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De nummervoorziening zorgt ervoor dat betekenisloze identificatienummers (ECK IDs) uitgewisseld kunnen 
worden binnen de onderwijsketen, zonder dat er persoonsgegevens van leerlingen gedeeld worden met en 
tussen partijen in de leermiddelenketen. Kennisnet heeft vanuit het Doorbraakproject Onderwijs & ICT de 
opdracht gekregen de nummervoorziening te ontwikkelen en te realiseren. Producenten van 
leerlingenadministratiesystemen, distributeurs en uitgeverijen moeten hun software en systemen allemaal zo 
gaan inrichten dat zij conform de gekozen systematiek het pseudoniem kunnen gaan gebruiken. Hierbij horen ook 
technische voorschriften met betrekking tot informatiebeveiliging. 
 
Parallel hieraan ontwikkelen ketenpartijen gezamenlijk onder Edustandaard het Certificeringsschema 
informatiebeveiliging en privacy ROSA. Met het Certificeringsschema kunnen organisaties die ict-diensten leveren 
binnen het onderwijsdomein worden getoetst op basis van een gezamenlijk opgesteld 'normenkader' dat wordt 
beheerd binnen Edustandaard. Het Certificeringsschema schrijft een classificatie voor op beschikbaarheid, 
integriteit en vertrouwelijkheid, en schrijft vervolgens de minimale maatregelen voor die volgen uit deze 
classificatie. 
 
Ketenpartijen hebben verheldering gevraagd over het volgende: 

• Hoe verhouden de technische voorschriften van de nummervoorziening en het Certificeringsschema zich 
tot elkaar? 

• Het Certificeringsschema lijkt een onzekere factor bij het bepalen van de impact van de 
nummervoorziening. Welke aanvullende eisen worden in het Certificeringsschema gesteld? 

 
Deze memo beschrijft hoe de technische voorschriften van de Nummervoorziening zich verhouden met de 
maatregelen in het Certificeringsschema. Hierdoor zijn ketenpartijen in staat om een impactanalyse te maken van 
de implementatie van de nummervoorziening, waarbij ze op gepaste wijze rekening houden met het 
Certificeringsschema. 

1. Maatregelen nummervoorziening 
 
De nummervoorziening kent een document ‘principes en processen’, waar gestructureerd per processtap 
beschreven is welke maatregelen getroffen dienen te worden. De maatregelen verwijzen naar onderliggende 
technische voorschriften, hiervan zijn er acht opgenomen in een document ‘technische voorschriften’.  
 
Er zijn in principe twee typen systemen waar maatregelen en technische voorschriften voor zijn beschreven: 

• Leerlingadministratiesystemen: deze spelen een actieve rol in het aanmaken van ECK IDs en kunnen in 
principe afgesloten worden van de nummervoorziening bij het niet voldoen aan de voorschriften. 

• Overige ketensystemen: de wisselen op basis van het ECK ID gegevens uit en geen directe koppeling 
kennen met de nummervoorziening 

 
De maatregelen voor leerlingadministratiesystemen worden getoetst als onderdeel van het kwalificatieproces voor 
aansluiting van het leerlingadministratiesysteem op de nummervoorziening. De maatregelen voor overige 
ketensystemen zijn toegevoegd ter informatie. Het Certificeringsschema zelf maakt geen onderdeel uit van het 
kwalificatieproces, zolang het nog in concept is. 
 
In het volgende overzicht is gemarkeerd (grijs, dikgedrukt) welke maatregelen van processtappen en welke 
technische voorschriften ook in het Certificeringsschema voorkomen. De andere maatregelen en voorschriften 
zijn inherent aan het gebruik van de nummervoorziening of specifiek voor de nummervoorziening. 
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Processtappen aanvraag ECK ID Processtappen gebruik van ECK ID  Technische voorschriften 
1 Verwerken aanmelding  1 Openen ELO/Portaal door leerling 1 ECK ID voor docenten 
2 Bevestigen sector/keten  2 Inlog door leerling   2 1e niveau hashing ECK ID 
3 Aanroep client nummervoorz. 3 Ophalen ECK ID   3 Toepassen EduKoppeling 
4 Hashing invoer  4 (optioneel) federatieve authenticatie 4 Hashing nummervoorziening 
5 Aanroep nummervoorziening 5 Leerling is ingelogd   5 Opslag ECK ID administratie 
6 Samenstelling ECK ID  6 Leerling klikt op link in ELO/Portaal 6 Opslag ECK ID ketenpartij 
7 Terugsturen retourbericht 7 Gegevens verstuurd naar ketenpartner 7 Toepassen TLS door LAS 
8 Client stuurt ECK ID door 8 Controle gehashte/encrypte ECK ID 8 Toepassen TLS ketenpartner 
9 Aanmaken lokale account 9 Opslag ECK ID  
10 Opslag ECK ID  10 Leerling krijgt toegang 
 
