 
 

WSDL – URL http://lvmsoa01.aventus.local:7777/esb/wsil/EDUFLEX/VNTS_ROOSTER_IN?wsdl 

SOAP - endpoint http://lvmsoa01.aventus.local:7777/event/EDUFLEX/VNTS_ROOSTER_IN 

TPL_ROOSTER_IN 

Dit proces slaat het bericht op in de tabel TPL_MESSAGE_ARCHIVE. Hierna wordt een nieuw event_id 
aangemaakt en in een variabele opgeslagen voor verdere verwerking. 
Dit proces roept IN_ROOSTER_RS aan. 

IN_ROOSTER_RS 

In dit proces wordt voor elk afnemend proces het bericht gerouteerd. Het onderscheid wordt gemaakt op 
basis van event_type. 
 
De volgende event_types zijn aanwezig: 

Filter Systeem Routering 

 Portal OUT_RTR_PRT 

 
Voor alle afnemende systemen wordt het bericht in zijn geheel gekopieerd. 

DL_ ROOSTER_IN 

Dit proces zorgt ervoor dat het bericht wordt opgeslagen in de parkinglot voorzien van het event-type. 

PRT_ROOSTER_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : asdb.aventus.nl / esb_user / rst_rooster_tb 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld  Eduflex Mapping ROC XSD Rooster 

Kdkey  Kdkey 

Dvkey  Dvkey 

Dlkey  Dlkey 

Datum  Datum 

Week  Week 

Dag  Dag 

starttijd  Stime 

Eindtijd  Etime 

Klas  Klas 

pubEdatum  pubEdatum 
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Versie  Versie 

Docent  Docent 

Functie  Functie 

vak  Vak 

Naam  Naam 

Lokaal  Lokaal 

Omschrijving  Omschrijv 

Capaciteit  Capaciteit 

Verdiep  Verdiep 

zone  Zone 

status  Status 

 

 XSD ROOSTER 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:basis="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
xmlns:rtr="http://schemas.rocaventus.nl/EDUFLEX/Rooster-v01" 
targetNamespace="http://schemas.rocaventus.nl/EDUFLEX/Rooster-v01"> 
 <xs:import namespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
schemaLocation="ROCSimpleTypes.xsd"/> 
 <xs:element name="ROCRooster" type="rtr:Rooster"/> 
 <xs:complexType name="Rooster"> 
      <xs:sequence> 
         <xs:element name="kdkey" type="xs:decimal"/> 
         <xs:element name="dvkey" type="xs:decimal"/> 
         <xs:element name="dlkey" type="xs:decimal"/> 
         <xs:element name="datum" type="xs:dateTime" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="week" type="xs:decimal" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="dag" type="xs:decimal" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="starttijd" type="basis:TijdType" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="eindtijd" type="basis:TijdType" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="klas" type="basis:String20Type" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="pubEdatum" type="xs:dateTime" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="versie" type="xs:decimal" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="docent" type="basis:String10Type" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="functie" type="basis:String25Type" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="vak" type="basis:String20Type" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="naam" type="basis:String50Type" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="lokaal" type="basis:String30Type" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="omschrijving" type="basis:String50Type" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="capaciteit" type="basis:String10Type" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="verdiep" type="basis:String50Type" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="zone" type="basis:String15Type" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="status" type="basis:String10Type" minOccurs="0" nillable="true"/> 
      </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 



    
 

 
Herman Brunnekreef         Pagina 50 van 60 

Installatie instructies 

 

Extra 

DB_OUT_EXTRA_SQLROSTAR 

Deze database adapter haalt de rijen op uit de tabel dbo.esb_extras_tb in het soa-schema op 
sqldbs.ad.aventus.nl.  De polling-properties zijn:  in te lezen: status 0; tijdens: status R; klaar met 
verwerken: status  1. 

DB_OUT_EXTRA_SQLROSTAR_RS 

Dit is de routering-service voor de database adapter die hierboven is beschreven. De routing-rule hiervoor 
is EsbExtrasSQLROSTARTbCollection_To_ROCExtras_2.xsl. Deze routing service roept de VNTS_EXTRAS_IN 
weer aan. 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld  Eduflex Mapping ROC XSD Extras 

