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Inleiding 

Om de fora beter aan te laten sluiten bij de huidige omgevingen die VNG Realisatie biedt voor 

standaarden en het geven van feedback hier op heeft VNG Realisatie besloten deze fora in een 

andere vorm te gieten. Per 1 maart zal de functionaliteit die we met de fora invullen worden 

overgebracht naar de GitHub repository ‘StUF standaarden’. Het is vanaf dan niet meer mogelijk 

om discussies te starten of op een bestaande discussie te reageren via het oude discussieforum. In 

deze handleiding een korte uitleg hoe in de nieuwe omgeving discussie gevoerd kan worden. 

Bekijken oude discussies 

Aangezien het wel een bron is van kennis zijn de discussies die voorheen beschikbaar waren via 

‘discussie.kinggemeenten.nl’ als statische pagina’s toegevoegd aan de GitHub repository ‘StUF 

standaarden’. Daar kunnen dus geen nieuwe discussies of reacties meer geplaatst worden.  

 

De discussies kunnen benaderd worden via de link op de voorpagina van het nieuwe 

discussieforum op github: https://github.com/VNG-Realisatie/StUF-Standaarden/ . 
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Bekijken lijst met discussies 

Een lijst met discussies is op te vragen via de tab “Issues”: 

 

 
 

 

Door te filteren op labels is het mogelijk alle discussies rondom een bepaald onderwerp te zien. Klik 

hiervoor op “Label” in de tabelkop en selecteer het gewenste label: 

 

 
 

Vervolgens worden alleen de discussies getoond die dat betreffende label hebben: 
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Aanmaken discussie m.b.t. StUF of gerelateerde 
Standaard 

Let op: Om een discussie op te kunnen voeren of te reageren op een bestaande discussie is het 

noodzakelijk u te registreren bij Github. Dit kan gratis op https://github.com/join Heeft u reeds een 

account is het niet nodig u opnieuw te registreren en kunt u gewoon inloggen. 

 

Een discussie opvoeren kan vanaf nu door een issue aan te maken. Doe dit door binnen de GitHub 

repository ‘StUF standarden’ in de tab issues op de knop “New Issue” te klikken. 

 

  
 

Het volgende scherm verschijnt dan: 

 

 
 

 

Geef in het titelveld het onderwerp of de vraag in en licht dit toe in het grote tekstveld er onder.  

 

In de repository kennen we niet meer de ordening zoals die op het oude forum aanwezig was. Om 

aan te geven waar de discussie over gaat kan een zogenaamd label worden toegekend aan het 

issue. Voor alle oude (sub)fora is een label aangemaakt met dezelfde naam als het originele 

(sub)forum.  



 

 

VNG Realisatie 4/5

 

Wanneer u bijvoorbeeld een issue aanmaakt dat betrekking heeft op de Zaak- Documentservices, 

selecteer dan  aan de rechterzijde naast het kopje “Labels” en kies het label “Koppelvlak – ZS-

DMS”. Het is mogelijk meerdere labels aan een issue te koppelen. Bijvoorbeeld wanneer u een 

vraag heeft over twee gerelateerde onderwerpen zoals RGBZ en Zaak- Documentservices.  
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Reageren op een discussie 

Let op: Om een discussie op te kunnen voeren of te reageren op een bestaande discussie is het 

noodzakelijk u te registreren bij Github. Dit kan gratis op https://github.com/join Heeft u reeds een 

account is het niet nodig u opnieuw te registreren en kunt u gewoon inloggen. 

 

Wilt u reageren op een discussie dan kan dit door op de titel van de betreffende discussie te klikken 

en het issue te openen. Vervolgens kunt u in het tekstveld uw reactie te plaatsen: 

 

 
Pas nadat u op de knop “Comment” hebt geklikt wordt uw reactie toegevoegd. 

 

 

 


