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1 Aanleiding 

1.1 Context  
Om gepersonaliseerd leren met ict in het onderwijs te laten slagen, is het cruciaal dat leraar, leerling en andere 
betrokkenen snel, eenvoudig en veilig toegang hebben tot alle benodigde leerbronnen. Ook is het nodig dat het 
gebruik van leerbronnen goed verloopt, inclusief het uitwisselen van leerresultaten, gegevens over het leerproces 
en profielgegevens, alsmede het beheren van licenties. Daarbij moet de gebruiker kunnen vertrouwen op 
afspraken die alle in de keten betrokken partijen hebben gemaakt over wie op welk moment welke gegevens mag 
gebruiken en met welk doel, alsook op de afspraken die partijen hebben gemaakt omtrent de beveiliging van die 
gegevens. Deze wensen en randvoorwaarden vragen om een goed afsprakenstelsel voor identificatie, 
authenticatie en autorisatie (IAA) inclusief een aantal generiek toepasbare voorzieningen en een gedegen 
governance structuur. Een dergelijk IAA-stelsel fungeert als opstap naar het landelijke eID-stelsel. 
 
Er bestaan inmiddels verschillende voorzieningen voor IAA, deels publiek, deels privaat, welke (samen met 
afspraken die hierover gemaakt worden) in principe al de eerste invulling van een IAA-stelsel vormen. Aan de 
publieke zijde betreft dat de Kennisnetfederatie, Entree en SURFconext. Aan de private zijde de voorzieningen 
van Stichting Basispoort (PO), Stichting Beter Digitaal Leren en Stichting EduIx (beide VO) en daarnaast nog 
diverse leveranciers specifieke oplossingen die voor toegang tot applicaties worden gehanteerd. Verder wordt er 
op diverse plekken verkend hoe toekomstige dienstverlening er op dit vlak uit kan zien, door Kennisnet, in 
programma’s als iECK en SION en door gremia als Edustandaard.  
 
In roadmapfase II van het Doorbraakproject Onderwijs en ict is in een publiek-private tafel Toegang ingericht. Het 
ging aan deze tafel om het bepalen van een wenselijk eindbeeld van de benodigde infrastructuur voor 
identificatie, authenticatie en autorisatie van digitaal leermateriaal, zowel in voorzieningen als in governance. 
Door het vergelijken van dit wensbeeld met de huidige situatie is gekeken welke stappen en roadmap gewenst 
zijn. De uitgangspunten en architectuur die in SION zijn ontwikkeld voor IAA zijn daarbij als vertrekpunt genomen. 
 
Om een doorbraak op dit thema te bereiken heeft de tafel Toegang geadviseerd om – als eerste stap naar een 
IAA-stelsel voor het onderwijs – te gaan werken met een unieke en persistente onderwijsidentiteit voor leerlingen 
en docenten en hiervoor een nummervoorziening, als onderdeel van een centrale vertrouwensfunctie, in te 
richten. Een unieke en persistente identiteit draagt bij aan: 
• het oplossen van matchingsvraagstukken bij het gebruik van verschillende identiteiten; 
• het reduceren c.q. voorkomen van verlies van onderwijstijd door problemen met identiteiten;  
• betere privacy waarborgen door gebruik van een minimale set persoonskenmerken in de keten; 
• het bieden van continuïteit voor de gebruiker bij overstap tussen scholen c.q. IAA-voorzieningen; 
• het faciliteren van een doorlopende leerlijn bij de overstap tussen sectoren. 

 
De stuurgroep van het Doorbraakproject Onderwijs en ict onderschrijft het advies en verzoekt Kennisnet om de 
ontwerpfase voor deze voorziening uit te voeren. Dit document beschrijft het projectplan voor deze ontwerpfase.  
 
1.2 Ambitie 
De ambitie achter het realiseren van de nummervoorziening en de centrale vertrouwensfunctie is in zijn kern dat 
zowel het onderwijs als de marktpartijen in de keten er baat bij hebben als leerlingen en docenten beschikken 
over een persistente unieke identifier in combinatie met een gefedereerd authenticatiemiddel. Dit zijn veel IT-
termen achter elkaar, maar wat we willen creëren is vergelijkbaar met een burger die een paspoort (identificatie 
middel) en BSN (unieke identifier) heeft, waarmee hij bijvoorbeeld kan bewijzen (authenticeren) dat hij de 
Nederlandse nationaliteit bezit.  
 
Leerlingen, studenten en docenten gebruiken steeds meer online diensten en producten waarbij het noodzakelijk 
is dat ze zich kunnen identificeren en bewijzen dat ze bijvoorbeeld docent zijn op een bepaalde school.  
In de digitale wereld is het gebruikelijk dat men niet één paspoort gebruikt om zich te kunnen identificeren, maar 
meerdere. En hier start het belang om een unieke identifier te gebruiken. Op deze manier kan een gebruiker 
meerdere digitale identiteiten bezitten, maar kan de nummervoorziening deze herleiden naar één persoon.  
 
