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1 Documentgeschiedenis 
 
1.1 Revisiehistorie 

Versie Datum Omschrijving Status 
0.1 28-11-2016 Eerste versie concept 
0.2 30-11-2016 Eerste versie concept 
0.3 2-12-2016 Eerste versie concept 
0.4 01-02-2017 Revisie n.a.v. TO Toegang tot Leermiddelen 31-01 concept 
0.5 8-2-2017 Revisie n.a.v. interne raadpleging Kennisnet concept 
0.6 21-2-2017 Revisie na raadpleging programmateam 

implementatie ECK 
concept 

0.7 24-2-2017 Revisie na raadpleging programmateam 
implementatie ECK 

concept 

1.0 14-3-2017 Revisie na behandeling in operationeel overleg concept 
 
1.2 Geraadpleegd 
 

Naam Functie Versie Datum 
H-P Köhler Domeinmanager  0.1 28-11-2016 
Claudia Cobelens Projectmanager  0.2 30-11-2016 
H-P Köhler Domeinmanager  0.3 2-12-2016 
Kennisnet, diverse 
functionarissen 

 0.4 7-2-2017 

Programmateam 
Implementatie ECK 
iD, HP Köhler, Chris 
Zintel 

 0.5 13-02-2017 

Programmateam 
Implementatie ECK 
iD, HP Köhler, Chris 
Zintel 

 0.6 21-2-2017 

Operationeel overleg 
mbo 

 0.7 9-3-2017 

 
1.3 Distributielijst 
 

Versie Datum Naam Organisatie 
0.3 02-12-2016 Leden operationeel overleg ECK MBO deelnemers 
0.7 06-03-2017 Leden operationeel overleg ECK MBO deelnemers 
1.0 21-03-2017 Tactisch Overleg toegang tot 

leermiddelen vo-mbo 
Edu-K 
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2 Achtergrond 
 
In Edu-K werken publieke en private partijen samen aan verbeterde toegang tot en gebruik van 
digitaal leermateriaal. Met digitaal leermateriaal kan het onderwijs een hoger rendement bereiken, 
omdat het meer gepersonaliseerd en gevarieerd leren mogelijk maakt. Edu-K heeft de doelstelling om 
een keten van publieke en private educatieve partijen te creëren die in een open ‘ecosysteem’ nauw 
samenwerken om leermateriaal te ontsluiten, de educatieve contentketen, ECK. Door middel van 
standaarden wordt de openheid gewaarborgd: iedere partij heeft de mogelijkheid om onderdeel uit te 
maken van de ECK-keten. Dit maakt een evenwichtige markt mogelijk waarin (digitale) leermiddelen 
tegen beheersbare kosten worden aangeboden.  
 
Binnen het programma iECK is de standaard gerealiseerd om de distributie van en toegang tot digitaal 
leermateriaal te vereenvoudigen in het vo en mbo. Deze standaard is ontwikkeld in samenwerking met 
het onderwijs, softwareleveranciers, distributeurs en uitgevers. Het doel is om de processen van 
bestellen, betalen, distribueren en toegang verlenen tot digitaal leermateriaal te harmoniseren.  De 
processen worden ook betrouwbaarder, door in het gehele proces ‘aan de achterkant’ gebruik te 
maken van de school identiteit van de leerling (user iD). Met de invoering van de Nummervoorziening 
zal dit user ID vanaf 2018 vervangen worden door het ECK iD. 
 
In het mbo is bovengeschetste werkwijze in 2012 op een aantal scholen geïmplementeerd met behulp 
van de LiMBO afspraken – een voorloper van de ECK standaard Distributie en Toegang. In 2013 is 
hier een vervolg aan gegeven door de standaard door te ontwikkelen en implementatie verder vorm te 
geven in het implementatieproject Distributie en toegang mbo. De grondslag van dit 
implementatieproject ligt vast in het programmaplan iECK.1 Gedurende drie schooljaren is door een 
groeiend aantal mbo-scholen gebruikgemaakt van de standaard Distributie en Toegang. Naast de 
uitbreiding in het aantal scholen neemt ook het aantal deelnemende marktpartijen toe, is de standaard 
verder doorontwikkeld en geharmoniseerd met de werkwijze in het vo en door Edustandaard in beheer 
genomen.  
 
ECK iD 
Implementatie van de ECK standaard Distributie en Toegang mbo is een meerjarig project dat 
meebeweegt met de cyclus van een schooljaar. Vanaf 2017 is het project onderdeel geworden van 
programma implementatie ECK. Hierin vindt naast de implementatie van de ECK standaard Distributie 
en Toegang ook de implementatie van het ECK iD plaats. Voor het VO en het mbo wordt het 
geïmplementeerd hebben van de standaard, gezien als voorwaarde om met het ECK iD te kunnen 
werken. Het Ketenimplementatieplan ECK ID2 stelt eisen aan het tempo waarmee en de mate waarin 
de ECK standaard 2.1 wordt geïmplementeerd en toegepast binnen het mbo. Dit bepaalt uiteindelijk 
de dekkingsgraad die met het ECK ID bereikt wordt in het mbo. 
  

