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1 Managementsamenvatting 
De zogeheten Nummervoorziening is een initiatief van het Doorbraakproject Onderwijs 
en ICT en dient voor het verstrekken van een uniek pseudoniem voor leerlingen in het Nederlands 
onderwijs. Met dit pseudoniem kan op efficiënte wijze een koppeling worden gemaakt tussen de 
systemen, terwijl de privacy wordt gewaarborgd. De Nummervoorziening bevindt zich in een ver-
gevorderd ontwerpstadium bij Kennisnet en wordt ter besluitvorming voorgelegd. Ter ondersteu-

ning van het besluitvormingsproces is aan de Software Improvement Group (SIG) gevraagd een 
technische toets uit te voeren waarvan dit rapport het resultaat is. 

Het ontwerp achten wij voldoende flexibel en toekomstvast. Het weegt meerdere alternatieven 
duidelijk en compleet af. De keuzes en use cases  zijn goed omschreven. De opzet van het ontwerp 
streeft naar minimale impact voor de betrokken systemen. 

Wij onderschrijven het gekozen ontwerp op basis van de principes en kaders zoals deze zijn vast-

gesteld voor het ontwerp,  met enkele opmerkingen die aandachtspunten zijn voor tijdens en na 
realisatie. 

De opzet van het ontwerp faciliteert een adequate beveiliging, vooropgesteld dat afgezien wordt 
van de optie voor bestandsuitwisseling.  Daarnaast hebben wij adviezen voor de uitbesteding en 
het technisch ontwerp, als het gaat om beveiliging. 

Wij achten de kaders die worden beschreven voor encryptie en beveiliging van koppeling tussen 

systemen en de Nummervoorziening adequaat. Een voorwaarde is wel dat aan de kaders explicie-
te voorwaarden worden toegevoegd voor beveiligingsvoorzieningen en voor de generatie van het 
pseudoniem. 

Wij zien in het ontwerp geen continuïteitsrisico’s, vooropgesteld dat bij realisatie een fallback 
(reserve-Nummervoorziening) wordt geïmplementeerd.  

Voor de opslag van het pseudoniem adviseren wij om redenen van performance, kosten en be-

schikbaarheid dat pseudoniemen decentraal, in het LAS worden opgeslagen.  

De kosten voor realisatie van de Nummervoorziening worden inclusief ontwikkelen, testen en 
overhead geschat op €100.000 voor de variant zonder koppeltabel, en op €175.000 voor de variant 
met koppeltabel. Daar komt jaarlijks €16.000 tot €26.000 bij voor regulier onderhoud, plus kosten 
voor hosting en doorontwikkeling van de Nummervoorziening. 

De implementatielast voor de Nummervoorziening volgens dit ontwerp ligt voor zowel schoolsys-

temen als voor aanbieders van content- en leersystemen naar schatting tussen de €11.000 en 
€47.000. Voor een extreem slecht onderhoudbaar systeem kunnen de kosten oplopen tot €99.000 
en voor een extreem goed onderhoudbaar systeem beperkt blijven tot €7.000. 

De last voor de administratie op school blijft naar verwachting beperkt tot 3 mandagen per jaar. 

De Nummervoorziening is technisch haalbaar als  onze aanbevelingen worden opgevolgd om de 
risico’s op acceptabel niveau te brengen en als de geschatte kosten en implementatielast accepta-

bel worden bevonden. 

Tot slot adviseren wij om afwegingen over privacy in het realistische perspectief te plaatsen dat 
privacy in het onderwijs imperfect is en voorlopig blijft. Derde partijen zullen vooralsnog blijven 
beschikken over tot de persoon herleidbare gegevens zoals bijvoorbeeld school, klas en voornaam 
van een leerling – om redenen van goed onderwijs op maat. Anonimiteit is niet geborgd in die 
situaties. In dat licht moeten strikte privacymaatregelen in dit domein, zoals een apart pseudo-

niem per keten, worden beschouwd als betrekkelijk. Los hiervan, de opzet van de Nummervoorzie-
ning draagt bij aan de privacy. 
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2 Over dit document 
Dit rapport is het resultaat van onderzoek dat de Software Improvement Group (SIG) heeft uitge-
voerd tussen 17 februari en 5 maart 2015 naar aanleiding van de offerte-aanvraag ‘Toets techniek 
nummervoorziening’ die SIG op 4 februari 2015 van Stichting Kennisnet heeft ontvangen.  

De zogeheten Nummervoorziening bevindt zich op het moment van schrijven van dit rapport in 
een vergevorderd ontwerpstadium bij Kennisnet. Het ontwerp wordt ter besluitvorming voorge-

legd aan de stuurgroep van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT op 11 maart aanstaande. Ter 
versterking van het advies en de besluitvorming worden twee toetsen uitgevoerd:  

• Juridische toets, met name gericht op de privacy-aspecten van het ontwerp. Dit is geen 
onderdeel van dit onderzoek.  

• Technische toets, waarvan dit document het rapport is 

Hoofdstuk 3 schets achtergrond, waarna de toets die dit onderzoek uitvoert wordt uitgewerkt in 

hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 en 6 geven dan de antwoorden over het ontwerp, gevolgd door een 
kostenschatting voor technische realisatie in hoofdstuk 7 en de implementatielast in hoofdstuk 8. 
Tot slot beschrijft hoofdstuk 9 opmerkingen die belangrijk zijn voor de realisatiefase van de Num-
mervoorziening en daarna. 
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3 Achtergrond Nummervoorziening 
Om gepersonaliseerd leren met ICT in het onderwijs te laten slagen, is het cruciaal dat leraar, leer-
ling en andere betrokkenen snel, eenvoudig en veilig toegang hebben tot alle benodigde leerbron-
nen. 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 licen-
ties.  

 
In roadmapfase II van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT is 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 (IAA) van digitaal leermateriaal, zo-
wel in voorzieningen als in governance. Door het vergelijken van dit wensbeeld met de huidige 
situatie is gekeken welke stappen en roadmap gewenst zijn. 

 
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 onder-
deel van een centrale vertrouwensfunctie, in te richten.  
 

Een unieke en persistente identiteit heeft als voordelen onder meer: 
• het oplossen van matchingsvraagstukken bij het gebruik van verschillende identiteiten; 
• het reduceren c.q. voorkomen van verlies van onderwijstijd door problemen met identi-

teiten; 
• betere privacy waarborgen door gebruik van een minimale set persoonskenmerken in de 

keten; 

• het bieden van continui ̈teit 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 heeft Ken-

nisnet verzocht om de ontwerpfase voor deze voorziening uit te voeren.  
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4 Toets 
Tegen bovenstaande achtergrond zijn de onderstaande vragen aan SIG gesteld om als autoriteit 
op het gebied van risico- en kwaliteitsbewaking van softwareprojecten te adviseren over de haal-
baarheid en kosten: 
 
1. Ontwerp toets aan gekozen principes en kaders 

• Onderschrijft u het gekozen ontwerp op basis van de principes en kaders zoals deze zijn 
vastgesteld voor het ontwerp? 

2. Technische haalbaarheid 
• Welke risico’s ziet u in de technische realisatie en welk advies geeft u voor het beperken 

van deze risico’s?  
• Acht u de kaders die worden beschreven voor encryptie en beveiliging van koppeling tussen 

systemen en de Nummervoorziening adequaat? 
• Hoe schat u de technische haalbaarheid van de realisatie in? 
• In het document zijn verschillende alternatieven beschreven met betrekking tot de ont-

werpkeuzes. Mist u hierin alternatieven, die niet in de uitwerking zijn meegenomen? 
3. Kosten 

• Hoe schat u de kosten voor technische realisatie van de Nummervoorziening in? 

• Welke overige kosten moeten naar uw mening meegenomen worden en kunt u daar grof-
weg een inschatting van geven op basis van andere projecten die u hebt gezien of waar u 
advies op hebt gegeven?  

4. Implementatielast 
• Hoe schat u de implementatie last in voor aanbiedende en afnemende systemen van de 

Nummervoorziening (LAS, toegangsvoorzieningen, aanbieders van content- en leer-

sytemen)? LAS = Leerling Administratie Systeem. 
• Hoe schat u de implementatie last in voor scholen? 
• Verwacht u dat dit ontwerp de use cases bestellen, gebruiken van leermiddelen en het uit-

wisselen van leerresultaten worden bediend? 
 