Code Rechts getrimd Code 

Naam Rechts getrimd Naam 

Datum Rechts getrimd Datum 

Week Rechts getrimd Week 

Dag Rechts getrimd Dag 

Stime Rechts getrimd Starttijd 

Etime Rechts getrimd Eindtijd 

Omschrijving Rechts getrimd Omschrijving 

Status Rechts getrimd status 

VNTS_EXTRAS_IN 

Input messsage ROCExtras_v0100.xsd 

Output message Verwerkstatus.xsd 

Filter - 

Routing_rule ROCExtras_To_ROCExtras_copytpl.xsl 
<xsl:template match="@*|node()"> 
    <xsl:copy> 
      <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
    </xsl:copy> 
  </xsl:template> 
 

WSDL – URL http://lvmsoa01.aventus.local:7777/esb/wsil/EDUFLEX/VNTS_EXTRAS_IN?wsdl 

SOAP - endpoint http://lvmsoa01.aventus.local:7777/event/EDUFLEX/VNTS_EXTRAS_IN 

TPL_EXTRAS_IN 

 
Dit proces slaat het bericht op in de tabel TPL_MESSAGE_ARCHIVE. Hierna wordt een nieuw event_id 
aangemaakt en in een variabele opgeslagen voor verdere verwerking. 
Dit proces roept IN_EXTRAS_RS aan. 
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IN_EXTRAS_RS 

In dit proces wordt voor elk afnemend proces het bericht gerouteerd. Het onderscheid wordt gemaakt op 
basis van event_type. De volgende event_types zijn aanwezig: 

Filter Systeem Routering 

 Portal OUT_EXT_PRT 

Voor alle afnemende systemen wordt het bericht in zijn geheel gekopieerd. 

DL_ EXTRAS_IN 

Dit proces zorgt ervoor dat het bericht wordt opgeslagen in de parkinglot voorzien van het event-type. 

PRT_EXTRAS_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : asdb.aventus.nl / esb_user / rst_extras_tb 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld  Eduflex Mapping ROC XSD Extras 

Code  Code 

Naam  Naam 

Datum  Datum 

Week  Week 

Dag  Dag 

Starttijd  Stime 

Eindtijd  Etime 

Omschrijving  Omschrijving 

status  Status 

XSD EXTRA 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:basis="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
xmlns:rtr="http://schemas.rocaventus.nl/EDUFLEX/Extras-v01" 
targetNamespace="http://schemas.rocaventus.nl/EDUFLEX/Extras-v01"> 
 <xs:import namespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
schemaLocation="ROCSimpleTypes.xsd"/> 
 <xs:element name="ROCExtras" type="rtr:Extras"/> 
 <xs:complexType name="Extras"> 
      <xs:sequence> 
         <xs:element name="code" type="basis:String50Type"/> 
         <xs:element name="naam" type="basis:String50Type" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="datum" type="xs:dateTime" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="week" type="xs:int" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="dag" type="xs:int" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="starttijd" type="basis:TijdType" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="eindtijd" type="basis:TijdType" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="omschrijving" type="basis:String100Type" minOccurs="0" nillable="true"/> 
         <xs:element name="status" type="basis:String10Type" minOccurs="0" nillable="true"/> 
      </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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Document 

VNTS_DOCUMENT_IN 

Input messsage ROCDNRDocument_v0100.xsd 

Output message Verwerkstatus.xsd 

Filter - 

Routing_rule document_To_document_copytpl.xsl 
<xsl:template match="@*|node()"> 
    <xsl:copy> 
      <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
    </xsl:copy> 
  </xsl:template> 
 

WSDL – URL http://lvmsoa01.aventus.local:7777/esb/wsil/CORSA/VNTS_DOCUMENT_IN?wsdl 

SOAP - endpoint http://lvmsoa01.aventus.local:7777/event/CORSA/VNTS_DOCUMENT_IN 

TPL_DOCUMENT_IN 

 
Dit proces slaat het bericht op in de tabel TPL_MESSAGE_ARCHIVE. Hierna wordt een nieuw event_id 
aangemaakt en in een variabele opgeslagen voor verdere verwerking. 
Dit proces roept IN_DOCUMENT_RS aan. 

IN_DOCUMENT_RS 

In dit proces wordt voor elk afnemend proces het bericht gerouteerd. Het onderscheid wordt gemaakt op 
basis van event_type. 
 
De volgende event_types zijn aanwezig: 

Filter Systeem Routering 

 Tribe OUT_DOC_TRB 

 
Voor alle afnemende systemen wordt het bericht in zijn geheel gekopieerd. 

