
 

 

 

 
 

Memo  

 

Aan  Private en publieke partijen in de educatieve keten 

   

Van  Programmamanager Implementatie Nummervoorziening 

   

Datum  12 juli 2016 

   

Onderwerp  Programmaplan Implementatie Nummervoorziening 
 

 

 

 

1. Inleiding 

Als bijlage treft u het Programmaplan Implementatie Nummervoorziening versie 1.0 aan. Dit memo beschrijft het 

doorlopen proces, de aandachtspunten die door de deelnemers in Edu-K zijn meegegeven bij het plan en 

instemming van Edu-K met het implementatieplan nummervoorziening versie 1.0. 

 

2. Toelichting 

Doorlopen proces 

De afgelopen maanden is door publieke en private partijen in de leermiddelenketen hard gewerkt om met elkaar 

een Programmaplan Implementatie Nummervoorziening op te stellen. In het kader van het proces om tot het 

bijgevoegde plan te komen, zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- Februari – maart: individuele gesprekken met alle betrokken ketenpartners door de 

programmamanager om de belangrijkste aandachtspunten en implementatie-uitdagingen te 

bespreken; 

- Maart: twee tactische overleggen op 7 maart en 11 maart voor respectievelijk het PO en het VO/ 

MBO, waarin de ketenpartijen uit de leermiddelenketen het programma Implementatie 

Nummervoorziening op hoofdlijnen hebben besproken. Tevens zijn tijdens deze overleggen 

afspraken gemaakt over het proces om tot een gedragen programmaplan te komen; 

- Maart: opstellen geannoteerde inhoudsopgave programmaplan en uitwerken eerste hoofdstukken; 

- April: twee tactische overleggen op 4 en 7 april, waarin de geannoteerde inhoudsopgave en de 

eerste uitgewerkte hoofdstukken van het Programmaplan Implementatie Nummervoorziening zijn 

besproken. Op 13 april is het proces om te komen tot het Programmaplan toegelicht aan het Edu-K 

Platform en zijn de belangrijkste knelpunten besproken. Tevens is een eerste bijeenkomst met 

onderwijsinstellingen en leveranciers uit het VO en MBO gehouden om de usecases uit te werken. 

Ook is het programma(plan) door de programmamanager toegelicht tijdens een bijeenkomst van het 

Forum Digitalisering van de GEU. 

- Mei: verder uitwerken programmaplan en twee tactische overleggen om het plan inhoudelijk te 

bespreken. Tevens is begin mei een kick-off bijeenkomst georganiseerd voor LAS-leveranciers en 

heeft de programmamanager eind mei het programma(plan) toegelicht tijdens een bijeenkomst van 

het VDOD bestuur. Eind mei heeft ook een tweede bijeenkomst met onderwijsinstellingen en 

leveranciers uit het VO en MBO plaatsgevonden om de usecases verder uit te werken. Op 27 mei is 

versie 0.8 van het programmaplan toegestuurd aan alle leden van de Tactische overleggen met 

verzoek om reactie. 

- Juni: begin juni is op basis van de reacties van de leden van de Tactische overleggen versie 1.0 

van het Programmaplan Implementatie Nummervoorziening opgesteld. Deze versie is ook nog 

besproken in de Tactische overleggen van 13 en 16 juni en ter goedkeuring voorgelegd aan het 

Edu-K Platform van 22 juni.  
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Tijdens het Edu-K overleg op 22 juni heeft de programmamanager Implementatie Nummervoorziening het 

Programmaplan Implementatie Nummervoorziening en de belangrijkste aandachtspunten toegelicht. 

 

Status (besluitvorming over) huidige plan 

In het kader van de gevraagde goedkeuring voor het bijgevoegde Programmaplan Implementatie 