Bij de risicoanalyse wordt specifiek gekeken naar technische haalbaarheid en risico’s voor beveili-

ging en integratie.  
 
Het ontwerp waarop deze toets is gebaseerd staat beschreven in bestand “Ontwerpbesluit num-
mervoorziening 20150210B.docx”, versie 5a – 10 februari 2015.  Verder is toelichting gegeven door 
March Fleischeuers, H.P. Köhler en Natasja Langerak in telefoongesprekken, e-mail conversaties en 
bijeenkomsten. 

 
SIG is verzocht om een beknopt rapport, met name gebaseerd op reeds beschikbare kennis, dat in 
korte tijd tot stand komt (enkele weken). 
 

NB: tijdens de looptijd van dit onderzoek zijn onze opmerkingen al deels door Kennisnet verwerkt 

in het ontwerp. Om die reden zal een deel van de aanbevelingen in dit rapport al inmiddels zijn 
opgevolgd. De wijzigingen in het ontwerp zijn niet door SIG getoetst. 
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5 Toets aan gekozen principes en kaders 
De volgende vraag zal worden beantwoord in dit hoofdstuk:  

• Onderschrijft u het gekozen ontwerp op  
basis van de principes en kaders zoals deze zijn vastgesteld voor het ontwerp? 
 

Ons antwoord op bovenstaande vraag is ja, met enkele opmerkingen die aandachtspunten zijn 

voor tijdens de invoeringsfase – na realisatie. 
 
Bijlage 3 van het ontwerp beschrijft de principes en kaders. Wij stellen vast dat daaraan wordt 
voldaan op alle punten, zoals hieronder beschreven, voorzien van enkele opmerkingen: 

• Het ontwerp biedt de beschreven beoogde diensten 
• Het ontwerp maakt de gewenste betrouwbaarheid mogelijk 

• De Nummervoorziening functioneert in aanvulling op en kan gebruik  maken van voor-
zieningen rondom het persoonsgebonden nummer 

• Het ketenpseudoniem voldoet aan de beschreven eisen waarbij er opmerkingen zijn bij 
eis nummer 3. Zie daarvoor 9.1 ‘Gebruik additionele gegevens’ 

• De voorziening werkt voor alle doelgroepen, met uitzondering dat pseudoniemen in prin-
cipe niet consistent zijn tussen scholen voor leerlingen zonder registratie in de Neder-

landse basisregisters. Deze hebben immers geen vast nummer. 
• De Wet bescherming persoonsgegevens  en de Wet op het onderwijsnummer is bepa-

lend geweest voor inrichtingskeuzes 
• Privacy wordt beschermd op de beschreven manieren 
• Er wordt voorzien in de uitgangspunten beschreven in de secties Proces leermiddenke-

ten, onderwijsomgeving en onderwijsproces, waarbij er opmerkingen zijn bij punt 2. Zie 

daarvoor 9.1 ‘Gebruik additionele gegevens’. Bij onderwijsomgeving staat ‘De deelnemer 
krijgt bij gebruik van het toegangsadres vanuit het schoolportaal, single sign-on toegang 
tot het materiaal’. Het verdient vermelding dat dit alleen geldt als het materiaal wordt 
aangeboden door een systeem dat single sign-on ondersteunt. 
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6 Technische haalbaarheid 
De volgende vragen zullen worden beantwoord in dit hoofdstuk:  

• Welke risico’s ziet u in de technische realisatie en welk advies geeft u voor het beperken 
van deze risico’s?  

• Acht u de kaders die worden beschreven voor encryptie en beveiliging van koppeling tussen 
systemen en de Nummervoorziening adequaat? 

• Hoe schat u de technische haalbaarheid van de realisatie in? 
• In het document zijn verschillende alternatieven beschreven met betrekking tot de ont-

werpkeuzes. Mist u hierin alternatieven, die niet in de uitwerking zijn meegenomen? 
 

6.1 Beveiligingsrisico’s 
De opzet van het ontwerp faciliteert een adequate beveiliging, vooropgesteld dat afgezien wordt 
van de optie voor bestandsuitwisseling.  Daarnaast hebben wij beveiligingsadviezen voor de reali-
satiefase met betrekking tot uitbesteding en technisch ontwerp – zie daarvoor paragraaf 9.1. 
 
In het ontwerp van use-case UC1.2 wordt gesproken over bestandsuitwisseling (zoals bijvoorbeeld 
secure FTP). Dit zou extra ontwikkelwerk betekenen en nieuwe securityrisico’s introduceren.  Een 

extra manier van gegevensoverdracht is ook weer een extra mogelijkheid voor kwetsbaarheden. 

Wij adviseren niet gebruik te maken van bestandsuitwisseling maar van een webservice-API die 
meerdere aanvragen tegelijk verwerkt, dit om extra werk (realisatie, onderhoud, beheer) te voor-
komen en de attack surface minimaal te houden.  

 

6.2 Encryptie en beveiliging van koppeling tussen systemen en de Num-
mervoorziening 

Wij achten de kaders die worden beschreven voor encryptie en beveiliging van koppeling tussen 
systemen en de Nummervoorziening adequaat als daaraan expliciete voorwaarden worden toege-
voegd voor beveiligingsvoorzieningen en voor de generatie van het pseudoniem. 
 
In het ontwerp zijn geen expliciete voorwaarden opgenomen voor de specifieke beveiligingsvoor-
zieningen van de Nummervoorziening.  Wel wordt impliciet vereist dat er ‘voldoende beveiliging 

is’. 
 

Wij adviseren specifieker te zijn over authenticatie en communicatieversleuteling en te kiezen 
voor de best practice bij beveiligingskritische toepassingen: een TLS verbinding met wederzijdse 
authenticatie ingeschakeld op basis van certificaten. Tijdens interviews bleek dat Kennisnet hier-

voor denkt aan het gebruik van het in ontwikkeling zijnde ‘edukoppeling’. 

 
Het ontwerp stelt niet expliciet dat alleen de Nummervoorziening een pseudoniem moet kunnen 
bepalen. Uit interviews blijkt dat deze eis wel bestaat: buiten de Nummervoorziening moet het 

niet mogelijk zijn om van een leerlingnummer of BSN een pseudoniem te maken. De Nummer-
voorziening kan dat op twee manieren realiseren: 

1. Berekening van een willekeurig pseudoniem en dat onthouden zodat voor dezelfde per-
soon later ook week hetzelfde pseudoniem wordt gegeven. 
Voordeel: er is geen encryptiesleutel nodig. 
Nadeel: als de tabel kwijt raakt dan kan nooit meer hetzelfde pseudoniem worden bere-

kend en als de tabel lekt dan ligt de privacy op straat. De tabel moet worden gebackuped 
en die backup moet ook weer goed worden beschermd. 

2. Hashen van de invoer in combinatie met een sleutel. Daarvoor is de best practice een 
HMAC functie. NIST adviseert het gebruik van minimaal de SHA256 hashing functie. 
Voordeel: de sleutel is moeilijke kwijt te raken of te lekken als daarvoor de juiste techno-
logie wordt gekozen en er hoeft geen tabel te worden bijgehouden. 
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Nadeel: de speciale technologie voor sleutelmanagement kost ca. 1.000 euro per voorzie-
ning . Er zijn naar verwachting drie voorzieningen nodig: productie, fallback en test. 
 
 

De beveiliging van de sleutel voor de HMAC functie is kritisch en daarom is het good practice om 
gebruik te maken van een hardware-gebaseerde oplossing voor het beheer van de sleutel – een 
zogenaamde Hardware Security Module (HSM). Een dergelijke oplossing kan ook worden gebruikt 
voor het uitvoeren van de hashfunctie. Die oplossing dient tevens te voorzien in het kunnen her-
stellen uit een situatie waarin de hardware met daarin de sleutel kwijt of defect raakt. Hiervoor 
zijn oplossingen in de markt.  

 

Ons advies is de pseudoniemen te genereren met een HMAC functie op basis van SHA256, dus een 
hasfunctie met sleutel, gebruik makend van een Hardware Security Module. 

 

6.3 Continuïteitsrisico’s 

Wij zien in het ontwerp geen continuïteitsrisico’s, vooropgesteld dat bij realisatie een fallback 

(reserve-Nummervoorzieing) wordt geïmplementeerd. Wij adviseren om bij uitbesteding van de 
realisatie specifieker te zijn over wat bedoeld wordt met continuïteit als gesproken wordt over 
robuustheid. Wat is acceptabele beschikbaarheid? 

