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Verklarende woordenlijst, gebruikte afkortingen 
 

  

Nummervoorziening Nummervoorziening is de webservice van Kennisnet voor 
schooladministratiesystemen voor het genereren van een pseudoniem op 
basis van een PGN. Voor de Educatieve ContentKeten resulteert dit in het 
ECK iD.  

DUO 
verificatieservice 

Centrale voorziening van DUO. Verifieert de juistheid van het BSN waarmee 
de leerling/student wordt geregistreerd in het centrale administratiesysteem 
(LAS/SIS) van de school. Voorkomt zodoende het aanmaken van verkeerd 
ECK iD 

VO Voortgezet Onderwijs 

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs 

TO Edu-K Tactisch Overleg toegang tot leermateriaal vo-mbo 

ECK Educatieve Content Keten. Keten van systemen van samenwerkende 
partijen die zorgen dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs en in 
het MBO veilig en betrouwbaar gebruik kunnen blijven maken van digitale 
leermiddelen.   

ECK iD  Het pseudoniem dat de Nummervoorziening op verzoek van 
schooladministratiesystemen genereert voor de Educatieve ContentKeten. 
Gebruikers van digitale leermiddelen kunnen ermee door de gehele keten 
worden geïdentificeerd. 

ECK standaard D&T Distributie en toegang. De vaste set afspraken die de geautomatiseerde 
gegevensuitwisseling rond digitale leermiddelen beschrijft voor alle partijen 
die betrokken zijn bij de processen: Bepalen, Bestellen, Leveren, Toegang 
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en Gebruik en die geautomatiseerde Terugkoppeling van leer- en 
toetsresultaten mogelijk maakt. Binnen deze afspraak wordt het ECK iD als 
identifier gebruikt bij de uitwisseling van gegevens tussen verschillende 
ketenpartijen.  

LAS Leerling administratiesysteem 

SIS Studentinformatiesysteem 

DTDL Directe Toegang Digitaal Leermateriaal (www.directetoegang.nl) 

UC Use Case 
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1 Inleiding 
 

Programma implementatie ECK heeft tot doel dat de processen: (Bepalen), Bestellen, Leveren, Toegang, Gebruik 

en Terugkoppeling van leer- en toetsresultaten in de digitale leermiddelenketen vanaf begin schooljaar 2018 

kunnen werken met het ECK iD als unieke identifier. Oorspronkelijk was het doel het ECK iD als enige identifier te 

gebruiken in combinatie met de attributenset volgens uit het attributenbeleid. Inmiddels is duidelijk dat 

implementatie van het attributenbeleid separaat geïmplementeerd moet worden. Het ECK iD wordt ingevoerd in 

het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In het VO en MBO is implementatie 

en gebruik van de ECK standaard Distributie en Toegang 2.1 en waar van toepassing voor specifieke services de 

patch v2.1.1 een voorwaarde om het ECK iD in gebruik te kunnen nemen. 

De hoofdlijnen voor de implementatie van het ECK iD zijn oorspronkelijk bepaald in het Programmaplan 1.0 van 

juni 2016 en vervolgens voor de sectoren VO en MBO opnieuw gefaseerd in het Keten implementatieplan VO 

MBO dat in maart 2017 is vastgesteld in Edu-K.  
 

Het doel van de ketentesten is te verifiëren dat de ECK iD’s goed worden aangemaakt door de 

Nummervoorziening en juist en volledig worden doorgegeven en gebruikt in de gehele ECK-keten.  

 

Doelgroep 

Dit plan is bedoeld voor de testcoördinatoren van de deelnemers in de projectgroepen implementatie ECK VO en 

MBO. 
 

