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Tijdspad ECK iD in MBO

◼ 2019-2020: informatievoorziening en ervaringen uitwisselen vanuit Edu-K

◼ 2020-2021: huidige manier van matchen gebruikt naast het ECK iD

◼ 2021-2022: alleen het ECK iD werkt nog, geen fallback meer

Dit schooljaar starten met implementeren heeft dus sterk de voorkeur!



Status MBO instellingen per 3-3-2020

• 50 van de 61 scholen werken conform ECK standaard

• 48 van de 61 scholen hebben contract met 

Nummervoorziening getekend (81% vd leerlingen) 

• Hiervan hebben 16 scholen het ECK-iD opgeslagen in SIS

• 13 scholen geven aan dit schooljaar ECK-iD te willen gaan 

implementeren; 17 gaan niet dit schooljaar, rest is onbekend

ECK standaard 

geimplementeerd

ECK iD contract 

getekend

ECK iD in SIS 

geimporteerd

ECK iD doorgifte 

gepland 2019-2020

# MBO instellingen 50 48 16 13



Status leveranciers: wat zijn jullie ervaringen?

SIS’en

- EduArte en Magister kunnen ECK-iD ontvangen en doorgeven

- Oracle/PeopleSoft bouwt op dit moment

- Osiris heeft ECK-iD dit najaar op roadmap

- EducationOnline heeft ECK-iD nog niet op roadmap

AIM leveranciers (’brokers’)

- TMDI (technische partij achter Red Spider scholen) is klaar

- Tools4ever (grootste leverancier) is bijna klaar???

- Ervaringen met andere brokers?

Distributeurs

- Studers, Iddink en MBO Webshop zijn klaar (bestelproces aanpassingen geen impact)

Uitgevers

- Alle uitgevers die conform ECK standaard leveren zijn klaar



Niet-bekostigde studenten

Aantal vragen over niet-bekostigde studenten op ECK iD bijeenkomst in januari

Issue: 

- Voordat Nummervoorziening ECK iD uitgeeft, moet student eerst bij DUO gevalideerd worden

- Niet-bekostigde studenten worden niet (altijd) gevalideerd door DUO

- Vanwege hybride situatie in schooljaar 2020-2021 geen probleem, daarna wel

Aanpak:

- Kennisnet en EduArte inventariseren alle typen studenten die niet-bekostigd zijn

- Vervolgens met DUO in gesprek of validatie toch plaats kan vinden

- Voor restcategorieën oplossing bedenken, bv docenten oplossing of UID

Vragen en opmerkingen graag mailen naar Vincent: v.tedjakusuma@kennisnet.nl



Hoe verder?

Welke ondersteuning de komende maanden gewenst?

Wat moet er gebeuren om volgend schooljaar op alle MBO instellingen het 

ECK iD geïmplementeerd te hebben?