In de huidige situatie komt het voor dat:  
- Persoonlijke gegevens worden uitgewisseld om ervoor te zorgen dat er een match gemaakt kan worden tussen 
de verschillende digitale identiteiten. 
- Digitale identiteiten niet goed worden vertrouwd en dus niet of onvoldoende worden gebruikt. 
- Het overstappen van school of opleiding vaak samengaat met veel gedoe t.a.v. het overzetten van digitale 
gegevens en licenties. 
 
Om deze situatie te kunnen veranderen is een persistente unieke identiteit gewenst. Met de nummervoorziening 
willen we het volgende bereiken en of hier een noodzakelijke randvoorwaarde voor invullen: 

• Er is een minimale set persoonskenmerken nodig om leermiddelen te kunnen bestellen, betalen en 
gebruiken. Voor elk proces is er expliciet toestemming gegeven en is er gecommuniceerd wat de 
doelbinding is. 



 

 

• Er is een bijdrage geleverd aan het bevorderen van dataminimalisatie. Bijvoorbeeld bij het uitwisselen 
van leerresultaten zonder uitwisseling van persoonsgegevens. 

• Er is geen matchingsvraagstuk.  
• Leerlingen kunnen moeiteloos overstappen; 

– tussen sectoren 
– tussen scholen  
– tussen authenticatievoorzieningen 

• Met als gevolg dat de doorlopende leerlijn wordt gefaciliteerd en het onderwijs is voorbereid op de 
landelijke ontwikkelingen op het gebied digitale identiteiten. 
 
 

1.3 Aanleiding 
Een aantal ontwikkelingen in het onderwijs hebben in meer of mindere mate invloed gehad op de wens om met 
unieke persistente identiteiten te willen kunnen werken. De belangrijkste komt voort uit het iECK-traject waarin 
Kennisnet, scholen, uitgevers, distributeurs en software leveranciers samenwerken aan een procesoptimalisatie 
van het bepalen, bestellen, leveren, toegang en gebruik van leermateriaal. In deze keten spelen zich 
verschillende usecases af waarin het gebruik van een unieke persistente keten identiteit veel bestaande 
knelpunten kan oplossen.  
 
Om deze unieke persistente identifier te realiseren is een centrale nummervoorziening nodig. Dit idee komt voort 
uit de SION IAA-architectuur en heeft steun gekregen aan de publiek-private tafel Toegang van het 
Doorbraakproject. Hun advies is terug te lezen in bijlage 2. Een andere aanleiding is het iECK-
harmonisatieproject waarin de LiMBO- en BDL-werkwijze geharmoniseerd worden tot één standaard. Ook in deze 
standaard is in de architectuur opgenomen dat een centrale nummervoorziening wenselijk, zo niet noodzakelijk, is 
om de verschillende processen (bestellen, leveren, toegang) over de verschillende organisaties heen goed te 
organiseren. 
 

2 Aanpak  

2.1 Doelstelling  
In het Doorbraakproject Onderwijs en ict is – op basis van een advies van de publiek-private tafel Toegang – 
besloten om te gaan werken met een unieke en persistente onderwijsidentiteit voor leerlingen en docenten. 
Hiertoe zal een nummervoorziening worden ingericht, als (eerste) onderdeel van een centrale vertrouwensfunctie.  
 
De stuurgroep van het Doorbraakproject wil hiertoe een ontwerp voor deze voorziening laten opstellen. Om een 
verantwoord besluit te kunnen nemen over de realisatie en invoering van deze voorziening, en over de besturing 
van zowel realisatie/invoering als het beheer van deze voorziening. Hiertoe zullen verschillende varianten worden 
ontwikkeld en met elkaar worden vergeleken. 
 
Dit project heeft als doel dit ontwerp te realiseren, en daarmee de stuurgroep de informatie te geven die nodig is 
voor besluitvorming over de nummervoorziening. 
 
(Dit plan van aanpak is gebaseerd op de door de stuurgroep opgestelde Opdrachtomschrijving ontwerpfase 
nummervoorziening & centrale vertrouwensfunctie.) 
 
 
2.2 Strategie 
De ontwerpfase van de nummervoorziening levert concrete resultaten op in de vorm van een ontwerp, een 
roadmap en een advies. De kern van de ontwerpfase is dat we een aantal vragen beantwoorden en ook 
gefundeerd advies kunnen geven over de functionaliteit, de gewenste technische architectuur en de 
organisatorische inrichting van de voorziening. Uitgangspunt is dat er een nummervoorziening nodig is om de 
uniciteit van uitgegeven pseudoniemen (identifiers) te borgen en het registratieproces bij scholen te 
ondersteunen.  
Vastgesteld moet worden of en hoe de nummervoorziening de volgende functies moet bieden: 
• ondersteuning van de registratiefunctie en identiteitsverificatie door scholen (bijvoorbeeld door controles 

tegen de beheervoorziening BSN);  
• pseudoniemgeneratie voor uniek geïdentificeerde personen; 
• het kunnen koppelen en vertalen van (pseudo-)identiteiten;  
• het fungeren als een sectorale ID-voorziening zoals voorzien in het eID Stelsel.  
 
