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EduArte - Uitwisseling eckId met schoolorganisatie

School kan dit op twee manieren, zoals vastgelegd binnen Programma van Eisen 
Nummervoorzieningsdienst, doen

Optie 1: SCIM-protocol – profile Edu-K

Optie 2: EduStandaard UWLR-L Smalle set

De voorkeur gaat uit naar implementatie van optie 1.
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Beschikbare documentatie:
• https://developers.wiki.kennisnet.nl/images/b/b9/Voorschriften_verwerken_ECK_ID.pdf [Eisen waarop het eckId binnen schoolsysteem opgeslagen moet

worden
• SCIM de standaard -> https://tools.ietf.org/wg/scim/
• SCIM documentatie Edu-K conform richtlijnen Nummervoorzieningsdienst op te vragen bij Magister/EduArte
• https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/uitwisseling-leerlinggegevens-en-resultaten-uwlr/uwlr2-2-1/
• https://viewer.edustandaard.nl/uwlr-2-2-1/profiel/6368a222-1c9f-4fff-a9db-9da42d887ff4/Smalle_set

https://developers.wiki.kennisnet.nl/images/b/b9/Voorschriften_verwerken_ECK_ID.pdf
https://tools.ietf.org/wg/scim/
https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/uitwisseling-leerlinggegevens-en-resultaten-uwlr/uwlr2-2-1/
https://viewer.edustandaard.nl/uwlr-2-2-1/profiel/6368a222-1c9f-4fff-a9db-9da42d887ff4/Smalle_set


Startpunt:

• eckId’s zijn beschikbaar in het SIS!
• koppeling met NummerVoorzieningsDienst staat aan!

• https://www.kennisnet.nl/nummervoorziening/aanmelden-schoolbesturen/

• School heeft de technische koppeling / implementatie van de standaard al gerealiseerd
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EduArte - aansluitproces

Twee stappen:

1. Validatie implementatie en werkwijze bij de school

2. Aansluiten op de productieomgeving

https://www.kennisnet.nl/nummervoorziening/aanmelden-schoolbesturen/


Aansluitproces nieuwe school – validatiefase

1) School plaats een melding binnen EduArte Service Portaal voor het uitvoeren van een validatietest
uitwisselen eckID. Geeft daarbij aan voor welke optie er gekozen wordt. Meldt tevens of de school de 
implementatie zelf heeft gedaan of dat zij gebruik maken van een IAM-/IT-dienstverlener.  

2) EduArte Accountmanager zal vervolgens contact opnemen met de school. Bespreekt / overhandigt 
contract/aansluitvoorwaarde, technische documentatie, stappen plan, etc. 

3) EduArte Accountmanager geeft intern IddinkGroup het signaal voor uitvoeren van het validatietraject. 
Overhandigt daarbij de contactgegevens van de verantwoordelijke van de technische implementatie.

4) EduArte Operation neemt contact op met de techische contactpersoon op school voor het maken van 
verder afspraken:  timeslot(s) gezamenlijk valideren op de test/acceptatieomgeving 1ste ronde – 10 user; 
2de ronde 10.000+ users. Informeert Accountmanager over de voortgang. (NB: traject moet binnen 4 
weken afgerond zijn, anders wordt de opdracht teruggeven aan de accountmanager)

5) EduArte Operation meldt validatie proces af bij accountmanagement. School is dan in principe klaar voor 
aansluiting op productie.
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Aansluitproces nieuwe school – aansluiten op productie

1) Accountmanagement check of het contract ondertekend is of neemt contact op met de school om dit te 
doen.

2) Accountmanager geeft intern de goedkeuring op productie inrichting, informeert EduArte Operation.

3) EduArte Operation neemt contact op met de technisch contactpersoon op de school voor aanleveren. 
Productiegegevens.

4) EduArte Operation richt de productieomgeving (per school!) verder in. 

5) EduArte Operation voert in overleg met de techische contactpersoon 1 pre-productie-run uit (werkt het 
allemaal).

6) EduArte Operation meldt oplevering af bij Accountmanagement.

7) Accountmanagement informeert de school en vraagt om een formele bevestiging.

(C)IddinkGroup-EVD-2015015 EduArte - Uitwisseling eckId met schoolorganisatie

Startpunt: school heeft validatieproces succesvol doorlopen.
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