DL_ DOCUMENT_IN 

Dit proces zorgt ervoor dat het bericht wordt opgeslagen in de parkinglot voorzien van het event-type. 
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TRB_DOCUMENT _IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in : 
https://edu01.educus.nl/edu01/services/api/aventus/dnrdocument 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld Corsa Mapping Tribe wsdl 

 Waarde: fRek99es ApiSleutel 

Deelnemernummer  Deelnemernummer 

Documentnummer  Documentnummer 

Documenttype  Documenttype 

Documentcategorie  Documentcategorie 

Onderwerp  Onderwerp 

Registratiedatum  Registratiedatum 

Geldigtot  Geldigtot 

Locatie  Locatie 

Grootte  Grootte 

Bestandsnaam  Bestandsnaam 

Bestandsextensie  bestandsextensie 

XSD Document 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:doc="http://schemas.rocaventus.nl/CORSA/ROCDNRDocument-v01" 
xmlns:cst="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
targetNamespace="http://schemas.rocaventus.nl/CORSA/ROCDNRDocument-v01"> 
 <xs:import namespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
schemaLocation="ROCSimpleTypes.xsd"/> 
 <xs:simpleType name="DNRdcatCode"> 
<xs:annotation><xs:documentation>Alle toegestane code voor het persoonskenmerk 'DNRdcat' die 
gebruikt kunnen worden in de uitwisseling met CORSA.</xs:documentation></xs:annotation> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
 <xs:enumeration value="BEG"> 
 <xs:annotation> 
<xs:documentation>Begeleiding</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="KWA"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Kwalificerend</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="OND"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Onderwijs</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="BEK"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Bekostiging</xs:documentation> 
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 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="DNRdtypecode"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Alle toegestane code voor het persoonskenmerk 'DNRdType' die gebruikt 
kunnen worden in de uitwisseling met CORSA.</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 <xs:restriction base="xs:string"> 
 <xs:enumeration value="AA"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Aanvullend aanmeldingsformulier</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="AAN"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Aanmeldingsformulier</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="ALGBEG"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Algemene begeleidingsdocumenten</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="ALGKWA"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Algemene kwalificerende documenten</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="ALGOND"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Algemene onderwijsdocumenten</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="ANT"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Antwoordformulier</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="BA"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Bevestiging aanmelding</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="BU09"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Bewijs van uitschrijving IBG 09/10</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="BUT"> 
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 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Bewijs van uitschrijving toel.school</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="CERTSH"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Certificaat Sociale Hygiëne</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="CI"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Checklist intake</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="CIP"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Checklist intake met portfolio</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="CV"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Dyscalculieverklaring</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="DV"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Dyslexieverklaring</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="EVC"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>EVC document</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="EXO"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Ondertekende extraneus-overeenkomst</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="FA"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Formulier allochtoonbepaling</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="GAB"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Geïndiceerde ambulante begeleiding</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="GT"> 
 <xs:annotation> 
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 <xs:documentation>Getuigschrift</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="IDE"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Kopie identiteitsbewijs</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="IS"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Indicatiestelling (medisch)</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="JS"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Justitiële stukken</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="KBF"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Kinderbijslagformulier</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="KU"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Kennisgeving van uitschrijving</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="MV"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Medische verklaring</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="NR-A"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Attest nr.</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="NR-D"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Diploma nr.</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="OK09"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Onderwijskaart 09/10</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="OK10"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Onderwijskaart 10/11</xs:documentation> 
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 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="OOK"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Ondertekende onderwijsovereenkomst</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="POK"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Ondertekende praktijkovereenkomst</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="RA"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>RVCVO-Advies</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="TD"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Toelatingsdocument vooropleiding</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="UZ"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Uitgifte Zorgformulier</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="VC"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Verklaring Inst. betaling cursusgeld</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="VERK"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Verklaring geen doc. vooropleiding</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 <xs:enumeration value="VV"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Veiligheidsvoorschriften</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:enumeration> 
 </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:element name="document" type="doc:document"/> 
 <xs:complexType name="document"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>De dossierinformatie van een deelnemer. Er wordt maar 1 document per 
persoon bijgehouden</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 <xs:sequence> 
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 <xs:element name="deelnemernummer" type="cst:OVnrType"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>OV_nummer van TRIBE</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="documentnummer" type="cst:IDType"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Uniek CORSA documentnummer</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="documenttype" type="doc:DNRdtypecode"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Lijst met waarden dient manueel te worden beheerd</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="documentcategorie" type="doc:DNRdcatCode"> 
 <xs:annotation> 
<xs:documentation>Lijst met waarden dient manueel te worden beheerd</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
</xs:element>xs:element name="onderwerp" type="cst:OmschrijvingLangType" minOccurs="0"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Beknopte inhoud, eventueel te vervangen door uitgebreide inhoud 
 </xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 /xs:element> 
 <xs:element name="registratiedatum" type="xs:date"> 
 xs:annotation> 
 <xs:documentation>Registratiedatum poststuk</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="geldigtot" type="xs:date" minOccurs="0"/> 
 <xs:element name="locatie" type="cst:CodeType" minOccurs="0"> 
<xs:annotation> 
 <xs:documentation>Voorlopig wordt deze gevuld met defaultwaarde 'CORSA'</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="grootte" type="xs:int"> 
 <xs:annotation> 
 <xs:documentation>Grootte van het bestand in bytes</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
<xs:element name="bestandsnaam" type="cst:OmschrijvingKortType" minOccurs="0"> 
 <xs:annotation><xs:documentation>Naam van het bestand waaronder deze in CORSA is 
geregistreerd</xs:documentation> 
 </xs:annotation> 
 </xs:element> 
  <xs:element name="bestandsextensie" type="cst:BestandsextensieType" minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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IDCard 

