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0 Documentgeschiedenis 

0.1 Wijzigingen 

Onderstaande tabel beschrijft de geschiedenis van dit document. 

Versie Datum Omschrijving 

0.4 7 april 2016  Besproken in Tactisch overleg VO/MBO  

0.4 11 april 2016  Besproken in Tactisch overleg PO 

0.6 12 mei 2016  Besproken in Tactische overleggen PO en VO/MBO 

0.8 28 mei 2016  Per mail ter review voorgelegd aan leden van de Tactische 

overleggen. Reacties verwerkt in versie 1.0. 

0.2 Goedkeuring 

Dit document vereist de goedkeuring van het Tactisch overleg en het Edu-K Platform. 

Versie Datum goedkeuring 

1.0 TO PO: 13 juni  

1.0 TO VO/MBO: 16 juni 

1.0 Edu-K: 22 juni 

0.3 Review 

Dit document is ter review voorgelegd aan de onderstaande personen. 

Naam Functie Versie Datum 

Leden Tactisch overleg VO/MBO   0.4, 0.6 

en 0.8 

 7 april, 12 mei, 28 mei 

Leden Tactisch overleg PO   0.4, 0.6 

en 0.8 

 11 april, 12 mei, 28 

mei 

Leden Tactisch overleg PO  1.0 13 juni 

Leden Tactisch overleg VO/MBO  1.0 16 juni 
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1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven we het probleem, de achtergrond en aanleiding van het programma 

Implementatie nummervoorziening. We geven een schets van de situatie en het speelveld. 

Tevens geven we aan wat het doel is van het Implementatieplan en de doelgroep. We sluiten af 

met een overzicht van de belangrijkste bronnen (documenten), die als input hebben gediend voor 

het Implementatieplan. 

 

1.1 Probleemschets 

In de huidige situatie is er geen centraal persistent identificerend nummer voor leerlingen, 

studenten en docenten dat door de hele keten wordt gebruikt.  

 

Het hoofdprobleem van de huidige situatie is dat de huidige authenticatievoorzieningen (leerling 

administraties op  scholen, Entree Federatie, Edu-iX, Basispoort, portalen van distributeurs en 

uitgevers) eigen identificerende kenmerken creëren en uitgeven. Deze wijze van identificeren 

leidt tot drie structurele problemen: 

1. De identificerende kenmerken  zijn in scope beperkt tot de partij of de 

authenticatievoorziening die gebruikt wordt; bij overstap  van de leerling naar een andere 

school of migratie naar een andere authenticatievoorziening wijzigt het kenmerk;  

2. Omdat de kenmerken in de keten gekoppeld moeten worden (anders werkt de keten niet) 

worden additionele persoonsgegevens uitgewisseld om de identificaties te kunnen koppelen 

(bijvoorbeeld matching op basis van NAW, geslacht, geboortedatum). Naast het feit dat dit 

foutgevoelig is, leidt het tot ongecontroleerde en ongewenste verspreiding van 

persoonsgegevens; 

3. De identificerende kenmerken van leerlingen in de schoolomgeving kunnen wijzigen 

bijvoorbeeld als gevolg van onderhoud  van het systeem. Dit kan ertoe leiden dat de leerling 

geen toegang meer heeft tot zijn dossier met materiaal en voortgang. De uitgever moet 

vervolgens een migratie in gang zetten. 

 

Een centraal persistent identificerend pseudoniem dat door de hele keten wordt gebruikt, een 

zogenaamd ECK iD, kan deze problematiek oplossen. Een unieke en persistente identiteit draagt 

bij aan: 

- het oplossen van matchingsvraagstukken bij het gebruik van verschillende identiteiten;  

- het reduceren c.q voorkomen van verlies van onderwijstijd door problemen met identiteiten; 

- betere privacy waarborgen door gebruik van een minimale set persoonskenmerken in de 

keten; 

- het bieden van continuïteit voor de gebruiker bij overstap tussen scholen c.q. IAA-

voorzieningen. 

 

De nummervoorziening die ECK iD’s genereert biedt op twee dimensies een oplossing, namelijk:    

1. Verbetering van de privacy van leerlingen en studenten. Uitwisseling van herleidbare 

identificerende persoonsgegevens tussen private partijen wordt als onwenselijk ervaren. 

Met behulp van het ECK iD kan er een situatie gerealiseerd worden waarin alleen 

gegevens die voor het proces van belang zijn uitgewisseld worden tussen de school als 

verantwoordelijke en de uitgever als bewerker.   

2. Het verbeteren van het proces van bestellen leveren en gebruiken van digitale 

leermiddelen, zodat er minder fouten en administratieve lasten zijn voor scholen en 

aanbieders. De registraties van gebruikers en de uitwisseling daarvan tussen scholen en 

aanbieders van digitale leermiddelen zijn verre van optimaal. Dit levert ieder jaar een 

hoop administratieve last op bij scholen en aanbieders. Dit heeft tot gevolg dat 

aanbieders hun eigen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er een juiste 
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koppeling gelegd kan worden tussen aangeschafte leermiddelen en de leerlingen voor 

wie deze leermiddelen bestemd zijn. Door deze ‘matchingsproblematiek’ worden er te 

veel persoonsgegevens uitgewisseld en gaan er vaak zaken mis, waardoor leerlingen of 

docenten niet tijdig toegang hebben tot hun leermateriaal. 

1.2 Achtergrond en aanleiding 

Het Edu-K platform heeft de implementatieopdracht van de ‘nummervoorziening’ aangenomen. 

Voor u ligt het 'ketenimplementatieplan nummervoorziening'. Hieronder worden kort de 

achtergrond en reeds genomen stappen uiteengezet. 

 

1. Ontwerpopdracht  

De wens voor een nummervoorziening binnen het onderwijs komt voort uit de programma’s 

SION, ECK en het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. In de programma’s van SION en ECK is veel 

voorwerk verricht om te komen tot een IAA-afsprakenstelsel en de bijbehorende 

nummervoorziening. Bij de start van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT werd een publiek-

private tafel Toegang ingericht. Het ging aan deze tafel om het bepalen van een wenselijk 

eindbeeld van de benodigde infrastructuur voor identificatie, authenticatie en autorisatie ten 

behoeve van het werken met digitaal leermateriaal, zowel in voorzieningen als in governance. Om 

een doorbraak op dit thema te bereiken heeft de tafel Toegang geadviseerd om – als eerste stap 

naar een IAA-stelsel voor het onderwijs – te gaan werken met een unieke en persistente 

onderwijsidentiteit voor leerlingen en docenten (ECK iD) en hiervoor een nummervoorziening, als 

onderdeel van een centrale vertrouwensfunctie, in te richten. Kennisnet kreeg van de stuurgroep 

Doorbraakproject de opdracht om het ontwerp traject van deze voorziening te faciliteren. 

 

2. Ontwerpproces  

Het ontwerpproces is gestart in december 2014. Doel van het project was om een functioneel 

ontwerp te realiseren waarin verschillende varianten met elkaar worden vergeleken. Het ontwerp 

maakt een afweging ten opzichte van de functionele wensen die leefden in de educatieve 

leermiddelensector en de kaders en uitgangspunten die zijn vastgesteld door de SION- en ECK-

partnerprojecten.  De politieke complexiteit nam toe na verschillende privacygerelateerde 

nieuwsberichten betreffende het gebruik van persoonsgegevens door uitgeverijen in het 

basisonderwijs. De nummervoorziening heeft hierdoor een zwaardere functie gekregen als 

instrument om scholen en leveranciers in staat te stellen doelbinding en dataminimalisatie toe te 

kunnen passen. De gedachte is dat doormiddel van het unieke ID alleen de persoonsgegevens 

uitgewisseld hoeven te worden die ook strikt noodzakelijk zijn om het betreffende leermiddel in 

gebruik te nemen. In juni 2015 is binnen het project een gedragen ontwerp tot stand gekomen. 

Dit ontwerpbesluit is na externe toetsing vertaald naar een programma van eisen: 

- Opdrachtgever van dit ontwerpproces is het Doorbraakproject. Tijdens het proces 

heeft er op verschillende niveaus afstemming plaatsgevonden met SION en het ECK-

programma; 

- SIG heeft in opdracht van het DBP een technische toets uitgevoerd; 

- PBLQ heeft in opdracht van het DBP een PIA (privacy impact assessment) 

uitgevoerd. 

 

Zie voor alle vastgestelde documentatie: http://www.edu-k.nl/de-nummervoorziening.  

 

3. Realisatieproces  

De stuurgroep van het Doorbraakproject onderwijs & ICT heeft na de afronding van het 

ontwerpproces besloten Kennisnet de opdracht te geven om de nummervoorziening onder 

publieke regie te ontwikkelen en beheren. Op 19 november 2015 is het realisatieplan door hen 

goedgekeurd.   

 

4. Implementatieproces  

http://www.edu-k.nl/de-nummervoorziening
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Het Doorbraakproject heeft op advies van Kennisnet de implementatieopdracht publiek-privaat 

vormgegeven. Dit wordt gerealiseerd onder het platform Edu-K waar educatieve 

brancheorganisaties, de sectorraden, OCW en Kennisnet samenwerken aan een stabiele, veilige 

en transparante leermiddelenketen. Ten behoeve van deze opdracht heeft het Doorbraakproject 

publieke implementatiekaders opgesteld en ingebracht in het Edu-K platform. Deze kaders dienen 

als basis voor het Implementatieplan. 

 

Op dit moment lopen er drie parallelle sporen: realisatie nummervoorziening, implementatie 

nummervoorziening en de juridische borging. De nummervoorziening wordt op dit moment 

gerealiseerd onder regie van Kennisnet. Begin juni zal de nummervoorziening worden opgeleverd 

en kunnen LAS-leveranciers starten met het testen van de nummervoorziening. De gebouwde 

nummervoorziening en de bijbehorende specificaties vormen de belangrijkste input voor het 

tweede spoor, te weten de implementatie van de nummervoorziening. Het implementatieplan op 

ketenniveau ligt voor u. Op basis van dit ketenimplementatieplan zullen de diverse ketenpartijen 

eigen implementatieplannen opstellen. Het streven is om in 2016 te starten met een aantal 

testscenario’s om in 2017 de eerste gecontroleerde uitrol in de onderwijspraktijk te ondersteunen 

met de nummervoorziening. Naast deze twee sporen werkt OCW aan de wettelijke basis, het 

derde juridische spoor. Volgens de wet mag een BSN of PGN immers niet zomaar gedeeld 

worden. Ook het geschetste proces van pseudonimiseren valt daar op dit moment nog onder. Het 

ministerie van OCW heeft naar schatting tot uiterlijk eind augustus 2017 nodig om het gebruik 

van de pseudonimisering die nodig is om het proces goed te laten verlopen in de wet vast te 

leggen. 

1.3 Doel document 

Het doel van het ketenimplementatieplan is het bieden van een routekaart en daarmee een 

sturingsinstrument voor de implementatie van de nummervoorziening in de keten van bepalen, 

bestellen, leveren, toegang en gebruik van digitale leermiddelen1 in het PO, VO en MBO. 

 

Een opmerking over de status van het implementatieplan is hier op zijn plaats. Het voorliggende 

implementatieplan is tot stand gekomen op basis van de huidige kennis en situatie in de 

leermiddelenketen in nauwe samenwerking tussen publieke en private partners. In het 

implementatieplan zijn diverse resultaten opgenomen, die van invloed kunnen zijn op de 

implementatie en de planning. Een voorbeeld daarvan zijn de impactanalyses die alle 

ketenpartners moeten gaan opstellen, waaruit de impact van de invoering van de 

nummervoorziening blijkt voor de eigen systemen, organisatie en bijkomende kosten. Op basis 

van deze impactanalyses zal opnieuw naar het implementatieplan worden gekeken en zal de 

check worden gedaan of de voorgenomen werkzaamheden en planning nog realistisch zijn. 

Andere voorbeelden zijn het onderzoek naar de reikwijdte van het ECK iD en de usecases. Het is 

dus mogelijk dat tijdens de uitvoering van het implementatieplan aanpassingen worden gedaan 

op het plan. Deze aanpassingen zullen altijd ter besluitvorming worden voorgelegd aan de 

desbetreffende gremia (zie hoofdstuk 5 van dit Implementatieplan).  

1.4 Doelgroep 

De doelgroep van dit ketenimplementatieplan zijn alle publieke en private partijen die betrokken 

zijn bij de implementatie van de nummervoorziening in de leermiddelenketen. 

