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0 Documentgeschiedenis 

0.1 Wijzigingen 

Onderstaande tabel beschrijft de geschiedenis van dit document. 

Versie Datum Wijzigingen 
0.1 13-8-15 Concept voor interne afstemming uitgangspunten en kaders 
0.2 27-8-15 Resultaten eerste interne afstemming uitgangspunten en kaders verwerkt 
0.3 14-9-15 Resultaten interne afstemming verwerkt 

0.4 1-10-15 Reviewcommentaar projectteam verwerkt 
0.5 5-10-15 Versie voor programmagroep DBP  

0.6 8-10-15 Reviewcommentaar programmagroep DBP verwerkt 

0.7 27-10-15 Reviewcommentaar programmamanager DBP verwerkt 
0.8 2-11-15 Reviewcommentaar MT Kennisnet verwerkt 

0.9 11-11-15 Reviewcommentaar programmagroep DBP verwerkt 
1.0  12-11-15 Versie voor stuurgroep DBP 

0.2 Goedkeuring 

Dit document vereist de goedkeuring van de opdrachtgever. 

Versie Datum goedkeuring 
1.0 19 november 

0.3 Review 

Dit document is ter review voorgelegd aan de onderstaande personen. 

Naam Functie 
Leden van Programmagroep 
Doorbraakproject Onderwijs & ICT 

 

MT Kennisnet Management van Kennisnet 

Marianne Mulders Directeur operations, Kennisnet 

H.P. Köhler Domeinmanager Distributie en Toegang, Kennisnet 
Joris Knuttel Domeinmanager Exploitatie, Kennisnet 

Marc Fleischeurs Architect, Kennisnet 
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1 Projectinhoud 

1.1 Achtergrond  

Voor u ligt het projectplan realisatie nummervoorziening. De wens voor een nummervoorziening 
binnen het onderwijs komt voort uit de programma’s SION, ECK en het Doorbraakproject 
Onderwijs & ICT. In de programma’s van SION en ECK is veel voorwerk verricht om te komen tot 
een IAA-afsprakenstelsel en de bijbehorende nummervoorziening. In de kerngroep IAA en ROSA 
van SION zijn de knelpunten rondom persoonsidentiteit geïdentificeerd en onderzocht. Vanuit 
deze knelpunten geredeneerd, is op hoofdlijnen bekeken wat er idealiter nodig zou zijn om voor 
de persoonsidentiteit een bruikbaar IAA-stelsel voor het onderwijs te realiseren. De uitwerkingen 
hiervan hebben als input gediend binnen het doorbraakproject. Ook binnen het ECK programma 
zijn met ketenpartijen afspraken gemaakt en ICT standaarden ontwikkeld en geïmplementeerd 
met betrekking tot de distributie & toegang van leermiddelen.  
 
Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, ingericht door de ministeries van OCW en EZ samen met 
de sectorraden van het PO en VO, heeft als doel de belemmeringen en blokkades voor 
gepersonaliseerd leren weg te nemen. In dit project werd 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. 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 (Edu-K-iD) 
en hiervoor een nummervoorziening, als onderdeel van een centrale vertrouwensfunctie, in te 
richten. Er is voorzien dat deze nummervoorziening zal werken in combinatie met bestaande 
attributendiensten, maar met een aangepast attributenbeleid, waarmee de privacy van de leerling 
verder geborgd zal worden.  
 
Kennisnet heeft vanuit van de ministeries OCW en EZ & de PO-raad, VO-raad en de MBO-raad 
(met uitzondering van de MBO-raad allen deelnemers van de stuurgroep van het 
Doorbraakproject Onderwijs & ICT) de opdracht gekregen de nummervoorziening te realiseren en 
te beheren. 
 
3 sporen: juridisch, realisatie & implementatie 
Het ontwerp voor de nummervoorziening is opgeleverd en goedgekeurd. Hieruit voortvloeiend is 
dit plan voor de realisatie van de nummervoorziening opgesteld en is een plan gericht op de 
implementatie opgesteld. Naast deze twee sporen werkt OCW aan de juridische basis. Om het 
BSN/PGN als basis te gebruiken voor het pseudoniem is een wettelijke basis vereist. Het 
ministerie van OCW heeft naar verwachting 1,5 à 2 jaar nodig om het gebruik van het Edu-K iD in 
de wet vast te leggen.  
 
De nummervoorziening als onderdeel van de centrale vertrouwensfunctie.  
De dienst nummervoorziening is als onderdeel van de centrale vertrouwensfunctie ontworpen. Dit 
betekent dat de dienst een centrale functie heeft en op basis van afspraken en standaarden wordt 
vertrouwd door de leermiddelenketen (scholen, softwareleveranciers, distributeurs en 
uitgeverijen). Deze aanpak is vergelijkbaar en op termijn te verbinden met landelijke stelsel 
initiatieven zoals e-Herkenning en Idensys. In het schema op de volgende pagina zijn de 
elementen van het identificatie en authenticatie stelsel beschreven en is aangegeven welke tot de 
centrale vertrouwensfunctie behoren. Het implementatietraject van de nummervoorziening heeft 
een afhankelijkheid met deze bestaande stelsel elementen.  
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Naam Beschrijving/Rol CVF 
Leerling administratie Bronsysteem van de school. Dit systeem levert direct of indirect 

de persoonsgegevens die nodig zijn in de leermiddelenketen. 
 

