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SAMENVATTING 
 
De Stichting Kennisnet (“Kennisnet”) heeft ons verzocht om een externe juridische toetsing te 
verrichten op het attributenbeleid Nummervoorziening. Bij deze toetsing dienen in ieder geval de 
volgende drie vragen te worden beantwoord, waarbij overigens ruimte is voor het doen van 
voorstellen tot verbetering en het opmerken van (algemene) bevindingen:  
 

1. Beschrijf wat juridisch gezien de verbeteringen zijn van de invoering van het 
attributenbeleid ten opzichte van de huidige situatie; 

 
2. Beschrijf wat de juridische mogelijkheden, aandachtspunten en risico’s zijn met 

betrekking tot het attributenbeleid, inclusief de minimale vaste attributensets per 
proces/doeleinde, zoals omschreven onder “Omschrijving wens ECK iD” en in het 
concept attributenbeleid; 

 
3. Beschrijf welke stappen worden geadviseerd en welke punten moeten worden 

geadresseerd in Edu-K om de omgang met attributen in de toekomst nog verder aan te 
scherpen. 

 
In onze toetsing komen wij tot de conclusie dat het attributenbeleid in samenhang met het 
gebruik van het ECK iD, verschillende verbeteringen teweeg kan brengen ten aanzien van de 
verwerking van persoonsgegevens binnen de leermiddelensector. Wel hebben wij een aantal 
aandachtspunten en risico’s vastgesteld en bevelen wij aan dat het attributenbeleid wordt 
aangescherpt.  
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Wij geven hier een korte samenvatting van onze bevindingen ten aanzien van de concreet door 
Kennisnet gestelde vragen, alsmede onze overige (algemene) bevindingen ten aanzien van het 
attributenbeleid. 
 
1. Beschrijf wat juridisch gezien de verbeteringen zijn van de invoering van het 

attributenbeleid ten opzichte van de huidige situatie. 
Toelichting 
De invoering van het attributenbeleid zal naar onze verwachting op de volgende punten 
verbeteringen met zich meebrengen: 
a) Dataminimalisatie: het vaststellen van een vaste attributenset, in combinatie met het 

invoeren van één persisterend kenmerk voor de koppeling tussen ketenpartners, zal 
naar verwachting een afname bewerkstelligen in de persoonsgegevens die ‘standaard’ 
door een onderwijsinstelling worden doorgegeven. 

b) Standaardisatie: doordat op overkoepelend niveau een attributenbeleid wordt 
opgesteld, kan dit ertoe leiden dat het overgrote deel van de markt zich zal gaan 
conformeren aan de standaarden die in dit beleid zijn gezet, wat er onder meer toe kan 
leiden dat leveranciers bij de inrichting van diensten rekening zullen houden met dit 
beleid. Deze ontwikkeling komt tegemoet aan de vereisten van privacy by design en 
privacy by default. 

c) Juistheid van de attributen: door het voorschrijven van een vaste attributenset die 
wordt doorgegeven zal minder miscommunicatie ontstaan over de aard van een 
ontvangen persoonsgegeven. In combinatie met een vermindering van de 
matchingsproblematiek – zal naar verwachting de kans op onjuistheden in de 
verwerkte persoonsgegevens afnemen.    

  
2. Beschrijf wat de juridische mogelijkheden, aandachtspunten en risico’s zijn met 

betrekking tot het attributenbeleid, inclusief de minimale vaste attributensets per 
proces/doeleinde, zoals omschreven onder “Omschrijving wens ECK iD” en in het 
concept attributenbeleid. 
Toelichting 
Ten aanzien van het attributenbeleid hebben wij een aantal aandachtspunten gesignaleerd 
die bepaalde risico’s met zich meebrengen. Naar onze mening verdienen deze 
aandachtspunten (extra) adressering. Het betreft de volgende aandachtspunten: 
a) De term minimale attributenset: de attributensets die zijn vastgesteld in het 

attributenbeleid zijn aangemerkt als minimale attributensets. De term minimale 
attributenset lijkt uit te drukken dat ten minste die attributen moeten worden verstrekt, 
en eventueel nog aanvullende attributen indien de situatie dat verlangt. Dit draagt ons 
inziens niet bij aan de beoogde dataminimalisatie ten aanzien van de persoonsgegevens 
die door de onderwijsinstelling aan de ketenpartners wordt verstrekt. Om 
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misverstanden te voorkomen en daadwerkelijke dataminimalisatie te bevorderen 
verdient het de voorkeur om de attributenset aan te merken als “standaard” set.   

b) Verantwoordelijkheden: door het vaststellen van het attributenbeleid op het 
overkoepelende niveau van het Edu-K Platform, bestaat de kans dat de bewerkers 
binnen de leermiddelenketen invloed kunnen uitoefenen op bepalende besluiten over 
de gegevensverwerking, wat het risico van verschuiving van kwalificatie als bewerker 
naar verantwoordelijke met zich mee kan brengen. Bovendien kunnen binnen het 
Edu-K Platform in de toekomst impasses ontstaan ten aanzien van de invulling van 
het attributenbeleid, doordat de ketenpartners potentieel tegenstrijdige belangen 
hebben.  

c) Doelbinding en pseudonimisering: één van de beoogde resultaten van de 
Nummervoorziening, en het vaststellen van een attributenset per proces binnen de 
leermiddelenketen, is dat datasets minder gemakkelijk kunnen worden gecombineerd 
en ingezet voor andere doeleinden. In dat kader wordt voor ketenpartners ook 
datascheiding voorgeschreven. De attributen die zijn opgenomen in de attributenset 
lenen zich echter om koppelingen te maken, met het risico dat de beoogde afname in 
te combineren datasets niet zal worden bereikt. 