Nummervoorziening is het belangrijk hier een opmerking te maken over de status van het plan en het gevraagde 

besluit. Het voorliggende plan is tot stand gekomen op basis van de huidige kennis en situatie in de 

leermiddelenketen in nauwe samenwerking tussen publieke en private partners. In het plan zijn diverse resultaten 

opgenomen, die van invloed kunnen zijn op de implementatie en de planning. Een voorbeeld daarvan zijn de 

impactanalyses die alle ketenpartners moeten gaan opstellen, waaruit de impact van de invoering van de 

nummervoorziening blijkt voor de eigen systemen, organisatie en bijkomende kosten. Op basis van deze 

impactanalyses zal opnieuw naar het plan worden gekeken en zal de check worden gedaan of de voorgenomen 

werkzaamheden en planning nog realistisch zijn. Andere voorbeelden zijn het onderzoek naar de reikwijdte van 

het ECK iD en de usecases. In elke fase worden dus resultaten opgeleverd en activiteiten uitgevoerd, die 

aanvullende inzichten (kunnen) opleveren voor de implementatie. Deze aanvullende inzichten kunnen mogelijk 

leiden tot aanpassingen in het plan, waarover de tactische overleggen en Edu-K dan moeten besluiten.  

 

Om aan bovenstaande dynamiek tegemoet te komen, zijn in het plan een aantal go-no go momenten 

opgenomen, waarop opnieuw naar het Programmaplan Implementatie Nummervoorziening wordt gekeken. 

Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende go-no go momenten: 

 Oktober 2016: na inzicht in de uitkomsten van de impactanalyses, usecases en reikwijdte onderzoek; 

 December 2016: na afronding van de voorbereidingsfase; 

 April 2017: na aanpassing systemen voorloopgroep en uitvoering ketentesten; 

 December 2017: na afronding van de eerste gecontroleerde uitrol en bijbehorende evaluatie en audit; 

 April 2018: na aanpassing systemen en uitvoering ketentesten. 

 

Tijdens deze go – no go momenten wordt besloten of we doorgaan met de uitvoering van het vastgestelde 

programmaplan of dat bijstelling nodig is. 

 

Kostenaspect implementatie nummervoorziening 

In de tactische overleggen is (met name van de kant van de VDOD) ook het kostenaspect van de implementatie 

aan de orde geweest, mede in relatie tot de totale ontwikkelagenda van leveranciers. Dit punt wordt apart 

geagendeerd binnen Edu-K, omdat dit niet specifiek geldt voor de nummervoorziening alleen, maar eigenlijk 

breder ligt. Daarom wordt de discussie rond het kostenaspect buiten de scope van dit Programmaplan 

Implementatie Nummervoorziening gehouden, maar wel apart besproken door de partijen binnen Edu-K. 

 

3. Aandachtspunten tactische overleggen 

In aanvulling op bovenstaande zijn in de tactische overleggen Toegang tot leermateriaal een aantal 

aandachtspunten benoemd bij versie 1.0 van het implementatieplan. Hieronder zijn de belangrijkste 

aandachtspunten opgenomen, evenals de manier waarop deze door het programmateam worden opgepakt (geel 

gearceerd). Deze aandachtspunten zijn op 22 juni in Edu-K besproken. 
 

1) Scope van de implementatie in relatie tot definitie ‘digitale leermiddelen’ 

Een belangrijk aandachtspunt betreft de scope van de implementatie van het ECK iD in relatie tot de definitie van 

het begrip ‘digitale leermiddelen’. In paragraaf 2.3 van het Programmaplan Implementatie Nummervoorziening 

wordt de scope/begrenzing beschreven. Tegelijkertijd wordt in hoofdstuk 1 verwezen naar de definities die zijn 

opgenomen in het Privacy Convenant. Deze scope en definities geven volgens sommige leden van de Tactische 

overleggen nog onvoldoende scherp aan in welke situaties het ECK iD nu wel en niet geïmplementeerd gaat 

worden en welke partijen dit betreft.  

 

De scope van de implementatie wordt bepaald door de usecases die we vanuit het programma willen 

ondersteunen. In de bijlage van het Programmaplan Implementatie Nummervoorziening is een aantal usecases 

op hoofdlijnen beschreven die met scholen en private ketenpartners tot nu toe zijn opgesteld om een goed beeld 
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te krijgen van de variëteit/diversiteit waarin het pseudoniem gebruikt moet kunnen worden. Vooralsnog zijn twee 

usecasebijeenkomsten georganiseerd binnen het VO en MBO.  

 

Er is afgesproken dat vrijdag 24 juni de usecases uit het VO/MBO en de usecases uit het PO (gebaseerd op 

reeds beschikbare documentatie) aan alle leden van het Tactisch Overleg ter review worden toegestuurd. Alle 

partners wordt gevraagd om binnen een week hierop te reageren. Op basis van de reacties zullen nieuwe versies 

van de usecases worden opgesteld.  