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

 

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

� 

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

� 

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

 

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

� 

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

en registratieproces 
De betrouwbaarheid van de beschikbaarheid van de diensten. 

� 

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

� 

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

� 

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

� 
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1.2 Vraagstelling 

Een Edu-K iD is gewenst om de aanschaf, de toegang en het gebruik van digitale leermiddelen te 
optimaliseren. Met het toenemende gebruik van digitale leermiddelen en de wens om meer 
maatwerk mogelijk te maken, neemt het belang van een goed functionerende leermiddelenketen 
waarin leerlingen over een langere periode in hun leren gevolgd kunnen worden toe. In december 
2014 en januari 2015 is de urgentie van het invoeren van een Edu-K iD fors toegenomen door de 
aandacht in de media en Tweede Kamer voor de privacy van leerlingen die digitale leermiddelen 
gebruiken. De nummervoorziening die Edu-K iD’s genereert biedt op twee dimensies een 
oplossing, namelijk:  
 

1. Verbetering van de privacy voor leerlingen en studenten. Uitwisseling van herleidbare 
identificerende persoonsgegevens tussen private partijen wordt als onwenselijk wordt 
ervaren. Met behulp van het Edu-K iD kan er een situatie gerealiseerd worden waarin 
alleen gegevens die voor het proces van belang zijn uitgewisseld worden tussen de 
school als verantwoordelijke en de uitgever als bewerker.  

2. Het verbeteren van het proces van bestellen leveren en gebruiken van digitale 
leermiddelen, zodat er minder fouten en administratieve rompslomp is voor scholen en 
aanbieders. De registraties van gebruikers tussen scholen en aanbieders van digitale 
leermiddelen zijn verre van optimaal. Dit levert ieder jaar een hoop administratieve 
rompslomp op bij scholen en aanbieders. Dit heeft tot gevolg dat aanbieders hun eigen 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er een juiste koppeling gelegd kan worden 
tussen aangeschafte leermiddelen en de leerlingen voor wie deze leermiddelen bestemd 
zijn. Door deze ‘matchingsproblematiek’ worden er te veel persoonsgegevens 
uitgewisseld en gaan er vaak zaken mis, waardoor leerlingen of docenten niet tijdig 
toegang hebben tot hun leermateriaal.  

 

1.3 Doel 

Het doel van het project realisatie nummervoorziening is het door Kennisnet realiseren, in beheer 
nemen en beschikbaar stellen van een publieke nummervoorziening die unieke iD’s genereert. De 
eerste scope is het gebruik in de educatieve leermiddelenketen voor de sectoren PO, VO en het 
MBO. Bij het ontwerp is rekening gehouden met uitbreiding van het gebruik binnen andere 
sectoren en binnen andere ketens binnen het onderwijs.  
 

1.4 Eindresultaat 

Het project heeft als eindresultaat een door Kennisnet ontwikkelde en beheerde publieke 
nummervoorziening (inclusief specificaties van het koppelvlak en beveiligingseisen voor het 
gebruik van het Edu-K iD), conform de standaard werkwijze van Kennisnet.  
Het eindresultaat voldoet aan de volgende criteria: 

• De nummervoorziening is ontwikkeld conform de uitgangspunten van het ontwerpbesluit 
dat is vastgesteld door de stuurgroep Doorbraakproject onderwijs & ICT (6 juli 2015).  

• De nummervoorziening is ontwikkeld conform de specificaties die Kennisnet aan 
ontwikkeltrajecten stelt ten aanzien van overdraagbaarheid, testen, acceptatie en in 
beheername (standaard werkwijze van Kennisnet). 

• De nummervoorziening is technisch gescheiden van de andere Kennisnet diensten.  
• De nummervoorziening beschikt over een testomgeving beschikbaar voor het testen van 

de aansluitingen van de LAS systemen op de nummervoorziening.  
• De nummervoorziening beschikt over een Referentie-implementatie en een API-standaard 

is beschikbaar ter ondersteuning van de implementatie van de koppeling van de LAS 
systemen. 
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• De aansluitvoorwaarden (gebruiksvoorwaarden) voor de scholen in het PO, VO en MBO 
om aan te sluiten op de nummervoorziening zijn tijdig beschikbaar. 

• De beveiligingseisen (opslag en transactie) voor het gebruik van het Edu-K iD sluiten 
zoveel mogelijk aan op bestaande afspraken, zoals edu-koppeling en zijn geborgd bij een 
onafhankelijke organisatie, zoals Edustandaard. 	