1.5 Bronnen 

Bij het opstellen van dit Implementatieplan is in elk geval gebruik gemaakt van de volgende 

bronnen: 

- Memo Achtergronddocumentatie nummervoorziening 

                                                                                                                                                                       

1 Voor de definitie van ‘digitale leermiddelen’ sluiten wij aan bij de definitie die wordt gebruikt in het Privacyconvenant 
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- Plan van Aanpak Ontwerpproces nummervoorziening 

- Programma van Eisen nummervoorziening 

- Technische toets (SIG) 

- Privacy Impact Assesment (PBLQ)  

- Realisatieplan nummervoorziening 

- Implementatiekaders nummervoorziening 

- Verslag Tactisch Overleg Toegang tot Leermateriaal VO en MBO (11 maart 2016) 

- Presentatie Tactisch Overleg Toegang tot Leermateriaal VO en MBO (11 maart 2016) 

- Verslag Tactisch Overleg Toegang tot Leermateriaal PO (7 maart 2016) 

- Presentatie Tactisch Overleg Toegang tot Leermateriaal PO (7 maart 2016) 

- Verslag Tactisch Overleg Toegang tot Leermateriaal VO en MBO (4 april 2016) 

- Verslag Tactisch Overleg Toegang tot Leermateriaal PO (7 april 2016) 

- ECK Distributie en Toegang 2.0, Principes & Processen 

 

Documentatie over de nummervoorziening is vindbaar via www.edu-k.nl/de-nummervoorziening. 

De verslagen van de tactische overleggen zijn voor deelnemers toegankelijk via www.edu-

k.nl/documenten. 

 

http://www.edu-k.nl/de-nummervoorziening
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2 Programmadefinitie 

In dit hoofdstuk definiëren we het Implementatieprogramma Nummervoorziening. We definiëren 

de opdracht en beschrijven de doelstelling van het programma. Tevens geven we duidelijk aan 

wat de scope is van het programma: wat doen we wel en wat doen we niet in het kader van de 

implementatie. Hieruit moet ook blijken wanneer de implementatie een succes is. We beschrijven 

hier ook de resultaten van het programma, de producten die worden opgeleverd. In de 

programmadefinitie wordt een onderscheid gemaakt tussen het onderhavige 

Ketenimplementatieplan en (operationele) implementatieplannen die worden opgesteld door de 

betrokken ketenpartners. Deze laatste implementatieplannen hebben als scope de implementatie 

van de nummervoorziening binnen de eigen organisatie en voorziening(en). Het 

Ketenimplementatieplan vormt het kader waarbinnen de ketenpartners hun eigen 

implementatieplannen opstellen en uitvoeren.  

 

Een belangrijk onderdeel van de programmadefinitie vormen de aannames, uitgangspunten en 

randvoorwaarden voor het Implementatieprogramma. Onderdeel hiervan zijn onder andere de 

publieke kaders die vanuit het Doorbraakproject aan het Edu-K Platform zijn meegegeven voor de 

implementatie. Tevens beschrijven we hier de belangrijkste implementatie-uitdagingen die door 

de ketenpartners zijn genoemd tijdens de eerste verkennende gespreksronde van de 

programmamanager en de eerste Tactische overleggen. De programmadefinitie wordt afgesloten 

met een overzicht van de belangrijkste belanghebbenden bij het programma en relaties met 

/afhankelijkheden van andere projecten en programma's. 

 

2.1 Opdracht 

De Nummervoorziening is  een systeem waar leerling-administraties een unieke en persistente 

identificatie voor leerlingen en docenten kunnen ophalen, het zogenaamde ECK iD. In elk 

onderdeel van de leermiddelenketen vindt uitwisseling van persoonsgegevens plaats. Het succes 

van de nummervoorziening ligt dan ook bij de implementatie van het ECK-iD in de hele keten. 

Leveranciers van leerlingenadministratiesystemen, netwerkleveranciers, distributeurs en 

uitgeverijen moeten hun software en systemen zo gaan inrichten dat zij conform de gekozen 

systematiek een pseudoniem kunnen gebruiken in de keten. 

 

De opdracht van het programma Implementatie Nummervoorziening luidt als volgt: 

Zorg ervoor dat alle ketenpartijen in het po, vo en mbo in september 2018 conform de gekozen 

systematiek werken in de leermiddelenketen met het ECK iD dat gegenereerd wordt door de 

Nummervoorziening. Hanteer daarbij de volgende fasering: 

- 2016 – voorbereidingsfase: testen koppeling LAS-nummervoorziening, opstellen  

impactanalyses en implementatieplannen; 

- 2017 – eerste gecontroleerde uitrol: aanpassen systemen ‘voorloopgroep’ van 

ketenpartners, uitvoeren ketentesten en eerste gecontroleerde uitrol ECK iD in PO, VO 

en MBO; 

- 2018 – volledige uitrol: uitrol nummervoorziening door overige ketenpartners in PO, VO 

en MBO. In september 2018 gebruiken alle ketenpartners het ECK iD.    

2.2 Doelstelling programma Implementatie Nummervoorziening 

In een digitaal tijdperk is het noodzakelijk dat het onderwijs de regie kan voeren over het gebruik 

van persoonsgegevens van leerlingen in de leermiddelenketen. De doelstelling van het 

programma Implementatie Nummervoorziening is dat: 
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1. de uitwisseling van persoonsgegevens in de leermiddelenketen wordt teruggebracht naar 

waar het echt nodig is en met de gegevens die echt nodig zijn (doelbinding en 

dataminimalisatie ten gunste van privacy); 

2. de samenwerking tussen systemen in de leermiddelenketen vereenvoudigd wordt, zodat 

het ketenproces gemakkelijker verloopt en minder foutgevoelig is. 

 

2.3 Begrenzing/scope 

- De leermiddelenketen wordt gedefinieerd aan de hand van de procesarchitectuur die in de 

ECK-standaard Distributie en Toegang is opgesteld. De leermiddelenketen betreft de 

volgende processen:   

1. het bepalen van de set aan leermiddelen door de onderwijsinstelling (voor zover in dit 

proces persoonsgegevens verwerkt worden);  

2. het bestellen door de leerling/student, ouder, werkgever of onderwijsinstelling van 

leermiddelen bij een distributeur/uitgever en het plaatsen van een bestelling door de 

distributeur bij de uitgever om de leermiddelen geleverd te krijgen (voor zover in dit 

proces persoonsgegevens verwerkt worden);   

3. het leveren van de leermiddelen door de uitgever en/of distributeur aan de digitale 

leeromgeving van de onderwijsinstelling dan wel gebruiker 

4. het toegang verlenen aan de gebruiker tot het leermiddel;  

5. het gebruik van het leermiddel door de gebruiker. 

- De processen van bepalen en bestellen voor het PO vallen niet binnen de scope van het 

implementatieprogramma, aangezien in deze processen in het PO vooralsnog geen 

persoonsgegevens verwerkt worden. In de toekomst kan dit veranderen. Het kan in de 

toekomst wenselijk zijn dat leerlingen individueel gekend worden en andere bestelprocessen 

mogelijk worden gemaakt. 

- Het gebruik van het ECK iD geldt voor alle leerlingen, studenten en docenten die 

geregistreerd worden in de administraties van: (v)so, po, vo & mbo instellingen (dus ook 

leerlingen die tijdelijk in Nederland zijn). 

- De implementatie van de nummervoorziening gaat uit van een set usecases die worden 

ondersteund in het primaire onderwijsproces en secundaire onderwijsproces. Deze usecases 

worden in het kader van dit Implementatieprogramma in samenwerking met scholen en 

leveranciers uitgewerkt.  

- Niet tot de scope van het programma implementatie nummervoorziening horen:  

o Het juridisch traject – dit valt onder verantwoordelijkheid van OCW; 

o De realisatie van de nummervoorziening – dit valt binnen de scope van het 

Project 'Realisatie Nummervoorziening' en is belegd bij Kennisnet.  

o De realisatie van een attributendienst - Een attributendienst zorgt op verzoek 

van een gebruiker ervoor dat een attribuut geleverd wordt, zoals leeftijd of 

groepsjaar.   

o Ondersteuning van overige primaire en secundaire onderwijsprocessen. 

   

2.4 Resultaten en producten 

In het programma worden de onderstaande resultaten opgeleverd. Achter elk resultaat is 

aangegeven of dit de verantwoordelijkheid is van individuele ketenpartners of van het 'centrale' 

gezamenlijke ketenprogramma. Daar waar het de verantwoordelijkheid is van individuele 

ketenpartners vindt de oplevering van het resultaat wel plaats binnen de kaders van het 

ketenprogramma en kunnen ketenpartners elkaar hier ook op aanspreken. Deze 
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verantwoordelijkheidsverdeling wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 5 over de organisatie van 

het programma. 

- Ketenimplementatieplan Nummervoorziening (onderhavig plan; verantwoordelijkheid 

centrale ketenprogramma); 

- Usecases gebruik ECK iD in de leermiddelenketen (verantwoordelijkheid centrale 

ketenprogramma); 

- Communicatieplan Implementatie Nummervoorziening (de hoofdlijnen zijn onderdeel van het 

onderhavige ketenimplementatieplan); 

- Informatiemateriaal voor scholen, LAS-leveranciers, netwerkleveranciers, distributeurs en 

uitgevers over implementatietraject nummervoorziening en gebruik ECK iD in de 

leermiddelenketen (verantwoordelijkheid centrale ketenprogramma); 

- Animatie als communicatie-instrument over gebruik ECK iD in de leermiddelenketen 

(verantwoordelijkheid centrale ketenprogramma); 

- Impactanalyses implementatie nummervoorziening private ketenpartners 

(verantwoordelijkheid individuele ketenpartners); 

- Impactanalyse implementatie nummervoorziening voor scholen (verantwoordelijkheid 

individuele scholen); 

- Checklist voor LAS-leveranciers waaraan moet worden voldaan in verband met implementatie 

nummervoorziening (verantwoordelijkheid centrale ketenprogramma); 

- Checklist voor scholen waaraan moet worden voldaan in verband met implementatie 

nummervoorziening (verantwoordelijkheid centrale ketenprogramma); 

- Implementatieplannen nummervoorziening ketenpartners (verantwoordelijkheid individuele 

ketenpartners); 

- Onderzoek naar de relatie tussen de implementatie van de nummervoorziening en de UWLR-

standaard. Onderdeel van dit onderzoek is de (mogelijke) impact van de nummervoorziening 

op de uitwisseling van leerresultaten en rapportages aan scholen in het kader van 

leerlingvolgsystemen (als zelfstandig systeem naast het LAS, maar wel gekoppeld aan het 

LAS) (verantwoordelijkheid centrale ketenprogramma); 

- Onderzoek reikwijdte pseudoniem (verantwoordelijkheid centrale ketenprogramma); 

- Afspraken over attributen (verantwoordelijkheid centrale ketenprogramma); 

- Alternatief scenario voor de nummervoorziening als blijkt tijdens het wetgevingstraject dat 

het PGN niet als basis mag worden gebruikt voor het ECK iD (verantwoordelijkheid centrale 

ketenprogramma); 

- Aangepaste LAS-systemen om ECK iD te kunnen verwerken (verantwoordelijkheid individuele 

LAS-leveranciers); 

- Testplan koppeling LAS – nummervoorziening (verantwoordelijkheid centrale 

ketenprogramma);   

- Testverslag koppeling LAS – nummervoorziening (verantwoordelijkheid centrale 

ketenprogramma); 

- Aangepaste systemen netwerkleveranciers, distributeurs en uitgevers om ECK iD te kunnen 

verwerken (verantwoordelijkheid individuele distributeurs en uitgevers); 

- Aangepaste generieke voorzieningen, zoals Basispoort, BDL, Entree (verantwoordelijkheid 

generieke voorzieningen); 

- SLA tussen nummervoorziening en LAS-leveranciers (aansluitvoorwaarden en overeenkomst) 

en convenant waarin staat dat LAS-leveranciers alleen nog het pseudoniem en de 

afgesproken attributenset de keten in sturen (verantwoordelijkheid centrale 

ketenprogramma); 

- Convenant met overige ketenpartners over gebruik nummervoorziening 

(verantwoordelijkheid centrale ketenprogramma); 

- Ondersteuning en service afspraken in de keten, bijvoorbeeld over de afhandeling van 

incidenten (verantwoordelijkheid centrale ketenprogramma);  

- Plan(nen) eerste gecontroleerde uitrol nummervoorziening in de keten door aantal 

configuraties (‘voorloopgroepen’) van scholen, LAS-leveranciers, netwerkleveranciers, 

distributeurs, uitgevers en centrale authenticatie voorzieningen (gedeelde 

verantwoordelijkheid centrale ketenprogramma en individuele ketenpartners); 
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- Evaluatie eerste gecontroleerde uitrol nummervoorziening in de keten (verantwoordelijkheid 

centrale ketenprogramma); 

- Onafhankelijke audit werking en gebruik nummervoorziening in de praktijk op basis van 

eerste gecontroleerde uitrol door de voorloopgroepen (verantwoordelijkheid centrale 

ketenprogramma); 

- Plan volledige uitrol ECK iD in de keten (verantwoordelijkheid centrale ketenprogramma); 

- Eindevaluatie volledige uitrol ECK iD in de keten en bereikte resultaten en kwaliteit gehele 

implementatieprogramma (verantwoordelijkheid centrale ketenprogramma).  