 
3. Beschrijf welke stappen worden geadviseerd en welke punten moeten worden 

geadresseerd in Edu-K om de omgang met attributen in de toekomst nog verder 
aan te scherpen. 
Toelichting 
De aandachtspunten ten aanzien van het attributenbeleid kunnen op de volgende wijze 
worden geadresseerd: 
a) Benadrukken van verantwoordelijkheden, met name dat de onderwijsinstellingen zelf 

verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van attributensets en dat de bewerkers 
binnen de leermiddelenketen geen onderdeel uitmaken van een eventuele 
overkoepelende verantwoordelijkheid ten aanzien van het attributenbeleid en de ICT 
Infrastructuur voor de ECK iD uitgifte; 

b) Opstellen van beleid voor de evaluatie van het attributenbeleid, waarin in ieder geval 
de kwalificatie als minimale of maximale attributensets en het risico van een patstelling 
dienen te worden geadresseerd; 

c) Vastleggen van maatregelen ten aanzien van de verkregen attributensets, waaronder in 
ieder geval de verplichting tot datascheiding van de ketenpartners en het retentiebeleid, 
onder meer voor Kennisnet ten aanzien van het BSN. Deze afspraken kunnen 
bijvoorbeeld in de model bewerkersovereenkomst bij het Convenant Privacy en 
Digitale Onderwijsmiddelen worden opgenomen.  

 
 
 



 Kennedy Van der Laan 

 
 
 
 
 
 

 4 

 
 

4. Aanvullende (algemene) bevindingen. 
Toelichting 
Het attributenbeleid, alsmede de Nummervoorziening als geheel en waarvan het 
attributenbeleid onderdeel uitmaakt, beoogt met name een oplossing voor de 
matchingsproblematiek en een verhoogde bescherming van de persoonlijke levenssfeer te 
bereiken. Het nastreven van deze doeleinden moet echter niet ten koste gaan van de 
voordelen die digitale leermiddelen kunnen bieden.  
 

Conclusie 
Aan de hand van onze bevindingen concluderen wij dat het attributenbeleid in combinatie met 
het ECK iD, verbetering teweeg kan brengen ten aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens van onderwijsdeelnemers binnen de leermiddelensector en daarmee een goed 
startpunt biedt voor een standaard ten aanzien van de verstrekking van attributen binnen de 
leermiddelenketen. Binnen het attributenbeleid zien wij nog wel een aantal aandachtspunten die 
dienen te worden geadresseerd. Wij bevelen aan dat het attributenbeleid wordt aangescherpt.  
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Inleiding 
 

1. Binnen het onderwijs wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van digitale 
leermiddelen, ter vervanging van of in aanvulling op fysieke leermiddelen. Om de digitale 
leermiddelen aan de onderwijsdeelnemers1 ter beschikking te stellen (al dan niet middels 
de onderwijsinstelling) dienen (persoons)gegevens van de onderwijsdeelnemer en de 
onderwijsinstelling aan de ketenpartners binnen de leermiddelenketen ter beschikking te 
worden gesteld. Hierbij is het van belang dat de betreffende onderwijsdeelnemer kan 
worden herkend door de verschillende ketenpartners.  
 

2. De herkenbaarheid van de onderwijsdeelnemer wordt op dit moment bewerkstelligd door 
middel van verschillende eigen identificerende kenmerken van de ketenpartners. In de 
praktijk ontstaan hierdoor echter problemen met de koppeling ten aanzien van een 
onderwijsdeelnemer tussen de verschillende ketenpartners (het ‘matchen’), waardoor vaak 
aanvullende persoonsgegevens van de onderwijsdeelnemer (zoals bijvoorbeeld NAW-
gegevens en geboortedatum) worden verstrekt om de koppeling te kunnen maken of te 
verifiëren. Zodoende leidt de matchingsproblematiek tot onder meer bovenmatige 
gegevensverwerking en verlies van onderwijstijd.  
 

3. Om aan deze problematiek tegemoet te komen is in het kader van het Doorbraakproject 
Onderwijs & ICT een Nummervoorziening ontworpen. De Nummervoorziening realiseert 
een centraal persistent identificerend pseudoniem (het “ECK iD”) voor 
onderwijsdeelnemers binnen de sectoren PO, VO en MBO. Het ECK iD kan door 
ketenpartners gebruikt worden binnen de leermiddelenketen. Naast het oplossen van het 
matchingsprobleem wordt hiermee een (vergaande) dataminimalisatie voorgestaan, 
hetgeen een positieve impact beoogt te hebben op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van onderwijsdeelnemers. 
 

4. Het ECK iD komt tot stand door pseudonimisering op basis van het 
Burgerservicenummer2, een aanduiding van het doel waarvoor het pseudoniem gebruikt 
wordt en de toepasselijke onderwijssector.3 Deze attributen worden door of namens de 

                                                 
1 Met onderwijsdeelnemers wordt in dit advies zowel de leerlingen als de medewerkers van de onderwijsinstellingen 
bedoeld. 
2 Om te voorzien in een wettelijke grondslag voor deze verwerking van het burgerservicenummer is het voorstel van 
wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, 
de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voorgezet onderwijs BES, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de 
Wet educatie en beroepsonderwijs BED in verband met het pseudonimisering van leerling- of deelnemergegevens 
ten behoeve van de toegang tot het gebruik van digitale leermiddelen (Wetsvoorstel Pseudonimisering) aanhangig 
gemaakt. 
3 Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel, pagina 13. Naar aanleiding van het Advies wetsvoorstel 
pseudonimisering van de Autoriteit Persoonsgegevens (kenmerk: z2016-14321) wordt op dit moment de 
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onderwijsinstelling aangeleverd aan Kennisnet, die de nummervoorziening verzorgt. Het 
ECK iD wordt aan de onderwijsinstelling verstrekt, die voorts zorg draagt voor de 
doorgifte daarvan binnen de leermiddelenketen. Door de combinatie van deze attributen 
te pseudonimiseren, kunnen op dezelfde wijze voor dezelfde natuurlijke persoon 
verschillende gepseudonimiseerde iDs op basis van het Burgerservicenummer worden 
gemaakt, afhankelijk van het doel van de verwerking waarbinnen het iD gebruikt wordt. 