• De nummervoorziening is tijdig beschikbaar voor het uitvoeren van pilots door het Edu-K 
implementatieproject (vanaf juli 2016). Eventueel benodigde aanpassingen naar 
aanleiding van de pilot zijn tijdig verwerkt, zodat de nummervoorziening met ingang van 
het schooljaar 2017/2018 landelijk kan worden gebruikt. 	

1.5 Afbakening 

Het eindresultaat is een operationele nummervoorziening met als eerste scope het gebruik in de 
leermiddelenketen binnen het PO, VO en MBO.  
 
Buiten scope 
• De feitelijke implementatie (inclusief pilots) behoort niet tot de scope van de realisatie. Die 

vinden plaatsen vanuit het project implementatie nummervoorziening.  
• Het wetgevingstraject voor het gebruik van het Edu-K iD behoort niet tot de scope van de 

realisatie van de nummervoorziening. Dit wordt uitgevoerd door OCW. 
• Kennisnet functioneert als Trusted Third Party (TTP) met de juiste onafhankelijkheid, maar 

ook met het juiste personeel en betrouwbare (beheer)processen. Ook voor andere diensten 
is deze onafhankelijke rol nodig. Daarop vooruitlopend is, buiten scope van de realisatie van 
de nummervoorziening, Kennisnet begonnen aan een ISO 27001 certificeringstraject voor de 
beheerorganisatie van Kennisnet. Dit traject is naar verwachting medio 2016 afgerond. De 
hosting en het technisch beheer worden overigens reeds uitgevoerd door ISO 27001 
gecertificeerde leveranciers van Kennisnet. 

1.6 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

Uitgangspunten 
• Kennisnet heeft van de ministeries OCW en EZ en de sectorraden PO, VO en MBO de 

opdracht gekregen om de nummervoorziening te realiseren en vervolgens te beheren. 
• De nummervoorziening wordt door Kennisnet ontwikkeld als een publieke dienst. 

De ontwikkeling en in beheername van de nummervoorziening vinden plaats conform 
standaard werkwijze van Kennisnet. 

• De nummervoorziening is beschikbaar voor elke onderwijssector. Aansluiting door 
SURFconext wordt ondersteund. 

• De aansturing van de softwareontwikkeling vindt plaats vanuit het domein Distributie en 
toegang op basis van een door dit project opgeleverd programma van Eisen en Wensen   

• Een LAS koppelt met de nummervoorziening via de EduStandaard (EduKoppeling).  
• De afstemming over de specificaties van het koppelvlak tussen LAS en nummervoorziening, 

vindt plaats met de leden van branchevereniging vDoD. 

Randvoorwaarden 
• Het wetgevingstraject voor het gebruik van het pseudoniem moet zijn afgerond voordat de 

nummervoorziening als dienst kan worden aangeboden in de productieomgeving. 

  



Realisatie nummervoorziening, 2 november 2015    8 / 20 
  

1.7 Samenhang met verwante initiatieven en projecten  

Het project “realisatie nummervoorziening” heeft relaties met de volgende projecten en 
activiteiten:  

• Wetgevingstraject OCW 
• Project implementatie nummervoorziening 
• ISO certificeringstraject 27001 van Kennisnet 
 

Het resultaat van de realisatie van de nummervoorziening is randvoorwaardelijk voor het project 
implementatie nummervoorziening. Verder heeft het project een samenhang met het 
wetgevingstraject voor het gebruik van een afgeleide van het BSN.  

1.8 Stakeholders	

Het project realisatie nummervoorziening heeft de volgende stakeholders onderkend:	
	
Intern 

- Producteigenaar nummervoorziening 
- Technisch specialist nummervoorziening 
- Ontwikkelaar nummervoorziening 
- Functioneel beheerder nummervoorziening 
- Technisch beheerder nummervoorziening 
- Hosting partij nummervoorziening 
- Directie Kennisnet - Interne opdrachtgever 

	
Extern 

- Opdrachtgever Kennisnet- Leden van de stuurgroep Doorbraakproject en de MBO-raad   
- VDOD leden leveranciers van LAS-leveranciers 
- Programmagroep Doorbraakproject 
- Kern Architectuur Team (KAT) Dit overleg is door het Edu-K platform als advies orgaan 

opgericht. Architecten van uitgeverijen, distributeurs en softwareleveranciers adviseren 
het platform in de doorontwikkeling van standaarden en voorzieningen.   

 

1.9 Risico’s  

Nr. Omschrijving 
risico 

I K R Maatregelen Risico-
actiehouder 

1.  Het wetgevings-
traject voor de 
nummervoorziening 
loopt vertraging op 
en de dienst kan niet 
in de keten uitgerold 
worden. 

5 2 10 Buiten de invloedsfeer van 
dit project. 