 

Het aantal aanmeldingen zoals opgegeven in het ontwerp is 738.053 per schooljaar. Als we pessi-
mistisch aannemen dat deze allemaal in een week worden gedaan en daarbij dus vakantiesprei-
ding negeren, dan spreken we van 738.053/40 uur, uitgaande van kantoortijden. Dat is 18.451 per 
uur,  is 5 per seconde. Dit is voor een gemiddelde webserver haalbaar, ook omdat de geadviseerde 
hashfunctie (HMAC met SHA256) efficiënt is voor een encryptiefunctie (typisch 5 milliseconden). 
Wij verwachten daarom dat load balancing over meerdere servers daarom niet noodzakelijk zal 

zijn. 
 
De LAS systemen dienen wel rekening te houden met onbeschikbaarheid van de Nummervoorzie-
ning. Deze kan door een storing buiten bedrijf zijn, of door toevallige piekbelasting heel kort niet 
beschikbaar. Aanmeldingen moeten dan falen en later moet de aanvraag alsnog plaatsvinden. Het 
is belangrijk dat dit geborgd is in proces en/of techniek van het LAS. 

 
De daadwerkelijke verwerkingscapaciteit van de Nummervoorziening hangt af van hardware, 
software en implementatiekeuzes. Het is van belang om zo snel mogelijk load tests uit te voeren 
zodat eventuele maatregelen kunnen worden genomen. Te denken valt aan herziening van im-
plementatiekeuzes of load balancing met een tweede server. 
 

Zie paragraaf 9.2 voor opmerkingen met betrekking tot performance voor de realisatie. 
 
Bij technische storing van de Nummervoorziening (software, hardware, datacenter) dient een 
tweede instantie (fallback) van de Nummervoorziening vanaf een andere datacenter het over te 
kunnen nemen - dit gezien het belang van de Nummervoorziening voor de voortgang van onder-
wijsprocessen. Dit betekent dat de opslag van beide instanties dient te worden gesynchroniseerd 

en dat de gebruikte encryptiesleutel bij beide instanties identiek moet zijn. Dergelijke voorzienin-
gen zijn zeer specialistisch en daarom adviseren wij de hosting af te nemen bij een partij die hierin 
is gespecialiseerd. Het ontwerp hoeft geen rekening te houden met een dergelijke constructie. Bij 
de berekening van de realisatiekosten in hoofdstuk 7 wordt de constructie meegenomen. 
 

6.4 Risico’s met betrekking tot opslag pseudoniem 
Voor de opslag van het pseudoniem adviseren wij om redenen van performance, kosten en be-
schikbaarheid dat pseudoniemen decentraal, in het LAS worden opgeslagen. Daarnaast hebben 
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wij enkele adviezen over het format van het pseudoniem en over de invulling van de controle van 
pseudoniemen bij verhuizing. Tot slot zien wij de grote voordelen van een onderwijsbreed pseu-
doniem opwegen tegen de nadelen, te weten: grotere, meer complexe aanpassingen van alle 
systemen en koppelproblematiek bij onderzoek. 

 
Decentrale versus centrale opslag pseudoniemen 
Het ontwerp maakt een zorgvuldige afweging van de verschillende modellen voor registratie van 
het pseudoniem. Wij willen daaraan toevoegen dat het niet opslaan van de pseudoniemen in het 
LAS een afhankelijkheid creëert van de Nummervoorziening  die zo ingrijpt op de dagelijkse gang 
van zaken in het onderwijs dat uitval van de Nummervoorziening het onderwijs voor een aanzien-

lijk deel zal stilleggen. Wij achten dat dit onacceptabel is vergeleken met het beperkte privacy-
voordeel dat dit oplevert. Naarmate het onderwijs verder digitaliseert zal de impact hiervan steeds 
groter worden. Opslag in het LAS neemt die afhankelijkheid weg. 
 

Wij adviseren de pseudoniemen in het LAS op te slaan. 

 
Ook vanuit redenen van performance is opslag in het LAS te prefereren. De behoefte aan een 
pseudoniem treedt op tijdens het gebruik van systemen. De gebruiker verwacht dan te kunnen 
werken en responstijden zijn veel kritischer dan bij de meer batchgewijze verwerkingen zoals 

aanmelden. Bovendien, de systemen zijn zo ontwikkeld dat zij koppelgegevens, zoals het pseudo-
niem, direct uit de database kan ophalen. Mogelijk gebeurt dit een tiental keren tijdens een use-
case. Voor normale operatie maakt dat niet uit, maar als dan elke keer het pseudoniem via de 
Nummervoorziening moet worden opgehaald creëert dat vertraging en belasting van de voorzie-
ning. Dit moet dan worden opgelost door dit aspect aan te passen op alle plekken in de busines-
slogica waar dit gebeurt, hetgeen leidt tot hoge kosten. 

 
Zie paragraaf 9.4 voor opmerkingen over het format van pseudoniemen en paragraaf 9.5 over 
toekomstig gebruik van pseudoniemen voor onderzoek, als aandachtspunten voor de realisatie en 
daarna. 
 
Pseudoniem bij verhuizing 

De Nummervoorziening is erop ingericht dat een pseudoniem bij een andere school weer hetzelf-
de is, behalve als bij uitzondering het nummer van een leerling is veranderd. Use-case UC7.3 om-
schrijft dat bij verhuizing controle zou moeten plaatsvinden hiervan. Dit is een risico voor de priva-
cy aangezien bij de verhuizing zowel de personalia als de pseudoniemen gecommuniceerd wor-
den. Daarnaast is het extra werk voor de schooladministratie bij elke verhuizing, dat terwijl hetge-
ne wat gecontrolleerd wordt (de manier van nummerverwerking) niet veranderd bij elke verhui-

zing. Wij adviseren de correctheid van de nummerverwerking te borgen door duidelijke specifica-
ties van de Nummervoorziening naar de leveranciers plus controle van de implementatie. Daar-
naast kan gedacht worden aan een proces waarin de schooladministratie gevraagd wordt om na 
in gebruikname van een nieuwe versie van het schoolsysteem en minstens twee keer per jaar een 
controle uit te voeren bij een verhuizing door contact op te nemen met de vorige school om te zien 
of het pseudoniem gelijk blijft. 

 
Verspreiding pseudoniem 
Het ontwerp kiest voor een pseudoniem per keten en per sector. Dat betekent dat een school 
pseudoniemen moet aanvragen en registreren per keten per student. Dat is een wijziging met 
substantieel meer impact dan het toevoegen van één pseudoniem als eigenschap van een leerling. 
Er wordt immers een nieuw soort object geïntroduceerd, namelijk een leerlingketenidentiteit. 

Tegelijkertijd is de meerwaarde van het gebruiken van meerdere pseudoniemen voor één persoon 
niet substantieel. Het pseudoniem is immers niet een tot de persoon herleidbaar nummer, zoals 
het BSN dat is. Pas als een LAS gecompromitteerd raakt dan ligt de koppeling tussen leerling en 
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pseudoniem(en) op straat. Ketenscheiding helpt in dit scenario niet omdat in het LAS alle pseudo-
niemen voor een persoon zijn opgeslagen. 
 
Het voordeel van de ketenscheiding is dat partijen uit verschillende ketens geen gegevens kunnen 

koppelen. De impact van een dergelijk koppeling zien wij echter als klein aangezien er nog geen tot 
de persoon herleidbare situatie is. Die zou wel ontstaan als door combinatie  van gegevens uit 
meerdere systemen het mogelijk wordt te herleiden wie het individu is. Wij kunnen ons geen 
aannemelijke situatie indenken waarin dat plaatsvindt.  
 
Het nadeel van de ketenscheiding, naast de genoemde vergrootte complexiteit van de aanpassin-

gen, is dat er complexe koppelfunctionaliteit nodig is vanuit de Nummervoorziening om bestan-
den te combineren voor legale doeleinden, zoals onderzoek. Met een onderwijsbreed pseudoniem 
hoeft dat niet. 
 

Wij zien de beperkte voordelen van ketenscheiding niet opwegen tegen de grote voordelen van 

een onderwijsbreed pseudoniem. 