 

2) Nul-scenario en attributenbeleid 

In de Tactische Overleggen is uitgebreid gesproken over het publieke kader ten aanzien van het attributenbeleid. 

De private partijen hebben aangegeven dat het niet mogelijk is om alle scholen individueel te laten kiezen met 

welke attributen zij willen werken. Het voorstel was om een vaste set attributen af te spreken, die dan voor alle 

scholen geldt. Dit voorstel is besproken binnen Edu-K. Daar is voorgesteld om naast een vaste attributenset ook 

het nul-scenario (alleen het ECK iD) te faciliteren. Dat betekent dat een school kan kiezen voor het nul-scenario 

of de vaste attributenset. Dit is ook op die manier opgenomen in het Programmaplan.  

 

Bij de bespreking van het Programmaplan in de Tactische Overleggen bleek nog onduidelijkheid te bestaan over 

de wijze waarop het nul-scenario zou kunnen werken en of er überhaupt scholen zijn die hier behoefte aan 

hebben. Tevens is aangegeven dat het attributenbeleid en de vaste attributenset bepalend zijn voor de 

impactanalyses die private partijen moeten doen. Daarom moet zo snel mogelijk helderheid komen over de 

werking van het nul-scenario, het attributenbeleid en (het werken met) de vaste attributenset. Het bepalen van het 

attributenbeleid en de attributenset is weer deels afhankelijk van de usecases die we willen ondersteunen. 

 

Er is afgesproken dat we vanuit het programma tijdig een notitie opleveren over de wijze waarop het nul-scenario 

moet gaan werken en de wijze waarop we met attributen om willen gaan en de vaste attributenset. Tevens wordt 

een gesprek georganiseerd tussen de PO-raad, het programmamanagement en een schoolbestuur dat heeft 

aangegeven het nul-scenario te willen implementeren om een beter beeld te krijgen van de behoefte aan het nul-

scenario. 

 

3) Samenhang met andere trajecten (o.a. certificeringsschema, UWLR, privacy convenant) 

In de Tactische Overleggen is extra aandacht gevraagd voor de samenhang van de implementatie van de 

nummervoorziening met een aantal andere trajecten, waaronder de activiteiten die plaatsvinden binnen de 

Werkgroep Continuïteit en beveiliging en de implementatie van de UWLR standaard. Partijen geven aan niet altijd 

meer goed zicht te hebben op de afhankelijkheden en onderlinge samenhang. Een voorbeeld hiervan is de 

‘mapping’ van de afspraken die we binnen het Implementatieprogramma maken op de afspraken die binnen de 

Werkgroep Continuïteit en beveiliging worden gemaakt. 

 

Er is afgesproken dat we als onderdeel van het implementatie programma deze samenhang verder uitwerken en 

ervoor zorgen dat afspraken consistent zijn met elkaar. 

 

4) PGN kan niet worden gebruikt als basis voor het ECK iD 

In hoofdstuk 7 is als risico opgenomen dat ‘de politiek niet akkoord gaat met het gebruik van het BSN/PGN als 

basis voor het pseudoniem, terwijl al wel investeringen zijn gedaan door private partijen in aanpassingen van de 

systemen’. Er zijn alternatieven om zonder BSN/PGN ook te kunnen werken met een persistent pseudoniem. Het 

Tactisch Overleg heeft extra aandacht gevraagd voor het snel uitwerken van deze alternatieven, zodat deze 

beschikbaar en helder zijn en kunnen worden meegenomen bij de impactanalyses die ketenpartners moeten 

gaan opstellen. 

 

Er is afgesproken om de alternatieven voor het ECK iD tijdig beschikbaar te hebben om deze alternatieven mee 

te kunnen nemen in de impactanalyses. 
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5) Planning wetgevingstraject in relatie tot planning implementatie 

Het wetgevingstraject is nog niet afgerond als we al wel starten met de eerste gecontroleerde uitrol van het ECK 

iD. Aandachtspunt daarbij is de vraag of we al wel met het ECK iD mogen starten zonder formele aanpassing van 

de wet of dat we tijdelijk met een ander iD moeten gaan werken. Als dit laatste het geval is, zal sprake zijn van 

een tussentijdse migratie, waarvan ook de impact moet worden bepaald (waaronder de extra kosten voor 

marktpartijen). 