OCW 

2.  Het 
wetgevingstraject 
heeft gevolgen voor 
het ontwerp van de 
nummervoorziening. 

5 1 5 Buiten de invloedsfeer van 
dit project 
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3.  Offertetraject 
(minicompetitie) 
binnen de mantel 
Softwareontwikkeling 
levert geen passende 
offerte en de 
ontwikkeling moet 
(nationaal) worden 
aanbesteed. 

3 2 2 Het houden van een 
informatiebijeenkomst 
tijdens de mini-competitie. 

Directeur 
operations 

4.  De inspraak van 
leveranciers bij het 
vaststellen van de 
beveiligings- en 
koppelspecificaties 
wordt gebruikt om 
het proces te 
vertragen.  

4 3 3 Communiceren met 
leveranciers over hun rol 
en mate van inspraak.  

Domeinmanager 
Toegang & 
Distributie 

5.  De edukoppeling 
specificatie wordt 
niet snel genoeg 
door de LAS 
leveranciers 
ingevoerd. 

4 3 3 Er wordt vastgesteld welke 
onderdelen van de 
edukoppeling specificatie 
noodzakelijk zijn om een 
beveiligde verbinding met 
de dienst te realiseren.  

Domeinmanager 
Toegang & 
Distributie 

6.  De realisatie van de 
nummervoorziening 
is vertraagd en 
belemmert de 
voortgang van het 
project 
implementatie 
nummervoorziening 

5 1 5 Tijdig de 
softwareontwikkeling van 
de nummervoorziening 
starten. Eventueel 
opschalen van 
ontwikkelteam. 

Manager Distributie 
en Toegang/ 
producteigenaar 
nummervoorziening 

Schaal: 1-10  I=Impact, K=Kans, R=Risiconiveau (IxK) 
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2 Projectaanpak 

Het project realisatie nummervoorziening wordt gefaseerd uitgevoerd. De fases zijn deels 
volgordelijk, maar worden gedeeltelijk ook parallel uitgevoerd. 
	
Onderdeel Scope 
Voorbereiding In de voorbereidingsfase vinden alle voorbereidingen op de feitelijke 

ontwikkeling van de nummervoorziening plaats. Het gaat hierbij om het 
opstellen van het PvE, de specificaties koppelvlak, de beveiligingseisen 
gebruik Edu-K iD & het offertetraject (mini-competitie) 
softwareontwikkeling 

Ontwikkeling & In beheername In deze fase vindt de feitelijke ontwikkeling van de nummervoorziening 
plaats. Ook wordt in deze fase de nummervoorziening in beheer 
genomen door Kennisnet (technisch en functioneel) 

Borging Aansluitvoorwaarden nummervoorziening 
Beveiligingseisen gebruik Edu-K iD onderbrengen bij EduStandaard 

	

2.1  Voorbereidingsfase 

2.1.1 Opstellen Programma van eisen en wensen nummervoorziening 
Het programma van eisen en wensen is een vertaling van het ontwerp van de 
nummervoorziening in een Programma van Eisen en Wensen (PvE) binnen de kaders van 
Kennisnet. Het PvE bevat ook de functionele koppelvlakspecificaties. Het opstellen van het PvE 
wordt door het kernteam uitgevoerd. Het kernteam bestaat uit een producteigenaar, technische 
specialist, een architect/adviseur nummervoorziening en een functioneel beheerder. De security 
officer van Kennisnet adviseert ten aanzien van de beveiligingseisen en de cryptografie. De 
specificaties voor de cryptografie worden door een onafhankelijke derde partij getoetst.  
 
Resultaat:  

• Door stuurgroep DBP goedgekeurd PvE nummervoorziening 

2.1.2 Opstellen beveiligingseisen gebruik Edu-K iD in de keten 
Het Edu-K iD wordt binnen een sector door verschillende ketenpartners in de leermiddelenketen 
gebruikt. Aan het gebruik van het Edu-K iD zijn beveiligingseisen verbonden aan de verwerking, 
en dan met name de opslag, van de Edu-K iD’s in systemen van ketenpartners. Deze 
beveiligingseisen zullen door de technisch specialist/architect in overleg met de security officer 
van Kennisnet worden opgesteld. Door een onafhankelijke partij wordt een toets uitgevoerd op de 
beveiligingseisen ten aanzien van het gebruik van het Edu-K iD in de keten.  
 
De beveiligingseisen ten aanzien van het gebruik van het Edu-K iD in de keten worden 
voorafgaand aan deze onafhankelijke toets besproken en getoetst door het Kern Architectuur 
Team (KAT). 
 
De vastgestelde reikwijdte van het Edu-K iD is nu gebruik binnen een sector. Op basis van de 
beveiligingseisen zal kunnen worden vastgesteld of deze reikwijdte vergroot kan worden naar het 
gebruik van het Edu-K iD binnen de sectoren PO, VO en MBO. Een externe toets zal onderzoeken 
of de koppelbaarheid van gegevens met de beveiligingseis dermate is afgenomen dat er een 
grotere reikwijdte toegepast kan worden. De stuurgroep van het Doorbraakproject Onderwijs & 
ICT zal besluiten over de reikwijdte van het Edu-K iD.  
 