De gemarkeerde maatregelen gaan over de volgende drie onderwerpen: 

• Beveiliging van verbindingen tussen nummervoorziening client en leerlingadministratie  
• Beveiliging van verbindingen tussen de nummervoorziening client en nummervoorziening  
• Opslag van het ECK ID 

 
Het Certificeringsschema kent voorschriften op deze onderwerpen, en waar van toepassing zijn deze in lijn met 
hetgeen is gesteld in de maatregelen van de nummervoorziening. De nummervoorziening geeft bij één technisch 
voorschrift een specifiekere invulling, namelijk door het gebruik van ‘Edukoppeling 1.2’ voor te schrijven. Het 
Certificeringsschema stelt een beveiligde verbinding als maatregel, maar laat een nadere invulling vooralsnog vrij. 
Daardoor kun je door de implementatie van deze maatregel bij de implementatie van de nummervoorziening wel 
voldoen aan het Certificeringsschema, maar niet andersom. Op dit punt is het technisch voorschrift van de 
nummervoorziening strenger dan het Certificeringsschema is. 

2. Status Certificeringsschema 
 
Het Certificeringsschema kent een huidige definitieve versie 1.1, welke vervangen wordt door een nieuwe versie 
2.0. Deze vervanging zorgt ervoor dat de nauwe focus van versie 1.1 op SaaS-leveranciers wordt uitgebreid naar 
ketenpartijen in het onderwijs in de volle breedte. Daarmee is versie 1.1 in principe achterhaald en dient deze niet 
meer toegepast te worden. 
 
Versie 2.0 van het Certificeringsschema is op het moment van schrijven nog in conceptfase, omdat ketenpartijen 
nog enkele verbeteringen willen doorvoeren voordat ze hem definitief maken. Daarom staat in de maatregelen 
van de nummervoorziening ook de volgende tekst: 
 

Het is de intentie om de projectspecifieke maatregelen te vervangen door bredere kaders zoals Edukoppeling 
en het Certificeringsschema, zodra deze voldoende compleet en volwassen zijn.  

 
Met andere woorden, pas wanneer het Certificeringsschema definitief is, wordt dit als breder kader gebruikt. Tot 
die tijd gelden in principe alleen de projectspecifieke maatregelen van de nummervoorziening zelf. Omdat het 
Certificeringsschema wel definitief gaat worden (volgens de huidige planning begin 2017) is het wel nuttig om hier 
alvast naar te kijken. Om de impact van de implementatie nummervoorziening volledig te kunnen overzien, is het 
goed om inzichtelijk te maken welke aanvullende maatregelen er uit het toepassen van het Certificeringsschema 
voortkomen.  

3. Onderdelen Certificeringsschema 
 
Het Certificeringsschema bestaat hoofdzakelijk uit twee onderdelen: 

• Het doen van een classificatie van een systeem op beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV) 
• Het uitvoeren van een set maatregelen op basis van de BIV-classificatie 

 
Het toepassingsgebied van het Certificeringsschema is breder dan die van de nummervoorziening. De scope van 
de nummervoorziening is namelijk alleen de opslag en uitwisseling van het ECK-ID.  
 