                                                      
1 Implementatie ECK Distributie en toegang, ‘Programmaplan 2013’ (Zoetermeer, 8 april 2013) versie 1.0, p. 22 
2 Ketenimplementatieplan ECK ID in het VO, MBO, (Zoetermeer, 1 februari 2017) Versie 1.1  
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3 Projectdefinitie  
 
3.1 Doelstellingen 
De doelstellingen binnen het project Distributie en toegang mbo 2017-2018 worden ingegeven door 
het Ketenimplementatieplan ECK ID VO-MBO: 
 
Doelstelling 
De doelstelling in het VO en in het MBO is dat:  
• per 1 april 2018 de ECK-ketenprocessen: Bepalen, Bestellen en Leveren en  
• per 1 augustus 2018 de ECK-processen: Toegang, Gebruik en Uitwisselen van leer- en toetsresultaten  
 
kunnen worden uitgevoerd door een eerste (grote) groep ketenpartners die zowel de ECK-standaard als ook het ECK ID 
hebben geïmplementeerd, waarbij het ECK ID als enige, unieke identifier kan worden gebruikt en uitwisseling conform het 
attributenbeleid kan plaatsvinden.  
 
Op 1 augustus 2019 geldt ditzelfde voor een tweede groep ketenpartners, zodat uiteindelijk zo’n 85% van de VO-scholen en 
70% van de Mbo-scholen werkt op basis van de ECK standaard Distributie & Toegang 2.1 en werkt op basis van het ECK ID en 
aantoonbaar kan werken op basis van de attributen uit het attributenbeleid. 
 
Ketenimplementatieplan ECK ID in het VO, MBO, (Zoetermeer, 1 februari 2017) Versie 1.1, p.7 
 

 
Door het Tactisch Overleg Toegang tot leermiddelen is de ECK standaard D&T versie 2.1 als 
voorwaarde gesteld voor het gebruik van het ECK iD. Het implementatieproject Distributie en Toegang 
mbo 2017-2018 heeft, afgeleid van het hierboven benoemde programmadoel, als doel: 
 
 
Aansluiten 
Het aantal deelnemende mbo-scholen en leveranciers is gegroeid. 
 
 Mbo-scholen 

1. Er zijn 10 nieuwe mbo-scholen die de ECK standaard Distributie en Toegang v2.1 gaan 
gebruiken. (nu 31 mbo-scholen) 

 
Distributeurs ervaren dat na de eerste grote groep scholen, het aantal scholen dat nu wil aansluiten 
afvlakt. De invloed die hierop nu uitgeoefend kan worden is beperkt omdat scholen vaak andere 
prioriteiten stellen in de ICT agenda. Verleiden blijft de tactiek maar resultaat is niet te garanderen. 
Het heeft voorts de voorkeur om nieuwe scholen meteen op versie 2.1 van de standaard aan te 
sluiten. Echter, leveranciers in de leermiddelenketen zullen eerst zelf de migratie naar versie 2.1 
moeten realiseren. Dit loopt parallel of is volgend op de periode waarin nieuwe scholen aangesloten 
worden op de standaard.   

 
Leveranciers 

2. Er zijn 10 nieuwe (gespecialiseerde) leveranciers van educatieve diensten aangesloten op de 
ECK standaard Distributie en Toegang 2.1. 

 
 
 
Verbreden 
Het gebruik van de ECK standaard Distributie en Toegang is binnen de 31 reeds deelnemende mbo-
scholen gegroeid. Leveranciers leveren meer leermiddelen via de ECK standaard. 
 
 Mbo-scholen 

3. 50% Groei in het aantal opleidingen en locaties. 
4. 5 mbo-scholen van IdP-last naar IdP-first. 

 
Leveranciers 

5. 20% groei in het gebruik van License Service en Catalogue Service  
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Overige 
6. Uitfasering van Entree account wanneer er een federatieve koppeling operationeel is. 

 
 
 
Doorontwikkelen 
Het implementatieproject ECK D&T mbo richt zich dit schooljaar ook op een aantal ketenoptimalisaties 
en doorontwikkelingen: 
 

7. Een order en specify service migratie van LiMBO, ECK 1.x en ECK 2.0 naar ECK 2.1 
  
Het programma Implementatie ECK richt zich op het implementeren van de ECK standaard D&T, 
versie 2.1. Partijen zien allen het belang om hier snel voortgang op te boeken. Het uitfaseren van 
oudere versies van de standaard valt echter onder de individuele verantwoordelijkheid van de 
leveranciers.  
 
 
3.2 Randvoorwaarden en uitgangspunten 
 Het platform Edu-K is opdrachtgever van het project en fungeert als stuurgroep. Verzoeken tot 

wijziging, versnelling of uitbreiding van het project worden te allen tijde ter besluitvorming 
voorgelegd aan de opdrachtgever. Het tactisch overleg toegang tot leermateriaal vo & mbo 
binnen Edu-K bereidt inhoudelijke besluitvorming op tactisch niveau voor. 

 Om het Plan van Aanpak succesvol uit te voeren is het van belang dat er voldoende 
commitment is van de reeds betrokken ketenpartijen op de in het plan gedefinieerde 
doelstelling, resultaten en de hieruit voortvloeiende activiteiten. De vertegenwoordigers van 
ketenpartijen in het platform dragen bij aan het commitment door besluiten uit te dragen en 
draagvlak binnen de eigen invloedssfeer te creëren.  