 
  



 

 

Bij de uitwerking in de ontwerpfase: 
• wordt geschat wat de benodigde implementatieondersteuning voor het onderwijsveld zal zijn; 
• zijn de in SION-verband opgestelde uitgangspunten voor de IAA-architectuur leidend. Wordt hiervan 

afgeweken, dan wordt dit expliciet gemaakt en gemotiveerd. 
• wordt gebruikgemaakt van de kennis en ervaringen van private partijen. 
• wordt onder meer aandacht gegeven aan de consequenties voor migratie en koppeling van bestaande 

identiteiten in bestaande authenticatievoorzieningen. 
 
De volgende zaken spelen bij de ontwerpfase een rol: 
• Het advies is om te streven naar een start van de feitelijke invoering van deze (eerste versie van de) 

nummervoorziening bij aanvang van het schooljaar 2015/2016, mits dit verenigbaar is met de bij een 
vertrouwensfunctie passende eisen van zorgvuldigheid.  

• Bij het afwegen van varianten voor functionaliteit, technisch architectuur en organisatorische inrichting zal 
expliciet aandacht worden besteed aan het administratieve en operationele proces van de school rond de 
nummerverstrekking. Accurate en tijdige verstrekking van een identiteit is immers van groot belang.  

 
 
2.3 Stakeholders 
 

Stakeholder Beschrijving 
Leerlingen & Studenten De entiteit die binnen het onderwijs door de nummervoorziening uniek 

geïdentificeerd kan worden. 
Docenten De entiteit die binnen het onderwijs door de nummervoorziening uniek 

geïdentificeerd kan worden. 
Scholen Organisaties waar onderwijs wordt verzorgd aan leerlingen en 

studenten door docenten. Deze organisaties administreren en 
registreren deze identiteiten en delen deze gegevens, wanneer en 
voor zover nodig, met de leveranciers met wie het onderwijs wordt 
vormgegeven.   

Aanbieders van leerlingadministratie-
systemen, leeringinformatiesystemen 
en leerlingvolgsystemen (LAS,LIS, 
LVS)  

Leveranciers van de software producten waarmee leerlingen en 
docenten worden geregistreerd en waarin in sommige gevallen hun 
leerproces kan worden gevolgd.  

Aanbieders van authenticatiediensten 
 

Deze diensten realiseren de authenticatie van 
gebruikers op basis van het geregistreerde authenticatiemiddel. Veel 
van deze diensten gebruiken verschillende vormen van identifiers die 
in de autorisatieprocessen van leveranciers een rol spelen.   

Aanbieders van educatieve diensten 
leveranciers 
 

Deze organisaties schermen hun digitale producten af met een 
authenticatie dienst en zijn in hun keten processen (levering en 
toegang) afhankelijk van een unieke identifier.  

Distributeurs van educatieve diensten 
en producten.  

Deze organisaties voorzien in de levering van educatieve producten 
en diensten en de financiële afhandeling hiervan.  

Ministerie OCW & DUO Faciliteert het Nederlandse onderwijs en ziet er op toe dat het primaire 
en secundaire onderwijsproces voldoet aan de wensen en eisen van 
vandaag. Tevens is het ministerie opdrachtgever van het 
doorbraakproject. 

Ministerie EZ Dit ministerie is verantwoordelijk voor de bevordering van een 
evenwichtige economische groei, voor de ordening van het 
economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische 
innovatie. Tevens is het ministerie opdrachtgever van het 
doorbraakproject. 

Sectorraden (PO-Raad en VO-raad) Elke onderwijssector wordt vertegenwoordigt door zijn eigen 
brancheorganisatie. Deze sectorraden ondersteunen belangrijke 
school overstijgende ontwikkelingen en zijn belangenbehartiger voor 
hun leden. Doel daarbij is om de onderwijskwaliteit te behouden en 
verder door te ontwikkelen. 

 
  



 

 

3 Wat realiseert het project  

3.1 Scope 
 

Binnen Scope Buiten Scope 
Het ontwerpen van de nummervoorziening  Het realiseren van de nummervoorziening  
Het opstellen van een roadmap t.b.v. het realiseren 
van de centrale vertrouwensfunctie 

Het Ontwerpen van de attributen dienst – authenticatie 
voorziening als onderdeel van de centrale 
vertrouwensfunctie  

Leerlingen, studenten en docenten die geregistreerd 
worden in de administraties van; (V)SO, PO, VO & 
MBO instellingen. (dus ook leerlingen die tijdelijk in 
Nederland zijn) 

Geen leerlingen en docenten van HO- en WO-
organisaties 

De ontwerp fase gaat uit van een (beperkte) set 
usecases die worden ondersteund in het primaire 
onderwijsproces en secundaire onderwijsproces, 
namelijk: 

• Bestellen & leveren leermiddelen 
• Toegang leermiddelen & diensten 
• Gebruik leermiddelen 
• Uitwisseling leerresultaten 
• Overdracht leerdossier 
• In en uitschrijfproces 
• Digitaal toetsen en examineren 
• MBO Stage-proces 

Overige primaire en secundaire onderwijsprocessen  

Rollen in de keten die een uniek persistent nummer 
krijgen zijn leerlingen, studenten en docenten. 
Uitgangspunt is dat de identifier die door de 
voorziening wordt gegenereerd rol-onafhankelijk is, 
maar deze rollen spelen bij de invoering wel een 
belangrijke rol. 

