
Implementatie	kaders	nummervoorziening	(Edu-K	iD)	
	
Aanleiding	
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	uitwisseling	van	persoonsgegevens	in	
de	leermiddelenketen	zou	moeten	worden	teruggebracht	naar	waar	het	echt	nodig	is	en	met	de	
gegevens	die	echt	nodig	zijn	(doelbinding	en	dataminimalisatie	ten	gunste	van	privacy).	Ook	de	
samenwerking	tussen	systemen	zou	vereenvoudigd	moeten	worden,	zodat	het	ketenproces	
gemakkelijker	verloopt	en	minder	foutgevoelig	is.	
Om	deze	reden	heeft	het	Doorbraakproject	onderwijs	en	ICT,	Kennisnet	de	opdracht	gegeven	om	de	
nummervoorziening	te	ontwerpen	en	te	realiseren.	Deze	dienst	heeft	als	doel	om	binnen	de	
leermiddelen	keten	elke	leerling	en	student	een	uniek	kenmerk	(pseudoniem)	te	geven.	De	
implementatie	van	deze	nummervoorziening	vindt	publiek-privaat	plaats	binnen	Edu-K	verband.	Om	
te	borgen	dat	tijdens	de	implementatie	van	de	dienst	wordt	toegewerkt	naar	de	noodzakelijke	
dataminimalisatie	en	samenwerking	tussen	systemen	in	het	gewenste	tijdpad,	is	een	set	van	kaders	
opgesteld.	Deze	kaders	worden	door	de	publieke	partijen	in	Edu-K	verband	gehanteerd	en	bewaakt.	
	
In	deze	notitie	is	het	voorstel	voor	de	publieke	implementatiekaders	van	deze	dienst	uitgewerkt.		
Allereerst	wordt	ingegaan	op	het	beoogd	resultaat	van	de	implementatie,	vervolgens	wordt	een	
voorstel	gedaan	voor	de	kaders	die	publiek	mee	worden	gegeven	aan	het	Edu-K	platform.	Tot	slot	is	
het	proces	en	de	governance	op	hoofdlijnen	benoemd.	In	de	bijlage	is	beschreven	hoe	de	
nummervoorziening	wordt	opgehangen	in	het	bestaande	identificatie	en	authenticatie	stelsel	als	
onderdeel	van	de	centrale	vertrouwensfunctie.		
	
Beoogd	resultaat	implementatie	Edu-K	iD			
De	implementatie	van	het	Edu-K	iD	is	succesvol	als	de	school	als	verantwoordelijke	bij	de	start	van	
het	schooljaar	2017/2018	op	1	augustus	2017	in	staat	is	gesteld	doelbinding	en	dataminimalisatie	
mogelijk	te	maken	ten	behoeve	van	het	gebruik	van	digitaal	leermateriaal.	Tevens	is	met	de	
implementatie	meer	gebruiksgemak	gerealiseerd	en	zijn	er	minder	matchingsproblemen	tussen	de	
systemen.		
	
Toepassingskader	van	het	pseudoniem	Edu-K	iD		
De	nummervoorziening	levert	het	Edu-K	iD.	Dit	nummer	mag	alleen	ingezet	worden	binnen	de	
educatieve	leermiddelenketen	voor	de	processen	bestellen,	leveren	en	toegang	(authenticatie,	
autorisatie).	Tevens	kan	het	nummer	gebruikt	worden	binnen	de	keten	om	een	leerresultaat	terug	te	
koppelen	aan	het	voortgangssysteem	van	de	school.	
De	leermiddelenketen	bestaat	uit	scholen,	uitgevers,	distributeurs	en	softwareleveranciers	van	
elektronische	leeromgevingen	en	leerling	administratiesystemen.	Het	betreft	alle	publieke	en	private	
partijen	betrokken	bij	het	proces	van	bestellen,	leveren,	toegang	en	terugkoppeling	van	
leermiddelen/resultaten.	
	