Om bovenstaande vergelijking van maatregelen te maken is ter indicatie een beperkte BIV-classificatie 
uitgevoerd. De nummervoorziening stelt geen beschikbaarheidseisen voor aangesloten systemen. De 
beschikbaarheidseisen volgen vanuit de gebruikers van het systeem, niet vanuit de nummervoorziening. 
Daarmee komt de BIV-classificatie vanuit de nummervoorziening gezien op onbekend-2-2.  De bijbehorende 
maatregelen zijn te vinden op de website van Edustandaard, in het ‘toetsingskader’: 
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/certificeringsschema/2.0/ 
 
Er zijn maatregelen in het Certificeringsschema die, onder andere op basis van terugkoppeling vanuit 
ketenpartijen en de nummervoorziening, verbeterd gaan worden. Specifiek voorbeeld daarvan is de beschrijving 
van encryptie/hashing standaarden. Daarin gaat het Certificeringsschema de maatregelen van de 
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nummervoorziening volgen. Op deze manier blijft het Certificeringsschema in lijn met voorschriften vanuit de 
praktijk. De verbetering van deze maatregel is reeds in de roadmap van het Certificeringsschema opgenomen. 
 
De nummervoorziening zal tijdens het aansluitproces van leerlingadministraties een kwalificatietest uitvoeren, 
waarin de implementatie van de maatregelen wordt nagegaan. Er is niet een dergelijke test vanuit de 
nummervoorziening voor systemen van andere ketenpartijen die het ECK ID gaan verwerken. Als het 
Certificeringsschema 2.0 definitief is, zijn deze partijen echter wel degelijk gehouden aan de maatregelen vanuit 
de BIV-classificatie zoals opgenomen in het Certificeringsschema. Ter indicatie zijn in de genoemde documenten 
van de nummervoorziening al een indicatieve reeks maatregelen en voorschriften opgenomen.  

4. Conclusie/samenhang 
 
Schematisch kan de samenhang op twee manieren weergegeven worden: 
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Er is dus gedeeltelijke overlap; een klein deel van de eisen van het Certificeringsschema overlapt met ruim de 
helft van de eisen vanuit de nummervoorziening. Er is één technisch voorschrift waar de nummervoorziening een 
specifiekere invulling geeft aan een eis vanuit het Certificeringsschema. Er zijn eisen die specifiek zijn voor de 
nummervoorziening en er zijn eisen die specifiek zijn voor het Certificeringsschema. Het Certificeringsschema 
stelt aanvullende eisen ten aanzien van fysieke beveiliging, OTAP, zonering, backup/restore, maatregelen tegen 
kwetsbaarheden, logging/auditing en proces. Deze zijn per niveau voor beschikbaarheid, integriteit en 
vertrouwelijkheid uitgewerkt, zodat bij BIV-classificatie duidelijk is welke van toepassing zijn. 

5. Veelgestelde vragen 
 
Wanneer ik de nummervoorziening en/of het ECK ID wil gebruiken, moet ik dan voldoen aan het 
Certificeringsschema? 
 

Nee, totdat het Certificeringsschema definitief is hoef je hier niet aan te voldoen. Het is raadzaam om 
vóór die tijd naar het Certificeringsschema te kijken omdat Edu-K dit als een wenselijke ontwikkeling 
heeft geduid. Eventuele terugkoppeling is zeker welkom. Meer details en uitleg kun je vinden op: 
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/certificeringsschema/2.0/ 

 
Wat betekent dan ‘voldoen aan het Certificeringsschema’? 
 

Er wordt in eerste instantie verwacht dat je zelf een BIV-classificatie doet, en op basis daarvan bepaalt 
welke beveiligingsmaatregelen je toe moet passen, zodat je transparantie kan bieden of/ hoe je voldoet 
aan de minimale beveiligingsmaatregelen in het Certificeringsschema.  

 
Als ik aan ISO 27001 voldoe, voldoe ik dan aan de eisen in het Certificeringsschema/nummervoorziening? 
 

Niet per definitie, zowel het Certificeringsschema als de nummervoorziening kennen een specifiekere 
invulling van beveiligingseisen. Deze moet je expliciet toetsen en volgen niet noodzakelijk uit ISO 27001. 

 
Als ik aan de maatregelen in de nummervoorziening doe, voldoe ik dan aan de eisen van het 
Certificeringsschema en ISO 27001? 
 
 Nee, het Certificeringsschema en ISO 27001 kennen meer eisen en een bredere scope. 
 
De nummervoorziening is zelf natuurlijk ook een dienst van een ketenpartij. Zijn de beveiligingsmaatregelen van 
de nummervoorziening zélf getoetst aan het Certificeringsschema? 
 

Nog niet, deze toets staat wel op de planning. Zowel de nummervoorziening als het Certificeringsschema 
kunnen hierdoor verbeterd worden. 
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