Andere rollen in het onderwijs vallen buiten de scope. 

De voorziening maakt, indien nodig, het mogelijk om 
identiteiten te koppelen.  

Het bepalen welke koppelingen nodig zijn gebeurt in 
een volgende fase. 

Het ontwerp proces houdt rekening met de 
volgende bestaande diensten;  

- Basispoort 
- Directe Toegang 
- Kennisnet Federatie 
- Surf Conext 

Het ontwerp proces houdt geen rekening met de 
overige bestaande diensten. 

 
  



 

 

3.2 Resultaten & activiteiten 
De ontwerpfase van de nummervoorziening, als onderdeel van een centrale vertrouwensvoorziening, levert de 
volgende resultaten en activiteiten:  
 

1. Een globaal ontwerp voor de nummervoorziening 
Algemene 
beschrijving 
resultaat 

- Het globaal ontwerp is een concretisering en uitdieping van de functionaliteit, 
technische architectuur en organisatorische inrichting van het eerste plateau voor 
de nummervoorziening, als onderdeel van een centrale vertrouwensfunctie. De 
detaillering van dit ontwerp geeft voldoende informatie om te kunnen kiezen tussen 
de verschillende varianten.  

- In het ontwerpdocument worden relevante varianten voor functionaliteit, technische 
architectuur en organisatorische inrichting voor de nummervoorziening beschreven. 
De organisatorische inrichtingsvarianten betreffen onder meer de governance voor 
realisatie en beheer, met zowel publieke als publiek-private varianten. 

- In het ontwerp worden de varianten geanalyseerd en vergeleken, op basis van (in 
het ontwerp te formuleren) expliciete criteria. Daarnaast worden de varianten in het 
ontwerp getoetst aan de door het Doorbraakproject gekozen uitgangspunten 
(Bijlage 1 opdrachtomschrijving). Eventuele afwijkingen van deze uitgangspunten 
worden expliciet gemaakt en onderbouwd. 

- Het ontwerp stelt op basis van de analyse een voorkeursvariant voor de 
nummervoorziening voor. 

Activiteiten 
Use cases 
vaststellen 

Het project beschrijft en stelt vast welke usecases onderdeel uitmaken van het 
toepassingsdomein van de nummervoorziening. Op basis van deze usecases zal ook 
getoetst worden of de ontwerp varianten stand houden.  

Ontwerpvragen 
verwerken 
 

Welke inrichtingsvarianten zien we voor ons? 
Uit welke elementen bestaat de nummervoorziening? 
Hoe realiseren we de persistentie van de unieke ID? Hoe maken we gebruik ven 
bestaande en toekomstige registraties? (GBA, BRON, Lerarenregister) 
Hoe en waar positioneren we de nummervoorziening in de keten? En de vraag die hier 
mee samenhangt; hoe distribueert de voorziening de identifier? 

Criteria vaststellen Het project stelt vast welke toetscriteria gebruikt zullen worden om de inrichtings- 
varianten te beoordelen. Deze zullen als tussenresultaat aangeboden worden aan de 
projectgroep Doorbraakproject in week 49 van 2014. In paragraaf 3.3 is een eerste 
conceptversie van deze criteria beschreven.  

Realiseren concept 
inrichtingsvarianten 
(Functioneel) 

Op basis van de usecases, de criteria en de ervaringen uit het SION- en ECK-
programma ontwikkelt Kennisnet op functioneel niveau een aantal inrichtingsvarianten. 
Deze concept inrichtingsvarianten geven een duidelijk beeld van de verschillende 
mogelijkheden en kunnen worden gebruikt om tijdens de klankbordgesprekken een 
eerste analyse uit te voeren en de voor- en nadelen te kunnen benoemen.  
De concepten bevatten verschillen op functioneel en op bestuurlijk niveau! 

Klankbord 
gesprekken 

De concept inrichtingsvarianten worden getoetst middels gesprekken met de markt en 
de sector. Tevens zal er gebruik gemaakt worden van reeds geplande bijeenkomsten 
van bijvoorbeeld de projectgroep Doorbraakproject en de bestaande iECK-overleggen. 
In hoofdstuk 6 Governance is de lijst met klankbordleden weergegeven. 

Door ontwikkelen 
inrichtingsvarianten 
(Functioneel & 
Technisch) 

Na de klankbordgesprekken zal er gewerkt worden aan de doorontwikkeling van de 
verschillende inrichtingsvarianten. Op basis van de gesprekken zullen er aanpassingen 
en verdere uitwerkingen worden ontwikkeld. Tevens zal er in deze fase gestart worden 
met de technische uitwerking. 