Kaders	voor	implementatie	
Resultaat	afspraak	
Om	het	beoogde	resultaat	te	kunnen	realiseren	en	scholen	in	het	po,	vo	en	mbo	bij	de	start	van	het	
schooljaar	2017/2018	op	1	augustus	2017	in	staat	te	stellen	het	Edu-K	iD	te	gebruiken	zijn	er	drie	
belangrijke	voorwaarden	te	benoemen;	

1. De	nummervoorziening	is	tijdig	(augustus	2016)	beschikbaar	voor	de	keten.		
2. Ketenpartijen	hebben	bij	de	start	van	het	schooljaar	2017/2018	op	1	augustus	2017	de	

systemen	aangepast.	
3. OCW	heeft	met	succes	de	wettelijke	basis	gerealiseerd	(feb	2017)	ten	behoeve	van	het	

bestelproces	leermiddelen	voor	het	schooljaar	2017-2018		



	
Doelbinding	en	dataminimalisatie	
Implementatie	van	het	Edu-K	ID	dient	te	leiden	tot	dataminimalisatie	bij	bestellen,	leveren	en	
toegang	tot	digitaal	leermateriaal.	Scholen	zijn	verantwoordelijk	voor	het	beschikbaar	stellen	van	
persoonsgegevens	in	de	leermiddelenketen.	Zij	moeten	kunnen	kiezen	welke	gegevens	zij	met	
leveranciers	beschikbaar	stellen,	een	nul-scenario	(alleen	het	Edu-K	ID)	moet	ook	tot	de	opties	
behoren.	De	andere	optie	is	om	samen	met	het	EduK	iD	een	beperkte	set	identificerende	gegevens	
beschikbaar	te	stellen	aan	de	leveranciers.	Doelbinding	onder	deze	uitwisseling	kan	zijn:	

1. Om	het	onderwijsproces	te	ondersteunen	is	het	gewenst	dat	de	docent	zijn	leerlingen	
middels	naam	kan	herkennen	in	het	systeem	dat	wordt	gebruikt.	(voornaam	+	eerste	letter	
achternaam)	

2. Het	licentiemodel	van	het	leermiddel	is	gebaseerd	op	een	groepslicentie	of	schoollicentie	
model.	De	dienstenleverancier	moet	daarom	weten	in	welke	groep	of	school	de	leerling	
actief	is	om	toegang	te	kunnen	geven.	(BRIN,	Locatie	school	en/of	groep)	

	
Een	school	kan	daarom	op	basis	van	een	bewerkersovereenkomst	een	keuze	maken	om	de	volgende	
gegevens	beschikbaar	te	stellen;	

o Edu-K	iD	(standaard)	
o Voornaam	
o Eerste	letter	achternaam	
o BRIN	
o Locatie	School	
o Groep	

	
De	uitgangspunten	uit	het	privacy	convenant,	waarin	PO-Raad,	VO-raad	en	aanbieders	van	digitale	
leermiddelen	hebben	afgesproken	hoe	zij	veilig	met	leerling-gegevens	zullen	omgaan,	wordt	
nageleefd.	
	
Na	invoering	van	het	Edu-K	iD	zijn	leveranciers	van	leermiddelen	verplicht	om	de	persoonsgegevens	
die	niet	meer	met	recht	worden	verkregen	van	de	school,	te	verwijderen.	Rekening	houdend	met	de	
migratie	stappen	die	nodig	zijn	om	van	de	huidige	systematiek	over	te	stappen	naar	het	gebruik	van	
het	Edu-K	iD.		
	
Beveiligingsnorm	
Opslag	–	Tijdens	de	implementatie	treffen	betrokken	ketenpartijen	maatregelen	voor	veilige	opslag	
van	persoonsgegevens.	Het	Edu-K	iD	wordt	door	de	ketenpartijen	gescheiden	van	andere	
persoonsgegevens	opgeslagen.	
Transactie	–	Tijdens	de	implementatie	van	het	Edu-K	iD	hanteren	we	Edukoppeling	als	
transactiestandaard.	De	standaard	geeft	weer	hoe	organisaties	in	het	onderwijs	op	een	eenduidige	
veilige	manier	(vertrouwelijke)	gegevens	met	elkaar	kunnen	uitwisselen.		
	 	



Proces,	verantwoordelijkheid	en	afhankelijkheid	
Realisatieproces	
Kennisnet	werkt	in	opdracht	van	het	doorbraakproject	onderwijs	&	ICT	aan	de	realisatie	van	de	
nummervoorzienig.	Voor	het	Edu-K	implementatieproces	dient	de	nummervoorziening	(inclusief	
aansluitvoorwaarden)	uiterlijk	in	augustus	2016	gerealiseerd	te	zijn.	Ook	de	specificatie	van	het	
koppelvlak	en	de	beveiligingsnorm	zijn	nodig	voor	het	starten	van	de	implementatie	pilots.		
	