2.5 Publieke kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten 

Publieke kaders 

Vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT zijn de volgende kaders meegegeven aan het 

programma Implementatie Nummervoorziening: 

- De nummervoorziening is tijdig (augustus 2016) beschikbaar;  

- Ketenpartijen hebben bij de start van het schooljaar 2017/2018 de systemen aangepast;  

- OCW heeft met succes de wettelijke basis gerealiseerd (feb 2017);  

- Scholen moeten kunnen kiezen welke gegevens zij met leveranciers beschikbaar stellen, een 

nul-scenario (alleen het ECK iD) moet ook tot de opties behoren;  

- Na invoering van het ECK iD zijn leveranciers van leermiddelen verplicht om de 

persoonsgegevens die niet meer met recht worden verkregen te verwijderen;  

- Het ECK iD wordt door de ketenpartijen gescheiden van andere persoonsgegevens 

opgeslagen; 

- We hanteren Edukoppeling als transactiestandaard tussen LAS en Nummervoorziening.  

 

In hoofdstuk 5 is aangegeven dat als blijkt dat bepaalde kaders niet of onvoldoende werkbaar 

blijken in de praktijk, via het Edu-K platform gewenste wijzigingen in de kaders geagendeerd 

kunnen worden bij de stuurgroep Doorbraakproject. Op dit moment zijn de volgende 

onderwerpen geagendeerd bij de stuurgroep Doorbraakproject: 

 Planning implementatie nummervoorziening; 

 Attributenbeleid; 

 Reikwijdte van het pseudoniem (per sector gelijk of sectoroverstijgend). 

Op basis van de bespreking van deze onderwerpen in de stuurgroep Doorbraakproject gaan we 

voor de implementatie uit van de planning in het onderhavige implementatieplan en wordt er een 

aanvullende toets uitgevoerd op de PIA naar de reikwijdte van het pseudoniem. Verder is ten 

aanzien van het attributenbeleid besloten dat we leveranciers vragen twee opties te 

implementeren, te weten (1) een vaste set attributen die we afspreken binnen het 

Implementatieprogramma en (2) een nul-scenario (alleen ECK iD). Het afspreken van de vaste 

set van attributen is dus onderdeel van dit implementatieplan en opgenomen als één van de 

resultaten. 

 

Randvoorwaarden 

Om een goed implementatietraject mogelijk te maken moet worden voldaan aan de volgende 

randvoorwaarden:  

- Er is een representatief aantal configuraties (voorloopgroepen) van scholen, LAS-

leveranciers, netwerkleveranciers, distributeurs, uitgevers en centrale authenticatie 

voorzieningen dat deelneemt aan de eerste gecontroleerde uitrol. Een belangrijke 

voorwaarde voor de samenstelling van de voorloopgroepen is dat deze representatief moeten 

zijn voor de gehele markt voor zowel PO, VO als MBO en daarmee ook representatief moeten 

zijn voor de verschillende usecases , zodat de resultaten van de gecontroleerde uitrol ook 

voldoende houvast bieden om een volledige uitrol te doen; 

- De inhoudelijke richting van de ingezette wetswijziging is bekend; 

- De aansluitvoorwaarden en de specificaties van het ECK iD uit het project 'realisatie 

nummervoorziening' zijn bekend (voor impactanalyse aanbieders), betreffende; 

o Beschrijving SOAP koppeling tussen LAS en nummervoorziening; 



Programmaplan implementatie nummervoorziening   12 / 37 

 

o Beschrijving van de voorschriften om pseudoniemen veilig en betrouwbaar op te 

halen en te gebruiken in de keten. 

- De nummervoorziening kan pseudoniemen generen voor de leermiddelenketen op basis van 

een combinatie van: 

o Gehasht PGN, Keten iD, Sector iD; 

o E-mail of ander identificerend kenmerk, Keten iD, Sector iD; 

- Testomgeving LAS-leveranciers is tijdig gereed, inclusief handleiding; 

- Client applicatie voor LAS-leveranciers is tijdig gereed; 

- Alle LAS-sen zijn aangesloten op en maken gebruik van de nummervoorziening; 

- Alle overige ketenpartners hebben hun systemen aangepast en maken gebruik van het ECK-

iD; 

- Beheeromgeving nummervoorziening is tijdig gereed. 

 

Uitgangspunten 

Uitgangspunten zijn:  

- Er wordt gekozen voor een toekomstvaste oplossing, waarbij niet alleen gekeken wordt naar 

bestaande use-cases, maar ook wordt geanticipeerd op ontwikkelingen in de 

leermiddelenketen (zoals meer just-in-time bestellen); 

- Het project werkt op basis van een implementatieplanning waarbij recht wordt gedaan aan 

de ontwikkelcyclus/releasekalender van de markt en de cyclus van het schooljaar;   

- De in SION-verband opgestelde uitgangspunten voor de IAA - architectuur zijn leidend. 

Wordt hiervan afgeweken, dan wordt dit expliciet gemaakt en gemotiveerd.  

- Er wordt gebruik gemaakt van de transactiestandaard Edukoppeling (standaard voor veilig 

berichtenverkeer). Het programma zorgt voor afstemming met de H2M2M-koppeling die met 

DUO wordt gerealiseerd; 

- De implementatie gebeurt binnen de normen van de Wbp en houdt rekening met de kaders 

zoals beschreven in de Europese Privacy Verordening en is conform het Privacy Convenant; 

- De PO-Raad, VO-raad en MBO-Raad zorgen (ondersteunend) voor awareness privacy en 

beveiliging in de sector; 

- Het gebruik van het Eck-iD wordt niet wettelijk verplicht. Partijen committeren zich aan het 

Implementatieprogramma middels goedkeuring van het Implementatieplan in Edu-K. 

Daarnaast worden met partijen convenanten afgesloten over het gebruik van de 

nummervoorziening. Ook kunnen partijen vanuit het principe van dataminimalisatie 

aangesproken worden op de implementatie en het gebruik van het Eck-iD. Wanneer school A 

dezelfde dienstverlening krijgt als school B, maar school A dit krijgt door minder gegevens uit 

te wisselen met de leverancier dan school B, dan wordt dit de norm en kan de Autoriteit 

Persoonsgegevens andere partijen hierop aanspreken; 

- De aanpak tijdens het programma is op basis van een heldere verdeling van 

verantwoordelijkheden, waarbij duidelijk is wat op centraal niveau binnen het gezamenlijke 

ketenprogramma wordt geregeld en opgeleverd en wat de verantwoordelijkheid is van 

individuele ketenpartners (zie ook paragraaf 2.4 en hoofdstuk 5); 

- De implementatie van de nummervoorziening is een gezamenlijk initiatief van publieke en 

private organisaties. Hetgeen in de nummervoorziening geregeld wordt, bevindt zich 

derhalve in het precompetatieve domein;   

- De aanpak tijdens het programma kan (en zal) per onderwijssector verschillen. 

 

2.6 Implementatie-uitdagingen 

Ter voorbereiding op de tactische overleggen zijn gesprekken gevoerd met alle ketenpartners. Uit 

deze gesprekken en uit de tactische overleggen zijn de onderstaande implementatie-uitdagingen 

naar voren gekomen: 

- Kom snel met specificaties nummervoorziening en stem deze af met ketenpartijen en z.s.m. 

met de LAS-leveranciers: zij moeten als eerste implementeren; 

- Geen big bang: gefaseerd opschalen; 
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- Nummer moet gebruikt worden in bestelproces en gebruiksproces, voor zover er gebruik 

wordt gemaakt van persoonsgegevens; 

- Realistische planning: sluit aan bij ontwikkelkalender private partijen 

o 2016: afspraken maken, opstellen implementatieplannen en testen 

o 2017: gecontroleerde uitrol ‘bestelproces’ en ‘gebruiksproces’ 

o 2018: volledige uitrol ‘bestellen’ en ‘gebruik’ 

- Tijdige verstrekking pseudoniem voor bestelproces. Het is cruciaal dat informatie over 

leerlingen op tijd in de systemen van de scholen zit. Wanneer uitgegaan wordt van een 

bestelproces in juni (vo), kan dat betekenen dat scholen nog eerder de informatie in hun 

systemen moeten hebben; 

- Tijdigheid en uitkomst bestuurlijk en wetgevingstraject; 

- Nummer/pseudoniem als basis voor gepersonaliseerd leren; 

- Commitment van alle partijen in de keten is nodig, ook de kleine partijen; 

- Professionaliteit in de keten verschilt sterk; 

- Naast dit Implementatieplan ook een Communicatieplan (richting politiek) in verband met 

verwachtingenmanagement; 

- Er zijn een ketenimplementatieplan en implementatieplannen van diverse ketenpartners die 

goed op elkaar afgestemd moeten zijn; 

- Randvoorwaarden en voorschriften om pseudoniem in keten te gebruiken zijn tijdig bekend; 

- LAS-leveranciers willen zekerheid dat wanneer het pseudoniem de keten ingaat, niet alleen 

de privacy, maar ook de beveiliging goed is geborgd, zodat zij daar als bewerker geen 

problemen mee krijgen; 

- Attributenbeleid maakt ook onderdeel uit van de agenda van het tactisch overleg. Usecases 

kunnen vragen oproepen over het gebruik van meer attributen dan het nul-scenario (alleen 

pseudoniem doorgeven in de keten). In het kader van implementatie moet ook het ‘hoe’ van 

het versturen van attributen worden besproken. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij 

de huidige dienstverlening. Dit betekent dat we ook afspraken maken hoe we zorgvuldig 

omgaan met attributen. Hoewel het binnen de nummervoorziening gaat over de set aan 

attributen die nodig is voor authenticatie, voeren we binnen het implementatietraject ook het 

gesprek over de maximale vaste set aan attributen die wordt meegestuurd; 

- Rol van de scholen bij de implementatie is nog onduidelijk; 

- Scholen moeten hun eigen procesorganisatie goed op orde hebben. Dit heeft vooral 

betrekking op identity-management en communicatie. De usecases moeten helder maken 

wat de eisen aan scholen zijn m.b.t. de procesorganisatie. Er zal extra aandacht worden 

besteed aan de implementatie in de school. Dit kan betekenen dat er meer nodig is dan 

alleen informatiemateriaal om scholen goed te informeren en voor te bereiden, bijvoorbeeld 

implementatierichtlijnen voor scholen. Hierbij is aandacht voor verschillen tussen scholen. 

Communicatie is ook gericht op het bewust maken van scholen van hun 

verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld op tijd leerlingen aanmelden en inschrijven; 

- Goede communicatie richting scholen over wat er op hen afkomt, waarom we dit aan het 

doen zijn en wat dit voor hen betekent; 

- Waarborgen privacy door scholen en LAS-leveranciers (daar vindt koppeling plaats tussen 

leerling en pseudoniem); 

- Binnen vo en mbo zijn veel verschillende varianten (intern boekenfonds, extern boekenfonds, 

LAS- en ELO-leveranciers, ECK-scholen versus niet-ECK-scholen). Dit wordt meegenomen in 

de uitwerking van de usecases; 

- Zorg ervoor dat ketenpartijen die in vo en mbo actief zijn geen dingen dubbel hoeven te 

doen: synchronisatie van trajecten; 

- Stem in het mbo de implementatie van de nummervoorziening af met de bouw van MBO-

cloud; 

- Zorg ervoor dat de nummervoorziening een breder toepassingsgebied kan hebben dan alleen 

de leermiddelenketen; 

- Zorg voor goede afstemming met gebruikersgroepen van SIS-leveranciers; zij hebben grote 

invloed op de releasekalender; 
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- Een leerling die zowel onderwijs volgt en ingeschreven is bij zowel een vo- als mbo-school 

moet bij zijn leermateriaal kunnen en het kunnen gebruiken. 

 

2.7 Belanghebbenden en relaties met andere projecten 

Belanghebbenden 

 

 

 

 

Relaties met andere projecten 

Het programma “implementatie nummervoorziening” heeft relaties met de volgende projecten en 

activiteiten:   

- Juridisch traject OCW;   

- Project realisatie nummervoorziening;   

- Ontwikkeling en implementatie Edukoppeling;   

- MBOcloud - SURFmarket werkt met saMBO-ICT (en met ondersteuning van Kennisnet) aan 

de realisatie van MBOcloud;  

- Daarnaast is er een relatie met de projecten Distributie en Toegang, Implementatie UWLR, 

het privacyconvenant en continuïteit en beveiliging binnen Edu-K. 
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3 Gewenste situatie 

In hoofdstuk 3 beschrijven we de gewenste situatie na afronding van het programma 

Implementatie Nummervoorziening. In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze het 

pseudoniem in de keten wordt gebruikt en hoe het werkt. We beschrijven in dit hoofdstuk ook 

een aantal usecases die tot nu toe met scholen en private ketenpartners zijn opgesteld om een 

goed beeld te krijgen van de variëteit/diversiteit waarin het pseudoniem gebruikt moet kunnen 

worden. Op die manier wordt het voor iedereen duidelijk welke eisen er gesteld worden om het 

pseudoniem zinvol in de praktijk te kunnen gebruiken. Deze usecases kunnen tijdens de 

uitvoering van het Implementatieprogramma ook gebruikt worden om te bepalen of de 

implementaties succesvol zijn. Naast de usecases zetten we in dit hoofdstuk de voorwaarden 

uiteen van het gebruik van de nummervoorziening/het pseudoniem in de keten. Een belangrijk 

onderdeel daarvan dat extra aandacht krijgt is het attributenbeleid. 