 De implementatie van de standaard Distributie en toegang is een ketenimplementatie waarin 
marktpartijen samenwerken om scholen een oplossing aan te bieden. De implementatie en 
bijbehorende ondersteuning aan scholen om de functionaliteit in gebruik te nemen, wordt zoveel 
mogelijk ‘aan de markt’ (de deelnemende leveranciers) overgelaten. Daar waar nodig vervult de 
projectmanager de rol van ketenregisseur, worden vanuit het project kaders en richting 
gegeven, verbindt het verschillende partijen en biedt het (onafhankelijk) advies en 
ondersteuning. 

 Implementatie van de standaard Distributie en toegang vindt plaats op beheerste wijze, 
meebewegend met de ontwikkelcyclus van marktpartijen en de cyclus van het schooljaar, 
waarbij ieder jaar op basis van een evaluatie het plan van aanpak voor het volgende jaar wordt 
bijgesteld.  

 De implementatie van de standaard Distributie en toegang door ketenpartijen vindt plaats met 
inachtneming van wettelijke juridische kaders.  

 In het ketenimplementatie plan voor het ECK ID wordt ervan uit gegaan dat in 2018 een eerste 
grote groep mbo-scholen kan gaan werken met het ECK ID. Hiermee wordt gedoeld op de 31 
scholen die nu al met de ECK standaard D&T werken. Dit legt dus een stevige ambitie op aan 
de implementatie van de ECK standaard D&T, om binnen deze 31 mbo-scholen het gebruik van 
de standaard te verbreden en te zorgen dat zij versie 2.1 gaan hanteren. 

 
3.3 Afbakening 
Tot het Plan van Aanpak behoort niet:  

 De ontwikkeling en implementatie van de ECK standaard en het ECK iD in het po en vo. In 
het PO speelt de standaard nu nog geen rol en in het VO wordt deze geïmplementeerd via 
SBDL; 

 Activiteiten in het kader van het MBOcloud project; 
 Doorontwikkeling van de ECK standaard D&T in de Werkgroep Educatieve Distributie en 

Toegang van Edustandaard; 
 Implementatie van andere (ECK) standaarden zoals UWLR. Waar mogelijk en/of noodzakelijk 

om implementaties van zowel Distributie en toegang als UWLR op elkaar af te stemmen, 
wordt samenwerking gezocht en verantwoordelijkheden afgestemd.  
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3.4 Afhankelijkheden 
Het implementatieproject Distributie en toegang mbo 2017-2018 heeft een afhankelijkheid met:  
 

 Implementatie ECK iD 
Het programma onder regie van Edu-K implementeert stapsgewijs het ECK iD in het po, vo en 
mbo dat afkomstig is uit de nummervoorziening. Het Ketenimplementatieplan ECK ID VO, 
MBO rekent erop dat een eerste grote groep mbo-scholen en leveranciers in 2018 de ECK 
standaard toepast. Het ECK ID kan een aanleiding zijn om de ECK standaard D&T te willen 
implementeren, maar aansluiten en verbreden van de ECK standaard kan onafhankelijk 
voortgang boeken. Binnen de implementatie van het ECK ID is voorzien in een veldtestfase. 
Hierin simuleren mbo-scholen ook daadwerkelijk het gebruik van de ECK standaard en het 
ECK ID voor de processen: bepalen, bestellen, leveren, toegang en gebruik. Voor deze 
veldtestfase zijn ongeveer tien mbo-scholen vereist, die gezamenlijk de meest gangbare 
SIS’en en ELO’s afdekken. De lessen uit de veldtestfase van de implementatie ECK ID zijn 
ook van belang voor de verdere implementatie van de ECK standaard D&T. 

 Entree federatie 
De federatieve toegang tot applicaties en webshops van ketenleveranciers wordt gefaciliteerd 
door de Entree federatie. Een optimale werking en uptime van de federatie is derhalve van 
groot belang voor een goed werkende educatieve keten. Voor de Entree federatie is een 
roadmap ontwikkeld waarvan o.a. onderdeel is de ontwikkeling van een dashboard waarmee 
meer inzicht wordt geboden in attributen die per school aan leveranciers worden 
doorgegeven. De beta versie van dit dashboard wordt vanaf januari 2017 stap voor stap 
uitgerold. Voor een goede werking van de educatieve keten en de standaard Distributie en 
toegang is dit een belangrijk resultaat. Het dashboard maakt het uiteindelijk voor scholen 
mogelijk zelf de instellingen te beheren waarmee zij op het niveau van individuele leveranciers 
aanvullende attributen beschikbaar kunnen stellen in de gegevensuitwisseling. Dit in 
aanvulling op de standaard set die Entree federatie nu hanteert: rol, voornaam, BRIN-
nummer, naam van de school en uniek ID. Werkt het dashboard eenmaal, dan vervalt de 
noodzaak voor separate, fysiek ondertekende attribute release policies. 

 Harmonisatie Distributie en toegang vo en mbo (afgerond) 
De standaard Distributie en toegang is geharmoniseerd voor de sectoren vo en mbo. Na het 
opleveren van versie 2.0 van de standaard is dit project afgerond. Op basis van RFC’s en de 
komst van het ECK ID is versie 2.1 aan de architectuurraad & standaardisatieraad van 
Edustandaard aangeboden. Deze kent sinds december 2016 de status definitief. (zie 
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/eck-dt/2.1/ ). De implementatie 
van deze versie van de standaard wordt onder andere belegd in het implementatieproject 
Distributie en toegang mbo.  