 
5. Op dit moment kan nog niet worden volstaan met het verstrekken van alleen het ECK iD 

aan de ketenpartners binnen de leermiddelenketen; de ketenpartners hebben aanvullende 
informatie over de onderwijsdeelnemer nodig om hun diensten (gebruiksvriendelijk) te 
kunnen verlenen (bijvoorbeeld om een onderwijsdeelnemer met de voornaam ‘aan te 
spreken’ in een digitale leeromgeving of zodat de leraar de naam van een leerling getoond 
krijgt in plaats van het ECK iD van die leerling).  
 

6. Als onderdeel van de implementatie Nummervoorziening is daarom door het Edu-K 
Platform, een samenwerking van de ketenpartners binnen de leermiddelenketen4, een 
attributenbeleid opgesteld, waarin per proces/doeleinde, per sector wordt gespecificeerd 
welke attributen met het ECK iD worden meegezonden. De in het attributenbeleid 
vastgestelde attributensets betreffen een minimumstandaard, waarbij onderwijsinstellingen 
eventueel meer attributen kunnen uitwisselen op basis van separate afspraken met de 
ketenpartners. Het Edu-K Platform streeft naar een verdergaande minimalisatie van de 
gegevens die aan ketenpartners worden verstrekt, waarbij (uiteindelijk) alleen het ECK iD 
wordt uitgewisseld (het “0-scenario”). 
 

7. Kennisnet heeft ons verzocht om een externe juridische toetsing te verrichten op het 
attributenbeleid Nummervoorziening. Bij deze toetsing dienen in ieder geval de volgende 
drie vragen te worden beantwoord:  
 
a) Beschrijf wat juridisch gezien de verbeteringen zijn van de invoering van het 

attributenbeleid ten opzichte van de huidige situatie; 
 

b) Beschrijf wat de juridische mogelijkheden, aandachtspunten en risico’s zijn met 
betrekking tot het attributenbeleid, inclusief de minimale vaste attributensets per 
proces/doeleinde, zoals omschreven onder “Omschrijving wens ECK iD” en in het 

                                                                                                                                                         
mogelijkheid bekeken van een werkwijze, waarbij het BSN reeds gepseudonimiseerd wordt aangeleverd (het ‘moeder 
pseudoniem’), op basis waarvan het ECK-iD vervolgens wordt gegenereerd op de wijze zoals omschreven in 
randnummer 4 van dit memorandum. Deze mogelijkheid is echter nog niet voldoende uitgekristalliseerd om mee te 
nemen in de juridische toetsing van het attributenbeleid en wordt daarom in dit memorandum verder buiten 
beschouwing gelaten.  
4 Onderdeel van Edu-K zijn: de PO-Raad, VO-Raad, MBO Raad, GEU, KBb-E, VDOD, Ministerie van OCW en 
Kennisnet (https://www.edu-k.nl/partijen/).  
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concept attributenbeleid; 
 

c) Beschrijf welke stappen worden geadviseerd en welke punten moeten worden 
geadresseerd in Edu-K om de omgang met attributen in de toekomst nog verder aan 
te scherpen. 

 
Daarnaast  laat de opdracht van Kennisnet nadrukkelijk de ruimte om voorstellen tot 
verbetering en (algemene) bevindingen te doen.5 
 
Beantwoording van de vragen 
 
Beschrijf wat juridisch gezien de verbeteringen zijn van de invoering van het attributenbeleid ten opzichte 
van de huidige situatie 
 

8. In de huidige situatie wordt binnen de leermiddelenketen gebruik gemaakt van 
verschillende identificerende kenmerken die door de ketenpartners zelf worden  
gegenereerd of vastgesteld, om individuele leerlingen en deelnemers ten behoeve van de 
toegang en gebruik van digitale leermiddelen te herkennen. Hierbij worden vaak 
aanvullend gegevens uitgewisseld om de ‘match’ voor de individuele leerling of deelnemer 
tussen ketenpartners te bewerkstelligen. Daarnaast worden sets gegevens uitgewisseld in 
het kader van de dienstverlening door de ketenpartners. De inhoud van deze set kan per 
dienstverlener en/of per onderwijsinstelling verschillen.  
 

9. De Nummervoorziening zal gaan voorzien in het gebruik van het ECK iD als één 
persisterend kenmerk binnen de leermiddelenketen ten behoeve van de toegang tot en 
gebruik van digitale leermiddelen door leerlingen en deelnemers. Het attributenbeleid 
maakt onderdeel uit van de implementatie van de Nummervoorziening en voorziet in een 
minimale attributenset die per proces / doeleinde per sector tezamen met het ECK iD zal 
worden verstrekt.  
 