3.1 Werking en gebruik nummervoorziening in de keten 

In deze paragraaf beschrijven we op hoofdlijnen het proces van aanmaken van een ECK iD en het 

proces van het gebruik in de leermiddelenketen. Voor meer details wordt verwezen naar de 

documenten “Principes & Processen”, “Servicebeschrijvingen” en “Technische voorschriften”, die 

zijn opgeleverd door het project ‘Realisatie Nummervoorziening’.  

Proces van aanmaken ECK iD’s 

Tijdens het aanmeld/registratieproces van leerlingen en studenten in het po, vo en mbo vindt er 

interactie plaats tussen het leerling administratiesysteem (LAS) van de school en de 

Nummervoorziening. Het LAS maakt gebruik van een Client component dat verschillende vraag - 

antwoord berichten kan versturen naar de nummervoorziening.  

Stap 1:  Leerling wordt geregistreerd in het LAS  

Stap 2:  LAS voert verificatieproces uit met DUO en registreert PGN 

Stap 3:  Client component maakt een onomkeerbare hash van het PGN 

Stap 4:  Client component vraagt aan de nummervoorziening een Keten iD en Sector iD en 

ontvangt deze. 

Stap 5:  Client component vraagt de nummervoorziening een ECK iD te genereren op basis van 

het gehasht PGN, Sector iD en Keten iD 

Stap 6:  LAS leverancier slaat ECK iD op, op basis van Voorschrift 5 “Technische Voorschriften”. 

De nummervoorziening bevat meerderde functionaliteiten om de verschillende usecases 

behorende bij de bovengenoemde stappen te kunnen ondersteunen. We omschrijven deze kort: 

 Een LAS systeem kan ervoor kiezen om de nummervoorziening opdracht te geven om 

voor een grotere hoeveelheid leerlingen, studenten of docenten in 1 opdracht de ECK 

iD’s te genereren. (Batch functie, maximaal 20.000) 

 Er is een substitutie functie beschikbaar om migraties tussen PGN’s of docent iD’s 

mogelijk te maken. Op deze manier is er geen migratieproces noodzakelijk in de keten. 

Dit is een functionaliteit die bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij de migratie van PGN’s 

bij asielzoekers. 

 Er is een blacklist functie voor wanneer er bijvoorbeeld fraude is gepleegd met het PGN.  

 En er is de mogelijkheid om keten iD’s voor docenten te genereren binnen het bestuur. 

Dat betekent dat wanneer een docent werkt voor twee verschillende schoolbesturen er 

twee verschillende iD’s zullen zijn voor deze docent.  

Proces van gebruik 

In de leermiddelenketen zal het ECK iD gebruikt worden voor een aantal hoofdprocessen. Deze 

processen zijn in het po vo en mbo reeds ingericht. De implementatie zal zoveel mogelijk 



Programmaplan implementatie nummervoorziening   16 / 37 

 

aansluiten bij het gebruik van deze huidige diensten, systemen, standaarden en voorzieningen. 

Om een duidelijk beeld te geven hebben we de processen per onderdeel beschreven; 

Bestellen en leveren  

Om een bestelling door school, bedrijf, ouder, leerling en student op dit moment te kunnen 

leveren aan de gebruiker zijn er verschillende oplossingen actief. Hoe dit in de verschillende 

sectoren werkt is beschreven in de proces en gegevensanalyse die is uitgevoerd voor het project 

‘privacy convenant’ en dit implementatie programma nummervoorziening. Bij de invoering van 

het ECK iD zullen de verschillende bestaande routes behouden worden, mits ze voldoen aan de 

technische voorschriften en de Edu-K afspraken betreffende het attributenbeleid. Doel van 

implementatie van het ECK iD binnen het proces bestellen en leveren is het optimaal kunnen 

benutten van de voordelen van een keten pseudoniem, namelijk:  

 Geen matchingsproblemen meer tussen systemen en voorzieningen 

 Geen onnodige uitwisseling van persoonsgegevens 

Toegang 

Het ECK iD heeft een grote toegevoegde waarde binnen het toegangsproces. In het po, vo en 

mbo is het authenticatie en autorisatieproces op vele manieren ingericht. Er zijn verschillende 

single sign on voorzieningen die de diensten en applicaties met elkaar verbinden. De invoering 

van een uniek iD betekent dat deze verschillende configuraties veel beter op elkaar zullen gaan 

aansluiten. Dienstenleveranciers en scholen kunnen gebruik maken van verschillende 

configuraties van systemen zonder dat dit leidt tot ingewikkelde matchingsproblemen.   

Om het ECK iD te kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot de educatieve diensten zullen 

authenticatiediensten en ketenvoorzieningen het iD moeten gaan implementeren en verwerken. 

Dit zal gerealiseerd kunnen worden door de huidige koppelingen en processen te gebruiken 

tussen LAS en authenticatiedienst en door aanvullende afspraken te maken met scholen en 

leveranciers. Er zullen naar verwachting geen nieuwe diensten nodig zijn. Bestaande diensten en 

voorzieningen kunnen met aanpassingen het ECK iD en de bijbehorende voorschriften en kaders 

implementeren. Mocht toch een nieuwe dienst nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een attributendienst, 

dan zal deze niet onder de verantwoordelijkheid van dit Implementatieprogramma worden 

gerealiseerd.  

Uitwisseling leerresultaten 

In het po en vo worden steeds meer implementatie afspraken gemaakt over de uitwisseling van 

leerresultaten tussen leermiddelen, toetsen en leerlingvolgsystemen en over de uitwisseling van 

leerlinggegevens tussen het administratieve systeem en educatieve applicaties. Dit gebeurt op 

basis van de ECK standaard UWLR. Op dit moment wordt er een set persoonsgegevens 

uitgewisseld tussen systemen om de identiteiten te kunnen matchen. Het betreft hier 

persoonsgegevens van een leerling. Persoonsgegevens kunnen minimaal zijn, en alleen een 

identifier of een identifier en een password omvatten, of uitgebreid zijn, en bijvoorbeeld naam, 

adres, contactinformatie en eerder behaalde toetsresultaten omvatten. De uitwisseling van 

leerlinggegevens is van belang voor het bieden van toegang tot digitaal leer- en toetsmateriaal en 

voor het koppelen van leerresultaten aan de juiste leerlingen. Het ECK iD kan hierbij onnodige 

uitwisseling van persoonsgegevens voorkomen. 

 

Onderzoek naar de relatie tussen de implementatie van de nummervoorziening en de UWLR-

standaard is opgenomen als één van de resultaten van dit implementatieplan. Onderdeel van dit 

onderzoek is de (mogelijke) impact van de nummervoorziening op de uitwisseling van 

leerresultaten en rapportages aan scholen in het kader van leerlingvolgsystemen (als zelfstandig 

systeem naast het LAS, maar wel gekoppeld aan het LAS).  
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3.2 Usecases gebruik nummervoorziening  

In de bijlage beschrijven we een aantal usecases op hoofdlijnen die met scholen en private 

ketenpartners tot nu toe zijn opgesteld om een goed beeld te krijgen van de variëteit/diversiteit 

waarin het pseudoniem gebruikt moet kunnen worden. Op die manier wordt duidelijk welke eisen 

er gesteld worden om het pseudoniem zinvol in de praktijk te kunnen gebruiken. Vooralsnog zijn 

twee usecasebijeenkomsten georganiseerd binnen het VO en MBO. Een bijeenkomst over 

usecases in het PO moet nog plaatsvinden. De usecases kunnen tijdens de uitvoering van het 

Implementatieprogramma ook gebruikt worden om te bepalen of de implementaties succesvol 

zijn.  

 

De usecases zijn in de bijlage van dit Implementatieplan op hoofdlijnen opgenomen, omdat op 

die manier beter inzicht wordt gegeven in de scope van het Implementatieprogramma. We geven 

hierbij per usecase de hoofdstroom weer en eventuele alternatieve stromen. De detailuitwerking 

van de usecases is een apart document, dat onderdeel is van de resultaten van het 

implementatieprogramma.  

 

Zoals gezegd zijn de in de bijlage beschreven usecases, de usecases die we tot nu toe hebben 

uitgewerkt.  De komende weken zullen de usecases nog verder worden aangevuld en aangepast 

en zullen zij ter bespreking en besluitvorming worden geagendeerd in de Tactisch overleggen.  

 

3.3 Voorwaarden gebruik nummervoorziening  

Deze voorwaarden zijn opgeleverd door het project Realisatie Nummervoorziening en zijn 

uitgewerkt in de documenten “Principes & Processen”, “Servicebeschrijvingen” en “Technische 

voorschriften”.  

3.4 Attributenbeleid 

Kaders voor het attributenbeleid zijn meegegeven door de stuurgroep Doorbraakproject.  De 

stuurgroep heeft het volgende gesteld: 

“Scholen moeten kunnen kiezen welke gegevens zij met leveranciers beschikbaar stellen, een 

nul-scenario (alleen het ECK iD) moet ook tot de opties behoren”. 

 

In de Tactische Overleggen is uitgebreid gesproken over dit publieke kader ten aanzien van het 

attributenbeleid. De private partijen hebben aangegeven dat het niet mogelijk is om alle scholen 

individueel te laten kiezen met welke  attributenset zij willen werken. Het voorstel was om een 

vaste set attributen af te spreken, die dan voor alle scholen geldt. Dit voorstel is besproken 

binnen Edu-K. Daar is voorgesteld om naast een vaste attributenset ook het nul-scenario (alleen 

het ECK iD) te faciliteren. Dat betekent dat een school kan kiezen voor het nul-scenario of de 

vaste attributenset. 

 

Het bepalen van de vaste attributenset is onderdeel van dit implementatieprogramma. Daarbij is 

het uitgangspunt dat voor elk attribuut een goede onderbouwing moet zijn waarom dit attribuut 

moet worden meegezonden. Het uitgangspunt is dat alleen noodzakelijke attributen worden 

uitgewisseld in de leermiddelenketen. De attributenset zal moeten worden vastgesteld door de 

stuurgroep Doorbraakproject op basis van een voorstel van het Edu-K platform. In het voorstel 

zal ook de doelbinding onder de attributenset moeten worden aangegeven. 
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4 Aanpak, fasering en planning 

In dit hoofdstuk beschrijven we de aanpak van de implementatie. We werken niet met een big 

bang, maar met een aanpak, waarbij wordt opgeschaald. Verder organiseren we het programma 

aan de hand van zes pijlers. De aanpak en pijlers worden vervolgens omgezet in een fasering, 

waarin we aangeven welke resultaten/producten worden opgeleverd. Uit de fasering volgt 

logischerwijs de planning in de tijd, waarbij duidelijk wordt aangegeven hoe de planning zich 

verhoudt tot de releaseplanningen van de leveranciers en de processen bestellen, leveren en 

gebruiken van leermateriaal op scholen.  

4.1 Aanpak met zes pijlers 

Ketenaanpak met gecontroleerde uitrol 

Voor de implementatie van de nummervoorziening in de leermiddelenketen hanteren we een 

ketenaanpak, waarbij publieke en private ketenpartners samenwerken om tot een succesvolle 

implementatie te komen. Enerzijds is sprake van een 'centraal' ketenimplementatieplan waar alle 

publieke en private partijen zich aan committeren. Anderzijds hebben individuele ketenpartners 

hun eigen verantwoordelijkheid voor de implementatie en het gebruik van het ECK iD in hun 

eigen systemen. Deze implementaties door individuele ketenpartners vinden uiteraard wel plaats 

binnen de kaders en tijdslijnen die op centraal niveau in ketenverband met elkaar worden 

afgesproken. Individuele ketenpartners kunnen elkaar hier ook op aanspreken. Het 

Implementatieprogramma heeft hierin een monitoringsfunctie. Op bestuurlijk niveau geeft het 

Edu-K Platform sturing aan het implementatieprogramma. Op tactisch en operationeel niveau 

vindt in de zogenaamde Tactische overleggen (PO en VO/MBO) afstemming plaats tussen de 

ketenpartners (zie ook hoofdstuk 5 over de organisatie). 

 

De aanpak sluit aan bij de ontwikkelkalender van private partijen en de jaarcyclus op scholen. 

