
 

 

 

 
 

Memo  

 

Aan  Private en publieke partijen in de educatieve contentketen 

   

Van  Programmamanager Implementatie Nummervoorziening 

   

Datum  22 juli 2016 

   

Onderwerp  Verzoek tot impactanalyse implementatie nummervoorziening 
 

 

 

 

1. Inleiding 

Op 22 juni 2016 is het Programmaplan Implementatie Nummervoorziening versie 1.0 besproken in Edu-K en 

vastgesteld met inachtneming van een aantal aandachtspunten die naar voren zijn gekomen bij de bespreking 

van het plan in de Tactische Overleggen. Het Programmaplan versie 1.0 en een oplegmemo met daarin de 

genoemde aandachtspunten zijn als bijlagen toegevoegd. 

 

Eén van de activiteiten uit het Programmaplan die op het kritieke pad ligt, betreft het uitvoeren van 

impactanalyses door alle ketenpartijen met betrekking tot de implementatie van de nummervoorziening. Middels 

deze notitie wordt alle ketenpartners formeel verzocht tot het uitvoeren van een impactanalyse implementatie 

nummervoorziening. Ten behoeve van het kunnen uitvoeren van een impactanalyse is een documentatieset 

samengesteld. In deze notitie wordt deze set aan documenten kort toegelicht. Tevens wordt een aantal 

onderwerpen toegelicht waarover nog formele besluitvorming moet plaatsvinden en wordt het proces beschreven 

waarlangs we tot deze besluitvorming willen komen. 

 

De planning in het Programmaplan Implementatie Nummervoorziening is dat de impactanalyses worden 

uitgevoerd in de maanden augustus en september. We sturen het verzoek tot het uitvoeren van de 

impactanalyses en de bijbehorende documenten nu al toe, zodat ketenpartijen die dat willen en kunnen, alvast 

kunnen starten. Eind augustus / begin september staan/worden nieuwe Tactische Overleggen gepland. Tijdens 

deze Tactische Overleggen zullen de eerste ervaringen met en vragen naar aanleiding van de impactanalyses 

kunnen worden besproken. 

 

Uit een eerste inventarisatie bij leden van de Tactische overleggen blijkt de planning van het gereed zijn van de 

impactanalyses in september (te) ambitieus. Leveranciers geven aan nog druk te zijn met andere aanpassingen 

aan hun systemen en met de start van het nieuwe schooljaar. Eind oktober is volgens hen wel haalbaar. 

Belangrijk om hier op te merken, is dat de oorspronkelijke planning van september juist is gekozen om goed aan 

te kunnen sluiten op de ontwikkelkalender van de leveranciers. Zij moeten tijdig weten met welke aanpassingen 

zij in hun systemen rekening moeten houden voor het volgende jaar. Het uitstellen van de deadline voor het 

opleveren van de impactanalyses tot eind oktober kan alleen als de gewenste aanpassingen in de systemen 

(uitgaande van een ‘normale’ impact)  wel conform planning begin 2017 gerealiseerd kunnen worden. Eind 

oktober is daarom een uiterste datum. Hoe eerder ketenpartijen hun impactanalyse kunnen opleveren, hoe beter. 

Het programmateam zal vanaf de tweede week augustus contact opnemen met leveranciers om een eerste beeld 

te krijgen van de planning van de individuele leveranciers en de voortgang. Dit eerste beeld kan dan besproken 

worden in de komende Tactische overleggen.  

  

2. Set aan documenten 

Ten behoeve van het kunnen uitvoeren van een impactanalyse implementatie nummervoorziening zijn als 

bijlagen de volgende documenten opgenomen: 

1. Oplegmemo Programmaplan Implementatie Nummervoorziening versie 1.0; 
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2. Programmaplan Implementatie Nummervoorziening versie 1.0; 

3. Memo Nummervoorziening – Certificeringsschema;  

4. Usecases Nummervoorziening VO/MBO; 

5. Usecases Nummervoorziening PO; 

6. Principes en processen Nummervoorziening; 

7. Servicebeschrijvingen Nummervoorziening; 

8. Technische voorschriften Nummervoorziening. 

Hieronder geven we een korte toelichting op de (status van de) documenten. Eén en ander is ook beschikbaar 

op http://www.edu-k.nl/nummervoorziening. 