DB_IDCARD_IN 

Deze database adapter haalt de rijen op uit de tabel dbo.esb_idcard_tb in het soa-schema op 
sqldbs.ad.aventus.nl.  De polling-properties zijn:  in te lezen: status 0; tijdens: status R; klaar met 
verwerken: status  1. 

DB_IDCARD_IN_RS 

Dit is de routering-service voor de database adapter die hierboven is beschreven. De routing-rule hiervoor 
is EsbIdcardTbCollection_To_ROCIDCard.xsl. Deze routing service roept de VNTS_IDCARD_IN weer aan. 
Overzicht bericht-mapping: 

Veld  Eduflex Mapping ROC XSD IDCard 

Ovcode (kan ook 4-letter code zijn) Id 

kaartid  Kaartnummer 

Tijdelijk  Tijdelijk 

kaartstatus  kaartstatus 

VNTS_IDCARD_IN 

Input messsage ROCIDCard_v0100.xsd 

Output message Verwerkstatus.xsd 

Filter - 

Routing_rule ROCIDCard_To_ROCIDCard_copytpl.xsl 
<xsl:template match="@*|node()"> 
    <xsl:copy> 
      <xsl:apply-templates select="@*|node()"/> 
    </xsl:copy> 
  </xsl:template> 
 

WSDL – URL http://lvmsoa01.aventus.local:7777/esb/wsil/PREABXS/VNTS_IDCARD_IN?wsdl 

SOAP - endpoint http://lvmsoa01.aventus.local:7777/event/PREABXS/VNTS_IDCARD_IN 

TPL_IDCARD_IN 

 
Dit proces slaat het bericht op in de tabel TPL_MESSAGE_ARCHIVE. Hierna wordt een nieuw event_id 
aangemaakt en in een variabele opgeslagen voor verdere verwerking. 
Dit proces roept IN_IDCARD_RS aan. 

IN_IDCARD_RS 

In dit proces wordt voor elk afnemend proces het bericht gerouteerd. Het onderscheid wordt gemaakt op 
basis van event_type. 
 
De volgende event_types zijn aanwezig: 

Filter Systeem Routering 

 Redspider OUT_IDCARD_REDSPIDER 

 
Voor alle afnemende systemen wordt het bericht in zijn geheel gekopieerd. 
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DL_ IDCARD_IN 

Dit proces zorgt ervoor dat het bericht wordt opgeslagen in de parkinglot voorzien van het event-type. 

RS_IDCARD_IN 

De inhoud van het bericht wordt toegevoegd / gewijzigd in :  
Overzicht bericht-mapping: 

Veld preabxs Mapping Redspider wsdl 

Id  Id 

Kaartnummer Letter N geconcateneerd met uitlijnen 
naar 6 posities 

Kaartnummer 

Tijdelijk  Tijdelijk 

kaartstatus  kaartstatus 

XSD IDCard 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:basis="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
xmlns:idc="http://schemas.rocaventus.nl/PREABXS/IDCard-v01" 
targetNamespace="http://schemas.rocaventus.nl/PREABXS/IDCard-v01"> 
 <xs:import namespace="http://schemas.rocaventus.nl/TRIBE/ROCSimpleTypes" 
schemaLocation="ROCSimpleTypes.xsd"/> 
 <xs:element name="ROCIDCard" type="idc:IDCard"/> 
 <xs:complexType name="IDCard"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="id" type="basis:String50Type"/> 
   <xs:element name="kaartnummer" type="basis:String50Type"/> 
   <xs:element name="tijdelijk" type="xs:int"/> 
   <xs:element name="kaartstatus" type="xs:int"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
 
  
 