Gezien de complexiteit van de implementatie van het ECK iD in de gehele keten, kiezen we voor 

een aanpak waarbij gecontroleerd wordt gestart en wordt opgeschaald. We noemen dit een 

gecontroleerde uitrol. We starten met de eerste gecontroleerde uitrol in mei 2017 en schalen op 

tot een volledige uitrol in 2018. In september 2018 werken alle ketenpartners in het PO, VO en 

MBO met het ECK iD. De eerste gecontroleerde uitrol vindt plaats door zogenaamde 

‘voorloopgroepen’ van samenwerkende ketenpartners (scholen, LAS-leveranciers, 

netwerkleveranciers, distributeurs, centrale ketenvoorzieningen en uitgevers).  

 

Een gevolg van een gecontroleerde uitrol is dat gedurende de invoering de oude en nieuwe 

werkwijze naast elkaar zullen bestaan. Dat betekent dat er ook een usecase zal worden 

uitgewerkt die is gericht op het tijdelijk naast elkaar functioneren van de huidige situatie en de 

nieuwe situatie (op basis van de nummervoorziening). 

 

Zes pijlers 

Om de in hoofdstuk 2 en 3 beschreven gewenste eindsituatie in 2018 te bereiken organiseren we 

het programma langs een zestal pijlers. Elke pijler wordt beschouwd als een apart spoor in het 

programma. In onderstaande figuur staan deze pijlers afgebeeld. De onderlinge samenhang 

tussen de pijlers maken we inzichtelijk bij de fasering. De programmasturing en –organisatie 

zorgen ervoor dat de individuele pijlers de gewenste resultaten opleveren en dat de onderlinge 

samenhang tussen de pijlers is geborgd.  
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Figuur 1: pijlers programma 

Hieronder lichten we de pijlers kort toe. Het onderwerp programmasturing en –organisatie 

werken we verder uit in hoofdstuk 5. In dat hoofdstuk behandelen we ook de wijze van 

besluitvorming en verantwoordelijkheidsverdeling tussen het ketenprogramma en de individuele 

ketenpartners. 

 

Pijler 1: implementatiebegeleiding, monitoring en communicatie 

De pijler ‘implementatiebegeleiding, monitoring en communicatie’ richt zich op de communicatie 

met alle ketenpartners (leveranciers en scholen) en verwachtingenmanagement naar de externe 

omgeving, met name de politiek. We ontwikkelen een integraal beeld van de werking van de 

nummervoorziening in de keten. In deze pijler ontwikkelen we ook een checklist voor scholen 

waaraan zij moeten voldoen voor het goed kunnen implementeren van de nummervoorziening2. 

Deze checklist is afhankelijk van het niveau waarop een school zich bevindt. Zo zal een iECK-

school (school waar de iECK-standaard is geïmplementeerd) minder hoeven te doen dan een 

school die de iECK-standaard nog niet heeft geïmplementeerd. Daarnaast wordt op basis van de 

impactanalyses van scholen en leveranciers bepaald welke ondersteuning er tijdens de uitvoering 

van het programma en de implementatie nodig is voor ketenpartners en wordt deze 

ondersteuning ook georganiseerd. Onderdeel van deze pijler is ook het monitoren van de 

voortgang van de implementatie en het monitoren of alle partijen zich tijdens de implementatie 

aan alle afspraken en kaders houden. Tot slot laten we binnen pijler 1 ook een eindevaluatie 

uitvoeren op de volledige uitrol en het gehele implementatieprogramma van de 

nummervoorziening, zodat we na de volledige uitrol ook iets kunnen zeggen over de bereikte 

resultaten en kwaliteit. Op basis van deze eindevaluatie zal aan het Edu-K platform decharge 

worden gevraagd.  

 

Het onderwerp Communicatie is apart uitgewerkt in hoofdstuk 6. 

                                                                                                                                                                       

2 In pijler 3 stellen we een dergelijke checklist op voor LAS-leveranciers 
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Pijler 2: randvoorwaarden 

Pijler 2 richt zich op het realiseren van een aantal belangrijke randvoorwaarden van het 

programma en de gecontroleerde uitrol. Het gaat daarbij vooralsnog om de volgende 

randvoorwaarden: 

- Afspraken over attributen. Kaders voor het attributenbeleid zijn meegegeven door de 

stuurgroep Doorbraakproject. Samen met de ketenpartners moet binnen deze kaders 

worden bepaald hoe wordt omgegaan met attributen in de keten. 

- Reikwijdte nummervoorziening. Kaders voor de reikwijdte van het ECK iD zijn 

meegegeven door de stuurgroep Doorbraakproject. Het ECK iD is sector gebonden. 

Inmiddels is binnen de Tactische overleggen de discussie gevoerd over de reikwijdte en 

is door ketenpartners aangegeven dat zij het ECK iD sector overstijgend willen kunnen 

inzetten. Er is afgesproken na vaststelling van de beveiligingsvoorschriften en 

documentatie behorende bij de nummervoorziening een externe partij (juridisch) te 

laten toetsen of het vergroten van de reikwijdte van het pseudoniem mogelijk is. 

- Waarborgen LAS-leveranciers. Ontwerp en voorschriften gebruik nummervoorziening 

moeten voldoende (technische en juridische) waarborgen bieden voor LAS-leveranciers 

om te voldoen aan hun verplichtingen m.b.t. bescherming privacy en 

informatiebeveiliging. 

- Relatie met UWLR-standaard. Onderzoek naar de relatie tussen de implementatie van de 

nummervoorziening en de UWLR-standaard. Onderdeel van dit onderzoek is de 

(mogelijke) impact van de nummervoorziening op de uitwisseling van leerresultaten en 

rapportages aan scholen in het kader van leerlingvolgsystemen (als zelfstandig systeem 

naast het LAS, maar wel gekoppeld aan het LAS). 

Bovenstaande randvoorwaarden zijn nu bekend. Bij het opstellen van de usecases en de 

impactanalyses kunnen nog meer randvoorwaarden naar voren komen, die dan aan de lijst en 

deze pijler worden toegevoegd. 

 

Pijler 3: koppeling LAS-nummervoorziening 

Pijler 3 richt zich op het testen en realiseren van de koppeling tussen alle LAS-sen en de 

nummervoorziening. LAS-leveranciers moeten snel en goed op de hoogte worden gebracht van 

de specificaties van de nummervoorziening. Zij zitten vooraan in de keten en moeten als eerste 

implementeren. Tevens is het van belang dat zij een goed beeld hebben van de exacte werking 

van het ECK iD in de gehele keten. Ten behoeve van LAS-leveranciers ontwikkelen we een 

checklist waaraan LAS-leveranciers moeten voldoen in het kader van de nummervoorziening. In 

deze pijler worden informatiesessies met LAS-leveranciers georganiseerd, worden alle 

voorschriften en specificaties van de nummervoorziening met hen besproken en worden testen 

uitgevoerd met behulp van de testvoorziening van de nummervoorziening. Het resultaat van deze 

pijler is dat alle LAS-leveranciers hun systemen tijdig hebben aangepast en de koppeling met de 

nummervoorziening tijdig en correct hebben geïmplementeerd. 

 

Pijler 4: eerste gecontroleerde uitrol 

Pijler 4 richt zich op een eerste gecontroleerde uitrol van het ECK iD door een aantal 

‘voorloopgroepen’ van ketenpartners in de leermiddelenketen in het PO, VO en MBO. 

Voorloopgroepen moeten worden samengesteld, plannen voor de eerste gecontroleerde uitrol 

moeten worden opgesteld, systemen moeten worden aangepast en ketentesten uitgevoerd. 

Vervolgens gaan de voorloopgroepen daadwerkelijk met het ECK iD in productie en doen zij 

praktijk ervaring op met het werken met het ECK iD (zowel in het bestelproces en in het 

gebruiksproces). Onderdeel van pijler 4 is ook een goede evaluatie van de ervaringen met de 

eerste uitrol en aanbevelingen voor de volledige uitrol. Daarnaast is onderdeel van pijler 4 het 

laten uitvoeren van een onafhankelijke audit op de werking en het gebruik van de 

nummervoorziening in de praktijk. Deze audit wordt uitgevoerd op de eerste implementaties van 

de voorloopgroepen en biedt ook belangrijke input voor de aanpak van de volledige uitrol.  
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Een belangrijke voorwaarde voor de samenstelling van de voorloopgroepen is dat deze 

representatief moeten zijn voor de gehele markt voor zowel PO, VO als MBO en daarmee ook 

representatief moeten zijn voor de verschillende usecases , zodat de resultaten van de 

gecontroleerde uitrol ook voldoende houvast bieden om een volledige uitrol te doen. Een andere 

voorwaarde is dat de organisaties die meedoen aan de eerste gecontroleerde uitrol een 

testvoorziening hebben om met elkaar een ketentest uit te kunnen voeren, voordat de 

nummervoorziening in productie wordt genomen. 

 

Pijler 5: volledige uitrol  

Pijler 5 richt zich op de volledige uitrol van het ECK iD in het PO, VO en MBO. Hiervoor maken we 

een apart plan, rekening houdend met de evaluatiepunten en aanbevelingen die uit de eerste 

gecontroleerde uitrol naar voren komen. In deze pijler richten we ons vooral op de ketenpartners 

die nog niet ‘over zijn’ op het werken met het ECK iD. Ook zij zullen hun systemen moeten 

aanpassen.  

 

Pijler 6: ondersteuning en service in de keten  

Pijler 6 richt zich op het maken en implementeren van ondersteuning en service afspraken in de 

keten. Het gaat dan onder andere om een goede afhandeling van ketenoverstijgende incidenten 

met betrekking tot het ECK-iD. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige 

ondersteuning en service afspraken van Basispoort, BDL en ECK-MBO. In deze pijler maken we 

onderscheid tussen ondersteuning en service tijdens de looptijd van het 

implementatieprogramma en in continuïteit (na afloop van het programma). 

4.2 Fasering 

Als we de gewenste eindsituatie relateren aan de huidige situatie en onze aanpak van een 

gecontroleerde uitrol kunnen we een fasering aanbrengen in de tijd van nu tot en met eind 2018. 

Tijdens deze fases worden activiteiten uitgevoerd die vallen binnen de hierboven beschreven 

pijlers. De fasering beschrijft in wezen dezelfde activiteiten en resultaten, maar dan op basis van 

een andere doorsnede (doorsnede gebaseerd op tijd).  

We gaan uit van de volgende fasering:  

- 2016: voorbereidingsfase. In deze fase vinden voorbereidingen plaats voor de 

daadwerkelijke implementatie van de nummervoorziening. In deze fase worden testen 

uitgevoerd van de koppeling tussen LAS-leveranciers en de nummervoorziening, worden 

impactanalyses en implementatieplannen opgesteld en worden afspraken gemaakt tussen 

ketenpartners om de implementatie in de keten zo succesvol mogelijk te laten verlopen.  

- 2017: gecontroleerde eerste uitrol. In deze fase start de uitrol met een eerste 

gecontroleerde uitrol van het ECK iD door de hiervoor genoemde ‘voorloopgroepen’ van 

ketenpartners in de leermiddelenketen in het PO, VO en MBO. In de eerste helft van 2017 

voeren we een eerste gecontroleerde uitrol uit met het ECK iD in het bestelproces, voor 

zover gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens. In de tweede helft 2017 doen we met 

deze zelfde ‘voorloopgroepen’ ervaring op met het ECK iD in het gebruiksproces van digitaal 

leermateriaal. Voorloopgroepen bestaan uit geselecteerde LAS-leveranciers, eventueel 

netwerkleveranciers, distributeurs, centrale ketenvoorzieningen en uitgevers, die 

samenwerken in de leermiddelenketen rond een bepaalde school.  

- 2018: volledige uitrol ECK iD in de leermiddelenketen. Na evaluatie van de eerste 

gecontroleerde uitrol en het doorvoeren van eventuele aanpassingen op basis van de 

evaluatie rollen we in 2018 het ECK iD breed uit in de leermiddelenketen in de sectoren PO, 

VO en MBO. In september 2018 werken alle ketenpartners in het PO, VO en MBO met het 

ECK iD. 

 

De bovenstaande fasering betekent dat alle bestellingen en leveringen van digitale leermiddelen 

vanaf mei 2018 via het ECK iD gaan verlopen. 

 

Opmerking over PO 
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In het PO worden op dit moment geen individuele persoonsgegevens uitgewisseld ten behoeve 

van het bestelproces. Dit gaat pas spelen in de processen levering, toegang en gebruik van 

digitale leermiddelen. Digitale leermiddelen worden in het PO door het jaar heen uitgeleverd.  

 

Hieronder beschrijven we de activiteiten op hoofdlijnen die in elk van de genoemde fases zullen 

worden uitgevoerd. 

 

1. 2016: Voorbereidingsfase 

In 2016 vinden voorbereidingen plaats voor de daadwerkelijke implementatie van de 

nummervoorziening en de start van de gecontroleerde uitrol. Er zijn LAS-leveranciers die hebben 

aangegeven in 2016 de koppeling met de nummervoorziening (aanvragen pseudoniem) te willen 

testen. Overigens hoeven de beveiligingsmaatregelen pas in 2017 op orde te zijn ten behoeve 

van de eerste gecontroleerde uitrol.  