Realiseren van 
organisatorische 
inrichtingsvarianten 

Het ontwerpresultaat zal ook een aantal organisatorische inrichtingsvarianten moeten 
bevatten. Vragen zijn;  

• Wie realiseert de voorziening?  
• Wie beheert de voorziening?  
• Hoe is de regie op de doorontwikkeling georganiseerd? 

Het advies beschrijft de verschillende varianten en beschrijft hier duidelijk de voor- en 
nadelen. 

Klankbord 
gesprekken  

In een tweede ronde worden de doorontwikkelingen van de (functionele, technische en 
organisatorische) inrichtingsvarianten getoetst met de klankbordleden.  

Juridische Toets De inrichtingsvariant wordt getoetst door een nog te kiezen juridisch adviseur die hierin 
is gespecialiseerd. 

Definitieve versie 
van de 
inrichtingsvarianten 

Op basis van de reacties van de klankbordleden zal de documentatie aangepast en 
geredigeerd worden tot een eindproduct ontwerp nummervoorziening. Dit product zal 
samen met de roadmap en het eindadvies worden aangeboden aan de stuurgroep 
Doorbraakproject Onderwijs en ict en zal moeten leiden tot een opdracht tot realisatie.  

 
  



 

 

2. Een globale roadmap voor de ontwikkeling van de nummervoorziening 
Algemene 
beschrijving resultaat 

- De roadmap beschrijft een groeipad waarlangs de nummervoorziening, ingebed in 
de centrale vertrouwensfunctie, kan evolueren in functionaliteit, in bereik 
(onderwijssectoren, toepassingsdomeinen), in techniek, in 
betrouwbaarheidsniveau, en in juridische aspect. 

- Onderdeel van de roadmap is een beschrijving van een eerste plateau voor de 
nummervoorziening en de centrale vertrouwensfunctie. Dit plateau zal voldoende 
zijn voor een eerste implementatiestap, te weten de leermiddelenketen in PO, VO 
en MBO. 

Activiteiten 
Ontwikkeling concept 
roadmap  

Het project levert een eerste concept roadmap op waarmee de klankbordgesprekken 
gevoerd kan worden. De roadmap bevat de realisatie en implementatie van de 
nummervoorziening, maar bevat ook het groeiperspectief van de centrale 
vertrouwensfunctie. Wat is er in het onderwijs voor nodig om een goed functionerend 
identificatie stelsel in te richten? Hoe maken we gebruik van bestaande diensten en 
welke diensten zijn er in de toekomst nog gewenst? De IAA SION-architectuur 
onderscheidt de volgende elementen  

• nummervoorziening  
• authenticatie dienst 
• attributendienst 
• digitale ondertekendienst 
• betrouwbaarheidsniveaus / vertrouwensniveaus 

 
De implementatie van de nummervoorziening zal uitgaan van realisme. Een start is 
mogelijk in het begin van 2015-2016, maar zal zich moeten beperken tot een eerste 
kleine invoeringsstap in elke sector (po, vo en mbo). Doel is om vervolgens op basis 
van een implementatie cyclus de voorziening te implementeren voor de kritieke massa 

Klankbordgesprekken  De concept roadmap wordt getoetst middels klankbordgesprekken met de markt en de 
sector. Tevens zal er gebruik gemaakt worden van reeds geplande bijeenkomsten van 
bijvoorbeeld de projectgroep Doorbraakproject en de iECK-overleggen. In hoofdstuk 6 
Governance is de lijst met klankbordleden weergegeven. (Het roadmap-gesprek wordt 
gekoppeld aan het gesprek over de functionele, technische en organisatorische 
inrichtingsvarianten, zie resultaat 1) 

Doorontwikkelen 
roadmap 

Op basis van de klankbordgesprekken zullen er aanpassingen en verdere uitwerkingen 
worden ontwikkeld. 

Klankbordgesprekken In een tweede ronde worden de doorontwikkelingen van de roadmap getoetst met de 
klankbordleden. (Het roadmap-gesprek wordt gekoppeld aan het gesprek over de 
functionele, technische en organisatorische inrichtingsvarianten, zie resultaat 1) 

Definitieve versie 
roadmap 

Op basis van de reacties van de klankbordleden zal de documentatie aangepast en 
geredigeerd worden tot een eindproduct roadmap nummervoorziening als onderdeel 
van de vertrouwensfunctie. Dit product zal samen met het eindadvies worden 
aangeboden aan de stuurgroep Doorbraakproject Onderwijs en ict. 