 Directe toegang (vo) / SBDL 
De implementatie van de ECK standaard D&T wordt in het VO goeddeels centraal 
georganiseerd vanuit de partijen die verbonden zijn aan SBDL. Het implementatieproject 
Distributie en toegang mbo is hier niet direct afhankelijk van. Desalniettemin is het voor de 
leveranciers van groot belang dat dezelfde centrale afspraken, dezelfde versie van de 
standaard en dezelfde services worden gebruikt in het VO als in het MBO.  
Goede afstemming en kennisuitwisseling is dus in het belang van ketenoptimalisatie. Vanuit 
het programma Implementatie ECK wordt zicht op de samenhang gehouden. De 
plaatsvervangend programmamanager coördineert de afspraken op sector niveau en ziet toe 
op afstemming van afspraken tussen sectoren. Tussen VO en MBO wordt dit in de praktijk 
ook geborgd doordat de projectgroepen voor VO en MBO gezamenlijk opereren, vanwege 
grote overlap in bezetting. 
 
 

 

4 Aanpak 
Het implementatieproject Distributie en toegang mbo is een meerjarig project dat zich gedurende de 
tijd verder vormt, leert van voorgaande schooljaren en aanpast aan de ontwikkelingen in de keten en 
wensen en behoeften in de onderwijssector. Dit betekent dat dit plan van aanpak niet alleen 
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gebaseerd is op de geformuleerde projectdoelstelling, maar ook op de resultaten en ervaringen van 
voorgaande schooljaren.  
 
Gedurende het jaar 2017 wordt beoogd voortgang te realiseren op het gebied van: aansluiten, 
verbreden én doorontwikkelen. 
 
Aansluiten en Verbreden 
De aanpak voor zowel het aansluiten op de ECK standaard als het verbreden van het gebruik, is 
grotendeels geharmoniseerd. Vanuit de doelstellingen: 
 

 

 
 
Op basis van lessen uit het voorgaande schooljaar wordt mbo-scholen geadviseerd hun 
implementatieproject eerder te starten. De activiteiten die vanuit het project worden georganiseerd om 
scholen te ondersteunen bij besluit- en projectvorming, worden om deze reden in tijd naar voren 
geschoven. Vanaf februari 2017 wordt actief geworven onder mbo-scholen, waarna begeleiding en 
ondersteuning geboden wordt aan de implementatietrajecten bij individuele scholen. 
 
De begeleiding van scholen bij de uitvoering van hun implementatietraject wordt primair bij de 
distributeurs belegd. Vanuit het project wordt periodiek afstemming gezocht met accountmanagers 
van leveranciers en met scholen om de voortgang te peilen, ten behoeve van een overkoepelend 
inzicht over de voortgang. Mbo-scholen die behoefte hebben aan individuele begeleiding vanuit het 
project, kunnen dit desalniettemin nog steeds ontvangen.  
 
We meten sinds het schooljaar 2015-2016 voor een realistischer beeld van de groei niet alleen het 
aantal scholen maar ook het aantal studenten die m.b.v. de standaard digitaal leermateriaal kan 
aanschaffen en ontsluiten. 3 In de verantwoording over het resultaat wordt evenwel inzichtelijk 
gemaakt hoeveel scholen deelnemen en of dit op basis van IDP-first of IDP-last is.  
Daarbij worden in het kader van de fit-gap analyse ten behoeve van de implementatie van het ECK iD, 
per school en leverancier een aantal aanvullende gegevens geregistreerd. O.a. ten behoeve van een 
sluitend overzicht wat de implementatiegraad van ECK standaard D&T versie 2.1 en de mate waarin 
een school nu de ECK standaard toepast voor digitale leermiddelen.  
 
Vanaf dit schooljaar wordt uitbreiding aan de leverancierskant gedefinieerd in het aantal titels dat 
verkrijgbaar is via de standaard Distributie en toegang, om ook hier realistische groei inzichtelijk te 
maken. In de verantwoording over het resultaat wordt evenwel de uitbreiding van het aantal 
deelnemende leveranciers inzichtelijk gemaakt.  
In de aanpak van deze uitbreiding wordt beoogd;  

                                                      
3 Marjan Frijns, Arjan Geurts en H-P Köhler, Plan van Aanpak ECK implementatie Distributie & Toegang MBO 2015-2016’ 
(Zoetermeer, 18 november 2014) p. 2.  

Aansluiten 
Het aantal deelnemende Mbo-scholen en leveranciers is gegroeid. 
 
 Mbo-scholen 

1. Er zijn 10 nieuwe MBO scholen die de ECK route gaan gebruiken 
 

Leveranciers 
2. Er zijn 10 nieuwe (gespecialiseerde) leveranciers van educatieve diensten aangesloten op de ECK route. 

Verbreden 
Het gebruik van de ECK route is binnen de 31 reeds deelnemende mbo-scholen gegroeid. Leveranciers leveren meer 
leermiddelen via de ECK standaard. 
 