10. Zowel het ECK iD als de attributen die daaraan gekoppeld worden kwalificeren in 
beginsel als persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens 
(“Wbp”). Het verwerken van het ECK iD binnen de leermiddelenketen moet dan ook 
voldoen aan de vereisten die volgen uit de Wbp. Ten aanzien van de verwerking van deze 

                                                 
5 De opdracht van Kennisnet ziet blijkens de offerteaanvraag d.d. 2 december 2016 (referentie O/DIR/1068) 
expliciet op het attributenbeleid zoals opgesteld door Edu-K Platform. Dit advies is beperkt tot de beoordeling van 
dat attributenbeleid, en strekt derhalve niet tot beoordeling van de Nummervoorziening als geheel. Bij de 
beoordeling van het attributenbeleid, kunnen echter facetten van de Nummervoorziening niet onbesproken blijven 
en zullen dan ook meegenomen worden in dit advies, zonder dat daarmee geïmpliceerd wordt een uitputtend oordeel 
te geven over de (privacy rechtelijke aspecten van de) Nummervoorziening.  
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gegevens wordt de onderwijsinstelling gezien als de verantwoordelijke en de overige 
ketenpartners als bewerkers.6  

 
Verbeterpunt 1: Dataminimalisatie 

 
11. De Wbp vereist onder meer  dat persoonsgegevens worden verwerkt voor welbepaalde, 

uitdrukkelijke omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en dat de persoonsgegevens 
die worden verwerkt ook noodzakelijk zijn voor de verwerking.7 De Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)8 zal dezelfde eisen stellen aan de verwerking 
van persoonsgegevens.9  
 

12. Het attributenbeleid bevat een opsomming van de persoonsgegevens die worden verstrekt 
voor de verschillende processen binnen de leermiddelenketen.10 Het betreft hier een 
opsomming van persoonsgegevens waarvan door het Edu-K Platform is vastgesteld dat 
deze noodzakelijk zijn voor de ketenpartners voor een specifiek proces binnen de 
leermiddelenketen. Dit impliceert dat verwerking van andere persoonsgegevens in beginsel 
niet noodzakelijk is voor dat proces, tenzij de specifieke omstandigheden van de 
dienstverlening van de ketenpartner de verstrekking van aanvullende persoonsgegevens 
noodzakelijk maakt. Het vaststellen van een vaste set attributen kan daarmee 
bewerkstelligen dat een afname plaatsvindt in de persoonsgegevens die ‘standaard’ door 
onderwijsinstellingen worden doorgegeven (zie ook randnummers 14 t/m 16 over 
standaardisatie). 
 

13. Door het invoeren van één persisterend kenmerk in de vorm van het ECK iD is het voor 
de ketenpartners voorts niet langer noodzakelijk om aanvullende persoonsgegevens van 
onderwijsdeelnemers uit te wisselen voor de koppeling. Deze reden voor de uitwisseling 
van persoonsgegevens tussen ketenpartners komt derhalve te vervallen, hetgeen zal zorgen 
voor een vermindering in de hoeveelheid persoonsgegevens die worden uitgewisseld 
tussen de ketenpartners en een beperking in de verwerkingsomvang. 
 

                                                 
6 Memorie van Toelichting, pagina 8. Implemetatie kaders nummervoorziening (Edu-K iD), pagina 1.  
7 Artikel 7, 8 en 11 eerste lid Wbp. Zie ook de opmerking in dit kader van de autoriteit Persoonsgegevens (Advies 
wetsvoorstel pseudonimisering van 8 november 2016, z2016-14321, pagina 3 en 4). 
8 Verordening (EU) 2016/679 van het Europese parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming). De AVG 
wordt op 25 mei 2018 van toepassing en zal vanaf dan de Wbp vervangen.  
9 Artikel 5 lid 1 sub b en c AVG.  
10 De leermiddelenketen betreft – kort weergegeven – de processen: (1) bepalen van de set leermiddelen door 
onderwijsinstelling, (2) bestellen van de leermiddelen bij de distributeur / uitgever, (3) leveren van de leermiddelen 
door uitgever of distributeur, (4) toegang verlenen tot het leermiddel, (5) gebruik van leermiddel door leerling of 
deelnemer, (6) uitwisselen van leer- en toets resultaten, en (7) serviceprocessen voor ondersteuning bij processen 1 
t/m 6, zie het attributenbeleid, hoofdstuk 2 (Scope).  
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Verbeterpunt 2: Standaardisatie 
 

14. Het attributenbeleid is vastgesteld door het Edu-K Platform. Door de mate van 
vertegenwoordiging van de ketenpartners binnen het Edu-K Platform is het mogelijk om 
stelselmatig op overkoepelend niveau beleid te maken over de persoonsgegevens die per 
proces en per sector worden uitgewisseld, waarbij voor een dergelijk beleid ook een groot 
draagvlak bestaat.11  
 

15. Dit kan ertoe leiden dat het overgrote gedeelte van de markt zich zal conformeren aan de 
standaarden die zijn gezet door het attributenbeleid. Daarnaast kan dit er toe leiden dat 
ketenpartners bij de inrichting van hun (nieuwe) diensten zullen aansluiten bij de 
vastgestelde attributensets die ingevolge het attributenbeleid (minimaal) worden verstrekt.  
 

16. Een dergelijke ontwikkeling komt tegemoet aan de vereisten van privacy by design (privacy 
wordt als expliciet onderwerp meegenomen in het ontwerp van een dienst) en privacy by 
default (bij het ontwerp van een dienst wordt steeds voor de oplossing gekozen die de 
minste impact heeft op de persoonlijke levenssfeer), die met name onder de AVG van 
toenemend belang worden.12 Voorts zou een dergelijke ontwikkeling aansluiten bij de 
verhouding tussen de onderwijsinstelling als verantwoordelijke en de overige ketenpartners 
als bewerkers ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens binnen de 
leermiddelenketen.  
 