 

Er is afgesproken om voor september helderheid te hebben over de mogelijkheden om al te starten met het ECK 

iD zonder formele aanpassing van de wet en mogelijke tussentijdse scenario’s. 

 

6) Commitment en deelname alle partijen 

Er is extra aandacht gevraagd voor de sturing op commitment en deelname van alle ketenpartners aan het 

implementatietraject. Het gebruik van het ECK iD is niet wettelijk verplicht. De verwachting van de leden van het 

Tactisch Overleg is dat er partijen zullen zijn, die het ECK iD (vooralsnog) niet gaan implementeren. Als gevolg 

daarvan zullen ook twee regimes ondersteund moeten blijven worden (met en zonder ECK iD). Dit leidt voor de 

partijen die wel meedoen tot extra kosten. Het is dus van groot belang dat alle partijen mee gaan doen en dat we 

een sturingsinstrumentarium ontwikkelen vanuit het programma om hierop te sturen en partijen daartoe te 

bewegen. 

 

Het sturen op commitment en deelname van alle partijen is onderdeel van het implementatieprogramma. Er zal 

extra aandacht worden besteed aan de rol die scholen hierbij kunnen vervullen door de eisen die zij stellen aan 

hun leveranciers. 

 

7) Ambitieuze planning en bemensing programma(bureau) 

De Tactische Overleggen hebben extra aandacht gevraagd voor de planning van de implementatie. De planning 

is haalbaar, maar wel ambitieus. De in het plan genoemde activiteit rond het maken van testafspraken met LAS-

leveranciers loopt bijvoorbeeld al achter op planning. Het wel of niet halen van de planning is vooral afhankelijk 

van het beschikbaar zijn van voldoende capaciteit binnen het programmabureau en bij de verschillende 

ketenpartners om alle in het plan genoemde activiteiten tijdig uit te kunnen voeren. De leden van het Tactisch 

Overleg hebben aangegeven dat er ook strak moet worden gestuurd op alle ketenpartners dat zij tijdig hun acties 

uitvoeren en dat deadlines worden gehaald. De leden van het Tactisch Overleg hebben hier hun eigen 

verantwoordelijkheid, maar hebben aangegeven hierin ondersteund te willen worden door het programmabureau. 

Hiervoor is volgens hen meer capaciteit nodig, dan nu in het programmaplan is opgenomen. Tevens geven zij 

aan dat ook ketenpartners hier capaciteit voor moeten gaan reserveren. Vanuit het programmabureau moet goed 

worden aangegeven wat wanneer van welke ketenpartners wordt verwacht, zodat de inzet van capaciteit ook 

goed voorbereid en gemanaged kan worden. 

 

Er is afgesproken dat opnieuw naar de gewenste capaciteit in het programmabureau wordt gekeken en dat in de 

detailplannen die op basis van het Programmaplan Implementatie Nummervoorziening opgesteld gaan worden, 

meer in detail wordt aangegeven wat wanneer van welke ketenpartners wordt verwacht. 

  

8) Kritieke pad 

Er is extra aandacht gevraagd voor het kritieke pad in de planning. Dit kritieke pad op de korte termijn heeft 

betrekking op het opstellen en vaststellen van de usecases, het onderzoek naar de reikwijdte van het 

pseudoniem, het uitwerken van het attributenbeleid en het uitvoeren van de impactanalyses. 

 

Er is afgesproken hard te sturen op het genoemde kritieke pad. 

 

4. Bespreking Edu-K 22 juni 2016 

Uit het conceptverslag Edu-K 22 juni 2016: ‘De vergadering stelt het implementatieplan nummervoorziening vast. 

Hiermee geeft zij akkoord op de stappen die nodig zijn om tot het gewenste doel te komen en kunnen partijen 

elkaar hierop aanspreken. In oktober staat de volgende stap gepland, wanneer er meer zicht is op de financiële 

implicaties. De vraag over financiering en de wijze waarop commitment wordt verkregen komen dan ook op de 

agenda.’ 