 

In de voorbereidingsfase worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- opstellen en vaststellen ketenimplementatieplan; 

- uitwerken usecases gebruik ECK iD in de leermiddelenketen in werkbijeenkomsten met 

aantal vertegenwoordigers scholen en leveranciers. Aan de hand van de usecases brengen 

we de variëteit van de praktijk goed in kaart. Deze usecases kunnen we later gebruiken als 

toetssteen of de implementaties succesvol zijn. Er worden ook usecases opgesteld van het 

tijdelijk naast elkaar bestaan van de nieuwe en de huidige situatie; 

- opstellen checklist voor LAS-leveranciers en scholen waaraan moet worden voldaan in 

verband met implementatie nummervoorziening; 

- opstellen impactanalyses individuele ketenpartners en generieke voorzieningen; 

- opstellen implementatieplannen individuele ketenpartners en generieke voorzieningen; 

- uit (laten) voeren onderzoek naar de reikwijdte van het pseudoniem als aanvulling op de 

PIA; 

- afspraken maken over de vaste set attributen die naast het nul-scenario (alleen doorsturen 

pseudoniem) gefaciliteerd gaat worden in de keten; 

- opstellen alternatief scenario voor de nummervoorziening als blijkt tijdens het 

wetgevingstraject dat het PGN niet als basis mag worden gebruikt voor het Eck-iD; 

- testafspraken maken met (aantal) LAS-leveranciers;  

- aanpassen systemen (aantal) LAS-leveranciers; 

- testen koppeling (aantal) LAS-leveranciers – nummervoorziening; 

- opstellen testverslag; 

- afsluiten SLA tussen nummervoorziening en individuele LAS-leveranciers 

(aansluitvoorwaarden en overeenkomst); 

- opstellen en vaststellen communicatieplan Implementatie Nummervoorziening; 

- uitwerken informatiemateriaal voor scholen, LAS-leveranciers, distributeurs en uitgevers over 

implementatietraject nummervoorziening en gebruik ECK iD in de leermiddelenketen, 

waaronder voorbeeldreferentie; 

- produceren animatie als communicatie-instrument over gebruik ECK iD in de 

leermiddelenketen; 

- werving van (samenwerkende) configuratie(s) van ketenpartners (voorloopgroepen) voor 

deelname eerste gecontroleerde uitrol ECK iD in de leermiddelenketen3;   

- opstellen plan(nen) eerste gecontroleerde uitrol ECK iD in de keten; 

- opstellen en afsluiten convenant met ketenpartners die meedoen met de eerste 

gecontroleerde uitrol;  

- afspraken maken over de wijze waarop de implementatie wordt gemonitord vanuit het 

programma;  

- opstellen ondersteuning en service afspraken in de keten, bijvoorbeeld over de afhandeling 

van incidenten (verantwoordelijkheid centrale ketenprogramma).  

 

                                                                                                                                                                       

3 Partijen die niet over een testomgeving beschikken, kunnen geen deel uitmaken van een voorloopgroep. 
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2. 2017: fase van eerste gecontroleerde uitrol 

In deze fase vindt een eerste gecontroleerde uitrol plaats van het ECK-iD door ‘voorloopgroepen’ 

van ketenpartners in de leermiddelen. Hierbij wordt de werking van de gehele keten getest en 

configuraties van de systemen uitgevoerd. De eerste gecontroleerde uitrol wordt zowel voor het 

VO als MBO ingericht voor het 'bestelproces' en het 'gebruiksproces' van (digitale) leermiddelen. 

In het PO gaat het alleen om het proces van toegang en gebruik. Hiermee komen we tegemoet 

aan de verschillen in inrichting van de processen in de leermiddelenketen tussen de sectoren. De 

eerste gecontroleerde uitrol vindt overigens plaats in de productieomgeving van de 

ketenpartners. Het gaat in deze fase dus om een eerste beperkte uitrol in de daadwerkelijke 

onderwijspraktijk. Voor een eerste gecontroleerde uitrol is het noodzakelijk dat de centrale 

ketenvoorzieningen in de verschillende sectoren (Basispoort, SBDL, Entreefederatie) in elk geval 

meedoen. Daarnaast zijn in de voorloopgroepen minimaal één LAS, eventueel een 

netwerkleverancier, distributeur en uitgever nodig. 

 

In deze fase worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- aanpassen systemen ketenpartners en generieke voorzieningen die meedoen met de eerste 

gecontroleerde uitrol; 

- uitvoeren ketentesten met ketenpartners die meedoen met de eerste gecontroleerde uitrol; 

- opstellen en vaststellen evaluatiecriteria voor de eerste gecontroleerde uitrol; 

- uitvoeren eerste gecontroleerde uitrol 'bestelproces'; 

- uitvoeren evaluatie eerste gecontroleerde uitrol 'bestelproces'; 

- vaststellen belangrijkste evaluatiepunten eerste gecontroleerde uitrol 'bestelproces' en 

bepalen welke veranderingen op basis hiervan moeten worden doorgevoerd; 

- uitvoeren eerste gecontroleerde uitrol 'gebruiksproces'; 

- uitvoeren evaluatie eerste gecontroleerde uitrol 'gebruiksproces'; 

- vaststellen belangrijkste evaluatiepunten 'gebruiksproces' en bepalen welke veranderingen 

op basis hiervan moeten worden doorgevoerd; 

- uitvoeren audit op eerste gecontroleerde uitrol; 

- doorvoeren veranderingen die voortkomen uit de eerste gecontroleerde uitrol; 

- opstellen plan voor volledige uitrol ECK iD in leermiddelenketen PO, VO en MBO; 

- bepalen welke (samenwerkende) configuratie van ketenpartners op welk moment het ECK iD 

gaan implementeren en gebruiken; 

- opstellen en afsluiten convenant met ketenpartners die meedoen met de uitrol. 

 

3. 2018: fase van volledige uitrol ECK iD in de leermiddelenketen in PO, VO en MBO 

- opstellen en vaststellen evaluatiecriteria volledige  uitrol; 

- aanpassen systemen per configuratie(s) van ketenpartners en generieke voorzieningen die 

nog niet hebben geïmplementeerd; 

- uitvoeren ketentesten per configuratie van ketenpartners; 

- doorvoeren overige randvoorwaarden succesvolle implementatie per configuratie van 

ketenpartners; 

- implementeren werken met ECK iD; 

- uitvoeren evaluatie uitrol per configuratie van ketenpartners. 
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4.3 Planning 

Hieronder wordt per fase een planning weergegeven. 

 

1. Voorbereidingsfase: 2016 

 

2016  J F M A M J J A S O N D 

Opstellen en vaststellen ketenimplementatieplan             

Uitwerken usecases             

Opstellen impactanalyses             

Opstellen implementatieplannen             

Testafspraken maken LAS-leveranciers             

Aanpassen systemen LAS-leveranciers             

Testen koppeling LAS – Nummervoorziening              

Opstellen testverslag             

Overeenkomst afsluiten met LAS-leveranciers             

Opstellen en vaststellen communicatieplan             

Uitwerken informatiemateriaal voor ketenpartners             

Productie animatie             

Werving configuratie(s) ketenpartners voor eerste 

gecontroleerde uitrol 

            

Opstellen plan(nen) eerste gecontroleerde uitrol             

Afsluiten convenant voor eerste uitrol             

 

2. Fase van eerste gecontroleerde uitrol: 2017 

 

2017  J F M A M J J A S O N D 

Aanpassen systemen ketenpartners t.b.v. eerste 

uitrol 

            

Uitvoeren ketentesten             

Opstellen en vaststellen evaluatiecriteria eerste 

uitrol 

            

Uitvoeren eerste uitrol PO             

Uitvoeren eerste uitrol 'bestelproces' VO, MBO             

Uitvoeren evaluatie eerste uitrol 'bestelproces'             

Bepalen en doorvoeren evaluatiepunten             

Uitvoeren eerste uitrol 'gebruiksproces'4             

Uitvoeren evaluatie eerste uitrol 'gebruiksproces'             

Bepalen en doorvoeren evaluatiepunten             

Opstellen plan grootschalige uitrol             

Bepalen welke ketenpartners gaan implementeren             

Opstellen en afsluiten convenant implementatie             

 

3. Fase grootschalige uitrol 

 

2018  J F M A M J J A S O N D 

Opstellen en vaststellen evaluatiecriteria             

Aanpassen systemen configuraties ketenpartners             

Uitvoeren ketentesten             

Doorvoeren randvoorwaarden implementatie             

                                                                                                                                                                       

4 Voorafgaand aan de start van het schooljaar wordt een productietest uitgevoerd. 
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Implementeren werken met ECK iD             

Uitvoeren evaluatie uitrol per configuratie             

 

In elke fase worden resultaten opgeleverd en activiteiten uitgevoerd, die aanvullende inzichten 

opleveren voor de implementatie. Deze aanvullende inzichten kunnen mogelijk leiden tot 

aanpassingen in het implementatieplan, waarover de tactische overleggen en Edu-K dan moeten 

besluiten.  

 

Vooralsnog gaan we uit van de volgende go-no go momenten waarop opnieuw naar het 

Implementatieplan wordt gekeken: 

 Oktober 2016: na inzicht in de uitkomsten van de impactanalyses, usecases en 

reikwijdte onderzoek; 

 December 2016: na afronding van de voorbereidingsfase; 

 April 2017: na aanpassing systemen voorloopgroep en uitvoering ketentesten; 

 December 2017: na afronding van de eerste gecontroleerde uitrol en bijbehorende 

evaluatie en audit; 

 April 2018: na aanpassing systemen en uitvoering ketentesten. 

 

Tijdens deze go – nog go momenten wordt besloten of we doorgaan met de uitvoering van het 

vastgestelde implementatieplan of dat bijstelling nodig is. 
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5 Organisatie 

In dit hoofdstuk beschrijven we de organisatie van de Implementatie. We geven antwoord op de 

vraag wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de verhouding is tussen ketenniveau en het 

niveau van de individuele ketenpartners. Tevens geven we een overzicht van de belangrijkste 

gremia en in welk gremium welke besluiten worden genomen. 

 

5.1 Organisatie 

In onderstaande afbeelding wordt schematisch weergegeven hoe de besturing en organisatie van 

de realisatie en implementatie van de nummervoorziening ten opzichte van elkaar zijn 

gepositioneerd. 

 

 

 

Edu-K platform: opdrachtgever implementatie nummervoorziening 

De opdrachtgever van het programma Implementatie Nummervoorziening is het EDU-K Platform. 

 

De implementatie van de nummervoorziening kan alleen succesvol gerealiseerd worden wanneer 

er publiek-private zeggenschap wordt gerealiseerd over de implementatie. Daarom is de regie op 

de implementatie belegd bij het Edu-K Platform. Hierin zijn ook bestuurders van OCW en de 

sectorraden afgevaardigd. In het Edu-K platform zijn en worden publiek-private afspraken 

gemaakt over de implementatie van de nummervoorziening.  

 

Tactisch overleg Toegang tot leermateriaal 

Onder het Edu-K platform is een Tactisch overleg ‘Toegang leermiddelen’ ingesteld. Dit Tactisch 

overleg heeft twee belangrijke functies: enerzijds het voorbereiden van beslissingen voor Edu-K, 

anderzijds de uitwerking van besluiten van Edu-K in implementatietrajecten of roadmaps. 

 

Het uitgangspunt hierbij is dat het Tactisch overleg een afspiegeling vormen van de partijen die 

zijn vertegenwoordigd in Edu-K, aangevuld met vertegenwoordigers van de centrale 

ketenvoorzieningen in de leermiddelenketen BDL, Basispoort en de Entree Federatie.  Zij 

vervullen namelijk een grote rol in de toegang tot leermateriaal. BDL en Basispoort zijn 

vertegenwoordigd als uitvoeringsorganisaties van partijen die worden vertegenwoordigd door de 
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GEU en de KBb-e. De vertegenwoordigers van branche- en sectororganisaties op tactisch niveau 

vervullen binnen hun eigen achterban de rol van inspanningsleider, om ervoor te zorgen dat de 

gemaakte afspraken worden nagekomen en de afgesproken roadmap wordt gevolgd. 

 

Omdat de nummervoorziening een onderdeel is van de keten van toegang tot leermateriaal 

behoren ook onderwerpen aangaande de implementatie van de geharmoniseerde standaard 

Distributie en toegang tot de scope van dit overleg. De leden van het Tactisch overleg kunnen 

altijd onderwerpen agenderen via de secretaris. 

 

Er is voor gekozen om het Tactisch overleg Toegang leermiddelen te splitsen in twee overleggen, 

één gericht op het PO en één gericht op het VO en MBO. Hiermee wordt recht gedaan aan de 

specifieke kenmerken van de sectoren en de deels andere ketenpartners die hierin actief zijn. 

Uiteraard wordt ervoor gezorgd door het programmamanagement Implementatie 

Nummervoorziening dat beide overleggen goed met elkaar in overeenstemming blijven.  