1.1 Referenties 

Zie: https://www.eck-id.nl.nl/implementatie/documentatie  
 Documentatiepakket implementatie ECK-iD: Principes en processen, Services en 

beschrijvingen, Technische voorschriften 
 Checklist implementatie ECK iD VO MBO 
 Master testplan Nummervoorziening v0.9 
 Keten-implementatieplan ECK iD VO MBO v1.0  
 Use cases Nummervoorziening VO & MBO 1.1 

https://www.eck-id.nl.nl/implementatie/documentatie
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2 Opdrachtformulering 
 

2.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer 

De ketentesten zijn onderdeel van de implementatie van het ECK iD en de ECK standaard Distributie en Toegang 

2.1.1, onder regie van Edu-K. 
 

2.2 Opdracht 

Het doel is: aantonen dat het ECK iD goed wordt aangemaakt en doorgegeven in de keten. Daar waar mogelijk 

wordt het ECK iD met voorrang gebruikt voor identificatie in de ECK-processen.  

Het doel van het implementatieprogramma ECK is dat per 1 april 2018 de ECK-ketenprocessen:  

• Bepalen 

• Bestellen 

• Leveren 

en per 1 augustus 2018 de ECK-processen 

• Toegang 

• Gebruik 

• Terugkoppelen 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 identifier kan worden gebruikt.  

 

Vanuit testperspectief zijn er twee variaties van testen mogelijk: (1) ‘technische’ test om te verifiëren dat het 

ECK iD aanwezig is in de verschillende interfaces en (2) ‘echte’ test om te verifiëren dat het ECK iD daadwerkelijk 

gebruikt wordt in de processen. Dit laatste is uiteraard het beoogde doel, maar het kan gefaseerd worden getest. 

 

Beschouwingsgebied 

De keten bestaat uit de systemen van de ketenpartners, te weten: de LAS’en en Si’s, de IdP’s, authenticatiehubs 

(Entree Federatie en SurfConext), de distributeurs en de uitgevers. De scope is beperkt tot de sectoren VO en 

MBO. 
 
 

 
 

Het soort test is in principe een functionele gebruikers acceptatie test, waarbij de functionaliteit van de gehele 

keten door middel van vooraf gedefinieerde use cases in enkele business scenario’s wordt getest. Het is niet 

genoeg om puur vanuit de functionaliteit zelf te redeneren. Om daadwerkelijk te zien of het ECK iD gebruikt is in 

de processen en niet een oud iD dat wellicht ook nog werkt, zal ‘onder de motorkap’ moeten worden gekeken. 

Het zou bijvoorbeeld kunnen, dat op technisch niveau moet worden getoetst of het proces niet ‘per ongeluk’ goed 

gaat. Hoe dit precies gebeurt, moet worden uitgewerkt in de testscenario’s. 
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Daarnaast zou het kunnen dat het gebruik van het ECK iD voor non-functionele problemen gaat zorgen. Het zou 

bijv. kunnen dat de aard van het ECK iD (128 karakters lang) in combinatie met encryptie en grote hoeveelheden 

data bij de uitgevers tot performance issues leidt.  

 

2.3 Scope 

 

Binnen scope voor de ketentesten zijn:  

 Use cases rond leerlingen en docenten  

 VO + MBO  

 De scope is verder begrensd door het Keten-implementatieplan ECK iD VO, MBO en afspraken gemaakt in 

het Tactisch Overleg Toegang tot leermateriaal VO, MBO. 

 De mogelijkheid bestaat dat de scope voor de ketentesten nog wordt beperkt op grond van de 

representativiteit van een ketenconfiguratie en/of de op voorhand te voorziene risico’s die specifiek díe 

ketenconfiguratie met zich meebrengt.  

 

Buiten scope 

Naar aanleiding van bespreking in Projectgroep implementatie ECK mbo d.d. 19 oktober 2017: 

 Partijen uiten de zorg dat de lengte van het ECK iD en de versleutelde opslag tot performance issues kan 

leiden in de eigen systemen. In welke mate dit risico zich manifesteert kan worden getest wanneer partijen 

individueel alle nodige aanpassingen hebben doorgevoerd in de achterliggende software. Dit is nog niet 

overal het geval. De performancetest van achterliggende softwaresystemen is buiten scope van dit testplan. 