Implementatieproces	
Edu-K	ketenpartners	maken	een	impactanalyse	op	basis	van	de	aansluitvoorwaarden	van	de	
nummervoorziening	en	specificaties	van	het	Edu-K	iD	en	dragen	op	basis	van	een	plan	van	aanpak	
zorg	voor	de	implementatie	van	het	Edu-K	iD	binnen	hun	systemen.	In	dit	plan	is	aandacht	voor	de	
migratie	van	de	huidige	systematiek	naar	het	gebruik	van	het	Edu-K	iD.	Bij	de	start	van	het	schooljaar	
2017/2018	op	1	augustus	2017	hebben	de	ketenpartners	in	po,	vo	en	mbo	de	systemen	aangepast.	
Er	zal	een	periode	van	overlap	nodig	zijn	om	deze	twee	werkwijze	naast	elkaar	toe	te	staan.		
Allen	zullen	erop	toezien	dat	er	geen	ongelijk	speelveld	optreedt	tijdens	de	implementatie	van	het	
Edu-K	iD,	bijvoorbeeld	door	de	kosten	van	implementatie	of	de	beschikbaarheid	van	het	Edu-k	iD	in	
de	keten.	
	

	 2016	 	 	 	 2017	 	 	 	 2018	 	
	 	

Activiteit	 Q1	 Q2	 Q3	 Q4	 Q1	 Q2	 Q3	 Q4	 Q1	 Q2	 Q3	 Q4	
Impactanalyse	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	 	
Pilots	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	 	

Configuraties	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	 	
Migratie		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 	 	
Verwijderen	persoonsgegevens	 		 		 		 		 		 		 		 	 	
	
	
Wettelijke	basis	gebruik	nummervoorziening	
OCW	werkt	aan	de	wettelijke	basis	voor	het	gebruik	van	het	Edu-K	iD.	Het	ministerie	van	OCW	heeft	
aangegeven	1,5	à	2	jaar	nodig	te	hebben	voor	de	wettelijke	basis.	Voor	het	behalen	van	het	
beschreven	implementatie	proces	dient	de	wettelijke	basis	op	1	februari	2017	gerealiseerd	te	zijn.	In	
verband	met	de	start	van	het	bestel	proces	van	leermiddelen	in	april	2017	ten	behoeve	van	de	start	
van	het	schooljaar	2017/2018	op	1	augustus	2017.	
	
Governance	op	de	implementatie	
De	implementatie	van	de	nummervoorziening	kan	alleen	succesvol	gerealiseerd	worden	wanneer	er	
publiek-private	zeggenschap	wordt	gerealiseerd.	Daarom	is	de	regie	op	de	implementatie	belegd	bij	
het	Edu-K	Platform.	(stuurgroep	besluit	DBP	6	juli).	Edu-K	bestaat	uit	vertegenwoordigers	van	
sectorraden,	Kennisnet,	brancheorganisaties	en	ministerie	van	OCW.	
Edu-K	richt	een	tactisch	overleg	in	om	de	afstemming	tussen	alle	leveranciers	te	faciliteren.	Dit	vindt	
plaats	onder	coördinatie	van	een	programmamanager.	Aan	het	tactisch	overleg	nemen	
vertegenwoordigers	van	de	volgende	organisaties	deel:	PO-Raad;	VO-raad;	MBO	raad;	OCW;	de	GEU;	
de	KBB;	de	VDOD;	Basispoort;	BDL	en	Kennisnet.	Deelnemers	aan	het	tactisch	overleg	fungeren	als	
inspanningsleider	implementatie	Edu-K	iD	richting	de	achterban.	
De	publieke	leden	OCW	en	de	sectorraden	hebben	de	verantwoordelijkheid	om	binnen	het	Edu-k	
platform	erop	toe	te	zien	dat	de	geformuleerde	implementatiekaders	uit	deze	notitie	gerespecteerd	
worden.	 	
	