Resultaat:  

• Door stuurgroep DBP goedgekeurde beveiligingseis gebruik Edu-K iD 
• Door stuurgroep DBP goedgekeurde reikwijdte Edu-K iD (opnieuw vastgesteld) 
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2.1.3 Toelichten ontwerp nummervoorziening  
Door de technisch specialist/architect van de nummervoorziening zal het ontwerp worden 
toegelicht aan de leveranciers van de LAS-systemen. Deze toelichting zal onder andere 
plaatsvinden in het KAT, waarin alle LAS-leveranciers lid van zijn. 
 
Resultaat:  

• de LAS-leveranciers zijn geïnformeerd over het ontwerp van de nummervoorziening.  

2.1.4 Offertetraject ontwikkeling nummervoorziening binnen perceel 1 van ICT-dienstverlening 
Voor de softwareontwikkeling van de nummervoorziening wordt via een minicompetitie in perceel 
1 Softwareontwikkeling van de raamovereenkomst ICT-dienstverlening een offerte uitgezet. De 
offerteaanvraag bestaat naast de uitvraag uit een aantal documenten, te weten de nadere 
overeenkomst en het PvE nummervoorziening. Juridische zaken van Kennisnet, zal op basis van 
input van het team dat het PvE heeft opgesteld een nadere overeenkomst opstellen. Verder zullen 
zij een (juridische/inkoop) toets doen op de gehele offerteaanvraag voor de mini-competitie.  
 
Tijdens de minicompetitie wordt een inlichtingenbijeenkomst gehouden, zodat de mantelpartijen 
maximaal geïnformeerd zijn over het softwareontwikkelingstraject. 
 
Resultaat:  

• Door Kennisnet goedgekeurde offerteaanvraag softwareontwikkeling 
nummervoorziening, inclusief nadere overeenkomst 

• Door Kennisnet geselecteerde Softwareontwikkelaar	 

2.2 Ontwikkeling en in beheername nummervoorziening 

De partij die na de mini-competitie de nadere overeenkomst voor de softwareontwikkeling 
gegund krijgt zal de nummervoorziening ontwikkelen en in beheer brengen bij Kennisnet. 
Vooruitlopend op het PvE is de verwachting dat de softwareontwikkeling via een agile-scrum 
aanpak wordt ontwikkeld. De technische besturing aan de kant van Kennisnet is belegd bij 
Domeinmanagement Toegang & Distributie.  
 
De nummervoorziening wordt technisch beheerd door de technisch beheerder van Kennisnet 
(externe partij) en functioneel door functioneel beheer van Kennisnet vanuit het domein  
De verwachting is dat de ontwikkeling van de nummervoorziening in 6 maanden is afgerond. Dit 
is inclusief de in beheername (technisch en functioneel) binnen Kennisnet.  
 
In de volgende paragrafen zijn de activiteiten uit deze fase uitwerkt, 

2.2.1 Opstellen technische specificaties koppelvlak  
De softwareontwikkelaar stelt de technische specificaties van het koppelvlak op. Deze zullen 
worden besproken in het KAT en worden opgeleverd aan het project implementatie 
nummervoorziening voor het uitvoeren van een impactanalyse door de LAS-leveranciers. 
 
Resultaat:  

• Door de stuurgroep doorbraakproject onderwijs & ICT goedgekeurde Technische 
koppelvlak specificaties nummervoorziening, die tevens zijn afgestemd met de leden van 
het Edu-K platform. 

2.2.2 Inrichten proeftuin/testomgeving LAS-leveranciers 
Voor de onderwijsinstellingen wordt een proeftuin/testomgeving ingericht, zodat de LAS-
leveranciers hun aansluiting op de nummervoorziening kunnen testen. 
 
Resultaat: 

• Door Kennisnet goedgekeurde beschikbare testomgeving  
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2.2.3 In beheername nummervoorziening voor pilots 
Het project implementatie nummervoorziening voert een pilot uit met de nummervoorziening. Het 
resultaat van de pilot zal worden teruggekoppeld aan dit project. Naar aanleiding van de 
pilotresultaten wordt de nummervoorziening eventueel aangepast. Voor het uitvoeren van de pilot 
zal de nummervoorziening voor dit doel in beheer moeten zijn genomen. Met het project 
implementatie nummervoorziening zal worden afgestemd waaruit de dienstverlening (bijv. de 
beschikbaarheid van de nummervoorziening zelf en de service desk) van de nummervoorziening 
tijdens de pilot zal bestaan.  
 