Partijen kunnen hier op basis van eigen planning invulling aan geven.  

 

Issues binnen of buiten scope 

Mogelijk komen in de keten- en veldtesten voor het ECK iD issues aan het licht die niet direct zijn toe te schrijven 

aan het ECK iD. Bijvoorbeeld afwijkingen in de implementatie van de Edu-iX services, ECK D&T services, SAML 

koppelingen, et cetera. De testregisseur en projectmanagers van betrokken partijen bespreken deze en bepalen 

in overleg of een issue direct gerelateerd is aan het ECK iD (binnen scope) of aan randvoorwaardelijke zaken 

(buiten scope).  

Issues buiten scope worden op een aparte lijst bijgehouden en dienen als ketenoptimalisatie-items voor de 

operationele overleggen VO en MBO binnen het programma, of worden bilateraal door partijen opgelost.  
 

2.4 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

Het Keten-implementatieplan VO MBO stelt over ketentesten het volgende: 
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Alvorens zinvol te kunnen ketentesten is het dus van belang dat elke deelnemer zich ‘gereed voor de keten’ 

meldt. Dit wil zeggen:  

 De betreffende partij heeft de eigen systemen aangepast overeenkomstig de: Principes en 

processen, Services en beschrijvingen en Technische voorschriften voor het ECK iD. 

 De betreffende partij heeft zich met behulp van de Checklist Implementatie ECK iD VO, MBO ervan verzekerd 

dat aan alle vereisten is voldaan.  

 De systeemaanpassingen zijn de eigen systeem- en acceptatietesten succesvol gepasseerd. 

 

Andere randvoorwaarden en uitgangspunten zijn: 

 Er is een geschikte set aan testgegevens die toereikend is om alle use cases te kunnen testen.  

 ECK standaard D&T 2.1 en waar van toepassing patch v2.1.1 wordt ondersteund.  

 Geautomatiseerd uitwisselen van gegevens tussen LAS/SIS en IdP/ELO kan veilig plaatsvinden, bij voorkeur 

volgens de standaard UWLR 2.2.  

 Geautomatiseerd terugkoppelen van gegevens vanuit educatieve applicaties naar LAS/SIS kan veilig 

plaatsvinden volgens de standaard UWLR 2.2. 

 Aansluiting op Kennisnet Entree federatie en/of SURFconext door de ketenpartners. 

 Stabiele en dus gedurende de ketentestperiode onveranderlijke software (geen tussentijdse releases). 

 Representatieve en stabiele testomgevingen waarvan de URL’s bekend zijn bij deelnemers aan de ketentest. 

 Installatie van nieuwe en/of herstelde programmatuur en bestanden in de testomgeving vindt alleen plaats in 

overleg met de testregisseur.  

 Er is een Edu-K testregisseur die tijdens de ketentesten dagelijks een conference call met organiseert, 

bevindingen registreert, oplossingen najaagt en communiceert en rapporteert over de overall testuitkomsten. 

 Beschikbaarheid van resources voor begeleiding van de ketentest bij partijen. 

 Ontwikkelcapaciteit voor eventueel rework.   

 De testen starten vanuit de LAS’en (use case registreren en aanmelden) en schoolportalen (use cases 

bestellen, leveren en toegang) ofwel door representanten van de ELO’s ofwel door scholen zelf. 

 De wet “pseudonimisering” is tijdig goedgekeurd en in werking getreden. Deze is nog niet nodig voor 

ketentesten in de testomgeving, wel voor veldtesten in productie.  

 De Nummervoorziening en DUO verificatie service zijn beschikbaar.  

3 Teststrategie 
 
Nvt, zie keten-implementatie- en mastertestplan. 



   
 

Pagina 9 van 16 
 

4 Aanpak 
 

4.1 Randvoorwaarden alsnog in te vullen 

Voor tot ketentesten kan worden overgaan moet blijken dat de randvoorwaarden zijn ingevuld of dat deze alsnog 

op korte termijn pragmatisch zijn in te vullen. 

