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● ECK & ECK iD
● Ons project
● Wat willen we bereiken
● Wat kan er nu al
● Wat kun je als school doen
● Hoe dichtbij zijn we?



Is ECK en ECK iD bekend?



rollen saMBO-ICT en Kennisnet

Kennisnet

Advies & publieke dienstverlening
in opdracht van PO, VO en MBO
● Edu-K 
● EduStandaard
● Entree
● Nummervoorziening

saMBO-ICT

vertegenwoordigen ‘vraagzijde’
● in programma Start Schooljaar

Edu-K
● in gesprek met uitgevers en 

distributeurs
● richting MBO Raad (voor wat betreft 

dit thema)



Wat is onze opdracht

1. Wat zijn de voorwaarden om keuzevrijheid te realiseren?

2. Hoe ver zijn we ervan af?
○ Gap analyse tussen de huidige afspraken in de keten en de gewenste situatie?

3. In gesprek met partijen om de voorwaarden te realiseren.

4. In gesprek met scholen om dit ‘te gaan doen’.



Wat willen we?

Een markt waarin scholen en leveranciers de voorwaarden hebben gecreëerd waarin 
keuzevrijheid voor de student is gerealiseerd. 

Functioneel: Studenten kunnen leermiddelen bestellen bij meerdere verkooppunten! Met 
als voorwaarde dat deze partijen de digitale licenties binnen het schoolportaal op naam 
van de leerling kunnen leveren! 



Wat kan er nu?

1. Een aantal scholen heeft inmiddels afspraken gemaakt over het eigenaarschap van 
de leermiddelenlijsten.

2. Meerdere distributeurs en uitgeverijen ondersteunen een bestelproces op basis van 
de ECK standaarden en het gebruik van een gefedereerde schoolidentiteit. 

3. Het leverproces wordt door een groot aantal partijen uitgevoerd op basis van het 
Student iD (EduPersonProfile iD en/of ECK iD). 

4. Er zijn toegangsportalen die onafhankelijk van het verkooppunt linkjes van de 
bestelde licenties kunnen ophalen mbv de ECK standaard.



Wat kun je als school doen? 
Gebruiken



Wat kun je als school doen? 
Leveren



Wat kun je als school doen? 
Bestellen



Wat kun je als school doen? 
Leermiddelenlijst



Hoe ver zijn jullie al?

1. school is eigenaar leermiddelenlijst
2. leermiddelenlijst wordt op het schoolportaal gepubliceerd
3. leermiddelenlijst wordt gedeeld met verkooppunten
4. studenten beschikken tijdig over hun schoolidentiteit
5. studenten weten waar ze (met de schoolidentiteit) kunnen bestellen
6. toegangsportaal is geen leveranciersportaal
7. toegangsportaal voldoet aan de ECK-standaard en toont alle gekochte licenties.

Ho  v  
zi  j e 

al?

1. Ja kunnen/zijn we al
2. Met minimale inzet moet dat wel lukken
3. Met veel inzet moet het lukken
4. Nee dat gaat binnen twee jaar niet lukken
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