 

Oplegmemo en Programmaplan Implementatie Nummervoorziening versie 1.0 

Op 22 juni 2016 is het Programmaplan Implementatie Nummervoorziening versie 1.0 besproken in Edu-K en 

vastgesteld met inachtneming van een aantal aandachtspunten die naar voren zijn gekomen bij de bespreking 

van het plan in de Tactische Overleggen. De besluitvorming en aandachtspunten worden beschreven in het 

oplegmemo. 

 

Principes en processen, servicebeschrijvingen en technische voorschriften Nummervoorziening 

De documenten ‘principes en processen’, ‘servicebeschrijvingen’ en ‘technische voorschriften 

Nummervoorziening’ zijn opgesteld door het project ‘Realisatie Nummervoorziening’ en besproken in het Kern 

Architectuur Team (KAT) en de Tactische Overleggen (TO). Deze documenten hebben de status definitief. 

 

Memo Nummervoorziening – Certificeringsschema 

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

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

Tactisch Overleg Continuïteit en beveiliging. Partijen hebben aangegeven niet altijd meer goed zicht te hebben op 

de afhankelijkheden en onderlinge samenhang. Een voorbeeld hiervan is de ‘mapping’ van de afspraken die we 

binnen het Implementatieprogramma maken op de afspraken die worden gemaakt in het kader van het 

Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy. Er is afgesproken dat we als onderdeel van het 

implementatieprogramma deze samenhang verder uitwerken en ervoor zorgen dat afspraken consistent zijn met 

elkaar. Het bijgevoegd memo beschrijft deze samenhang. Het memo is als concept toegestuurd aan de leden van 

het Tactisch Overleg Continuïteit en Beveiliging met verzoek tot reactie per mail. Op basis van hun reactie is de 

bijgevoegde versie opgesteld. 

 

Usecases Nummervoorziening VO/MBO 

De usecases VO/MBO zijn gebaseerd op bestaande documentatie en input vanuit verschillende ketenpartijen. 

Tijdens een bijeenkomst op 21 april 2016 zijn de usecases met afgevaardigden van verschillende leveranciers 

besproken, aangevuld en verdiept. De input vanuit de bijeenkomst is verwerkt in de usecases. Als vervolg hierop 

is de deelnemers aan de bijeenkomst gevraagd de toevoegingen te reviewen en daar waar informatie ontbreekt 

dit toe te voegen. Met een tweede bijeenkomst op 23 mei zijn de usecases vervolgens compleet gemaakt. Deze 

versie van de usecases is op 24 juni ter review toegestuurd aan de leden van het Tactisch Overleg Toegang tot 

leermateriaal met het verzoek om reactie. De reacties waren positief en er zijn geen wijzigingen meer 

doorgevoerd.  

 

Wel is door sommige leden van het TO aangegeven dat de verwachting is dat bij het uitvoeren van de 

impactanalyses nog mogelijke vragen of aanvullingen op de usecases naar voren zullen komen. Deze vragen en 

aanvullingen kunnen worden besproken tijdens het Tactisch Overleg eind augustus. Dan kan ook worden 

besloten of nog een aanvullende usecasesessie VO/MBO nodig is om de eventuele vragen en aanvullingen meer 

in detail te bespreken en uit te werken. Een dergelijke usecasesessie is/wordt (voor de zekerheid) nu al wel vast 

gepland.  

 

Usecases Nummervoorziening PO 

Een eerste versie van de usecases PO is opgesteld op basis van bestaande documentatie en input vanuit 

verschillende ketenpartijen. Deze versie van de usecases is ter review voorgelegd aan de leden van het Tactisch 

Overleg. Naar aanleiding van de reacties is een aantal bilaterale sessies gehouden om met verschillende 

ketenpartners de usecases verder uit te werken en aan te scherpen. Op basis van deze sessies is bijgaande 

http://www.edu-k.nl/nummervoorziening
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versie van de Usecases Nummervoorziening PO opgesteld. Ook voor deze usecases geldt dat mogelijke vragen 

en aanvullingen kunnen worden besproken tijdens het Tactisch Overleg eind augustus. Dan kan ook worden 

besloten of nog een aanvullende usecasesessie PO nodig is om de eventuele vragen en aanvullingen meer in 

detail te bespreken en uit te werken. Ook hiervoor geldt dat een dergelijke usecasesessie (voor de zekerheid) nu 

al wel vast is/wordt gepland.  