 

Koppelvlaktesten  

Bila- en koppelvlaktesten tussen elkaar opvolgende ketenpartijen moeten nog plaatsvinden. Om voor de 

ketentesten gericht te werk te gaan is het zaak de flow te tekenen van alle ketentreintjes die nog mogelijk 

zouden zijn, gegeven de nu bekende groep van partijen die mee willen doen aan de ketentesten. Binnen deze 

concrete ketentreintjes dienen alle te testen koppelvlakken geïnventariseerd te worden. 

 

Het is nu niet nodig alle denkbare ketentreintjes met hun respectievelijke koppelvlakken in kaart te brengen en te 

testen. Dit moet, voor wat betreft toepassing van de ECK standaard Distributie en Toegang, wel gebeuren 

voordat deze ketentreintjes live zouden gaan. 

 

LAS/SIS - IdP/ELO 

De gegevensoverdracht vanuit de LAS’en Magister en Eduarte aan de ELO’s: Cloudewise, Peppels, Moodle, 

Itslearning en Cum Laude Learning zou op korte termijn alsnog pragmatisch vorm kunnen krijgen ten behoeve 

van ketentesten. Hiervoor zal het overleg tussen betrokken partijen gefaciliteerd worden. Gegevensoverdracht 

vanuit SOMtoday kan voor de ketentesten niet meer gerealiseerd worden. 

 

Ketenbesluit implementatie UWLR 

Er is behoefte aan een ketenbesluit dat bindend voorschrijft hoe de UWLR standaard 2.2 voldoende veilig voor 

het ECK iD geïmplementeerd moet worden ten behoeve van de gegevensuitwisseling tussen LAS/SIS en IdP/ELO 

en tussen Educatieve Applicaties en LAS/SIS. Het programma zal deze besluitvorming faciliteren. 

 

Educatieve applicatie – LAS/SiS 

Noordhoff heeft behoefte aan het testen van terugkoppeling van leerresultaten vanuit educatieve applicaties naar 

LAS/SIS. Deze terugkoppeling kan worden getest zodra:  
 er een bindend ketenbesluit is over hoe de standaard UWLR veilig geïmplementeerd dient te worden en 
 Noordhoff en betrokken LAS’en en SIS’en de UWLR standaard conform voorschrift hebben 

geïmplementeerd.    
 

Test-template 

Voor het bijhouden van testresultaten tijdens het ketentesten heeft het programma een test-template ontwikkeld. 

Dit dient gevuld te worden met de gegevens van deelnemende partijen, testcases en met geanonimiseerde 

testgegevens van studenten en docenten. In afstemming met de deelnemende partijen dienen de te testen 

processtappen binnen de ECK-processen verder geconcretiseerd te worden.  
 

4.2 Aanpak ketentest 

Voordat de ketentest kan beginnen wordt de exacte deelnemersgroep bepaald. Een kleine groep die voldoet aan 

de vereisten en die kansrijk de individuele testen doorstaat geniet de voorkeur boven een grote groep waarbij 

nog veel twijfel is over de implementatie.  

 

Vervolgens worden verschillende scenario’s in een ketentestomgeving nagespeeld met fictieve Leerlinggegevens. 

De testcases zijn gebaseerd op de use cases VO, MBO versie 1.1 zoals vastgesteld. 
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Het programma levert een testregisseur die het voortouw neemt en gedurende één à twee weken dagelijks een 

conference call belegt met alle deelnemers, die bevindingen registreert en oplossingen najaagt en communiceert 

met alle partijen.  

 

Bevindingen die direct gerelateerd zijn aan het ECK iD worden apart geregistreerd van bevindingen die zijn toe te 

schrijven aan andere oorzaken (zie 2.3). Verslaglegging en documentatie worden gedeeld op een voor alle 

deelnemers toegankelijke plek.   