 

Het Tactisch overleg Toegang leermiddelen PO kent de volgende leden: 

 Een vertegenwoordiger uit de PO-Raad; 

 Een vertegenwoordiger van OCW; 

 Een vertegenwoordiger van de GEU ; 

 Een vertegenwoordiger van de KBB;  

 Een vertegenwoordiger van de VDOD;  

 Een vertegenwoordiger van Basispoort; 

 Een vertegenwoordiger van Kennisnet; 

 Projectsecretaris Kennisnet; 

 Programmamanager Implementatie Nummervoorziening; 

 Technisch voorzitter Kennisnet5. 

 

Het Tactisch overleg Toegang leermiddelen VO/MBO kent de volgende leden: 

 Een vertegenwoordiger uit de VO-raad;  

 Een vertegenwoordiger uit de MBO raad;  

 Een vertegenwoordiger van OCW; 

 Een vertegenwoordiger van de GEU ; 

 Een vertegenwoordiger van de KBB;  

 Een vertegenwoordiger van de VDOD;  

 Een vertegenwoordiging van BDL; 

 Een vertegenwoordiger van Kennisnet; 

 Projectsecretaris Kennisnet; 

 Programmamanager Implementatie Nummervoorziening; 

 Technisch voorzitter Kennisnet6. 

 

KAT (Kern Architectuur Team) 

Het implementatie programma bevat een aantal (technische) architectuur vraagstukken, zoals: 

 Welke eisen stellen we aan de opslag, het transport en het gebruik van het ECK iD in de 

keten?  

 Welke impact heeft het gebruik van het ECK iD op de bestaande infrastructuur en op het 

bestel en lever proces?  

Deze vragen zullen door het KAT team opgepakt en uitgewerkt worden. Het KAT heeft hierin een 

adviserende rol richting het tactisch overleg Toegang leermiddelen.  

Het KAT bestaat uit architecten van verschillende organisaties en vertegenwoordigen de branches 

verbonden aan Edu-K. 

                                                                                                                                                                       

5 Op interimbasis ingevuld door Willem-Jan van Elk van Kennisnet 

6 Op interimbasis ingevuld door Willem-Jan van Elk van Kennisnet 
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Naam Organisatie Branche(s) 

Paul de Wit Van Dijk educatie Distributeur (KBb-E) 

Edwin Verwoerd Iddink groep Distributeur/Software leverancier (vDOD) 

Ruald Ordelman of Erik 

Dikkers 

Topicus Software leverancier (vDOD) 

Rimmer Hylkema Thieme Meulenhoff Uitgever (GEU) 

Patrick Schiks Mamberg Uitgever (GEU) 

Victor van Deelen Lisette Werter Groep Distributeur (KBb-E) 

Jorrit Janszen Deviant Uitgever (GEU) 

Sjoerd Bouma Noordhoff Uitgever (GEU) 

  

5.2 Besluitvorming 

Zoals hierboven reeds beschreven, is het Edu-K platform de opdrachtgever en daarmee de 

stuurgroep van het programma Implementatie Nummervoorziening. In dit gremium wordt:  

- Het Ketenimplementatieplan nummervoorziening vastgesteld;  

- Input gegeven op de samenhang tussen realisatie, implementatie en het bestuurlijke traject; 

- Besluiten genomen over de wijze van implementatie; 

- Verantwoording afgelegd over de voortgang; 

- De belangrijkste strategische risico’s en tegenmaatregelen besproken.   

 

De programmamanager Implementatie Nummervoorziening legt verantwoording af aan het Edu-K 

platform over de voortgang van het programma en adviseert over de te nemen besluiten. Hij doet 

dit in overleg met het Tactisch overleg. In het Tactisch overleg worden beslissingen voor Edu-K 

voorbereid en worden besluiten van Edu-K uitgewerkt. Het Tactisch overleg neemt besluiten over 

de tactische en operationele invulling van de implementatie binnen de kaders die door Edu-K zijn 

vastgesteld. Indien op basis van inzicht in het Tactisch overleg aanpassing van de kaders gewenst 

is, wordt dit geagendeerd voor het Edu-K platform.  

 

Het KAT-overleg is inhoudelijk adviserend aan het Tactisch overleg Toegang leermiddelen. 

Technische documentatie wordt in het KAT besproken en met een advies geagendeerd voor het 

Tactisch overleg. In het Tactisch overleg vindt vervolgens besluitvorming plaats over de 

documentatie ten aanzien van het implementatietraject (als het binnen de kaders van Edu-K 

past) of wordt hierover besluitvorming voorbereid voor het Edu-K platform (als het buiten de 

kaders van Edu-K valt). 

 

5.3 Verantwoordelijkheidsverdeling ketenprogramma en individuele ketenpartners 

Achter elk resultaat in hoofdstuk 2 is aangegeven of dit de verantwoordelijkheid is van individuele 

ketenpartners of van het 'centrale' gezamenlijke ketenprogramma. Als de oplevering van een 

resultaat de verantwoordelijkheid is van het ‘centrale’ gezamenlijke ketenprogramma, dan is dit 

de verantwoordelijkheid van de programmamanager Implementatie Nummervoorziening. Daar 

waar een resultaat de verantwoordelijkheid is van individuele ketenpartners vindt de oplevering 

van het resultaat wel plaats binnen de kaders van het ketenprogramma en kunnen ketenpartners 

elkaar hier ook op aanspreken. Het elkaar aanspreken op resultaten kan in het Tactisch overleg 

en/of in het Edu-K platform. 

 

Hieronder wordt e.e.a. verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld. 

In hoofdstuk 4 is aangegeven dat de eerste gecontroleerde uitrol van het ECK iD gebeurt door 

zogenaamde ‘voorloopgroepen’ van ketenpartners, die bestaan uit geselecteerde LAS-
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leveranciers, netwerkleveranciers, distributeurs, centrale ketenvoorzieningen en uitgevers, die 

samenwerken in de leermiddelenketen rond een bepaalde school. In het ketenimplementatieplan 

hebben we aangegeven op welke wijze we met deze voorloopgroepen de eerste gecontroleerde 

uitrol willen doen en volgens welke planning. Ook stellen we met elkaar op ketenniveau vast op 

basis van welke criteria we de eerste uitrol evalueren. Binnen deze kaders werkt vervolgens een 

voorloopgroep een eigen implementatieplan uit, waarin op detailniveau is vastgelegd hoe de 

eerste gecontroleerde uitrol door deze voorloopgroep precies gaat verlopen en welke 

ketenpartner op welk moment wat moet doen. Dit implementatieplan is vervolgens het 

sturingsinstrument voor de betrokken ketenpartners om de eerste gecontroleerde uitrol succesvol 

te doen. 

 

Een ander voorbeeld is dat we in het ketenimplementatieplan afspreken wanneer de volledige 

uitrol plaatsvindt van het ECK iD. Als we het ECK iD volledig gaan uitrollen, betekent dit dat alle 

ketenpartners hun systemen aangepast moeten hebben. Als bepaalde ketenpartners hun 

systemen niet tijdig hebben aangepast, hindert dat een succesvolle volledige uitrol en hindert dat 

ook de andere ketenpartners. De ketenpartners kunnen elkaar hier dan op aanspreken in het 

Tactisch overleg. 

 

5.4 Programmateam 

Er wordt gewerkt met een klein kernprogrammateam, bestaande uit de volgende personen: 

- Arjan van Venrooy: programmamanager Implementatie Nummervoorziening, 

verantwoordelijk voor de resultaten, coördinatie en bewaking van alle overkoepelende 

activiteiten in het programma; 

- Chris Zintel: programmasecretaris, verantwoordelijk voor de organisatie en verslagleggingen 

van bijeenkomsten en afspraken en verspreiding van de documentatie; 

- Willem-Jan van Elk: (interim) technisch voorzitter van de Tactische overleggen en strategisch 

adviseur; 

- Business consultant/projectmanager; 

- Communicatie-adviseur: wordt op korte termijn ingevuld vanuit Edu-K. 

 

Indien gewenst kan extra/aanvullende kennis of capaciteit worden bijgeschakeld, afhankelijk van 

de fase en behoeften van het programma. 
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6 Communicatie 

In de eerste tactische overleggen is het belang van goede communicatie expliciet aan bod 

geweest. Dit betreft communicatie met alle ketenpartners (leveranciers en scholen) en 

verwachtingenmanagement naar de externe omgeving, met name de politiek. In dit hoofdstuk 

werken we de kaders en een communicatieplan op hoofdlijnen uit. Een van de resultaten van het 

programma (zie hoofdstuk 2) is een uitgewerkt Communicatieplan. In dat plan worden de 

hoofdlijnen verder in detail uitgewerkt. 

 

6.1 Doelgroepen en doel van de communicatie 

De belangrijkste doelgroepen waarmee communicatie plaats moet vinden over de implementatie 

van de nummervoorziening zijn: 

- Bestuurders van scholen in het PO, VO en MBO: zij moeten op de hoogte worden gesteld van 

het doel van het programma, de samenhang met het privacyconvenant, hun 

verantwoordelijkheid daarbij en de acties die van hen worden verwacht; 

- ICT-coördinatoren en -verantwoordelijken op scholen in het PO, VO en MBO: zij moeten op 

de hoogte zijn van de acties die van scholen worden verwacht en de planning van deze acties 

in relatie tot de planning van de acties van de private ketenpartners waarmee de school 

zaken doet.  

- Private ketenpartners in de leermiddelenketen: alle private ketenpartners moeten op de 

hoogte worden gebracht van het doel van het programma, de exacte werking van de 

nummervoorziening, inclusief alle voorschriften voor gebruik ervan in de keten, hun 

verantwoordelijkheid daarbij en de acties die van hen worden verwacht, inclusief 

bijbehorende planning; 

- Politiek: de Tweede Kamer is naar aanleiding van een politiek debat over privacy en de 

uitwisseling van leerlinggegevens in de leermiddelenketen toegezegd dat er een 

nummervoorziening komt en is geïnformeerd over de kaders en planning van de realisatie en 

implementatie van de nummervoorziening. Zij moet tijdig op de hoogte worden gebracht van 

eventuele afwijkingen van de kaders en de planning en zij moet op hoofdlijnen geïnformeerd 

blijven over de voortgang.   

 

6.2 Communicatiestrategie 

De communicatiestrategie is om de communicatie met specifieke doelgroepen zoveel mogelijk te 

laten verlopen via de vertegenwoordigende organisaties die participeren in het programma en 

deze doelgroepen zo min mogelijk rechtstreeks te benaderen vanuit het programma zelf. Dat 

betekent dat communicatie met scholen zoveel mogelijk verloopt via de sectorraden, 

communicatie met de politiek via OCW, communicatie met LAS- en LVS-leveranciers via VDOD, 

communicatie met distributeurs via KBB-e en communicatie met uitgevers via de GEU. Uiteraard 

is rechtstreekse communicatie soms ook nodig, bijvoorbeeld als ketenpartners participeren in 

voorloopgroepen bij de eerste gecontroleerde uitrol of als ketenpartners geen lid zijn van een 

brancheorganisatie.  

  

Door het programma worden communicatieproducten opgeleverd, die door de 

vertegenwoordigende organisaties kunnen worden ingezet in de communicatie met hun specifieke 

doelgroep. Het betreft de volgende communicatieproducten: 

- Informatiemateriaal voor scholen, LAS-leveranciers, distributeurs en uitgevers over 

implementatietraject nummervoorziening en gebruik ECK iD in de leermiddelenketen; 

- Animatie als communicatie-instrument over werking en gebruik ECK iD in de 

leermiddelenketen. 



Programmaplan implementatie nummervoorziening   31 / 37 

 

 

Daarnaast is er de website www.Edu-K.nl. Deze website geeft een breder publiek inzicht in de 

activiteiten binnen Edu-K. Op de website is een knop ‘documenten’ te vinden, die verwijst naar 

een omgeving waar alle vergaderstukken en documenten van Edu-K en de tactische overleggen 

vindbaar zijn. Deze omgeving is te benaderen via een wachtwoord. Dit wachtwoord is bekend bij 

alle deelnemende vertegenwoordigende organisaties en kunnen zij delen met hun 

leden/achterban zodat zij gemakkelijk naar documentatie kunnen verwijzen. Deze omgeving is 

ook rechtstreeks te bereiken via www.Edu-K.nl/documenten. 

 

Het programmateam Implementatie Nummervoorziening ondersteunt overigens graag bij de 

communicatie vanuit de vertegenwoordigende organisaties met hun achterban. Zo kunnen 

teamleden presentaties houden tijdens informatiebijeenkomsten die door vertegenwoordigende 

organisaties worden georganiseerd voor hun achterban/leden en kunnen zij het programma en de 

werking van de nummervoorziening nader toelichten.   

 

 

http://www.edu-k.nl/
http://www.edu-k.nl/documenten
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7 Risicomanagement 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de belangrijkste risico's voor de implementatie en de 

maatregelen die we nemen om deze risico's te beperken of weg te nemen.  