Resultaat: 

• Nummervoorziening in beheer bij Kennisnet voor pilots 
• N.a.v. pilot aangepaste nummervoorziening 

2.2.4 In beheername nummervoorziening voor landelijke uitrol 
Zodra het wetgevingstraject voor het gebruik van het Edu-K iD is afgerond, kan de 
nummervoorziening als publieke dienst beschikbaar worden gesteld voor de landelijke uitrol. 
De verwachting is dat het wetgevingstraject in het 3e kwartaal 2017 is afgerond.  
 
Het  in beheernemen van de nummervoorziening betekent dat de nummervoorziening functioneel 
en technisch beheerd wordt en is ondergebracht bij een hostingpartij. Dit alles conform de 
standaard werkwijze van Kennisnet (zie http://wikixl.nl/wiki/kennisnet/index.php/Hoofdpagina). 
De service desk is ingericht voor het leveren van support. Ook is er een service desk ingericht 
voor de aansluitvoorwaarden en bewerkersovereenkomsten tussen Kennisnet en de 
onderwijsinstellingen die met hun LAS aansluiten op de nummervoorziening. 
Voor de onderwijsinstellingen wordt een SLS beschikbaar gesteld of een SLA afgesloten. 
 
Ter ondersteuning van de aansluiting van de LASen op de nummervoorziening is een 
testomgeving, een referentie-implementatie en een api-standaard beschikbaar.  
 
Resultaat: 

• Referentie-implementatie, api-standaard en testomgeving beschikbaar 
• Publieke nummervoorziening in beheer bij Kennisnet voor landelijke uitrol (technisch 

beheer, hosting, service desk voor support en service desk voor aansluitvoorwaarden)	  

2.3 Borging 

2.3.1 Opstellen aansluitvoorwaarden en gebruikersovereenkomsten 
Aan het aansluiten op de nummervoorziening zijn, in aanvulling op de zaken die zijn gesteld in 
het privacy convenant, voorwaarden van toepassing. Voordat een onderwijsinstelling in het PO, 
VO of MBO kan aansluiten op de nummervoorziening zullen ze moeten voldoen aan de 
aansluitvoorwaarden. Met de bewerkers moeten bewerkersovereenkomsten worden afgesloten.  
 
In onderstaand figuur is weergegeven wat op dit moment de ideeën zijn ten aanzien van 
aansluitvoorwaarden en bewerkersovereenkomsten. Er zal met DUO worden afgestemd over hun 
ervaringen en een eventuele rol die zij hierin kunnen vervullen. Voor de compleetheid is ook de 
licentieovereenkomst tussen de LAS-leveranciers en de onderwijsinstelling opgenomen, maar 
deze zijn buiten scope.  
Voor het afsluiten van de aansluitvoorwaarden met alle onderwijsinstellingen zal de bestaande 
klantenservice van Kennisnet ingezet worden. 
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Resultaat:  

• Door stuurgroep DBP goedgekeurde aansluitvoorwaarden op de nummervoorziening 
• Ingerichte servicedesk voor het afsluiten van de aansluitvoorwaarden 

2.3.2 Onderbrengen beveiligingseisen ten aanzien van het gebruik van het Edu-K iD bij EduStandaard. 
De specificaties van het gebruik van het Edu-K iD in de keten zullen waarschijnlijk worden 
ondergebracht bij een onafhankelijke partij zoals EduStandaard. 
 
Resultaat: 

• De beveiligingseisen ten aanzien van het gebruik van het Edu-K iD zijn ondergebracht bij 
EduStandaard. 

2.4 Besluitvorming resultaten 

Van de hierboven geformuleerde resultaten wordt een aantal ter besluitvorming voorgelegd. In 
onderstaande tabel is opgenomen voor welk resultaat dit geldt en hoe de besluitvorming verloopt.  
 
 

 KAT  
Edu-K 

MT Kennisnet Programmagroep 
DBP  

Stuurgroep 
DBP  

Projectplan realisatie 
nummervoorziening 

 3-11-2015 9-11-2015 15-11-2-15 

PvE nummervoorziening 
(2.1.1) 

 3-11-2015 9-11-2015 15-11-2-15 

Beveiligingseisen gebruik Edu-
K iD met advies reikwijdte 
Edu-K iD (2.1.2) 

14-1-16 26-1-2015 02-16 02-16 

Offerteaanvraag 
softwareontwikkeling 
nummervoorziening (2.1.4) 

 10-11-2015   

Technische specificaties 
koppelvlak (2.2.1) 

11-2-16 16-02-16 Maart 2016 Maart 2016 

Aansluitvoorwaarden 
nummervoorziening (2.3.1) 

 10-2016 11-2016 11-2016 

Route vaststelling/goedkeuren resultaten 

 

Onderwijs*
instelling*PO,*VO*of*

MBO**

Kennisnet*

LAS9leverancier*

aansluitvoorwaarden* bewerkersovereenkomst*

LicenAeovereenkomst* bewerkersovereenkomst*
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3 Projectbeheersing 

3.1 Organisatie 

In onderstaande afbeelding wordt schematisch weergegeven hoe de twee lijnen (realisatie en 
implementatie) zijn gepositioneerd. 