 

Na afloop van een ketentest brengt de testregisseur verslag uit, inclusief evaluatie en rapportage van de 

testresultaten; dit is belangrijk omdat de verwachting is dat hetzelfde proces meermaals herhaald wordt met 

verschillende groepen ketenpartners. 

 

4.3 Deelnemers en betrokkenen 

Onderstaande tabel toont de verschillende partijen en hun rollen binnen de ketentest. De partijen in groen 

hebben aangegeven te willen deelnemen in de ketentesten. Belangrijk is dat iedereen zich committeert aan dit 

Testplan en deelneemt aan de meetings en conference calls. 
 
 

Partij Rol 

Edu-K Regie, coördinatie 

Kennisnet 
Nummervoorziening 

Entree Federatie 

Edu-iX / Directe Toegang Centrale software (met Ultraware als software leverancier) 

Lisette Werter Groep  

IT-Workz 

Iddink 

OsingaDeJong  

Malmberg 

TLN ( Studers / Van Dijk) 

Boekhandel Dekkers 

Distributeurs 

ThiemeMeulenhoff 

Deviant 

Edu‘actief 

Stichting Praktijkleren  

Noordhoff 

Malmberg 

Uitgevers 

 

 

Schoolmaster - Magister 

Educus – EduArte* 

Topicus - SOMToday 

Threeships - Cum Laude learning 

Peppels – Peppels 

OpenEdu  - Moodle 

Itslearning - Itslearning 

Cloudwise - Cloudwise 

LAS/ELO leveranciers 

 

 

 
*NOG NA TE GAAN OF EDUARTE TWEEDE HELFT FEBRUARI MEE ZOU KUNNEN DOEN  
 

4.4 Te testen ketens 

Op basis van deelname van de groen gemarkeerde partijen in paragraaf 4.3 wordt bepaald welke ketentesten 

daadwerkelijk mogelijk zijn, als aan de randvoorwaarden voor ketentesten is voldaan. Hier worden de 

verschillende testscenario’s aan gekoppeld. Het programma zorgt voor een online overzicht en plant de 

ketentesten in overleg met de betreffende deelnemers.  
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 4.5 ‘Gereed voor de keten’  

De ketentest omvat een aantal scenario’s waarbij uitgegaan wordt van een bepaalde toestand waarin de 

systemen van de verschillende ketenpartners zich bevinden. In dit geval is het van belang dat elke deelnemer 

voldoet aan de randvoorwaarden voor ketentesten, zie 4.1. 

Partijen verzekeren zich er zelf van dat de technische stand van zaken van hun systemen en testomgeving 

overeenkomt met de gestelde criteria.  
 

De Checklist implementatie ECK iD dient als toetssteen voor de melding ‘gereed voor de keten’. De 

projectmanagement dashboards per sector dienen als instrument om aan elkaar inzichtelijk te maken in hoeverre 

een partij aan de checklist items voldoet. Onderstaand de links naar de projectmanagement dashboards: 

 
VO: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQh2tAbJLA1C2qPWK0plvwCrNRKwyB9hjWoGGRQUa8I/edit#gid=662
376032  
 
MBO: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-RN9apkfWctSuLUt0VeHk7UMcI-
F1eL5hRC1XUEzFOE/edit?usp=sharing 
 

4.6 Testscenario’s 

De testscenario’s zijn een afgeleide van de vastgestelde use cases. Hieronder worden de verschillende use cases 

vanuit testperspectief beschreven, met de te testen onderdelen en de relevante variaties.  

Het programma werkt de testscenario’s op basis van de beschreven use cases en variaties gedetailleerd uit 

vóórdat de daadwerkelijke ketentesten beginnen.  