 
 
  



 

 

3. Advies realisatie nummervoorziening 
Algemene 
beschrijving resultaat 

- Het advies betreft de realisatie en de implementatie van de in het globaal ontwerp 
uitgewerkte voorkeursvariant voor de nummervoorziening, als onderdeel van de 
centrale vertrouwensfunctie. Onder implementatie wordt verstaan: 

o de implementatie in de keten, waarbij het tenminste gaat om (1) voedende 
en afnemende informatiesystemen, (2) voedende en afnemende 
processen voor registratie, administratie en dienstverlening, en (3) 
organisaties die bijdragen aan c.q. gebruik maken van de 
nummervoorziening. 

o de implementatie in het onderwijsveld, te beginnen met de 
leermiddelenketen in het PO en VO, en de functionaliteit t.b.v. MBOcloud, 

- Het advies gaat vergezeld van een globale begroting van de (eenmalige) kosten 
van de realisatie en implementatie en van de (terugkerende) kosten van de 
exploitatie van de nummervoorziening, als onderdeel van de centrale 
vertrouwensfunctie. Ook zal een indicatie worden gegeven van de kosten voor 
implementatie in het onderwijsveld. 

 
Activiteiten 
Voor- en nadelen van 
de varianten 
beschrijven 

Voor elk van de door het project onderscheiden varianten (functioneel, technisch, 
organisatorisch) wordt een kosten-baten-risicoanalyse gepresenteerd. 

Kosten realisatie en 
implementatie op 
hoofdlijnen 
doorrekenen 

Voor het voorkeursscenario presenteren we een inschatting van de kosten, baten en 
risico’s. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de nummervoorziening zelf, en de 
processen, systemen van scholen en ketenpartners. 

Advies governance Het advies beschrijft hoe de organisatorische inrichtingsvariant tot stand is gekomen en 
biedt de stuurgroep van het Doorbraakproject voldoende informatie om een besluit te 
kunnen nemen over hoe de governance ingericht zou moeten worden. 

Klankbord 
gesprekken concept 
advies  

Het advies wordt als concept gedeeld met de leden van de klankbordgroep.  

Definitief eindadvies De reacties van de klankbordleden worden verwerkt in de definitieve versie. 
 
Tussenresultaten zullen aan de programmamanager en aan de projectgroep Doorbraakproject worden 
voorgelegd. Het eindresultaat van de ontwerpfase zal met een beslisnotitie voor besluitvorming worden 
aangeboden aan de stuurgroep van het Doorbraakproject. 
 
 
3.3 Uitgangspunten 

1. De nummervoorziening lost minimaal de volgende benoemde knelpunten op in de praktijk; 
a. Soepel bestel- lever- en toegangsproces leermiddelen 
b. Beter beheer persoonlijke gegevens in de keten 
c. Matchingsvraagstuk oplossen  
d. Overstappen en verhuizen 

2. De nummervoorziening is implementeerbaar en werkbaar: 
a. Aanvaardbaar door onderwijs en markt 
b. Aanvaardbaar migratieproces in school en in de markt  
c. Menselijke factor: het moet logisch zijn 
d. Houd ook rekening met de unhappy flow 

3. De nummervoorziening voldoet aan de uitgangspunten van de ROSA architectuur (SION-IAA) 
4. De nummervoorziening is op de lange termijn uit te breiden richting landelijk eID-stelsel 

 
  



 

 

3.4 Conceptprincipes nummervoorziening 
Deze paragraaf beschrijft de conceptprincipes die reeds beschreven zijn in de opstart van het ontwerpproces en 
voortvloeien uit de documentatie van de programma’s SION, ECK en het DBP. 

3.4.1 Functionele	principes	
Leermiddelenketenproces 

1. Een persistente identifier (pseudoniem) wordt gebruikt voor de identiteit van de besteller, betaler, 
gebruiker in de hele keten 

2. Besteller, betaler en gebruiker kunnen verschillende personen of instanties (scholen) zijn 
3. De gebruiksrechten van digitaal leermateriaal worden toegekend aan de identifier van de gebruiker 

Onderwijsomgeving 
1. Toegangsadressen zijn na een bestelling real-time beschikbaar in het schoolportaal voor de leerling  
2. De toegangsadressen zijn gepersonaliseerd voor de deelnemer (leerling, docent) 
3. De onderwijsdeelnemer krijgt bij gebruik van het toegangsadres vanuit het schoolportaal, single sign-on 

toegang tot het materiaal 

Onderwijsproces 
1. Gegevens over de voortgang en prestaties van leerlingen  moeten kunnen worden uitgewisseld tussen 

de omgeving waar deze gegevens ontstaan en de omgeving van de instelling waar die voortgang wordt 
bijgehouden en gevolgd  