 
Ook vanuit Doorbraak onderwijs en ICT wordt in het Eindadvies tafel toegang (25 september 2014) 
gesteld dat een onderwijsbreed pseudoniem acceptabel is: “Omdat in de keten aanvullende af-

spraken zullen worden gemaakt over privacy en vanwege de inherent privacybeschermende wer-
king van het IAA Stelsel, acht de Tafel Toegang de grotere theoretische koppelbaarheid van per-
soonsgegevens(bestanden) door het hanteren van één persistent pseudoniem een beheersbaar 
risico.” 
 
Tot slot,  de strafrechtketen laat zien dat een breed pseudoniem werkt in de vorm van het straf-

rechtketennummer dat door alle betrokken instanties, onder strikte voorwaarden, wordt gedeeld. 
 

6.5 Technische haalbaarheid 
De technische haalbaarheid van de Nummervoorziening wordt bepaald door de risico’s 
zoals eerder beschreven in dit hoofdstuk, de kosten voor de technische realisatie (hoofd-
stuk 7) en de implementatielast (hoofdstuk 8). Wij zien de risico’s zoals ze bekend zijn in 
dit stadium als acceptabel indien opvolging wordt gegeven aan onze adviezen. De 
Nummervoorziening kan als haalbaar worden beschouwd als de kosten en implementa-
tielast acceptabel worden bevonden door de kostendrager van de Nummervoorziening 
en de markt. 
 

6.6 Slagingsriciso’s 
Om de Nummervoorziening als initiatief te laten slagen komt er uiteraard veel meer kijken dan de 
techniek. Dat valt buiten de scope van ons onderzoek, maar voor de techniek is belangrijk dat het 
ontwerp flexibel en toekomstvast is. Dat betekent dat het ontwerp moet kunnen voorzien in 
nieuwe use-cases en dat het mogelijk is om wijzigingen uit te voeren in de opzet, met minimale 
impact voor het domein. Wij achten dat hier sprake van is omdat de kernfunctie van de Nummer-

voorziening het verstrekken is van een unieke sleutel voor gegevensverwerking van personen. Die 
kernfunctie is binnen informatieverwerking van alle tijden en hoeft dus als functie niet te verande-
ren. De functie kan in de toekomst wel anders worden ingevuld, bijvoorbeeld door gebruik van een 
ander algoritme, maar het effect daarvan op het domein is nihil – vooropgesteld dat ons advies 
over het opnemen van een versienummer wordt opgevolgd. 
 

Een andere voorwaarde voor de techniek die van invloed is op slagen van de Nummervoorziening 
is de continuïteit en de beveiliging van de oplossing. Hoe belangrijk men privacy ook vindt, de 
Nummervoorziening zal worden gezien als een verandering die werk met zich meebrengt. Juist 
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daarom is een vlekkeloze technische werking zonder incidenten een belangrijke factor voor accep-
tatie in de markt  
 

6.7 Ontbrekende alternatieven 
Wij adviseren te onderbouwen dat de Nummervoorziening niet in BAP wordt geregeld. Voor de 
niet ingewijde lezer ligt integratie met BAP voor de hand aangezien aanmeldingen al via BAP ver-
lopen. Wij hebben begrepen dat de organisatie achter BAP (DUO) geen PGN mag verwerken om er 
een ketenpseudoniem van te maken, bovendien is het aanmeldproces niet de enige situatie waar-
in pseudoniemen worden gemaakt. Verder gaat DUO alleen over leerlingen – niet over docenten. 

 
Ook adviseren wij aan te geven in welke mate gebruik kan worden gemaakt van ZorgTTP. Deze 
dienst voorziet in pseudoniemen die voor zover wij kunnen zien kunnen voldoen aan de eisen van 
pseudoniemen in het onderwijs.  
 
Use-case UC1.2 

Use-case UC1.2 gaat over het aanmaken en opslaan van pseudoniemen buiten aanmelding. De 
school maakt een selectie van leerlingen die nog pseudoniemen nodig hebben en vraagt die ver-
volgens aan. Deze use–case heeft een aantal nadelen:  

• De schooladministratie krijgt een extra proces dat tijd kost, dat tot vertraging kan leiden 
in het onderwijs en waarin fouten gemaakt kunnen worden.  Dit is overigens naar ver-
wachting eenmalig. 

• De schoolsystemen moeten hierin voorzien en functionaliteiten bouwen en onderhou-
den om leerlingen te selecteren en pseudoniemen aan te vragen. 

 

Bovenstaande kan worden geadresseerd met een alternatief dat wij adviseren, namelijk het geau-
tomatiseerd aanvragen van pseudoniemen voor alle actieve leerlingen in de administratie. Dit zou 

op aanvraag van de gebruiker moeten kunnen en ook automatisch worden uitgevoerd, zeg elke 
nacht. 

 
De uitdaging blijft hetzelfde: hoe kan worden voorkomen dat een replay attack plaatsvindt en in 

grote getalen pseudoniemen worden gegenereerd voor andere leerlingnummers dan in de admi-
nistratie. Zie hiervoor onze adviezen bij monitoring. Er is geen praktisch haalbare oplossing om 
replay te voorkomen, maar het maximeren van pseudoniem-aanvragen op dagbasis, weekbasis en 
maandbasis houd replay-attacks voor een belangrijk deel tegen. 
 
Pseudoniem-alternatieven 

SIG adviseert de volgende alternatieven voor het pseudoniem op te nemen aangezien het zonder 
toelichting voor lezers niet evident is dat deze opties afvallen. 

1. Scholen sturen hun PGN naar derde partijen als sleutel. Het belangrijkste hier is de 
vertrouwelijkheid van het PGN, die typisch ook is gebaseerd op het BSN. 

2. Scholen genereren een willekeurig nummer als pseudoniem. Zo’n willekeurig num-
mer kan niet deterministisch opnieuw gegenereerd worden. 

Nadelen: 
• Als een leerling naar een andere school gaat dan wordt een ander nummer ge-

genereerd, waardoor de leerling de verbinding met ketens verliest (bijvoorbeeld 
gebruik leermiddelen). Er dient hiervoor een verhuisprocedure gedefinieerd te 
worden. 

• Als een school de pseudoniemen verliest dan kunnen deze niet worden hersteld. 

Alle leerlingen verliezen zo de koppeling met de ketens. De impact hiervan is zo 
groot dat dit te allen tijde voorkomen zou moeten worden.  Wij zien geen ma-
nieren om dit te borgen. 

Voordelen: 
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• Deze oplossing is in feite anonimisering en niet pseudonimisering: er is geen 
enkele manier meer om te zien of persoon X bij het anonieme ID hoort, behalve 
in de koppeltabel bij de school. De privacy is hier meer mee gediend. 

• Er is geen Nummervoorziening nodig, althans niet voor de functie van nummer-

verstrekking, vooropgesteld dat de scholen allemaal in staat zijn om een ade-
quaat willekeurig nummer te genereren. De manier waarop dat gebeurt moet 
aan allerlei eisen voldoen. 

 

6.8 Overig 
In het ontwerp kan het begrip ECK ID duidelijker worden geïntroduceerd. 
Het behoeft verdere verduidelijking hoe is omgegaan met de oorspronkelijke functionele wens van 
‘ondersteuning van de registratiefunctie en identiteitsverificatie’ 
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7 Kosten voor de technische realisatie 
De volgende vragen zullen worden beantwoord in dit hoofdstuk:  

• Hoe schat u de kosten voor technische realisatie van de Nummervoorziening in? 
• Welke overige kosten moeten naar uw mening meegenomen worden en kunt u daar grof-

weg een inschatting van geven op basis van andere projecten die u hebt gezien of waar u 
advies op hebt gegeven?  

 
In dit hoofdstuk zullen de kosten voor de technische realisatie van de Nummervoorziening worden 
uitgewerkt. Paragraaf 7.1 gaat in op de kosten die gerelateerd zijn aan de technische bouw (detail-
ontwerp, bouw en technisch testen), waarna paragraaf 7.2 de overige realisatiekosten behandelt 
om af te sluiten met doorlopende kosten in paragraaf 7.3.  
De kosten voor realisatie van de Nummervoorziening worden inclusief ontwikkelen, testen en 

overhead geschat op €100.000 voor de variant zonder koppeltabel en €175.000 voor de variant 
met koppeltabel. Daar komt jaarlijks €16.000 tot €26.000 bij voor regulier onderhoud plus kosten 
voor hosting en doorontwikkeling van de Nummervoorziening. 
 