 

UC 1: Aanmelden en registreren 

 

Onderdelen Variaties 

 aanmaken van het ECK iD 

 opnemen van het ECK iD in het LAS/SIS 

 aanreiken van het ECK iD aan IdP/ELO 

 

 individueel vs batch 

 leerling vs docent 

 mbo vs vo 

 BSN ja/nee 

 ELO/LAS vs aparte LAS 

 Verschillende identity providers 

 

UC 2: Bestellen 

 
Onderdelen Variaties 

 bestellen bij webshop 

 leverancier maakt licentie op basis van ECK 

iD 

 

 vanuit ELO ja/nee 

 bij distributeur vs bij uitgever 

 EBF vs IBF 

 leerling vs docent 

 bestellen door ouder van leerling 

 bestellen door school 

 bestellen door werkgever 

 

https://www.eck-id.nl/implementatie/documentatie/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQh2tAbJLA1C2qPWK0plvwCrNRKwyB9hjWoGGRQUa8I/edit#gid=662376032
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UQh2tAbJLA1C2qPWK0plvwCrNRKwyB9hjWoGGRQUa8I/edit#gid=662376032
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-RN9apkfWctSuLUt0VeHk7UMcI-F1eL5hRC1XUEzFOE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-RN9apkfWctSuLUt0VeHk7UMcI-F1eL5hRC1XUEzFOE/edit?usp=sharing
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UC 3: Leveren en toegang 
 

Onderdelen Variaties 

 specificatie bij uitgever 

 pre-matching (in duale situatie nog relevant) 

 gepersonaliseerde linkjes in ELO 

 authenticatie door de uitgever icm Entree 

Federatie 

 licentie toekennen 

 leerling vs docent 

 IBF vs EBF 

 verschillende uitgevers 

 

 

UC 4: Gebruik en terugkoppelen leer- en toetsresultaten 
 

Onderdelen Variaties 

 leerlinggegevens van LAS naar 

educatieve applicatie 

 leerresultaten van educatieve applicatie 

naar LAS 

 

 verschillende uitgevers / educatieve 

applicaties. De standaard UWLR is nog 

relatief weinig geïmplementeerd. Uitgevers 

gaan hier heel verschillend mee om.  

 

4.7 Testgegevens 

Het is belangrijk dat er geen privacygevoelige gegevens kunnen lekken, maar om de keten goed en productie-like 

te laten werken is het wel noodzakelijk te werken met gegevens die zo dicht mogelijk de werkelijke context van 

een school benaderen. Zo moet er bijvoorbeeld een BRIN zijn en moeten leerlingen een echt school-iD hebben. 

Namen mogen gefingeerd zijn, als de overige gegevens maar echt zijn. Om tot een geschikte set aan 

testgegevens te komen neemt het programma de volgende acties: 

 

1. DUO vragen of hun testgegevens voor door ontwikkelen BRON gebruikt kan worden met echte BSN’s. 

2. Enkele scholen vragen echte data te kopiëren uit productie en die te anonimiseren. Doelbinding is hierbij een 

aandachtpunt. Scholen moeten ermee instemmen en leerlingen moeten ook persoonlijk toestemming geven.  

 

In beide gevallen moet de eenmaal verkregen dataset worden verrijkt met de benodigde gegevens voor de 

verschillende processtappen binnen de processen: bestellen, leveren, toegang en gebruik en terugkoppelen van 

leer- en toetsresultaten. De benodigde gegevens voor deze processtappen zullen worden bepaald in samenspraak 

met toegezegde testexpertise bij Magister en met feedback van alle deelnemende partijen. 

  

Voor leermiddelen of schoolgegevens is het niet nodig de gegevens te scramblen. Wel is aan te bevelen dat er 

een aparte testset is per LAS/ELO zodat deze elkaar tijdens het testen niet in de weg kunnen zitten. 

 

Overige overwegingen bij de testgegevens zijn: 

 Geschiktheid voor gebruik in alle mogelijke ketentreintjes met de daarin voorkomende variaties per ketenrol. 

 Verschillende educatieve applicaties van verschillende uitgevers. 

 Testen met een IBF en een EBF school. 