Onderwijsidentiteit 
1. De onderwijsidentiteit (OID) wordt éénmalig aan een leerling toegekend en blijft  zijn/haar gehele lerende 

leven hetzelfde  
2. De nummervoorziening is verantwoordelijk voor het correct genereren van het OID, het registreren de 

koppeling tussen het OID en de persoon en het leveren van het OID aan de school 
3. De school of instelling is verantwoordelijk voor het correct gebruiken van het OID voor identificatie, 

authenticatie en gebruik in de onderwijsketen 

Pseudoniem 
1. Een pseudoniem wordt gebruikt in situaties waar het gebruik van de onderwijsidentiteit niet vereist is 
2. Een pseudoniem is specifiek voor een gebruikssituatie en een (groep van) ontvangende partijen 
3. Een pseudoniem wordt gebruikt als identifier voor deelnemers in de leermiddelenketen 
4. Het pseudoniem is persistent gedurende de gehele ‘loopbaan als lerende’ 
5. Een pseudoniem is voldoende voor deelname voor alle deelnemende partijen in de leermiddelenketen, 

een leerling of docent hoeft geen additionele gegevens op te geven 

Registratieproces 
1. Verstrekking van pseudoniemen door de nummervoorziening is accuraat en dient al bij de eerste 

registratie van een leerling plaats te vinden 

Wettelijk kader 
1. De nummervoorziening is veilig, betrouwbaar en beschikbaar 
2. De Wet bescherming persoonsgegevens is bepalend voor inrichtingskeuzes 

Privacy-gerelateerde maatregelen  
1. Privacy wordt beschermd met  

i) Minimalisatie van uitgewisselde gegevens 
ii) Uitgewisselde gegevens zijn beperkt koppelbaar (vanwege specifieke identifiers) 
iii) Gebruik van gegevens koppelen aan doelbinding 
iv) Deelnemers geven in vrijheid toestemming voor gebruik van de gegevens 

3.4.2 Organisatorische	principes	
 
Taakverdeling publiek – privaat 

1. Publieke taken 
i) Governance over de identity management infrastructuur 
ii) Privacy in de leermiddelenketen 
iii) Ruimte bepalen voor de private dienstverlening 

2. Private taken 
i) Diensten leveren in het gemeenschappelijke IAA-stelsel 



 

 

3. Publiek-private taken 
i) Inrichting van de identity management infrastructuur 

Bevoegdheid 
1. De bevoegdheid om te beoordelen waar de onderwijsidentiteit mag worden toegepast en waar 

toepassing van ketenpseudoniemen toegestaan is, wordt belegd bij deze nummervoorziening. 

Betrouwbaarheidsniveau van de registratie 
1. Het gemeenschappelijke IAA-stelsel hanteert meerdere, expliciete betrouwbaarheidsniveaus voor IAA-

diensten zoals authenticatie op basis van gangbare standaarden. 
2. De kwaliteit van de identiteiten wordt geborgd door een kwaliteitssysteem. De werking van dit 

kwaliteitssysteem kan ten behoeve van toezicht worden aangetoond. 
3. Afnemers van IAA-diensten bepalen welk betrouwbaarheidsniveau van authenticatie of andere IAA-

diensten zij nodig hebben aan de hand van een risicoanalyse. 

  



 

 

4 Omgeving 

4.1 Samenhang met andere projecten 
Voorzieningen voor IAA maken veelal eigen keuzes ten aanzien van gebruik en toepassing. Daarbij wordt wel 
aandacht gegeven aan interoperabiliteit, maar koppelingen worden vaak ad-hoc gemaakt. Een gedragen visie op 
hoe een zogeheten IAA-stelsel er idealiter uit zou moeten en mogen zien ontbreekt. Het SION IAA-project 
ontwikkelt daarom een architectuur van een IAA-stelsel voor het onderwijs, incl. de daarvoor benodigde 
voorzieningen en de verbinding met en aanpassing van bestaande voorzieningen (Kennisnetfederatie, 
SURFconext). Tevens wordt er gewerkt aan het vernieuwen van BRON en de ontwikkeling van een 
lerarenregister. Deze ontwikkelingen zullen een plek in het ontwerp moeten krijgen. 
Ook in het programma iECK wordt nagedacht over toekomstperspectieven, gericht op de benodigde 
(door)ontwikkeling en implementatie van afsprakensets.  
Het MBO ontwikkelt MBOcloud, een voorziening waarvoor al in de eerste fase van realisatie een persistente 
identiteit en nummervoorziening gewenst is. Streven is in mei 2015 een werkende opstelling te beproeven met 
enkele partijen in het MBO-veld. Het is wenselijk de inspanningen op dit terrein te combineren, en daarom is het 
MBO ook in de scope van deze ontwerpfase opgenomen. 
 
In de ontwerpfase wordt afgestemd met deze programma’s, zodat bestaande kennis, expertise en structuren 
benut worden. Waar dat aan de orde is zal duidelijk worden aangegeven waar en waarom van de bestaande 
architectuur en/of standaarden wordt afgeweken.  
 
Bij de ontwerpfase zal de architectuurfunctie vanuit SION worden betrokken om de uitgangspunten en principes 
te borgen, maar ook om ervoor te zorgen dat de keuzes in het ontwerp en de implementatie op bepaalde 
onderdelen tot een verdieping en aanscherping van de IAA-architectuur leiden. Afstemming over de IAA-
architectuur gebeurt in SION-verband met architecten van Kennisnet, Surfnet en DUO. 
Op deze manier wordt geborgd dat ontwikkelingen worden samengebracht en dat wordt gewerkt aan de vorming 
van een IAA-stelsel voor het gehele onderwijs. Het moet tevens voorkómen dat er dubbel of tegenstrijdig werk 
wordt verricht. 
 