 MBO scholen 

3. 50% Groei in het aantal opleidingen en locaties 
4. 5 MBO scholen van IdP-last naar IdP-first 

 
Leveranciers 

5. 20% Toename in het gebruik van License Service en Catalogue Service  
 

Overige 
6. Uitfasering van Entree account wanneer er een federatieve koppeling operationeel is. 
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 Dat distributeurs inzicht geven in het aantal titels dat nu via de ECK route geleverd kunnen worden 
en het gemiddelde totaal aantal digitale titels die op dit moment worden gebruikt in het mbo. 

 Inzicht in de gesprekken en aansluitingen van (gespecialiseerde) uitgeverijen gefaciliteerd door 
leveranciers zoals Lisette Werter Groep, IT Workz en Van Dijk Educatie. 

 Het project draagt bij aan het informeren van de scholen betreffende de nieuwe leveranciers en 
titels die beschikbaar zullen zijn.  

 Het project ondersteunt en adviseert nieuwe leveranciers die willen aansluiten op de ECK-route. 
 

Daarnaast blijkt dat het voor (specialistische) uitgevers pas aantrekkelijk is om de standaard te 
implementeren als de klant (de mbo-school) hier behoefte aan heeft. Anderzijds is het voor een 
(specialistische) mbo-school pas interessant om de standaard te implementeren als licenties van hun 
belangrijkste uitgevers via de route afgenomen kunnen worden. Om deze impasse te doorbreken 
wordt dit schooljaar beoogd (specialistische) uitgevers en hun klanten te verbinden. De 
vraagarticulatie richting de markt zal vanuit de deelnemende mbo-scholen versterkt moeten worden.  
 
Leveranciers in het mbo passen in hogere mate de Catalogue service en License service toe. De 
projectgroep stelt hier de eigen doelstellingen in.  
 
 
Doorontwikkeling 
Vanuit de doelstellingen: 
 

  
 
In zowel het Keten Architectuur Team (KAT) als in het Tactisch Overleg Toegang tot leermiddelen is 
gesproken over de (termijn voor) uitfasering van LiMBO. Hoewel hierover nog geen besluit is 
genomen, stelt het project Distributie en toegang MBO 2017-2018 zich ten doel de overstap van 
LiMBO, ECK 1.x en ECK 2.0 naar ECK 2.1 te stimuleren.  
 
In het operationeel overleg van 9 maart 2017 is afgesproken dat het programma Implementatie ECK 
zich richt inderdaad op het implementeren van de ECK standaard D&T, versie 2.1. Partijen zien allen 
het belang om hier snel voortgang op te boeken. Het uitfaseren van oudere versies van de standaard 
valt echter onder de individuele verantwoordelijkheid van de leveranciers.  
 
 
 
4.1 Projectorganisatie  
 
De programmastructuur Implementatie ECK en de structuur binnen het project Distributie en toegang 
MBO 2017-2018 zijn in lijn gebracht om zodoende efficiënt aan alle doelstellingen te kunnen werken. 
Dit betekent dat: 

 binnen de programmastructuur zowel de verantwoordelijkheid voor de implementatie van de 
ECK standaard D&T als het ECK iD is belegd.  

 het operationeel overleg Distributie en Toegang wordt omgebogen naar de Projectgroep 
Implementatie ECK mbo. Ketenpartners vaardigen in dit overleg vertegenwoordigers af met 
mandaat in de eigen organisatie voor beide doelstellingen;  

 de projectmanager verantwoording aflegt aan de programmamanager Implementatie ECK; 
 het Tactisch Overleg Toegang tot leermiddelen als stuurgroep fungeert voor zowel het 

implementatieproject ECK D&T MBO als voor het Ketenimplementatieplan ECK ID in het VO, 
MBO  

Zie ook hieronder de tabel met rollen en verantwoordelijkheden.  
 
 

Doorontwikkelen 
Het implementatieproject ECK D&T MBO richt zich dit schooljaar ook op een aantal ketenoptimalisaties en doorontwikkelingen 
 

7. Een order en specify service migratie van LiMBO, ECK 1.x en ECK 2.0 naar ECK 2.1 
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Programmastructuur Implementatie ECK 
 

 
 
 
 
 
 

Rol Beschrijving 
Edu-K platform Gemandateerd opdrachtgever van het programma Implementatie ECK: 

 Voert regie op publiek – private implementatie van ECK 
standaard D&T en ECK ID, binnen publieke kaderstelling vanuit 
het Doorbraakproject Onderwijs en ICT ; 

Edu-K tactisch overleg 
Toegang tot 
leermateriaal VO/MBO 

Verantwoordelijk voor besluitvorming t.a.v. tactische vraagstukken, 
strategische advisering aan Edu-K, creëren van draagvlak binnen de 
eigen invloedssfeer voor de doelstelling, resultaten en activiteiten zoals 
geformuleerd in het Plan van Aanpak. 

 Bewaking van consistentie tussen projectdoelstelling en 
-resultaat en sectorbelangen; 

 Afwegen verschillende belangen binnen de keten; 
 Zorgt voor draagvlak op ketenniveau voor het projectdoelstelling- 

en resultaat; 
Programmamanager 
Implementatie ECK 

Verantwoordelijk voor de bestuurlijke verantwoording vanuit het 
programma naar Edu-K en TO’s. De programmamanager is 
voorwaardenscheppend en zorgt voor omgevingsmanagement van het 
programma.  