7.1 Kosten voor bouw van de Nummervoorziening 
Voor het inschatten van de kosten voor de technische realisatie van de Nummervoorziening wordt 
gebruik gemaakt van de Early Effort Estimation (EEE) methodiek van SIG. De EEE-methodiek stelt 
organisaties in staat software-ontwikkelkosten in te schatten op basis van een rudimentaire archi-
tectuur. De mate van accuraatheid van SIG EEE komt overeen met die van een functiepuntentel-
ling. SIG EEE is een zogeheten schattingsmethode op basis van analogie. 
 

SIG beschikt over een benchmark met honderden industriële software systemen. Deze systemen 
bestaan op hun beurt uit duizenden verschillende componenten (Figuur 3). Deze collectie compo-
nenten is opgedeeld in een verzameling componenttypen. Van elk van deze componenttypen is 
het bereik van benodigde ontwikkelinspanning bekend. 
 

 
Figuur 1: Vergelijking van componenten met honderden systemen in de SIG-benchmark 
 
Op basis van een initiële architectuur van de Nummervoorziening kan worden vastgesteld welke 

componenttypen nodig zijn om het systeem te implementeren. Op deze manier kan worden be-
naderd welke ontwikkelinspanning nodig is voor het systeem als geheel. 
 
De ontwikkelinspanning uit de benchmark betreft het detailontwerp, het bouwen en het tech-
nisch testen (unit testen) van de ontwikkelde software. Figuur 4 geeft een beeld van de onderde-
len die dus inbegrepen zijn en de overige kosten, welke in paragraaf 7.2 nog aan bod zullen komen. 
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Figuur 2: Scope van de componentenbenchmark 
 
De onderstaande figuur geeft de initiële architectuur van basisontwerp van de Nummervoorzie-
ning weer. De variant met de koppeltabel wordt later in dit document uitgewerkt. De attributen-
service is niet meegenomen bij het bepalen van de kosten. 
 

Aan de linkerzijde staan de decentraal opgestelde LeerlingAdministratieSystemen weergegeven. In 
het LAS wordt software gebouwd die in staat is om het aanvraagproces te doorlopen en een eerste 
niveau hash te generen. In het centrale deel van de Nummervoorziening is de benodigde functio-
naliteit (invoer, controle, genereren en uitvoer) uitgewerkt in een zogenaamd Business Logic-
component. De functionaliteit in dit component wordt door middel van een service-component 
aangeboden aan de afnemers. Deze component schermt de daadwerkelijk implementatiedetails 

af van de buitenwereld. Daarnaast zijn er nog een configuratiecomponent en een supportcompo-
nent opgenomen in het ontwerp. Dit zijn ondersteunende componenten die ervoor zorgen dat het 
systeem beheerd kan worden en zaken als logging, security, transactiemanagement et cetera 
mogelijk zijn. 
 

 
Figuur 3: Initiële architectuur van de Nummervoorziening 
 

Op basis van deze initiële architectuur kan het aantal benodigde componenten bepaald worden. In 
onderstaande tabel zijn deze componenten per onderdeel benoemd en zijn de totale benodigde 
manmaanden (MM) effort weergegeven. Deze effort is dus gebaseerd op de gemiddelde effort die 
per component benodigd is en zoals deze uit de SIG-benchmark komt rollen. 
 
Voor het bepalen van de benodigde effort voor het bouwen van de Nummervoorziening, wordt het 

centrale deel los van het decentrale deel beoordeeld. Dit heeft te maken met het feit dat de im-
plementatie van het decentrale deel afhangt van de onderhoudskwaliteit van het betreffende LAS. 
Er zal hierbij een range worden aangehouden, waarbinnen de kosten voor implementatie van de 

Projectmanagement 

Basisontwerp 

Detailontwerp 

Bouw 

Acceptatietesten 

Integratietesten 

Technisch testen 

Opstellen eisen 

LAS 
Nummervoorziening 

Support 

Business 
Logic 

Configura
tie 

Decentraal 
 

Se
rv

ic
e 

Business 
Logic 

Centraal 
 

n .. 1 



 TOETS TECHNIEK NUMMERVOORZIENING 17 

 
 

VERTROUWELIJK       © SOFTWARE IMPROVEMENT GROUP 

 
 

decentrale component voor goede onderhoudbare en slecht onderhoudbare leerlingadministratie-
systemen zullen vallen. 
 
Voor het centrale deel van de Nummervoorziening geldt de volgende kosteninschatting. 

 
ONDERDEEL VAN DE NUMMERVOORZIENING LOWER 

BOUND 
 

MEDIAN 
UPPER 

BOUND 

Centraal deel 6,4 MM 12,9 MM 33,8 MM 
Componenten 
1x Business Logic 

1x Service 
1x Configuratie 
1x Support 

Tabel 1: Componenten binnen het centrale deel van de Nummervoorziening 
 
Daarbij geeft de Lower Bound de grens van de 25% kleinste componenten weer, de Median de 

grootte die het meest voorkomt en de Upper Bound de 25% grootste componenten. Gezien de 
benodigde hoeveelheid functionaliteit en de complexiteit van deze functionaliteit is de verwach-
ting dat de effort voor de benodigde componenten dicht bij de Lower Bound ligt. 
 
Conform die Lower Bound is 6,4 manmaand aan effort nodig voor het bouwen van het centrale 
deel van de Nummervoorziening. Voor het bepalen van de kosten voor de technische bouw is 

uitgegaan van €100.000 kosten voor een FTE. Dit is een relatief hoog tarief, wat goed past bij de 
ervaring en expertise die nodig is om een op een goede manier software te schrijven die security-
functionaliteit moet bieden. Op basis van dit tarief worden de kosten geschat op €53.000, zoals in 
figuur 4 bij de 25%-ondergrens weergegeven. 

 
Figuur 4: Inschatting van kosten centrale deel Nummervoorziening o.b.v. EEE-methode 
 

7.2 Overige kosten realisatie 
De kosten die in paragraaf 7.1 geschat zijn, bevatten niet de inspanningen van projectmanage-
ment, het opstellen van de eisen, het basisontwerp, de integratietesten en de acceptatietesten. De 
hoogte van deze kosten is afhankelijk van de efficiëntie van de organisaties van opdrachtgever en 
opdrachtnemer, de ervaring met soortgelijke projecten, de sector (overheid moet veelal aanbeste-

den) et cetera. Op basis van de ISBSG-benchmark voor IT-projecten kan een inschatting worden 
gegeven van de te verwachten overige kosten. 
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In onderstaande figuur is de verdeling weergegeven voor organisaties die een meer dan gemiddel-
de overhead hebben (zoals bijvoorbeeld de overheid). Een verhouding van 1:1 is daarom aanneme-
lijk. 

 

 
Figuur 5: Verdeling inspanning over fasen in systeemontwikkeling (bron: ISBSG-data) 
In de praktijk betekent dit dat er rekening moet worden gehouden met een verdubbeling van de 
kosten die nodig zijn voor de technische bouw van het centrale deel van de Nummervoorziening. 
Dit komt dus neer op een kosteninschatting van iets meer dan €100.000 voor het ontwikkelen van 

het centrale deel, inclusief projectmanagement. Dit is echter nog wel zonder de kosten die nood-
zakelijk zijn voor het invoeren van het systeem. 
 
Voor de variant met de koppeltabel geldt hetzelfde percentage overhead. Dat betekent dat het 
ontwikkelen van deze variant in totaal neerkomt op ongeveer €175.000. 
 

Ook voor de overhead van het decentrale deel geldt, afhankelijke van de efficiëntie van de betref-
fende leverancier een soortgelijk getal. Een factor twee is voor een professionele leverancier te 
hoog. Daar zal dit eerder rond de 1,5 liggen. 
 