 

3.1.1 Opdrachtgever en stuurgroep 
Opdrachtgever is een stuurgroep die wordt gevormd door de stuurgroep van het doorbraakproject 
en een vertegenwoordiging uit het MBO. � 

Namens de stuurgroep is de programmanager gedelegeerd opdrachtgever, en draagt zorg voor 
afstemming met de programmagroep doorbraakproject en met de mbo sector over voortgang en 
inhoud. 

Kennisnet is opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke realisatie van de 
voorziening. Hier is het juridische opdrachtgeverschap belegd. De realisatie en het beheer van de 
voorziening is hiermee volledig in publieke handen. � 

Via de gremia van het educatief keten platform (Edu-K) worden aanbieders geconsulteerd over 
het ontwerp en de wijze van realisatie. Hun advies wordt meegenomen in de besluitvorming en 
expliciet gemaakt aan de stuurgroep van het DBP wanneer aan hen besluiten worden voorgelegd.  

De volgende besluiten worden aan de stuurgroep voorgelegd in het kader van de realisatie: � 

• Besluiten over (aanpassing van) het ontwerp  
• Besluiten over wijze van realisatie en planning inclusief de samenhang tussen realisatie, 

implementatie en wetswijziging  
• Overige besluiten van strategische aard (bijvoorbeeld n.a.v. politieke ontwikkelingen of 

marktontwikkelingen)  
o De stuurgroep wordt geïnformeerd over: 

o De voortgang in realisatie en implementatie  
o De resultaten van de pilots 
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3.1.2 Projectteam 
Naast projectleider (Miranda Leurink) en opdrachtgever wordt de samenstelling van het 
projectteam gecompleteerd met de volgende personen: 

Naam Functie in project Taken en verantwoordelijkheden 
Op te leveren resultaten 

Joris Knuttel Domeinmanager 
Exploitatie 

 Leveranciersmanagement 
 In beheername van de nummervoorziening 

Marc Fleischeuers Architect 
nummervoorziening 

Opstellen PvE 
Opstellen beveiligingseisen  

Erwin Reinhoud Architect EduKoppeling Advies en toezicht op specificaties conform 
EduKoppeling 

Debby Sikking Jurist Borging inkooptraject 
Borging aansluitvoorwaarden 
Juridisch adviseur 

Chris Tanahatoe Productowner  Aansturing realisatie 
Fatma Inan Technisch specialist Aansturing realisatie vanuit techniek 
Tom van der Sluijs Functioneel beheerder Ondersteunen bij realisatie 
Robert Klein Security officer Toezicht 

Projectteam realisatie nummervoorziening 

3.1.3 Projectorganisatie & rapportage 
Het projectteam bestaat uit een vertegenwoordiging van alle betrokken partijen in de 
exploitatiefase.  

 
Het projectteam wordt geadviseerd door de security officer en de architect nummervoorziening 
van Kennisnet. Daarnaast stemt het projectteam over relevante onderwerpen (o.a. ontwerp 
nummervoorziening, koppelvlakspecificaties en beveiligingseisen gebruik Edu-K iD) af met het 
Kern Architectuur Team van het Edu-K platform.  

Het functioneel beheer stuurt het technisch beheer en de hostingpartij aan.  

Het projectteam vergadert wekelijks en rapporteert maandelijks in afstemming met de 
programmagroep doorbraakproject onderwijs & ICT.  
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3.2 Informatie en communicatie 

De programmagroep en de stuurgroep Doorbraakproject ICT zullen op regelmatige basis worden 
geïnformeerd over de voortgang en alle mijlpalen van het project worden voorgelegd aan in 
eerste instantie de directeur operations van Kennisnet, vervolgens aan de programmagroep 
Doorbraakproject Onderwijs & ICT en uiteindelijk ter vaststelling aan de stuurgroep 
Doorbraakproject Onderwijs & ICT. 
 
De directeur operations van Kennisnet wordt op regelmatige basis geïnformeerd over de 
voortgang en alle mijlpalen van het project via de reguliere interne overleggen en een 
voortgangsrapportage.  

3.3 Tijd 

De feitelijke realisatie van de nummervoorziening kent de volgende mijlpalen:  
 

• Goedkeuring Projectplan realisatie 
• Goedkeuring PvE realisatie nummervoorziening 
• Opdracht gegund aan softwareontwikkelaar 15 december 2015  
• Technische koppelvlakspecificaties, gereed maart 2016 
• Opleveren beveiligingseisen gebruik Edu-K iD ketenpartijen, gereed februari 2016 
• Opleveren Aansluitvoorwaarden en gebruikersovereenkomst 
• Opleveren testomgeving, gereed februari 2016 
• Opleveren productieomgeving nummervoorziening voor pilots, gereed juli 2016 
• Opleveren productieomgeving nummervoorziening voor landelijk gebruik, gereed maart  

2017 

De globale planning ziet er als volgt uit: 

  
Voor een gedetailleerde planning, zie bijlage A. 
 