Verbeterpunt 3: Juistheid van de attributen 
 

17. De Wbp verlangt dat maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de verwerkte 
persoonsgegevens juist en nauwkeurig zijn.13 De matchingsproblematiek die in de huidige 
leermiddelenketen speelt, kan er toe leiden dat persoonsgegevens onjuist worden 
gekoppeld, of dat daarin in de verdere doorgifte binnen de keten fouten ontstaan. De 
invoering van het ECK iD in combinatie met het voorschrijven van een vaste set 
persoonsgegevens die wordt toegezonden draagt bij aan het voorkomen van deze 
matchingsproblemen, waardoor minder miscommunicatie kan ontstaan over de aard van 
een persoonsgegeven (bijvoorbeeld indien een verstrekte voornaam ten onrechte als 

                                                 
11 In lijn met het Convenant Privacy en Digitale Onderwijsmiddelen, dat door 95% van de markt wordt 
onderschreven (Memorie van Toelichting, pagina. 8).   
12 Artikel 25 AVG.  
13 Artikel 11 lid 2 Wbp. Ook in de AVG is deze verplichting opgenomen – zie artikel 3 lis 1 sub d AVG. 
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achternaam wordt aangezien), en de kans op onjuistheden in de verwerkte 
persoonsgegevens zal afnemen.  

 
Beschrijf wat de juridische mogelijkheden, aandachtspunten en risico’s zijn met betrekking tot het 
attributenbeleid, inclusief de minimale vaste attributensets per proces/doeleinde, zoals omschreven onder 
“Omschrijving wens ECK iD” en in het concept attributenbeleid 
 

18. Het attributenbeleid is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. De eerste drie hoofdstukken 
zien op de totstandkoming van het attributenbeleid, het kader waarbinnen het 
attributenbeleid wordt vastgesteld en de scope van het attributenbeleid. Voorts formuleert 
het beleid een achttal uitgangspunten voor het attributenbeleid. Hierin wordt onder meer 
aangegeven (kort weergegeven) dat een apart voorstel zal worden uitgewerkt voor het 
herzien en bijstellen van het attributenbeleid, dat specifieke aanvullende attributen in 
bepaalde situaties worden uitgewisseld (bijvoorbeeld een afleveradres), dat een 
onderwijsinstelling verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van de attributensets 
en dat een onderwijsinstelling in onderlinge afspraken met ketenpartners aanvullende 
attributen kan uitwisselen, alsmede een omschrijving van het 0-scenario.   
 

19. Het attributenbeleid specificeert ten slotte voor de sectoren PO, VO en MBO de 
attributen die worden verstrekt voor de processen bestellen – leveren (digitaal), toegang 
(autorisatie), gebruik (van de dienst) en uitwisseling leer-/toets resultaten, zowel voor 
leerlingen als medewerkers. Per proces zijn de attributen ingedeeld in de categorieën 
herleidbare gegevens, indirect herleidbare gegevens en objectgegevens.  
 
Aandachtspunt 1: de term ‘minimale attributenset’ 
 

20. De attributensets die in het attributenbeleid per proces staan gespecificeerd zijn 
aangemerkt als een “minimale set attributen”, dus minimale sets aan persoonsgegevens die 
door de onderwijsinstelling dienen te worden verstrekt aan de ketenpartner(s) voor dat 
proces. De onderwijsinstelling kan besluiten om meer persoonsgegevens aan een 
ketenpartner te verstrekken, indien dat nodig is in het kader van de dienstverlening.14 
Hierbij geldt als uitgangspunt dat het attributenbeleid moet bijdragen aan een werkbare en 
wenselijke vorm van dataminimalisatie in de verschillende processen van de 
leermiddelenketen door middel van het ECK iD.15 
 

21. Het kwalificeren van de attributensets als de attributen die minimaal verstrekt moeten 
worden lijkt niet het juiste middel om de doelstelling van dataminimalisatie te bereiken. 
Hoewel door het vaststellen van deze attributensets duidelijk kan worden gemaakt dat 

                                                 
14 Uitgangspunt nummer 6 van het attributenbeleid. 
15 Uitgangspunt nummer 2 van het attributenbeleid, alsmede Memorie van Toelichting, pagina 14. 
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deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de dienstverlening in het kader van het 
proces waarvoor de attributensets zijn gespecificeerd, worden de totale attributensets die 
in praktijk kunnen worden uitgewisseld hierdoor niet beperkt. Het attributenbeleid zoals 
nu voorgesteld voorkomt derhalve niet dat een bovenmatige verwerking van 
persoonsgegevens van onderwijsdeelnemers plaatsvindt.  
 

Risico: het attributenbeleid op zichzelf leidt niet tot de als uitgangspunt gestelde 
dataminimalisatie, wanneer de attributenset wordt aangemerkt als “minimaal”. 

 
22. Uit de context van de (totstandkoming van) het attributenbeleid kan worden afgeleid dat 

in feite met de “minimale” attributenset beoogd is een maximale attributenset vast te 
stellen. Hierbij zou dan de vastgestelde attributenset als uitgangspunt dienen, waarbij het 
onderwijsinstellingen vrij staat om minder attributen te verstrekken waar mogelijk, echter 
indien meer attributen worden verstrekt dan vastgesteld in het attributenbeleid, dient de 
onderwijsinstelling dat te kunnen verantwoorden.  
 

23. Door de GEU is in dit kader naar voren gebracht dat het aanmerken van de attributenset 
als een “maximale” set van attributen ertoe kan leiden dat onderwijsinstellingen 
(onterecht) zullen menen dat het verstrekken van meer attributen dan opgenomen in het 
attributenbeleid in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wbp.16 Dit 
zou een negatief effect kunnen hebben op de werkbaarheid van het attributenbeleid in de 
praktijk en het gebruiksgemak binnen de leermiddelenketen in het algemeen. Om die 
reden verdient het de voorkeur om een andere term te hanteren, zoals bijvoorbeeld een 
“standaard” set attributen.  