Plv 
Programmamanager 

Bewaakt de samenhang tussen implementatie ECK iD MBO, ECK 
standaard D&T MBO en andere projecten onder het programma 
Implementatie ECK. Bewaakt de overall voortgang 

Projectmanager Verantwoordelijk voor uitvoering van dit Plan van Aanpak 
 Oplevering van de afgesproken resultaten binnen de 

afgesproken planning; 
 Aansturing van de dagelijkse gang van zaken; 
 Beheer, bewaking en ontsluiting projectadministratie;  
 Verbinding met gerelateerde projecten/activiteiten. 

Operationeel overleg Verantwoordelijk voor het agenderen en bespreken van operationele 
vraagstukken, opstellen en operationaliseren van onderlinge 
implementatieafspraken, samenwerking realiseren in de keten ten 
behoeve van oplevering van de afgesproken resultaten binnen de 
afgesproken planning, advisering aan Edu-K en tactisch overleg.  

Support overleg Leveranciers werken onderling samen in het verlenen van support aan 
studenten en docenten met behulp van een centraal CMR ticketsysteem. 
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Ter ondersteuning vindt gedurende de eerste periode van het schooljaar 
wekelijks een conference call plaats met eigenaren van het supportproces 
om openstaande tickets en issues te bespreken 

 
4.2 Overige verantwoordelijkheden 
Mbo-scholen 
Scholen zijn verantwoordelijk in het voeren van hun leermiddelenbeleid, het op tijd opstellen van de 
leermiddelenlijsten en het toepassen van identity management volgens de ECK kaders. Uit ervaring 
blijkt dat de school ook een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in de communicatie richting 
studenten en docenten betreffende de mogelijke wijzigingen in het bestel en leverproces.  
 
MBO raad > saMBO-ICT 
Van de sectorraad wordt verwacht dat besluiten genomen in het tactisch overleg en op Edu-K niveau 
worden uitgedragen aan de Mbo-scholen, en dat relevante informatie van Mbo-scholen tijdig wordt 
gedeeld met de projectleider. saMBO-ICT is duidelijk de ambassadeur van het project richting haar 
leden. 
 
GEU > Uitgevers/leveranciers van lesmateriaal 
Van uitgevers en leveranciers wordt verwacht dat zij afspraken in het project realiseren in hun 
systemen, en waar hier niet aan tegemoet kan worden gekomen, dit bespreken met de projectleider.  
 
KBBe > Distributeurs 
Van distributeurs wordt verwacht dat zij een primaire rol hebben bij het uitdragen van de ECK 
concepten en dat zij informatie beschikbaar stellen aan het project betreffende gerealiseerde 
koppelingen en hoeveelheid aangesloten titels. Zij peilen periodiek de stand van zaken bij mbo-
scholen die de standaard (overwegen te) implementeren teneinde een overkoepelend beeld van de 
voortgang richting het project te kunnen genereren. Nemen deel aan de projectgroep. 
 
VDOD > Software leveranciers 
Educatieve software met een toegangs- / identity component voldoen aan de ECK D&T afspraken. 
Nemen deel aan de projectgroep. 
 
4.3 Projectcommunicatie 
De communicatie rond ECK standaard Distributie en Toegang mbo 2017-2018 volgt het 
communicatieplan van het programma implementatie ECK4.  
 
Strategie 
Binnen Edu-K verband is afgesproken dat iedere vertegenwoordiging in principe de eigen achterban 
informeert via de eigen kanalen. Het programma zorgt voor ondersteuning hiervan. De rolverdeling 
tussen het programma implementatie ECK en Edu-K partners is meer in detail beschreven in het 
communicatieplan Implementatie Nummervoorziening van oktober 2016.  
 
Kernboodschap 
Op basis van ervaringen vanuit eerdere schooljaren blijkt dat uitleg over de standaard Distributie en 
toegang, waartoe de standaard dient en welke praktische en strategische problemen implementatie 
van de standaard kan oplossen, een complexe boodschap is. Om deze reden wordt de 
kernboodschap zoveel mogelijk teruggebracht tot een voor mbo-scholen begrijpelijke en herkenbare 
essentie, waarbij benadrukt wordt wat het doel en effect van implementatie van de standaard is. In de 
boodschap is verwerkt dat de implementatie van de ECK Standaard D&T 2.1, voorwaarde is voor 
implementatie van het ECK iD. De kernboodschap luidt derhalve:  
 
“Wanneer een mbo-school haar studentadministratie tijdig en volledig op orde heeft, zorgt de ECK 
standaard Distributie en toegang 2.1 ervoor dat studenten veilig, snel en foutloos toegang kunnen 
krijgen tot het benodigde leermateriaal. Met de ECK standaard D&T 2.1 kunnen mbo-scholen tevens 

                                                      
4 Programmaplan implementatie nummervoorziening, (Zoetermeer, Versie 1.0, 09-06-2016) p.30-31 
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het unieke ECK iD gebruiken en voldoen zij aantoonbaar aan de privacy-vereisten voor 
gegevensuitwisseling rond digitale leermiddelen.” 
 