7.3 Doorlopende kosten Nummervoorziening 
De doorlopende kosten van de Nummervoorziening bestaan uit de volgende delen: 

• Kosten voor onderhoud voor reguliere wijzigingen (zie onder): naar schatting tussen 
8.000 en 13.000 euro per jaar 

• Overige kosten voor dat onderhoud (conform eerder gebruikte verhouding 1:1):  naar 
schatting tussen 8.000 en 13.000 euro per jaar 

• Hosting. Gezien de diverse voorzieningen die wij adviseren voor Nummervoorziening 

verdient het aanbeveling deze af te nemen bij een gespecialiseerde partij, die hiervoor 
periodiek kosten in rekening zal brengen. De geadviseerde voorzieningen zijn als volgt: 

o Redundante uitvoering op twee verschillende colocaties met fallback. Uit-
gangspunt is één server  

o Indien gekozen wordt voor versleuteld hashen, dan per colocatie een hardware 
security module (HSM) met identieke sleutels 

o Een exacte derde opzet als testomgeving 
o Backup van opslag 
o Intrusion detection, firewall, DDOS bescherming 
o Hoge uptime garantie (UPS, generator) 
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Kosten die wij niet kunnen overzien zijn kosten voor doorontwikkeling, kosten voor ondersteuning 
van derden voor aanpassing van systemen plus een helpdesk voor de ondersteuning van de opera-
tie en kosten voor een Security Operations Center (SOC) die regelmatige controles uitvoert en 
reageert op waarschuwingen vanuit de monitoring. Het verdient aanbeveling om hiervoor aan te 

sluiten bij een bestaand SOC. 
 
Uit de benchmarkgegevens van SIG blijkt dat jaarlijks ongeveer 5 tot 15% van de code in een sys-
teem wordt geraakt in het kader van onderhoud. Dit betreft dus geen grote functionele uitbreidin-
gen. Wel het oplossen van bugs en kleine functionele aanpassingen. Als we voor de Nummervoor-
ziening  uitgaan van 15% vanwege de nieuwheid, dan vertaalt zich dat als volgt: 

 
ONDERDEEL VAN DE NUMMERVOORZIENING TOTAAL AANTAL 

MANMAANDEN 
15% KOSTEN PER 

JAAR 

Basisontwerp van de Nummervoorziening 6,4 MM 1 MM €8.000 

Variant met koppeltabel 10,6 MM 1,6 MM €13.000 
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8 Implementatielast 
De volgende vragen zullen worden beantwoord in dit hoofdstuk:  

• Hoe schat u de implementatie last in voor aanbiedende en afnemende systemen van de 
Nummervoorziening (LAS, toegangsvoorzieningen, aanbieders van content- en leer-
sytemen)? 

• Hoe schat u de implementatie last in voor scholen?  

• Verwacht u dat dit ontwerp de use cases bestellen, gebruiken van leermiddelen en het uit-
wisselen van leerresultaten worden bediend? 

 
Voor kostenschatting van decentrale implementatie kan een vergelijkbare exercitie worden uitge-
voerd als voor het centrale deel. 
 

De implementatielast voor de Nummervoorziening volgens dit ontwerp ligt voor zowel schoolsys-
temen als voor aanbieders van content- en leersystemen naar schatting tussen de €11.000 en 
€47.000. Voor een extreem slecht onderhoudbaar systeem kunnen de kosten oplopen tot €99.000 
en voor een extreem goed onderhoudbaar systeem beperkt blijven tot €7.000. 
De last voor de administratie op school is naar verwachting 3 mandagen per jaar. 
 

Implementatielast schoolsystemen 
De wijzigingen binnen een LAS of ELO zullen beperkt zijn. Het systeem moet de mogelijkheid krij-
gen een selectie van ketenpartners naar het centrale deel van de Nummervoorziening te sturen en 
het terugkerende KetenID te verwerken. Daarna moet het PGN versleuteld worden en in combina-
tie met het ketenID worden gebruikt om een pseudoniem aan te vragen bij de Nummervoorzie-
ning en te registreren. 

 
Uitgaande van een bestaand LAS, zal deze beschikken over een aantal ondersteunende componen-
ten om beheer uit te voeren, transacties te loggen, authenticatie en autorisatie uit te voeren en 
fouten af te handelen. Op enkele kleine wijzigingen in de code na, zullen deze componenten direct 
gebruikt kunnen worden. De bovengenoemde functionaliteit om het pseudoniem aan te vragen, 
dient wel geïmplementeerd te worden. Het gaat daarbij om een Business Logic-component dat 

binnen ieder deelnemend LAS gebouwd dient te worden. De impact omvat opslag pseudoniem, 
interactie met een extern systeem, functionaliteit om pseudoniem te veranderen bij verandering 
persoonsnummer en gebruik van pseudoniem voor interactie LAS-content/leersysteem. 
Ook hier betreft het een relatief eenvoudig component, waarvoor de benodigde effort voor het 
ontwikkelen (detailontwerp, bouw en technisch testen)  op 1,8 manmaanden wordt geschat. Dit 
komt bij een FTE-tarief van €100.000 neer op ongeveer €15.000. Dit geldt voor een LAS dat gemid-

deld onderhoudbaar is. Uit onderzoek blijkt dat aanpassingen aan software die minder goed on-
derhoudbaar is, duurder zijn. Dat kan een factor 6 hoger zijn. Software die beter dan gemiddeld 
onderhoudbaar is, zal goedkoper aangepast kunnen worden. Dit kan tot een factor 2 sneller. In 
onderstaande figuur staat weergegeven hoe de genoemde €15.000 voor een marktgemiddeld 
onderhoudbaar LAS zich laat vertalen naar systemen die slecht, matig, goed of zeer goed onder-
houdbaar zijn. Daarmee zitten de kosten voor het aanpassen van een LAS tussen de €7.500 en 

€99.000, afhankelijk van de onderhoudskwaliteit van het systeem. Nota bene: in de benchmark 
van SIG vormen de twee extremen (slecht onderhoudbaar en zeer goed onderhoudbaar) elk 
slechts 5% van de markt. De overige categorieën nemen elk 30% voor hun rekening. 
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Figuur 6: Inschatting van kosten decentraal deel Nummervoorziening o.b.v. EEE-methode, afhanke-
lijk van de onderhoudbaarheid van het systeem. 

 
Procesveranderingen administatie op de school 
Voor de administratie op de school verandert relatief weinig om procesrisico’s en proceskosten te 
minimaliseren. De schatting is drie mandagen per jaar voor dit ontwerp. 

• Het aanmeldingsproces blijft identiek want pseudoniem-aanvraag gebeurt onder de mo-
torkap.  

• Gezien ons advies m.b.t. UC1.2 gaan wij er vanuit dat er ook geen proces nodig is voor het 
later aanvragen van pseudoniemen. Bovendien is dit vooral in de invoeringsperiode no-
dig. 

• Gezien ons advies m.b.t. UC7.3 gaan wij er vanuit dat er ook geen proces nodig is voor het 
controleren van pseudoniemen bij verhuizing. Wel is geadviseerd om na in gebruikname 
van een nieuwe versie van het schoolsysteem en minstens twee keer per jaar een contro-

le uit te voeren bij een verhuizing door contact op te nemen met de vorige school om te 
zien of het pseudoniem gelijk blijft. 

• Voor use-caseUC7.4 gaan wij er vanuit dat er geen proces met het schoolsysteem nodig 
is voor als een leerlingnummer wijzigt, aangezien het LAS automatisch een nieuw pseu-
doniem kan aanvragen bij de Nummervoorziening. Wel zal de school contact moeten op-
nemen met de ketens om een wijziging van pseudoniem door te geven. Gezien de uit-

zondelijkheid van de nummerwijziging zal dit een beperkte inspanning vergen van zowel 
de school als de derde partijen. Men moet wel bekend zijn met dit proces en de systemen 
van de derde partijen moeten voorzien in functionaliteit om een pseudoniem te wijzigen. 

 
Implementatielast aanbieders van content- en leersytemen 
Aan de hand van de use-cases dienen content- en leersystemen te worden aangepast om in het 

volgende te voorzien: 
• Ivm UC7.4: Functionaliteit om een pseudoniem te veranderen naar aanleiding van een 

bericht van een schooladministratie ten aanzien van wijziging leerlingnummer (gebeurt 
zeer infrequent). 

• Algemeen: Opslag van het pseudoniem bij de leerling 
• Ivm UC4.1 (bestellen): Interactie met het federatie systeemom pseudoniem op te halen 
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• Ivm UC4.1 (bestellen). UC4.2 (gebruiken leermateriaal) en UC4.3 (uitwisselen leerresulta-
ten): Aanpassing van de autorisaties/licenties die nu op basis van pseudoniem gaan wer-
ken 

 

Indien het systeem volgens gangbare programmeerprincipes is gebouwd dan hebben deze aan-
passingen vooral betrekking op de businesslogica onder de koppelingen en niet op de interne 
werking door het gehele systeem. De ‘business logic’ zal immers een leerling typisch behandelen 
als object of als data-element met een unieke interne sleutel. Het ligt niet in de rede dat de aan-
wezigheid van een pseudoniem of de afwezigheid van bepaalde persoonsgegevens daar een im-
pact hebben.   