 

3. Overige onderwerpen 

Er is nog een aantal andere onderwerpen waarvan door de leden van het TO is aangegeven dat uitwerking 

hiervan nodig is voor het volledig kunnen uitvoeren van een impactanalyse.  Het betreft de onderwerpen 

‘attributenbeleid’  en ‘alternatief scenario gebruik PGN’. Deze onderwerpen worden nu uitgewerkt en worden ter 

bespreking en besluitvorming geagendeerd voor de Tactische Overleggen van eind augustus. Hieronder worden 

deze onderwerpen kort toegelicht. 

 

Attributenbeleid 

Een concept notitie over het attributenbeleid is op 7 juli besproken in het KAT. Op basis van deze bespreking is 

een nieuwe versie van de notitie opgesteld. Deze nieuwe versie is ter review aan de leden van het KAT gestuurd 

met verzoek tot reactie. Op basis van deze reacties is besloten een nieuwe versie van de notitie over het 

attributenbeleid te agenderen voor de Tactische Overleggen eind augustus. Voor de impactanalyses gaan we 

voorlopig nu nog uit van hetgeen beschreven is over het attributenbeleid in paragraaf 3.4 van het Programmaplan 

Implementatie Nummervoorziening versie 1.0. 

 

Alternatief scenario gebruik PGN 

In het programmaplan Implementatie Nummervoorziening is vanuit risicomanagement opgenomen dat een 

alternatief scenario wordt uitgewerkt voor het risico dat de wetswijziging niet wordt aangenomen door de Kamer 

en het PGN niet als basis voor het pseudonimiseren mag worden gebruikt. Er is geen directe aanleiding om te 

verwachten dat dit risico manifest wordt, maar we willen immers voorbereid zijn op een dergelijke situatie. Een 

tweede reden om een alternatief scenario uit te werken, heeft te maken met de overgangssituatie waarin we 

tijdens de eerste uitrol al wel met het pseudoniem willen kunnen werken, terwijl de wetswijziging formeel nog niet 

door de Kamer is vastgesteld. 

 

Inmiddels is een concept notitie opgesteld, waarin een alternatief scenario wordt voorgesteld voor als we het PGN 

niet mogen gebruiken en een route die kan worden toegepast in de eerste uitrol van het ECK iD wanneer de wet 

nog niet van kracht is. Deze notitie wordt ter bespreking en besluitvorming geagendeerd voor de Tactische 

Overleggen van eind augustus. Voor de impactanalyses gaan we voorlopig nu nog uit van de situatie dat we het 

PGN mogen gebruiken als basis voor het pseudonimiseren. 

 

4. Formeel verzoek tot uitvoeren impactanalyse 

Op basis van de besluitvorming door Edu-K op 22 juni doe ik u hierbij het verzoek tot het uitvoeren van een 

impactanalyse voor uw organisatie met betrekking tot de implementatie van de nummervoorziening binnen de 

leermiddelenketen. Uw impactanalyse dient uiterlijk maandag 31 oktober voor 12.00 uur te worden aangeleverd 

aan Chris Zintel, secretaris van Edu-K en de Tactische Overleggen (c.zintel@kennisnet.nl).  

 

U dient zich bij het uitvoeren van de impactanalyse te baseren op de beschreven documentatie uit hoofdstuk 2 

van deze notitie en hetgeen is toegelicht in hoofdstuk 3. 

 

Bij het opstellen van de impactanalyse dient u in elk geval aandacht te besteden aan de impact op de volgende 

onderwerpen/aspecten: 

 uw diensten; 

 uw processen; 

 uw applicaties; 

 uw technische infrastructuur; 

 totale extra kosten, onderverdeeld naar eenmalige kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor 

aanpassing van uw applicaties, en eventuele structurele extra kosten. 

 

Er wordt verder geen format voorgeschreven voor het uitvoeren of opstellen van de impactanalyse. 
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