
Implementatie ECK iD in MBO, schooljaar 2019-2020

Gebruikersgroep ECK, Marcel Dol van Kennisnet, 10-10-2019



Agenda

1. Plenaire opening

a.      Doelstellingen van de sessie / voordelen ECK-ID

b.      Globale planning en consequenties voor instellingen en leveranciers

c.      Praatplaat architectuurkeuzes, belang van snelle implementatie - Edwin Verwoerd, Iddink

d.      Uitleg bij ontwerpkeuzes van Zadkine - Aladin Mhamdi, Zadkine

2.   Technische parallel-gesprekken

a.      Broker oplossingen matchen met architectuurkeuzes; planningen inzichtelijk maken

b.      Zelfbouw- en 'nog geen broker' instellingen in aparte sessie

3. Plenaire afsluiting

a.     Terugkoppeling van resultaten van de sessie; hoe ziet de planning van instellingen eruit? 

b. Vervolgafspraken; 

Technische deepdive met brokers/SIS’en/distributeurs? 

Centrale testdag met voorloop ‘ketentreintjes’?

Hoe andere instellingen betrekken, waar kan Edu-K / PSS helpen?



Doelstellingen sessie en voordelen ECK-ID

Doelstellingen sessie

• Implementatie ondersteuning voor leveranciers en instellingen

• Inzicht krijgen in planningen en knelpunten

Voordelen ECK-ID

• De Educatieve Content Keten (SIS/ADFS – distributeur – toegangsplatform – digitaal leermiddel) verzorgt Single 

Sign On (SSO), een belangrijke driver voor gebruik van digitale leermiddelen

• Omdat leerling identiteiten verschillend zijn opgeslagen in de systemen van ketenpartners, worden 

persoonsgegevens uitgewisseld om leerlingen tussen systemen te ‘matchen’

• Hierdoor ontstaan privacy risico’s en ‘mismatches’ tussen systemen

• Het ECK-ID geeft een unieke leerling identiteit voor alle ketenpartners, dit zorgt voor minder uitwisseling van 

persoonsgegevens en robuustere koppelingen tussen systemen

• Kortom, het ECK-ID zorgt voor:

• Minder risico op privacy incidenten

• Minder issues met toegang tot digitale leermiddelen

• Eenvoudiger terugkoppelen van leerresultaten

• Zie www.eck-id.nl en www.startschooljaarmbo.nl voor meer informatie en documentatie

http://www.eck-id.nl/
http://www.startschooljaarmbo.nl/


Globale planning ECK-ID voor schooljaar 2019-2020

Doelstelling: volledige uitrol en implementatie ECK-ID en gebruik als primaire identifier

A. Groep 1. Scholen die Magister SIS of Eduarte SIS gebruiken, kunnen voor de februari instroom 2020 het ECK-ID 

gebruiken in alle processen (registreren, bestellen, leveren, toegang en gebruik) 

▪ Detailprojectplanning / roadmap plus afspraken met individuele scholen, SIS, broker en distributeur 

organiseren ->actie programma

▪ Brokers installeren services bij scholen, scholen maken IDP inrichting gereed -> actie instellingen

▪ Zelfbouw scholen idem -> actie instellingen

▪ Individuele testsessies met SIS’en, scholen, brokers, distributeurs en uitgevers -> actie distributeur

B. Groep 2. Scholen die een ander SIS gebruiken, kunnen vanaf 1 juni 2020 in alle processen het ECK-ID gebruiken

▪ Actief benaderen en commiteren overige SIS-leveranciers vanuit Kennisnet / PSS / scholen

▪ Bouwen SCIM zender door SIS’en en kwalificatie Nummervoorziening (sept 2019 – jan 2020)

▪ Individuele testsessies met SIS’en, scholen, brokers, distributeurs en uitgevers



Consequenties voor instellingen en leveranciers

SIS leveranciers:

◼ zijn uiterlijk 1 februari 2020 gekwalificeerd voor de Nummervoorziening van Kennisnet 

◼ zijn in staat om via SCIM protocol het ECK-ID te verzenden

MBO instellingen:

◼ werken volgens ECK standaard 

◼ hebben de Nummervoorziening-contracten getekend

◼ hebben het ECK-ID ingeladen in het SIS

MBO instellingen en/of hun AIM / IDP leverancier:

◼ kunnen het ECK-ID op basis van SCIM in de IDP ontvangen en verzenden

◼ zijn in staat om het ECK-ID via Entree Federatie aan te bieden in de leermiddelenketen

SIS leveranciers, MBO instellingen, AIM / IDP leveranciers, distributeurs en uitgevers:

◼ gebruiken het ECK-ID in alle processen (registreren, bestellen, leveren, toegang en gebruik)

◼ hebben in januari (Magister/EduArte) en mei (overige SIS’en) een succesvolle ketentest afgerond



Praatplaat architectuurkeuzes, belang snelle implementatie

Wat aandachtspunten:

1) Basis voorwaarde zijn bepaald door het project Nummervoorziening

2) Documentatie op de site www.eck-id.nl vooral koppeling Nummervoorziening en SIS/LAS

3) Voor verwerking van het eck-ID binnen Identity and Access (IAM) system wel technische voorschriften

tav opslag zie document  “Handreiking ECK iD verwerking in geval van ADFS”!

Maar de basis begint echter bij:

1) Technisch verkrijgen vanuit het SIS in het “domein” van IAM

2) Basis protocol hiervoor bepaald door Nummervoorzieningsdienst is SCIM

3) SIS leveranciers EduArte en Magister hebben een SCIM-zender gebouwd

4) Ontvangende partij IAM-domein moet dus een SCIM-ontvanger bouwen
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http://www.eck-id.nl/


Praatplaat architectuurkeuzes, …….



Ontwerp keuzes / stand van zaken Zadkine
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Opzet technische parallel gesprekken

Opsplitsen in groepjes van instellingen per broker / AIM leverancier

◼ Hoe past oplossing van broker op architectuurkeuzes / ontwerp van instellingen?

◼ Waar zitten nog onduidelijkheden, welke ontwerpkeuzes moeten nog worden gemaakt?

◼ Welke stappen nog maken tot ketent test januari (Magister/EduArte) of mei (overige SIS’en)?

Indien zelfbouw of nog geen keuze: 1 groep inclusief SIS’en

◼ Waar zitten nog onduidelijkheden, welke ontwerpkeuzes moeten nog worden gemaakt?

◼ Welke stappen nog maken tot ketent test januari (Magister/EduArte) of mei (overige SIS’en)?

Na afloop per instelling doorgeven aan Maaike of Marcel:

◼ Staat implementatie ECK-ID in schooljaar 2019-2020 gepland?

◼ Indien ja; is de globale planning van PSS (januari of mei ketentest) haalbaar, welke mogelijke risico’s?

◼ Indien nee, wat is de reden waarom niet?



Aanwezige AIM (‘broker’) en SIS leveranciers

• Idfocus: Sebastiaan Veldhuisen (sveldhuisen@idfocus.nl) en Jolanda van den Akker (jvandenakker@idfocus.nl)

• Scope4mation: Joost Ale (joost.ale@scope4mation.com )

• TMD Informatisering: Rutger van Minnen (r.v.minnen@tmdi.nl) 

• IT Workz: Mark Wegman (m.wegman@it-workz.nl)

• Brite: Eric van Engelen (e.van.engelen@brite.nl)

• Tools4ever: Maikel Baars (m.baars@tools4ever.com) 

• EduArte / Magister: Edwin Verwoerd (edwin.verwoerd@iddinkgroup.com) 

• PeopleSoft / DEUG: Roel Griffioen (roel.griffioen@epicenter.eu) 

• Osiris / CACI: Jonas de Graaff (jonas.de.graaff@gmail.com) en Peter van den Plas (peter@caci.nl)

mailto:sveldhuisen@idfocus.nl
mailto:jvandenakker@idfocus.nl
mailto:joost.ale@scope4mation.com
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Aanwezige instellingen (23)

• Clusius College

• Graafschap College

• Hoornbeeck College

• MBO Utrecht

• ROC A12

• ROC Friese Poort

• ROC Horizon College

• ROC Midden Nederland

• ROC Mondriaan

• ROC van Amsterdam

• STC-Group

• VISTA college

• Zone.college

• Onderwijsgroep Noord

• ROC van Twente

• Scalda

• CITAVERDE College

• ROC TOP

• Albeda

• Aventus

• Albeda

• ROC van Amsterdam

• ROC van Twente