 

De LAS/ELO’s geven in afstemming met de uitgeverijen en distributeurs aan met welke gefingeerde leerlingen 

welk lesmateriaal getest wordt. Hoewel het definiëren van de testgegevens en verdere detaillering van het test 

template een gezamenlijke activiteit is, neemt het programma hierin het voortouw en levert Magister 

testexpertise om de testgegevens initieel te verrijken. Vervolgens leveren de uitgeverijen input ten aanzien van te 

testen lesmateriaal. 
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4.8 Definition of Done 

De ketentesten zijn geslaagd als de testscenario’s gegeven de variaties en de testdata goed door de keten 

ondersteund worden. Specifiek geldt dat een hybride situatie ondersteund moet worden, te weten: 

1. een nieuwe leerling waarvoor een eck-id leidend is 

2. een bestaande leerling die een eck-id krijgt toegevoegd en waarbij de partijen dit id kunnen koppelen 

aan de gebruiker mbv het profile en/of real id (deze situatie wordt ook “transfer” genoemd) 

3. een bestaande of nieuwe leerling die nog helemaal geen eck-id heeft. Ook deze situatie zal nog een tijd 

lang ondersteund moeten blijven worden. 

5 Infrastructuur 
 

5.1 Testomgevingen 

 

Elke ketenpartner dient aan te geven welke omgeving gebruikt wordt voor de ketentesten. De authenticatie hubs 

geven tevens aan welke attributen in het kader van de keten- en veldtesten wel of niet worden meegegeven in 

de testomgeving.  

 

De deelnemers aan de ketentest verlangen zekerheid van elkaar dat ieders testomgeving veilig is. Elke partij 

verklaart met behulp van een zelf assessment te voldoen aan de minimale beveiligingsvereisten volgens de BIV-

classificatie. 

 

Het programma inventariseert: 

 de URL’s van de testomgevingen  

 de contactgegevens van eerste aanspreekpunten per partij.  

 welke attributen de authenticatiehubs meegeven in de testomgeving. 

Deze gegevens worden verzameld en gedeeld met alle deelnemers aan de ketentesten. 

6 Beheer en rollen 
 

6.1 Rollen 

 

Programmamanager 

Vanuit het programmateam ECK iD is de programmamanager verantwoordelijk voor het behalen van de 

resultaten in dit testplan. De programmamanager rapporteert aan Edu-K Tactisch Overleg Toegang tot leermateriaal 

vo-mbo.  

 

Testregisseur 

Vanuit het programmateam ECK iD wordt een testregisseur aangesteld. Deze is verantwoordelijk voor 

operationele afspraken ten behoeve van de keten- en veldtesten. De testregisseur initieert overleggen, dagelijkse 

calls, is vraagbaak voor alle partijen en stuurt op het halen van deelresultaten in dit testplan. De testregisseur is 

verantwoordelijk voor verslaglegging over ketentesten. 

 

Projectmanager (leveranciers) 

Alle deelnemende partijen in de keten- en veldtestfase stellen een projectmanager beschikbaar, welke intern 

invloed heeft op planning  en resources. De projectmanager is aanspreekpunt voor de testregisseur voor 

detailplanning, testaanpak en -resultaten.  
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Testcoördinator (leveranciers) 

Voor elke ketenpartner is een aparte testcoördinator verantwoordelijk voor de uitvoering van de keten- en 

veldtesten. Bevindingen en testresultaten worden ook door de testcoördinatoren op een centrale plek 

bijgehouden. 

 

6.2 Beheer 

 

Centrale administratie 

Alle betrokken partijen en rollen, krijgen toegang tot een gedeelde map op Google Drive. Hierin worden relevante 

overzichten en documentatie opgeslagen: 

- laatste versie Sectortestplan ECK iD 

- overzicht rollen en contactpersonen 

- centrale planning en overzicht specifieke ketentesten 

Ook de reeds in-gebruik-zijnde projectmanagement dashboards zullen een plek krijgen in deze map.  