  
 Aandachtspunt 2: verantwoordelijkheden  

 
24. Het attributenbeleid wordt vastgesteld door het Edu-K Platform. Het attributenbeleid 

maakt onderdeel uit van de implementatie van de Nummervoorziening, dat voortvloeit uit 
het Doorbraakproject Onderwijs en ICT.17 De ICT-basisinfrastructuur voor het genereren 
van het ECK iD ten behoeve van de Nummervoorziening zal centraal worden verricht 
door Kennisnet. Onderdeel van de verplichtingen van Kennisnet is de kwaliteitsborging 
middels een derdenverklaring.18 De onderwijsinstellingen verstrekken de attributen voor 
het genereren van het ECK iD aan Kennisnet (zie randnummer 4) en dragen zorg voor de 
het verstrekken van de attributensets die gelden voor een specifiek proces, tezamen met 
het ECK iD, aan de ketenpartners. 
 

                                                 
16 Telefonisch overleg met René Montenarie en Hans Osinga d.d. 25 januari 2017. 
17 Memorie van Toelichting, pagina 6 en 7. 
18 Memorie van Toelichting, pagina 14. 
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25. De onderwijsinstellingen kwalificeren als verantwoordelijke voor de verwerking van het 
ECK iD en de attributensets binnen de leermiddelenketen. De overige ketenpartners, 
waaronder Kennisnet, kwalificeren als bewerker. Deze kwalificaties als verantwoordelijke 
en bewerker zijn in lijn met de rolverdeling die is neergelegd in het Convenant Privacy en 
Digitale Onderwijsmiddelen.  
 

26. Een grijs gebied ten aanzien van de verantwoordelijkheden ontstaat bij het vaststellen van 
de attributensets binnen het attributenbeleid. Door het vaststellen op overkoepelend 
niveau van de attributen die per proces verstrekt moeten worden (een minimale set – zie 
randnummers 20 en 21) wordt middels het attributenbeleid, in ieder geval in overwegende 
mate, bepaald welke persoonsgegevens (attributen) worden verwerkt voor welk doeleinde 
(proces) en wordt een afweging gemaakt welke gegevens noodzakelijk zijn voor het 
bereiken van dat doel. De verantwoordelijkheid voor deze beslissingen ten aanzien van de 
gegevensbescherming dient bij de onderwijsinstellingen te liggen.  
 

27. Volgens de visie van de Europese Commissie en de Artikel 29 Werkgroep rust een zekere 
‘privacy verantwoordelijkheid’ op de partij die een systeem zoals de Nummervoorziening 
en het attributenbeleid inricht, ook wanneer die partij zelf geen persoonsgegevens in het 
systeem zou verwerken. In de AVG is dit iets ‘milder’ verwoord: een dergelijke partij dient 
te worden gestimuleerd om bij de ontwikkeling en de uitwerking van producten, diensten 
en toepassingen die zijn gebaseerd op de verwerking van persoonsgegevens, of die 
persoonsgegevens verwerken, rekening te houden met het recht op bescherming van 
persoonsgegevens en, met inachtneming van de stand van de techniek, erop toe te zien dat 
de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers in staat zijn te voldoen aan hun 
verplichtingen inzake gegevensbescherming.19 De inspanningen van het Edu-K Platform 
en Kennisnet sluiten hierop aan.  
 

28. Echter, de rol van het Edu-K Platform ten aanzien van het attributenbeleid lijkt in de 
praktijk verder te strekken, omdat bepalende beslissingen over het attributenbeleid en 
daarmee bepalende beslissingen over de gegevensverwerking, door het Edu-K Platform 
worden genomen.20 Daarmee zou het Edu-K Platform zich gedragen, en dientengevolge 
ook kunnen kwalificeren, als verantwoordelijke in de zin van de Wbp.  

                                                 
19 Zie overweging 78 AVG.  
20 Op welk niveau en door wie bepalende besluiten worden genomen over de Nummervoorziening laten we hier 
buiten beschouwing, omdat dit niet past binnen het kader van de aan ons verleende opdracht. Echter, wij merken 
wel op dat de aanwijzing van verantwoordelijkheid voor de inrichting van de Nummervoorziening op centraal niveau 
lijkt te ontbreken. Bij gebruik van de Nummervoorziening door de  afzonderlijke onderwijsinstellingen zijn zij slechts 
deelverantwoordelijke voor hun eigen verwerking. In de visie van de AP is het niet mogelijk dat vele (honderden) 
verantwoordelijken gezamenlijk verantwoordelijke zijn voor dezelfde gegevensverwerking. Dit heeft de AP onder 
meer bepaald ten aanzien van het Landelijk Schakelpunt (voor uitwisseling van patiëntgegevens). Nu Kennisnet in 
het kader van de Nummervoorziening als enige partij verantwoordelijk is voor de inrichting van de ICT-
infrastructuur voor de uitgifte van het ECK iD, en daar bepalende besluiten kan nemen over de (inrichting van) de 
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29. In het Edu-K Platform zijn echter tevens de ketenpartners vertegenwoordigd die binnen 

de leermiddelenketen kwalificeren als bewerker. Gelet op onder andere het Convenant 
Privacy en Digitale Onderwijsmiddelen en de rolverdeling die daaruit voortvloeit, past het 
niet om de bewerkers een rol toe te bedelen in het nemen van bepalende besluiten over de 
gegevensverwerking. Het is daarom van belang te benadrukken dat de ketenpartners als 
bewerkers binnen het Edu-K Platform een adviserende rol vervullen en dat het de eigen 
verantwoordelijkheid is (en blijft) van de onderwijsinstelling om steeds na te gaan of de 
verstrekking van een attributenset in overeenstemming met de geldende wet- en 
regelgeving (waaronder de Wbp) geschiedt.21 
 

Risico: de bewerkers binnen de leermiddelenketen kunnen als onderdeel van het 
Edu-K Platform bij het vaststellen van het attributenbeleid invloed uitoefenen op 
bepalende besluiten over de gegevensverwerking.  