 

1/10/15

2015 2016 2017

Voorbereiding

Mini-competitie	

Wetgevingstraject	OCW

Ontwikkeling	NV

Pilotomgeving	NV

Uitvoeren	pilots	Edu-K implementatietraject

Tijdelijk	nummer

ISO	27001	certificering	beheerorganisatie	Kennisnet

Productieomgeving	NV
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4 Begroting 

Realisatie kosten 2015 (periode van juli t/m december) 

Projectmanagement 61.332  24 weken a 16 uur a 160 euro  

Architect 6.155 
 

24 weken a 4 uur a 62,11 

Product owner 5.143  24 weken a 4 uur a 53,57 

Marktverkenning 6.050  Externe opdracht 

 
78.680  

 

  

 

 Realisatie kosten 2016 
 

 

 Projectmanagement  61.332  24 weken a 16 uur a 160 euro 

Software ontwikkeling 200.000  externe software ontwikkeling 

Architect 6.111  49 weken a 2 uur a 62,36 

Product owner 15.344  49 weken a 6 uur a 52,19 

Technisch Specialist 10.229  49 weken a 4 uur a 52,19 

Functioneel beheerder 10.810  49 weken a 6 uur a 36,77 

Technisch beheerder 7.207  49 weken a 4 uur a 36,77 

Service desk 10.425  49 weken a 6 uur a 35,46 

 
321.458  

  
Publieke implementatiekosten  
In het Edu-K platform zal een onafhankelijke programmamanager worden aangesteld om het 
implementatie proces in de keten te faciliteren. Zie organogram paragraaf 3.1 

Programmamanager 88.200  49 weken a 12 uur a 150 euro 

 
Alle bedragen zijn inclusief BTW 

  



Bijlage A Gedetailleerde planning realisatie nummervoorziening. 

 
2015	 		

	
2016	

	           
2017	

	   
 okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr 

Activiteiten & Resultaten                    

Voorbereiding                                       
Goedkeuring Projectplan stuurgroep DBP                     
Opstellen PvE                     
Toetsen specificaties cryptografie 
onafhankelijke partij                      
Opstellen uitvraag mini-competitie                    
Uitvoeren mini-competitie                    
Voorbereiden aansturing 
softwareontwikkeling                      
Opstellen beveiligingseisen gebruik Edu-K iD 
& reikwijdte Edu-K iD                     
Bespreken beveiligingseisen in KAT                     
Toetsen beveiligingseisen & reikwijdte Edu-K 
iD door onafhankelijke partij                     
Beveiligingseisen en reikwijdte MT                     
Beveiligingseisen en reikwijdte 
programmagroep & stuurgroep DPB                     
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 2015	 		
	

2016	
	           

2017	
	   

 okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr 
Ontwikkeling & in beheer name                                       
Software ontwikkeling nummervoorziening                          
In beheer name testomgeving voor pilots met 
LAS leveranciers                       
Opstellen koppelvlakspecificaties                     
Bespreken koppelvlakspecificatie KAT                     
Koppelvlakspecificaties MT, 
programmagroep & MT                     
Beheerrelease ontwikkelen n.a.v. Pilot 
bevindingen met LAS leveranciers                      
Inrichten beheerorganisatie voor 
implementatie in het onderwijsveld                       
Beschikbaar stellen nummervoorziening voor 
implementatie in het onderwijsveld                      
Go-live beslissing nummervoorziening MT                     
Go-live beslissing nummervoorziening 
programmagroep & stuurgroep                     
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 2015	 		
	

2016	
	           

2017	
	   

 okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec jan feb mrt apr 
Borging                                       
Opstellen en afstemmen framework 
aansluitvoorwaarden & 
gebruikersovereenkomst                     

Framework aansluitvoorwaarden MT                     
Framework aansluitvoorwaarden 
programmagroep & stuurgroep DBP                     

Opstellen en afstemmen 
aansluitvoorwaarden binnen framework                            
Inrichten klantenservice voor 
aansluitvoorwaarden                        
Aansluitvoorwaarden MT                     
Aansluitvoorwaarden programmagroep & 
stuurgroep doorbraakproject                     
Bijeenkomsten & afstemmingsmomenten                                       
KAT bijeenkomsten  
(Het ritme van de KAT bijeenkomsten wordt 
per fase afgestemd met de leden)    15-

11. 
14-
01. 

11-
02. 

10-
03.                  

programmagroep DBP   09-
11.   n.n.b.         n.n.b.     n.n.b. 

stuurgroep DBP  
15-
11.   n.n.b.   n.n.b.      n.n.b.     n.n.b. 

 