 
De impact qua benodigde technische wijzigingen omvat daarmee dezelfde soort wijzigingen als 
een LAS: opslag pseudoniem, interactie met een extern systeem, functionaliteit om pseudoniem te 
veranderen bij verandering persoonsnummer en gebruik van pseudoniem voor interactie LAS-
content/leersysteem. 
 

Het ontwerp streeft naar een minimale implementatielast. Deze last is voor LAS en con-
tent/leersysteem vergelijkbaar. De use cases bestellen, gebruiken van leermiddelen en het uitwis-
selen van leerresultaten worden daarmee bediend, exclusief vooralsnog de attributendienst. 
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9 Opmerkingen voor de realisatie en daarna 
Nadat het ontwerp voor de Nummervoorziening is vastgesteld begint de realisatie. Naar aanlei-
ding van ons onderzoek hebben wij daarvoor opmerkingen bijeengebracht in dit hoofdstuk. 
 

9.1 Opmerkingen over beveiliging 

De beveiliging van de Nummervoorziening is belangrijk met het oog op de privacy van leerlingen 
en docenten. Het ontwerp gaat niet in op de technische details van beveiliging - dit kan goed in 
het technisch ontwerp en in de uitbesteding worden uitgewerkt.  
 
Bij de ontwikkeling van veilige software bestaat altijd het risico dat datalekken of kwetsbaarheden 
worden geïntroduceerd. Dit risico kan worden gemitigeerd door goed opdrachtgeverschap wat 

betreft informatiebeveiliging. Een handreiking hiervoor is te vinden in de overheidsstandaard ‘Grip 
op secure software development’. Zie www.gripopssd.org. Daarnaast dient de te selecteren leve-
rancier ervaring te hebben met het ontwikkelen van beveiligingskritische systemen. 

Wij adviseren bij uitbesteding het stellen van de juiste voorwaarden voor het ontwikkelen van 
veilige software, adequaat toetsen en effectief afstemmen met een goed gekozen leverancier, 

zoals omschreven in bovengenoemde handreiking.  

 
Bij een systeem met zo’n belangrijke veiligheidsfunctie als Nummervoorziening verwachten wij 
voorzieningen voor audittrail en monitoring. Er zou zo compleet mogelijk moeten worden bijge-

houden wie wanneer wat doet, om misbruik te kunnen herconstrueren en herkennen. De opslag 
van deze gegevens moet zijn beveiligd en moet éénvoudig kunnen worden bekeken en geanaly-
seerd door een beperkte groep geautoriseerde gebruikers. Bij opslag mogen input en output van 
het systeem niet worden gelogd aangezien deze om privacyredenen ook niet door het systeem 
worden opgeslagen. Daarnaast is een voorziening nodig die met behulp van regels een alarm kan 
genereren bij verdachte handelingen naar een alarmcentrale (een Security Operation Center) die 

24/7 beschikbaar is. Verdachte handelingen zijn bijvoorbeeld gefaalde pogingen tot authenticatie 
en grote volumes van aanvragen op momenten dat die niet verwacht worden. Ook kan worden 
nagedacht over verboden handelingen, die zowel door de monitor worden gedetecteerd alswel 
tegengehouden door de voorziening – bijvoorbeeld meer dan 2.000 aanvragen op een dag door 
één school. 

Wij adviseren om in het technisch ontwerp elementen op te nemen voor het loggen van handelin-

gen evenals voorzieningen om daarop te alarmeren en te reageren.  

 

 

9.2 Opmerkingen over performance 
De volgende eenvoudige maatregelen komen de performance van de Nummervoorziening ten 
goede en daarmee verhogen zij de continuïteit: 

• Combineren van meerdere pseudoniemen voor een leerling in één opvraag. Door een op-
somming mee te geven van ketenID’s kunnen meerdere pseudoniemen in één aanroep 

worden opgevraagd en zo kan de overhead van opvragen worden geminimaliseerd. 
• Configureren van een lange time-out bij de opvraag zodat de Nummervoorziening bij 

piekbelasting tijd heeft om aanvragen te verwerken. Als een opvraag dan toch te lang 
duurt dan kan de aanvrager een aantal seconden wachten voordat opnieuw wordt ge-
probeerd. 

 

Wij adviseren het mogelijk maken van opvraag van meerdere pseudoniemen bij een persoon in 
één verzoek. 
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9.3 Opmerkingen over gebruik additionele gegevens  
In bijlage 3 van het ontwerp staat als eis nummer 3 bij het ketenpseudoniem: ‘Een leerling of do-
cent hoeft geen additionele gegevens op te geven om gebruik te kunnen maken van de leermidde-

lenketen’. Bij punt 2 van de sectie onderwijsproces staat dat verwerking van additionele gegevens 
binnen de grenzen valt die aangegeven worden voor deze doelbinding. Het ontwerp faciliteert 
weliswaar deze uitgangspunten maar het is belangrijk om op te merken dat het onwerp dit op 
geen manier borgt en ook niet zou kunnen borgen. Immers, de systemen die in het onderwijs 
worden gebruikt slaan op dit moment nog additionele gegevens op. Zij zullen eerst moeten wor-
den aangepast zodat zij alleen de minimale set aan persoonsgegevens bewaren.  

 

Als de Nummervoorziening operationeel is en scholen gaan pseudoniemen verstrekken, dan is het 
belangrijk te realiseren dat daarmee de opslag van persoonsgegevens bij derde partijen nog niet is 
geminimaliseerd. Ons advies is dan ook om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen en voor een 
zo kort mogelijke tijd zowel het pseudoniem als identiteitsgegevens (zoals huisadres) opgeslagen 

te hebben bij derde partijen.  

 
 Dit kan worden bereikt door de voorwaarde te stellen dat partijen pas de pseudoniemen gaan 
afnemen als zij verder de persoonsgegevens niet meer hoeven te gebruiken en deze ook hebben 

verwijderd. Overigens, als van partijen wordt verwacht dat zij gegevens verwijderen dan is hand-
having daarvan met behulp van audits op zijn plaats, gezien het belang van verwijdering en het 
feit dat verwijdering niet kan worden aangetoond door overdragen van bewijs. 
 
Er zijn persoonsgegevens die bepaalde partijen nodig zullen blijven hebben: 

1. Adresgegevens voor verzending van materialen: deze zijn nodig bij de tussenhandel. Wij 

adviseren in de invoeringsfase een constructie te overwegen waarin een scheiding is 
aangebracht in techniek en een scheiding in belang tussen het adres en het pseudoniem. 
Te denken valt aan een onafhankelijke verzendorganisatie die met het pseudoniem de 
adresgegevens opvraagt voor verzending.  Een dergelijke constructie kan verregaande 
consequenties hebben voor de betrokken organisaties maar mogelijk is een dergelijke 
loskoppeling in sommige gevallen goed te regelen. Een alternatief is dat de materialen 

naar school worden gestuurd om door de leerling opgehaald te worden. Dit is zoals be-
kend gebruikelijk in veel situaties. 

2. Betaalgegevens. Wij adviseren in de invoeringsfase te onderzoeken hoe een loskoppeling, 
zoals hierboven vermeld voor verzending, gerealiseerd kan worden voor betalingen.  Dit is 
uiteraard niet nodig voor de veel voorkomende situatie waarin een leerling niet hoeft te 
betalen voor leermiddelen. 

3. Emailadressen: deze zijn nodig om contact te hebben met de leerling in sommige geval-
len. E-mail contact kan een essentieel onderdeel uitmaken van de interactie. Om te mi-
nimaliseren dat partijen zowel het emailadres als het pseudoniem hebben kan in de in-
voeringsfase worden overwogen een centrale voorziening te realiseren waarbij e-mail 
anoniem kan word verstuurd. Er zijn diverse diensten op het internet die dit aanbieden, 
zoals snkmail. Die diensten introduceren een anoniem email adres, zoals 

a1221323293@snkmail.com en zorgen ervoor dat de anonimiteit blijft gewaarborgd 
binnen email conversaties. Dit is geen triviale functionaliteit.  