Dashboard ECK mbo 
Om informatie te delen binnen het project Distributie en toegang MBO wordt primair gebruik gemaakt 
van een centraal overzicht dat ontsloten wordt via Google Drive. In dit overzicht wordt inzichtelijk 
gemaakt welke scholen de standaard in gebruik hebben genomen (met een onderscheid naar gebruik 
van de IDP-first of IDP-last methode) en welke scholen dit nog niet doen of implementatie overwegen. 
Daarnaast is op hetzelfde dashboard inzichtelijk welke leveranciers deelnemen aan Distributie en 
toegang en welke services (en welke versie hiervan) geïmplementeerd zijn. Het document wordt 
beheerd door de projectmanager en is toegankelijk en bewerkbaar voor deelnemers aan het project.  
 
 
Middelen 
De volgende middelen worden ingezet om te communiceren over (de inhoud van) het 
implementatieproject Distributie en toegang mbo: 
 Centrale bijeenkomsten voor Mbo-scholen (informatiemanagers, bestuurders, 

onderwijsmanagers) en leveranciers (accountmanagers, supportmedewerkers);  
 Aansluiting bij bestaande bijeenkomsten waar de doelgroep zich reeds bevindt, bijvoorbeeld de 

saMBO-ICT conferentie en de CVI-conferentie; 
 Website http://www.edu-k.nl  
 Website http://www.nummervoorziening.nl  
 Mailingen naar scholen door saMBO-ICT. 
 Infographic 

 
 
 
 
4.4 Activiteitenoverzicht 

  Einddatum 
1 Werving en voorbereiding 
 - Fit-gap analyse ECK ID: vanuit het project ECK standaard D&T 

wordt invulling gegeven aan de fit-gap analyse voor het ECK 
ID. Bij mbo-scholen en leveranciers wordt de nodige informatie 
opgevraagd om een actueel overzicht te verkrijgen van de 
implementatiegraad van o.a. de ECK standaard D&T versie 2.1. 

- Eck informatiemiddag (9 februari 2017): Alle saMBO-ICT leden 
worden actief benaderd deel te nemen aan de ECK middag. 
Doel is om hen te informeren over de voordelen die de ECK 
standaard D&T en het ECK iD brengen en om eventuele 
misvattingen weg te nemen. 

- Accountmanagers en andere stakeholders bij leveranciers 
worden geïnformeerd over aanpak en projectactiviteiten 
implementatie ECK D&T mbo in relatie tot het ECK iD 

- Startbijeenkomsten ECK iD: Leveranciers worden geïnformeerd 
over het Ketenimplementatieplan ECK iD VO-MBO.  

- Kick-off implementatie ECK standaard D&T nieuwe scholen 
(april 2017): voor de nieuwe Mbo-scholen die Distributie en 
toegang gaan implementeren t.b.v. projectvorming en 
implementatieondersteuning (op basis van behoefte).  

April 2017 

2  Test  
 Begin mei is overeenstemming over de testaanpak ten aanzien van de 

ECK standaard D&T. Tevens wordt in mei de ondersteuning 
gerealiseerd om deze testaanpak te kunnen realiseren.  

30 april 2017 

 Leveranciers organiseren voor aanvang van het schooljaar 2017-2018 
een eenduidig testtraject waarbij distributeurs de leiding nemen in het 
organiseren van technische en functionele ketentesten per uitgever en 

1 juni 2017 
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per school. Ketenpartijen definiëren tests en testmomenten, 
Projectmanager coördineert dit testtraject. (integratietest en productie-
acceptatietest) 

 Eind juni is een testrapport opgeleverd met testresultaten en 
conclusies. Dit wordt aangeboden aan het tactisch overleg. 

30 juni 2017 

3 Evaluatie  
 Na inproductiename wordt de samenwerking voor het schooljaar 

2017/2018 geëvalueerd. Hiervan worden de conclusies in een 
rapportage aan tactisch overleg gepresenteerd. 

Oktober 2017 

 Evaluatiebijeenkomst (oktober 2017): evaluatie van het distributie en 
toegangsproces bij aanvang van het schooljaar 2016-2017 voor 
scholen die dit (eerder) hebben geïmplementeerd.  

Oktober 2017 

4 Plan 2018  
 Op basis van het evaluatierapport en doelstellingen 2018, wordt een 

plan voor 2018 opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan het 
tactisch overleg Toegang tot leermateriaal VO/MBO. 

 

 
 
4.5 Planning, mijlpalen & deadlines 
De planning van het Plan van Aanpak 2017-2018 is verbonden aan de periode waarin aansluiting voor 
het schooljaar 2017-2018 plaatsvindt. Dit betekent dat de in paragraaf 4.4 beschreven activiteiten 
worden uitgevoerd in fases. Met behulp van deze fases doet het project recht aan de ontwikkelcyclus 
van de markt en de cyclus van het schooljaar. In de onderstaande afbeelding zijn de fases en de 
belangrijkste deliverables weergegeven. 
 

 
 
Voor het behalen van de planning is het primair van belang dat ketenpartijen zich committeren aan de 
doelstelling, resultaten en activiteiten en hier binnen de eigen organisatie capaciteit voor beschikbaar 
stellen.  
 