	 	



Bijlage	1.	De	nummervoorziening	als	onderdeel	van	de	centrale	vertrouwensfunctie.		
De	dienst	nummervoorziening	is	als	onderdeel	van	de	centrale	vertrouwensfunctie	ontworpen.	Dit	
betekent	dat	de	dienst	een	centrale	functie	heeft	en	op	basis	van	afspraken	en	standaarden	wordt	
vertrouwd	door	de	leermiddelenketen	(scholen,	softwareleveranciers,	distributeurs	en	uitgeverijen).		
Deze	aanpak	is	vergelijkbaar	en	op	termijn	te	verbinden	met	landelijke	stelsel	initiatieven	zoals	e-
Herkenning	en	Idensys.	In	het	onderstaande	schema	zijn	de	elementen	van	het	identificatie	en	
authenticatie	stelsel	beschreven	en	is	aangegeven	welke	tot	de	centrale	vertrouwensfunctie	
behoren.		
Het	implementatietraject	van	de	nummervoorziening	heeft	een	afhankelijkheid	met	deze	bestaande	
stelsel	elementen.		
	
Naam	 Beschrijving/Rol	 VF	
Leerling	administratie	 Bronsysteem	van	de	school.	Dit	systeem	levert	direct	of	indirect	de	persoonsgegevens	

die	nodig	zijn	in	de	leermiddelenketen.	
	

Authenticatiemiddel		 Registratie	van	identiteiten	afkomstig	uit	het	LAS	en	personeelsregistratie.	Het	
systeem	stelt	vast	op	basis	van	bijvoorbeeld	een	gebruikersnaam	en	een	wachtwoord	
of	de	gebruiker	is	wie	hij	beweert	te	zijn.	Deze	diensten	zijn	in	veel	gevallen	
verbonden	met	de	authenticatiehub.	Voorbeelden	van	authenticatiemiddelen	zijn;	
Entree	accounts,	Magister	accounts,	Micrososft	accounts	en	Digi-D.	

	

Authenticatie	hub	 De	authenticatie	hub	maakt	het	mogelijk	dat	gebruikers	met	1	authenticatiemiddel	
toegang	kunnen	krijgen	tot	alle	aangesloten	diensten.	Voorbeelden	van	dit	soort	
systemen	zijn	de	Entree	federatie,	SURFconext	en	Basispoort		

✔	

Nummervoorziening	 De	dienst	die	op	basis	van	het	PGN	pseudoniemen	produceert	om	leerlingen	en	
studenten	een	identificerend	kenmerk	te	geven.	Dit	kan	bijvoorbeeld	worden	gebruikt	
in	de	leermiddelketen	bij	het	bestellen,	leveren	en	de	toegang.		
Op	termijn	kan	deze	dienst	ook	ingezet	worden	in	andere	usecases.	

✔	

Diensten	leverancier	 Een	uitgever	of	softwareleverancier	met	een	product	waartoe	digitale	toegang	
verkregen	moet	worden.	De	dienstenleverancier	heeft	een	authenticatiemiddel	nodig	
om	vast	te	stellen	dat	de	gebruiker	is	wie	hij	beweert	te	zijn	en	gebruikt	
identificerende	kenmerken	(attributen)	om	te	bepalen	of	de	gebruiker	toegang	mag	
krijgen.	(Autorisatie)	

	

Koppelspecificaties	 Technische	standaarden	en	afspraken	die	beschrijven	hoe:	authenticatiemiddelen;	
authenticatie-hubs;	de	nummervoorziening	en	diensten	leveranciers	technisch	met	
elkaar	communiceren.		

✔	

Betrouwbaarheid	 Afspraken	over	de	betrouwbaarheid	van:	
1. De	betrouwbaarheid	van	het	authenticatieproces,		
2. De	betrouwbaarheid	van	het	onderliggende	identificatie	en	

registratieproces	
De	betrouwbaarheid	van	de	beschikbaarheid	van	de	diensten.	

✔	

Privacy	Convenant	 Keten	afspraak	over	de	toepassing	van	de	WBP	binnen	de	leermiddelenketen	van	het	
po	en	vo	onderwijs.		

✔	

Attributenbeleid	 Het	beleid	dat	we	als	keten	hanteren	bij	het	doorgeven	van	identificerende	
kenmerken	van	leerlingen,	studenten	en	onderwijspersoneel.		

✔	

Pseudoniemen	beleid	 Het	beleid	dat	we	hanteren	bij	het	pseudonimiseren	van	identiteiten.	Wie	krijgt	welk	
pseudoniem	met	welk	doel?	Wat	is	de	reikwijdte	van	de	pseudoniemen?		

✔	

	