 

Wij adviseren nu een keuze te maken tussen drie opties: a) het pseudoniem dient als e-
mailadres en moet daarom ook voldoen aan de eisen van een emailadres, b) de Nummer-

voorziening genereert een apart pseudoniem e-mailadres, en c) bezit van het e-mail 
adres bij derde partijen wordt vooralsnog geaccepteerd.  

Als gekozen wordt voor optie b, dan is het belangrijk dit in het ontwerp op te nemen, ook 
zodat scholen rekening kunnen houden met een opslag van een email adres per leerling 

per keten. 
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4. Username/wachtwoord. Bepaalde omgevingen vereisen nog dat men apart inlogt. Ty-
pisch wordt hiervoor een gebruikersnaam/wachtwoord geïntroduceerd en typisch ge-
bruikt men emailadres of eigen naam. In geval van het emailadres kan de gebruiker het 
pseudoniem-emailadres verkiezen – als daarin is voorzien in de toekomst. In geval van 

eigen naam zoude gebruiker kunnen kiezen voor een zelfgekozen anonieme naam. Dit is 
omslachtig voor de gebruiker. Daarom kan in de invoeringsfase worden gedacht aan een 
nieuwe aanmeldingsprocedure bij de derde partij die begint met het verzoek aan de ge-
bruiker om op de school in te loggen waarna het schoolsysteem vervolgens pseudoniem 
of pseudoniem-emailadres laat weten, zodat daarmee het gebruikersaccount  kan wor-
den aangemaakt. 

5. School/klas. Leveranciers van leermiddelen hebben in sommige gevallen informatie over 
de school en klas van de leerling (het pseudoniem) nodig.  

Bij elke afweging over privacy is het belangrijk te realiseren dat voorlopig derde partijen 
nog beschikken over school, klas en vaak ook voornaam van een leerling – om redenen 
van goed onderwijs op maat. Anonimiteit is niet of nauwelijks geborgd in die situaties. In 

dat licht moeten stricte privacymaatregelen in dit domein worden beschouwd als betrek-
kelijk en kan men alleen accepteren dat privacy in het onderwijs imperfect is en blijft. 

 

9.4 Opmerkingen over format pseudoniemen 

Het ontwerp wijst op een risico dat nu beslissingen worden genomen die later bij herziening kun-
nen leiden tot het opnieuw moeten genereren van alle uitgegeven pseudoniemen. Om dit te mi-
nimaliseren kan gebruik worden gemaakt van een versienummer in het pseudoniem. De eerste 
drie karakters kunnen bijvoorbeeld dienen voor het aangeven van de generatie van het pseudo-

niem. Bepaalde generaties kunnen dan in de toekomst verschillend worden behandeld, mocht dat 
nodig zijn. Dit versienummer hoeft alleen te worden verhoogd als behoefte is aan deze ‘back-
wards-compatibility’. De versie kan het beste buiten de hash worden toegepast om het mogelijk te 
maken collisions uit te sluiten als op een gegeven moment wordt gekozen voor een andere has-
functie. 
 

Wij voorzien situaties waarin pseudoniemen zullen worden overgenomen door handmatige in-
voer, ook al is dat niet primair de insteek. Om die reden adviseren wij om karakters te kiezen die 
niet verkeerd gelezen kunnen worden, bijvoorbeeld door het vermijden van karakters 1, l, i, O, o,I 
en 0. 
 

Wij adviseren een versienummer te verwerken in het pseudoniem om later over te kunnen stap-

pen naar andere pseudonimiseringsmechanismen en backwards-compatible te blijven met eerder 
gegenereerde pseudoniemen. 
 
Daarnaast is het advies om karakters te vermijden in het pseudoniem die verkeerd gelezen kunnen 
worden. 

 

9.5 Opmerkingen over onderzoek 

Voor het doen van onderzoek binnen het onderwijs kan het nodig zijn gegevens uit meerdere 

ketens te combineren. Uiteraard gebeurt dat onder strikte afspraken. Onderzoekers zijn dan aan-
gewezen op de scholen van de leerlingen die men dan moet gaan vragen naar de andere keten-
pseudoniemen. Een onderzoeker moet dan met bijvoorbeeld 1.000 scholen gaan communiceren. 
Dit is veel werk voor de onderzoekers en de scholen. Daarnaast is men afhankelijk van het correct 
functioneren van de schooladministraties inclusief de bewaarplicht van pseudoniemen voor leer-
lingen die niet meer op de school zitten. 
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De toekomst zal uitwijzen hoe groot de vraag is naar dergelijk onderzoek en hoeveel werk het 
betreft. Dit kan dan leiden tot de conclusie dat het gebruiken van de scholen als koppelpunt on-
werkbaar blijkt. Als dat zo is dan werkt de Nummervoorziening juist tegen beter onderwijs, waar 
het doorbraakproject Onderwijs en ICT nu juist om te doen is. Immers, onderzoek en kennis in het 

onderwijsdomein is essentieel om onderwijs op maat te bieden. 

Het ontwerp beschrijft een alternatief waarin gebruik wordt gemaakt van een koppeltabel binnen 
de Nummervoorziening, waarin pseudoniemen worden gekoppeld aan elkaar en aan het (ge-
hashde) leerlingnummer. Een dergelijke koppeltabel is niet noodzakelijk voor de Nummervoorzie-
ning, maar het zou het probleem oplossen als onderzoek over ketens heen onwerkbaar blijkt. 

Een centrale koppeltabel vereist wel maximale gegevensbeveiliging. Nota bene dat niet het 

PGN/BSN in de koppeltabel aanwezig is maar de gehashde versie daarvan. 

Een centrale koppeltabel werpt een nieuw licht op de afweging hashing met HMAC versus wille-
keurig pseudoniem uit paragraaf 6.2. Op het moment dat een centrale koppeltabel wordt gereali-
seerd, dan kan worden gekozen voor een willekeurig nummer als pseudoniem. Wel dienen dan de 
nadelen van zo’n willekeurig nummer te worden geaccepteerd. Overigens blijft ons advies dan 
staan voor opslag van pseudoniemen in het LAS. 

Overigens zou een onderwijsbreed pseudoniem de noodzaak voor bovenstaande koppeling voor 
onderzoek overbodig maken.  

9.6 Overige opmerkingen 

Foto’s 
Aangezien bij PO gebruik wordt gemaakt van foto’s van leerlingen voor het aanmeldingsproces, 
zou deze ook als attribuut ter beschikking gesteld moeten worden. Ons advies is om als dit aan de 
orde komt een afweging te maken tussen privacy en gebruiksgemak. Er zijn technische oplossin-
gen denkbaar waarbij de leverancier bij de attributendienst een link opvraagt naar de foto (samen 
met de afmetingen)en die link door de browser van de gebruiker laat ophalen bij een dienst waar 

de leerling op dat moment is aangemeld. Dit vereist de nodige aanpassingen aan applicatie en 
attributendienst.  
 
Wijzigingen andere systemen. 
Het ontwerp voor de Nummervoorziening kiest ervoor de beoogde fasering na uitrol niet te be-
handelen. Het is daarom niet geschikt om derde partijen te informeren over wat hen te wachten 

staat en wat van hen verwacht wordt. Noch is het geschikt om een inschatting te maken van het 
succes van het systeem na uitrol. Voor zo’n communicatie zou per fase van adoptie duidelijk moe-
ten zijn wie welke maatregelen moet treffen, inclusief tijdelijke maatregelen. Van welke partijen 
wordt op welk moment wat verwacht? Het ligt in de rede dat veel derde partijen gaan wachten tot 
de attributendienst er is. Wat is de strategie voor de systemen totdat ze zijn aangepast? Zou een 
school bijvoorbeeld een anoniem profiel ter beschikking kunnen stellen aan leerlingen waarmee ze 

kunnen inloggen, met nepnaam, pseudo-emailadres en nepadres. 
 
Als de attributendienst klaar is kunnen derde partijen hun systemen gaan aanpassen om attribu-
ten op te vragen. Wij adviseren om daarbij in eerste instantie zoveel mogelijk rekening te houden 
met voortbouwen op de bestaande federaties, om de benodigde aanpassingen te beperken. 
 

Daarnaast is ons advies om te overwegen de derde partijen pas te vragen om wijzigingen door te 
voeren nadat de attributendienst beschikbaar komt.  

 

Tot die tijd heeft het immers privacy-nadelen om persoonsgegevens samen met het pseudoniem 
op te slaan en op deze manier kunnen partijen meteen alle gewenste wijzigingen in één project 
doorvoeren. 