 

Van elk van de geïdentificeerde risico's moet worden bepaald hoe groot de kans is dat het risico 

optreedt, wat de impact is van het risico als het risico optreedt en op welke termijn het risico zich 

afspeelt (risiconabijheid). De kans, de impact en de risiconabijheid worden vastgelegd in het 

risicoregister. 

 

Tegenmaatregelen kunnen worden genomen om de waarschijnlijkheid en/of de impact van het 

risico op het programma te beheersen. Daarbij maken we een onderscheid tussen maatregelen 

om een bedreiging te beperken en maatregelen om een kans te reduceren. 

 

Het managen van de risico’s wordt binnen het programma belegd bij een ‘eigenaar’ die 

verantwoordelijk is voor de maatregelen en het voorkomen van het risico. De eigenaar escaleert 

bijv. indien hij ziet dat het risico toeneemt. 

 

Risicomanagement is per definitie een dynamisch proces en vergt dus onderhoud. Onderstaande 

tabel is een eerste beeld van de risico’s die wij zien en de mogelijke maatregelen. Dit vormt niet 

meer dan een startpunt voor het risicomanagement. 

 

Risico Kans Impact Nabijheid Eigenaar Maatregel 

Uit impactanalyses 

ketenpartners 

blijken problemen 

met impact op 

Keten-

implementatieplan 

Middel Groot Kort Programma

manager 

Mogelijkheid openhouden 

voor aanpassing / bijstelling 

Ketenimplementatieplan 

Niet alle LAS-sen 

doen mee met de 

implementatie 

Middel Groot Kort VDOD Via scholen en andere 

ketenpartners druk laten 

uitoefenen op LAS-sen om 

mee te doen met de 

implementatie 

Het 

wetgevingstraject 

voor de 

nummervoorziening 

loopt vertraging op 

Middel Groot Kort OCW Duidelijk het belang 

aangeven van tijdigheid 

wetgevingstraject. 

Mogelijkheden verkennen om 

wel te starten met 

nummervoorziening zonder 

formele aanpassing wet. 

Hierover dient in september 

2016 duidelijkheid te zijn. 

Realisatie 

nummervoorziening 

niet tijdig gereed 

waardoor testen en 

gecontroleerde 

uitrol niet kan 

starten 

Klein Groot Kort Domeinman

ager 

Toegang 

Kennisnet 

Extra prioriteit en capaciteit 

geven aan realisatie 

nummervoorziening 
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Ontwerp 

nummervoorziening 

moet worden 

aangepast op basis 

van usecases 

Middel Groot Kort Domeinman

ager 

Toegang 

Kennisnet 

Zo snel mogelijk goede 

usecases uitwerken met 

brede betrokkenheid 

ketenpartners 

De politiek gaat 

niet akkoord met 

gebruik BSN/PGN 

als basis voor 

pseudoniem, terwijl 

al wel investeringen 

zijn gedaan in 

aanpassingen 

Laag Hoog Ver OCW Duidelijk aangeven dat met 

huidig ontwerp 

nummervoorziening en 

beveiligingsvoorschriften 

privacy geborgd is 

Huidig ontwerp 

nummervoorziening 

en voorschriften 

gebruik zijn 

onvoldoende om 

privacy en 

beveiliging te 

waarborgen 

Laag Hoog Kort Domeinman

ager 

Toegang 

Kennisnet 

Ontwerp is technisch en 

juridisch getoetst. Audit laten 

uitvoeren op eerste uitrol. 

ECK iD is niet in 

alle praktijkgevallen 

goed te gebruiken 

Middel Hoog Midden Programma

manager 

Snel en zorgvuldig uitwerken 

van alle usecases met brede 

betrokkenheid ketenpartners 

Scholen zijn 

onvoldoende 

betrokken en op de 

hoogte van het 

programma, 

waardoor zij niet 

tijdig gereed zijn 

Hoog Hoog Midden Sectorraden Goede communicatie richting 

scholen en snel starten met 

impactanalyses op scholen 

Uit impactanalyses 

op scholen blijkt 

dat kosten en 

inspanningen voor 

scholen toch groter 

zijn dan gedacht 

Middel Hoog Midden Programma

manager 

Snel starten met 

impactanalyses op scholen; 

scholen goede ondersteuning 

bieden vanuit pijler 1: 

Implementatiebegeleiding, 

communicatie en monitoring 

Afhankelijkheid 

traject Continuïteit 

en beveiliging. 

Impact op 

implementatie nr. 

voorziening kan 

groot zijn.  

Middel Hoog Kort Programma

manager 

Zorgen voor voldoende 

afstemming tussen beide 

trajecten en goede 

impactanalyse m.b.t. 

implementatie 

certificeringsschema 
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8 Uitgangspunten budget en begroting 

In dit hoofdstuk benoemen we een aantal uitgangspunten met betrekking tot het budget en de 

begroting van de implementatie van de nummervoorziening en het implementatieprogramma. 

Het gaat daarbij om de volgende uitgangspunten: 

- Door de leveranciers worden geen aparte facturen gestuurd aan de school voor aanpassingen 

in hun systemen als gevolg van de implementatie van de nummervoorziening. Leveranciers 

bepalen uiteraard zelf of en hoe zij deze kosten doorberekenen in de prijs van hun producten 

en diensten;  

- Aanbieders in de leermiddelenketen dragen zelf de kosten tijdens implementatie; 

- Een school moet zelf ook zaken regelen om implementatie van de nummervoorziening 

mogelijk te maken. Hiervoor zullen checklisten voor scholen worden ontwikkeld. Op basis 

daarvan zullen impactanalyses voor scholen worden opgesteld, die onder andere inzicht 

moeten bieden in de kosten aan de kant van de scholen. Scholen dragen zelf deze kosten; 

- De kosten van de realisatie van de nummervoorziening en de kosten voor het 

programmamanagement en projectmanagement van het Implementatieprogramma worden 

gedragen door publieke zijde.  
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Bijlage 1: Usecases ketenpseudoniem 
 

 

 

Aanmelden en registreren  

1. Als school wil ik een ketenpseudoniem aanmaken voor een student zodat de student met het 

ketenpseudoniem leermateriaal kan bestellen en/of ontsluiten en gebruiken 

 

Alternatieve flow(s) 

 De ketenpseudoniemen worden voor meerdere leerlingen tegelijk opgevraagd 

 Er is geen BSN beschikbaar voor de student 

 

 

2. Als school wil ik een ketenpseudoniem aanmaken voor een docent zodat de docent met het 

ketenpseudoniem leermaterialen kan bestellen en/of ontsluiten en gebruiken 

 

Alternatieve flow(s) 

 De ketenpseudoniemen worden voor meerdere docenten tegelijk opgevraagd 

 Er is geen uniek identificerend attribuut beschikbaar voor de docent 

 

3. Als school wil ik het ketenpseudoniem opnemen in de bedrijfseigen systemen die attributen 

leveren aan authenticatiesystemen zodat het ketenpseudoniem beschikbaar komt in de 

educatieve contentketen 

 

Alternatieve flow(s) 

 Het ketenpseudoniem is niet beschikbaar om via het identity providing systeem van de 

school mee te sturen aan de authenticatiedienst 

 

Bestellen 

1. Als (mbo-)student wil ik op ieder moment leermiddelen bestellen zodat ik deze kan gebruiken 

voor het volgen van onderwijs 

 

Alternatieve flow(s) 

 Student heeft (nog) geen toegang tot schoolomgeving m.b.v. schoolaccount dat gekoppeld is 

aan IdP van de school (IDP-last) 

 Student benadert webshop rechtstreeks en logt via een authenticatiedienst in bij de webshop 

met het schoolaccount  

 Student benadert webshop rechtstreeks zonder in te loggen in de webshop met het 

schoolaccount (‘wildbesteller’) 

 De schoolomgeving beschikt niet over een SSO koppeling met een webshop.  

 

2. Als school wil ik op ieder moment studenten in de gelegenheid stellen leermiddelen te 

bestellen zodat studenten m.b.v. de leermiddelen onderwijs kunnen volgen 

 

Alternatieve flow(s) 

 Student heeft (nog) geen toegang tot schoolomgeving m.b.v. schoolaccount dat gekoppeld is 

aan IdP van de school (IDP-last) 

 Student benadert webshop rechtstreeks en logt via een authenticatiedienst in bij de webshop 

met het schoolaccount.  

 Student benadert webshop rechtstreeks zonder in te loggen in de webshop met het 

schoolaccount (‘wildbesteller’) 

 De schoolomgeving beschikt niet over een SSO koppeling met een webshop.  

 

3. Als (vo/vmbo-)school wil ik op ieder moment ouders van studenten in de gelegenheid stellen 

leermiddelen te bestellen zodat studenten m.b.v. de leermiddelen onderwijs kunnen volgen 
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Alternatieve flow(s) 

 Ouder van student heeft (nog) geen toegang tot schoolomgeving m.b.v. schoolaccount 

(ouderaccount) dat gekoppeld is aan IdP van de school (IDP-last) 

 Ouder van student benadert webshop rechtstreeks en logt via een authenticatiedienst in bij 

de webshop met het schoolaccount (ouderaccount).  

 Ouder van student benadert webshop rechtstreeks zonder in te loggen in de webshop met 

het schoolaccount (‘wildbesteller’) 

 De schoolomgeving beschikt niet over een SSO koppeling met een webshop.  

 

4. Als school wil ik leermiddelen bestellen zodat ik deze ter beschikking kan stellen aan 

studenten en zij m.b.v. de leermiddelen onderwijs kunnen volgen. 

 

Alternatieve flow(s) 

 Taken in bestelflow zijn uitbesteed aan derde(n) (gefaciliteerd boekenfonds)   

 

 

5. Als praktijkopleiding wil ik op ieder moment (ouders van) studenten in de gelegenheid stellen 

leermiddelen te bestellen zodat studenten m.b.v. de leermiddelen praktijkonderwijs kunnen 

volgen 

 

Alternatieve flow(s) 

 De praktijkschool is geen faciliterende school 

 

6. Als docent wil ik op ieder moment leermiddelen (docentmateriaal) bestellen zodat ik deze 

kan gebruiken voor het geven van onderwijs 

 

Alternatieve flow(s) 

 Docent heeft (nog) geen toegang tot schoolomgeving m.b.v. schoolaccount dat gekoppeld is 

aan IdP van de school (IDP-last) 

 Docent benadert webshop rechtstreeks en logt via een authenticatiedienst in bij de webshop 

met het schoolaccount*.  

 Docent benadert webshop rechtstreeks zonder in te loggen in de webshop met het 

schoolaccount (‘wildbesteller’) 

 De schoolomgeving beschikt niet over een SSO koppeling met een webshop.  

 

7. Als school wil ik leermiddelen (docentmateriaal) bestellen zodat ik deze ter beschikking kan 

stellen aan docenten en zij m.b.v. de leermiddelen onderwijs kunnen geven. 

 

Leveren en toegang  

1. Als student wil ik vanuit de ELO/leerplatform toegang tot aangeschaft digitaal leermateriaal 

zodat ik het leermateriaal kan gebruiken 

 

Alternatieve flow(s) 

 Student benadert leermateriaal via dienst distributeur met schoolaccount 

 Student benadert leermateriaal via distributeur zonder schoolaccount, met ECK-ID match 

 Student benadert leermateriaal via uitgever met schoolaccount 

 

2. Als docent wil ik vanuit de ELO/leerplatform toegang tot aangeschaft digitaal leermateriaal 

zodat ik het leermateriaal kan gebruiken 

 

Alternatieve flow(s) 

 Docent benadert leermateriaal via dienst distributeur met schoolaccount 

 Docent benadert leermateriaal via distributeur zonder schoolaccount, met ECK-ID match 

 Docent benadert leermateriaal via uitgever met schoolaccount 
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3. Als school wil ik via de ELO/leerplatform studenten toegang geven tot digitaal leermateriaal 

zodat studenten gebruik kunnen maken van leermateriaal 

 

Alternatieve flow(s) 

 Student benadert leermateriaal niet via ELO/leerplatform 

 

4. Als school wil ik via de ELO/leerplatform docenten toegang geven tot digitaal leermateriaal 

(docentenmateriaal) zodat docenten gebruik kunnen maken van leermateriaal 

(docentenmateriaal) 

 

Alternatieve flow(s) 

 Docent benadert leermateriaal niet via ELO/leerplatform 

 

 

5. Als student wil ik toegang tot leermateriaal aangeschaft zonder ketenpseudoniem zodat ik 

het leermateriaal kan gebruiken 

 

 

6. Als docent wil ik toegang tot leermateriaal aangeschaft zonder ketenpseudoniem zodat ik het 

leermateriaal kan gebruiken 

 

Gebruik  

1. Als school wil ik leerling-gegevens naar een educatieve applicatie verzenden zodat studenten 

een toets kunnen maken in de educatieve applicatie 

 

2. Als school wil ik leerresultaten naar een administratiesysteem verzenden zodat ik de 

resultaten automatisch op 1 centrale plek kan inzien 

 

 
 