 

Issue management 

Voor het issue management wordt gebruik gemaakt van https://support.directetoegang.nl/login_page.php 

Naar aanleiding van de dagelijkse calls worden issues opgevoerd, besproken en afgevoerd na oplossen. Eventuele 

issues kunnen gedurende de ketentestperiode worden opgelost voor zo ver mogelijk. Wanneer dit te veel tijd 

kost, wordt de bevinding gerapporteerd en later opgelost.  

 

Per bevinding wordt aangegeven of deze vervolgens blokkerend is voor livegang of niet.  De dagelijkse 

conference call dient om bevindingen met alle partners te delen en snel op te kunnen lossen. Het escalatiepad 

loopt via Edu-K. 
 
Escalatiepad 

Aangezien de ketentesten in een kort tijdsbestek plaats vinden, ligt sturing en escalatie door Edu-K zelf in deze 

fase niet voor de hand. De resultaten van de ketentesten worden, eventueel na rework en hertesten, integraal 

teruggekoppeld aan het Tactisch Overleg (TO) toegang tot leermateriaal vo-mbo, via de programmamanager. Het 

TO beslist vervolgens op basis van de resultaten over go – no go voor de veldtestfase.  

7 Detailplanning 
 

November t/m 2 februari 

 Partijen ronden implementaties af 

 LAS’en sluiten aan op Nummervoorziening 

 Partijen melden zich individueel ‘Gereed voor de keten’ 

 Partijen overleggen aan elkaar een zelfverklaring BIV-classificatie  

 Programma en partijen werken uit hoe alsnog is te voldoen aan de randvoorwaarden zoals omschreven in 4.1 

 Programma neemt actie om testgegevens te verkrijgen en zorgt in afstemming met testexpert Magister en 

met deelnemende uitgeverijen voor de benodigde detaillering in het test template. 

 Programma en partijen werken testcases en -scenario’s uit 

 Programma stelt overzicht beschikbaar van URL’s van testomgevingen en contactgegevens per deelnemer 

 Programma stelt testregisseur aan 

 

https://support.directetoegang.nl/login_page.php
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5 februari tot en met 16 februari  

 Daadwerkelijk ketentesten planning in overleg uit te werken. 

 

Nog te plannen 

Beslismoment go-no go veldtesten 

Separaat testen UWLR koppeling LAS/SIS met ELO/IdP en Educatieve applicaties met LAS/SIS 
 

8 Contactpersonen 
 
 
 
Partij Rol Naam Tel.nr E-mail adres 

Edu-K Stuurgroep    

 Stuurgroep    

Programmateam ECK iD Programmamanager    

 Testregisseur    

Malmberg Projectmanager    

 Testcoördinator    

Noordhoff Projectmanager    

 Testcoördinator    

ThiemeMeulenhoff Projectmanager    

 Testcoördinator    

Stichting Praktijkleren Projectmanager    

 Testcoördinator    

Edu’actief Projectmanager    

 Testcoördinator    

Deviant Projectmanager    

 Testcoördinator    

TLN/Studers Projectmanager    

 Testcoördinator    

TLN/Van Dijk Projectmanager    

 Testcoördinator    

IT-Workz  Projectmanager    

 Testcoördinator    

Lisette Werter Groep Projectmanager    

 Testcoördinator    

Magister LAS Projectmanager    

 Testcoördinator    

Magister ELO Projectmanager    

 Testcoördinator    

Eduarte Projectmanager    

 Testcoördinator    

SOMToday Projectmanager    

 Testcoördinator    

Peppels.net Projectmanager    

 Testcoördinator    

OsingaDeJong Projectmanager    

 Testcoördinator    

CloudWise Projectmanager    

 Testcoördinator    

Cum Laude Learning  Projectmanager    

 Testcoördinator    

Ultraware / Edu-iX Projectmanager    

 Testcoördinator    
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Kennisnet / Entree 

Federatie 

Projectmanager    

 Testcoördinator    

Kennisnet / 

Nummervoorziening 

Projectmanager    

 Testcoördinator    

ItsLearning Projectmanager    

 Testcoördinator    

OpenEdu Projectmanager    

 Testcoördinator    

 