 
30. Naast het risico van (verschuiving van) de kwalificaties als verantwoordelijke en bewerker, 

bestaat de mogelijkheid dat de ketenpartners binnen het Edu-K Platform tegenstrijdige 
belangen hebben bij de (omvang) van de attributen die worden vastgelegd in het 
attributenbeleid. Dit kan ertoe leiden dat de gewenste balans zoals gevonden in het huidige 
attributenbeleid niet wordt bereikt door een impasse tussen de betrokken ketenpartners bij 
besluitvorming ten aanzien van de (herijking van) de attributenset. Door het vastleggen 
van een (eind)verantwoordelijkheid kan dit probleem worden beperkt. Deze 
verantwoordelijkheid zou bij de onderwijsinstellingen moeten liggen.  

 
Risico: de toekomst van (de inhoud van) het attributenbeleid kan onzeker zijn 
indien een impasse binnen het Edu-K Platform zou ontstaan.  

 
 Aandachtspunt 3: doelbinding en pseudonimisering 

 
31. De attributensets die in het attributenbeleid per proces binnen leermiddelenketen zijn 

vastgelegd, zijn beperkt tot de attributen die – in aanvulling op ECK iD – nodig zijn voor 
het op een werkbare en wenselijke wijze uitvoeren van het betreffende proces door 
ketenpartners. Per proces betreffen dit verschillende attributen, zoals blijkt uit het 
attributenbeleid. Met de verschillende attributensets wordt steeds hetzelfde ECK iD van 
de onderwijsdeelnemer verstrekt, zodat de onderwijsdeelnemer (gemakkelijker) herkend 
kan worden binnen de leermiddelenketen.  

                                                                                                                                                         
gegevensverwerking, bestaat ons inziens het risico dat Kennisnet wordt aangemerkt als systeem verantwoordelijke. 
21 Het belang van het alloceren en vastleggen van verantwoordelijkheden, zeker binnen een complexere 
samenwerking zoals de leermiddelenketen, wordt ook onderschreven door de Artikel 29 Werkgroep, zie Opinie 
1/2010.  
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32. Blijkens de toelichting op het wetsvoorstel wordt het ECK iD gegenereerd voor een 

specifiek doel, in dit geval de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen door de 
onderwijsdeelnemer.22 Indien het systeem voor het genereren van het ECK iD ingezet 
wordt voor een ander doel, dan is koppeling van de attributensets ten aanzien van één 
persoon die verkregen zijn voor die verschillende doeleinden niet mogelijk.23 De 
doelomschrijving waarvoor een verschillend ECK iD wordt gegenereerd is breed 
omschreven en komt bijvoorbeeld niet overeen met de verschillende processen binnen de 
leermiddelenketen.24 Alle processen binnen de leermiddelenketen vallen derhalve binnen 
hetzelfde doeleinde van toegang tot en gebruik van digitale leermiddelen. Het genereren 
van een verschillend ECK iD voor ieder proces binnen de leermiddelenketen zou 
overigens ook niet wenselijk zijn, omdat dat teniet doet aan het doel van de 
Nummerherkenning om matchingsproblematiek op te lossen. 
 

33. Het gevolg van het oplossen van de matchingsproblematiek middels het gebruik van 
éénzelfde ECK iD binnen de leermiddelenketen brengt ook met zich mee dat de 
attributensets die per proces worden verstrekt gemakkelijker kunnen worden gekoppeld. 
Hierdoor kunnen grotere gegevenssets ontstaan dan beoogd was per proces. Dit probleem 
wordt onderschreven door de PIA25 en in de toelichting op het wetsvoorstel26, waarbij 
datascheiding tussen enerzijds het ECK iD en anderzijds de NAW-gegevens nadat 
aflevering en betaling van de leermiddelen heeft plaatsgevonden, als maatregel wordt 
voorgesteld.  
 

34. De attributensets die zijn vastgesteld in het attributenbeleid bevatten attributen zoals “user 
iD”, voornaam, eerste letter achternaam, e-mailadres, “groep iD” en groepsnaam. Ook op 
basis van (de combinatie van) deze gegevens is het mogelijk om – ondanks de 
voornoemde datascheiding – de attributensets die verkregen zijn voor verschillende 
processen te koppelen. Hierdoor kan de beoogde dataminimalisatie, bijvoorbeeld bij een 
keuze voor het 0-scenario voor een bepaald proces, minder effectief blijken.  
 

Risico: op basis van de attributen die zijn opgenomen in de vastgestelde 
attributensets is koppeling mogelijk, ook als door ketenpartners het ECK iD is 
gescheiden van de attributenset.  