4.2 Kansen & bedreigingen 
Het RTL nieuws van 25 november ten aanzien van het gebruik van Basispoort kan gezien worden als een kans, 
aangezien het thema privacy hiermee nog hoger op de agenda is komen te staan. Maar het is ook een 
bedreiging. Het effect is namelijk dat het ontwerpproces van de nummer voorziening onder een vergrootglas 
terecht is gekomen. Dit kan de gewenste versnelling die we willen genereren juist vertragen. De juridische toets 
wordt hiermee nog relevanter. Het is van groot belang dat hier een gerenommeerd bureau voor wordt 
geselecteerd dat bekend staat als een betrouwbare partij binnen het kader van de wet bescherming 
persoonsgegevens.   
 



 

 

 

5 Planning 
 

November December Januari Februari Mrt 

 
Activiteiten & Resultaten 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Goedkeuring Plan van aanpak                    
Ontwerp Nummervoorziening                    
Use cases vaststellen                    
Criteria vaststellen                    
Realiseren concept inrichtingsvarianten (functioneel)                    
Klankbord gesprekken                    
Doorontwikkelen concept inrichtingsvarianten (functioneel & technisch)                    
Ontwikkelen organisatorische inrichtingsvarianten                    
Klankbord gesprekken fase 2                    
Def versie Inrichtingsvarianten (functioneel, technisch & organisatorisch)                    
Juridische toets                    
Roadmap                     
Ontwikkeling concept roadmap                     
Klankbord gesprekken                     
Door ontwikkelen roadmap                    
Klankbordgesprekken                    
Definitieve versie roadmap                    
Advies realisatie nummervoorziening                    
Voor en nadelen van de varianten beschrijven                    
Kosten realisatie en implementatie op hoofdlijnen doorrekenen                    
Advies governance                    
Klankbord gesprekken concept advies                     
Definitieve versie eindadvies                    
Projectgroep doorbraak project ICT & Onderwijs                    
Stuurgroep doorbraak project ICT & Onderwijs                    
SION Kerngroep IAA & Architectuur (2015 wordt nog gepland)                    
iECK KAT team                    
Programboard BDL                    
Projectgroep Basispoort (ritme nog niet bekend)                    
Architectuurraad Edustandaard                    

 



 

 

6 Governance 
De opdrachtgever voor de ontwerpfase is de stuurgroep van het Doorbraakproject Onderwijs en ict. De 
ontwerpfase wordt uitgevoerd door Kennisnet. Gedelegeerd opdrachtgever voor de ontwerpfase is de 
programmamanager Doorbraakproject Onderwijs en ict, in afstemming met de projectgroep van het 
Doorbraakproject waarin alle 4 de partners vertegenwoordig zijn.  

 
Gedurende het ontwerpproces wordt Kennisnet verzocht om de bestaande structuren rond iECK, MBOcloud en 
SION te benutten en op elkaar af te stemmen waar nodig en relevant. Dit is een belangrijke reden voor het 
beleggen van de ontwerpfase bij Kennisnet, vanuit haar verantwoordelijkheid voor een school- en sector-
overstijgende ict-basisinfrastructuur, en haar betrokkenheid bij de eerder genoemde programma’s.  Tevens is 
afstemming met publieke én private partijen cruciaal, omdat zij beide gebruik zullen maken van de 
nummervoorziening en en/of een rol hebben in de realisatie hiervan. OCW, sectorraden en private partijen zijn 
dan ook betrokken in de ontwerpfase en zijn als klankbordleden toegevoegd aan de projectstructuur.  

 
 

            
 
 
 

Klankbordleden die (minimaal) door het project gesproken zullen worden zijn; 
Organisatie Contactpersoon Ketenfunctie(s) 

PO-Raad Maurits Huigsloot Projectgroep DbP, SION programmagroep 

VO-raad Rens van den Boogaard Projectgroep DbP, 

saMBO-ICT Jan Bartling SION programmagroep, iECK programmagroep, 
opdrachtgever MBO-Cloud, Standaardisatieraad 

Edustandaard 

OCW Bram Gaakeer Kerngroep SION IAA, Architectuurraad Edustandaard 

DUO Gerard Groot Roessink Kerngroep SION IAA, Architectuurraad Edustandaard 

GEU Pieter Ruempol ECK GEU Adviseur  

KBb educatie Wijnand Spring in ‘t Veld iECK stuurgroeplid 

vDOD Martin de Goffau vDOD bestuurder 
iECK stuurgroeplid 

van Dijk Educatie Paul de Wit  KAT team lid, Architectuurraad Edustandaard 

van Dijk Educatie Peter Boersema BDL programboard, Standaardisatieraad Edustandaard 

Malmberg Jos Dirksen  BDL, KAT team lid Architectuurraad Edustandaard 

Iddink groep Edwin Verwoerd  BDL, KAT team lid 
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