Daarnaast is het van belang dat Mbo-scholen die de standaard Distributie en toegang willen 
implementeren of een uitbreiding van implementatie beogen, een aantal richtlijnen voor hun 
projectplanning hanteren. Deze richtlijnen worden vanuit het project geadviseerd om implementatie 
beheersbaar en haalbaar te maken:  
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 Mbo-scholen die de standaard Distributie en toegang nog niet gebruiken nemen minimaal 
voor 1 april 2017 een (bestuurlijk) besluit tot implementatie van en hebben – in 
samenwerking met ketenpartijen – een plan van aanpak gereed waarin de wijze van 
implementatie beschreven staat:  

o uiterlijk 1 mei 2017 is een communicatieplan gereed, is (indien van toepassing) de 
aansluiting op de Entree federatie is gerealiseerd en kunnen de juiste attributen 
aangeleverd worden; 

o uiterlijk 1 juni 2017 is de ketenacceptatietest in samenwerking met de distributeur 
afgerond; 

o uiterlijk 1 juli 2017 is de productietest afgerond en zijn docenten en studenten 
geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. 

 
 Mbo-scholen die de standaard Distributie en toegang reeds hebben geïmplementeerd voor 

een deel van de school, nemen de standaard voor meerdere clusters en/of locaties in gebruik, 
waarbij:  

o uiterlijk 1 juli 2017 de productietest is afgerond en docenten en studenten 
geïnformeerd zijn over de nieuwe werkwijze. 

 
 Mbo-scholen die de standaard Distributie en toegang op basis van de IDP-last methode 

hebben gebruikt en de overstap naar IDP-first willen maken, nemen hierover minimaal voor 1 
april 2017 een (bestuurlijk) besluit en hebben – in samenwerking met ketenpartijen – een 
projectplan gereed waarin de wijze van implementatie beschreven staat:  

o uiterlijk 1 mei 2017 is een communicatieplan gereed, is (indien van toepassing) de 
aansluiting op de Entree Federatie is gerealiseerd en kunnen de juiste attributen 
aangeleverd worden; 

o uiterlijk 1 juni 2017 is de ketenacceptatietest in samenwerking met de distributeur 
afgerond; 

o uiterlijk 1 juli 2017 is de productietest afgerond en zijn docenten en studenten 
geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. 
 

 Mbo-scholen die de standaard Distributie en toegang reeds hebben geïmplementeerd breiden 
het aantal uitgevers uit waarvan licenties worden afgenomen, waarbij:  

o uiterlijk 1 juli 2017 de productietest is afgerond en docenten en studenten 
geïnformeerd zijn over de nieuwe werkwijze. 

 Evaluatie vindt plaats in het najaar van 2017. 
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5 Risico’s en kansen 
 

 Risico’s / Kansen Kans  
1 = klein  
5 = groot 

Impact 
1 = klein 
5 = groot 

Maatregel Eigenaar 

1 Om de standaard goed te 
gebruiken is het van belang 
dat scholen hun identity 
management op orde 
hebben zodat betrouwbare 
attributen in de keten 
worden doorgegeven. Niet 
alle Mbo-scholen 
beschikken hier (al) over. 

4 4 In de communicatie aan scholen 
wordt aandacht gevestigd op identity 
management. Door hier in een vroeg 
stadium (ECK middag februari) 
aandacht op te vestigen, hebben 
scholen de tijd hier verbetering in 
aan te brengen.  

Projectmanager, 
Leveranciers 

2 Indien binnen een school al 
digitale identiteiten bestaan 
en Distributie en toegang 
wordt geïmplementeerd, 
dient mogelijk een migratie 
van de identiteiten plaats te 
vinden bij de leverancier.  

5 3 In de communicatie aan scholen 
wordt aandacht gevestigd op dit 
risico. Door hier in een vroeg 
stadium aandacht op te vestigen, 
hebben scholen en leveranciers de 
tijd de impact te bepalen en in het 
projectplan op te nemen 

Leveranciers 

3 Inbouw, invoer en 
implementatie van de 
standaard is te duur en/of 
complex voor kleinere 
uitgevers/distributeurs  

5 3 In samenwerking met de GEU en 
KBb kan gezocht worden naar 
samenwerkingsverbanden om 
kleinere partijen ook deel te kunnen 
laten nemen. Ook van Dijk educatie 
levert inmiddels dienstverlening op 
basis van de ECK route. 

Projectmanager 

4 Mbo-scholen die de 
standaard nog niet 
gebruiken nemen uiterlijk 
voor 1 april 2017 een 
(bestuurlijk) besluit tot 
implementatie van en 
hebben – in samenwerking 
met ketenpartijen – een 
plan van aanpak gereed 
waarin de wijze van 
implementatie beschreven 
staat:  

2 2 In samenwerking met saMBO ICT 
wordt materiaal ter beschikking 
gesteld om scholen te ondersteunen 
met dit plan 

saMBO ICT en 
projectmanager 

5 Ruimte in de 
ontwikkelagenda bij 
scholen om dit project te 
kunnen realiseren 

3 3 Belang en nut benadrukken bij 
scholen 

saMBO ICT 

6  Sterke afhankelijkheid van 
de voortgang op het 
programma iECK kan de 
eerste implementatie van 
het ECK iD bij MBO 
scholen vertragen 

2 3 De projectmanager ECK D&T en de 
Programmamanager iECK stemmen 
de voortgang met regelmaat af. 
Mocht door invloed vanuit het 
programma iECK, de voortgang van 
onderhavig projectplan stagneren, 
wordt dit besproken in het Tactisch 
overleg. 

Projectmanager 

 