                                                 
22 Memorie van Toelichting, pagina 10.  
23 Memorie van Toelichting, pagina 2.  
24 De processen binnen de leermiddelenketen worden in de verschillende documentatie ook aangeduid als 
“doeleinde”. Dit kan voor verwarring zorgen in relatie tot de doeleinden waarvoor verschillende ECK iDs worden 
gegenereerd. Dergelijke verwarring lijkt ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens te zijn ontstaan (Advies wetsvoorstel 
pseudonimisering van 8 november 2016, z2016-14321, p. 4) 
25 Paragraaf 4.2, pagina 42 van de PBLQ – Privacy Impact Assessment Nummervoorziening in de leermiddelenketen 
van 25 mei 2015.  
26 Toelichting bij wetsvoorstel, pagina 16. 
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35. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat, indien een ketenpartner in het kader van een ander 

doeleinde dezelfde gegevens van een onderwijsdeelnemer ontvangt, een koppeling kan 
worden gelegd tussen de attributensets die zijn verkregen voor deze verschillende 
doeleinden. Het effect van het generen van een verschillend ECK iD voor verschillende 
doeleinden kan op deze wijze sterk verminderd worden.   
 

Beschrijf welke stappen worden geadviseerd en welke punten moeten worden geadresseerd in Edu-K om de 
omgang met attributen in de toekomst nog verder aan te scherpen 
 

36. Naar aanleiding van de aandachtspunten die in het kader van de voorgaande vraag zijn 
geconstateerd hebben wij de volgende aanbevelingen voor het Edu-K: 
 
a. Vastleggen van de verantwoordelijkheden.  We raden aan om binnen het Edu-K 

Platform, alsmede naar de onderwijsinstellingen, te benadrukken dat de afzonderlijke 
onderwijsinstellingen verantwoordelijke zijn voor de eigen gegevensverwerking 
binnen de leermiddelenketen en dat de bewerkers binnen de leermiddelenketen geen 
beslissende zeggenschap hebben over de overkoepelende (inrichting van de) ICT 
Infrastructuur voor de ECK iD uitgifte en het attributenbeleid; 
 

b. Beleid voor evaluatie van het attributenbeleid. Om de toekomst van het 
attributenbeleid te waarborgen dient een beleid te worden opgesteld ten aanzien van 
het evalueren en aanpassen van het attributenbeleid. Hierbij is de verdeling van 
verantwoordelijkheid (zie aanbeveling a) van belang. Bij het evalueren kan worden 
meegenomen of er – in het kader van de dataminimalisatie – een maximum 
attributenset dient te worden vastgesteld (al dan niet met de mogelijkheid voor 
onderwijsinstellingen om daarvan gemotiveerd af te wijken); 

 
c. Vastleggen van de maatregelen ten aanzien van de verkregen attributensets. De 

onderwijsinstellingen dienen aan de overige ketenpartners op te leggen dat zij de 
maatregelen implementeren die van belang zijn om de beoogde doelen van 
dataminimalisatie en beperken van privacy risico’s van onderwijsdeelnemers te 
beperken. Dit betreft bijvoorbeeld de datascheiding bij de ketenpartners en afspraken 
over bewaartermijnen van de attributensets. Deze afspraken zouden bijvoorbeeld in 
de model bewerkersovereenkomst bij het Convenant Privacy en Digitale 
Onderwijsmiddelen kunnen worden opgenomen. 

 
Speciale aandacht verdient in dit kader het retentiebeleid van Kennisnet bij de uitgifte 
van het ECK iD. Hier moet worden voorkomen dat (bijvoorbeeld bij een datalek) 
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een koppeling kan worden gemaakt tussen het ECK iD en het BSN van de 
onderwijsdeelnemer. 
 

Aanvullende (algemene) bevindingen  
 

37. De Nummervoorziening en het attributenbeleid als onderdeel daarvan beoogt 
verschillende aspecten binnen de leermiddelenketen te adresseren. Hoofdzakelijk voorziet 
de Nummervoorziening in een oplossing voor de matchingsproblematiek en de 
bovenmatige gegevensverwerking in dat kader. Daarnaast wordt ook dataminimalisatie 
nagestreefd, onder meer (met name) gelet op de veelal kwetsbare positie van 
(minderjarige) leerlingen. In dat kader is de “stip op horizon” het 0-scenario.  
 

38. In dat kader moet er voor gewaakt worden dat het belang van de leerlingen bij de 
voordelen die behaald kunnen worden met de mogelijkheden die digitale leermiddelen 
bieden niet uit het oog verloren raken bij de wens van dataminimalisatie.  
 
Conclusie  
 

39. Wij komen tot de conclusie tot dat het attributenbeleid in samenhang met het gebruik van 
het ECK iD, verschillende verbeteringen teweeg kan brengen ten aanzien van de 
verwerking van persoonsgegevens binnen de leermiddelensector en daarmee een goed 
startpunt biedt voor een standaard ten aanzien van de verstrekking van attributen binnen 
de leermiddelenketen. Wel zijn er een aantal aandachtspunten die dienen te worden 
geadresseerd, waarvoor wij aanbevelingen hebben aangedragen. Wij vatten hierna kort de 
gronden van onze conclusie samen:  
 
Verbeterpunten van het attributenbeleid ten opzichte van de huidige situatie: 
- Dataminimalisatie; 
- Standaardisatie;  
- Juistheid van de attributen. 
 
Aandachtspunten en risico’s ten aanzien van het attributenbeleid: 
- Minimale attributenset. Risico: dataminimalisatie mogelijk niet wordt bereikt; 
- Verantwoordelijkheden. Risico: bewerkers nemen mogelijk bepalende besluiten over 

de gegevensverwerking en mogelijk onzekere toekomst voor het attributenbeleid 
door een impasse tussen ketenpartners; 

- Doelbinding en pseudonimisering. Risico: koppeling tussen attributensets. 
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Aanbevelingen: 
- Vastleggen van de verantwoordelijkheden; 
- Beleid voor evaluatie van het attributenbeleid; 
- Vastleggen van maatregelen ten aanzien van de verkregen attributensets. 

 
 
 


