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Waarom eduID ?

• Flexibilisering
• Identiteit over onderwijsinstellingen heen
• Leven lang leren
• Baten vooral bij student
• Centrale aanpak, niet een aanpak per organisatie
• Hergebruik bestaande identiteiten niet eenvoudig

en levert privacy-risico’s en complexiteit



Kenmerken van het eduID

• Identiteit voor student en onderzoeker
• Een leven lang bruikbaar
• Onder controle van gebruiker
• Respecteert privacy
• Zelf betrouwbaarheid verhogen en verrijken
• Toegesneden op domein onderwijs en onderzoek
• Ondersteunend aan behoeften onderwijs 
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Evaluatie Afstuderen



De volgende schermen zijn gemaakt om 
het denkbeeld over eduID toe te lichten
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Introductie van eduID

externen of 
prospects

eduID voor
studenten

Externen maken eduID

Instellingen kunnen eduID
gebruiken

Login met eduID via 
SURFconext

Integratie met 
inschrijfproces van 
Studielink

Instellingen integreren 
eduID in administratie en 
processen

Integraal beschikbaar

Onderwijsprocessen hanteren 
eduID als primaire sleutel

Integratie met PO-VO, 
internationaal

eduID nummer doorgeven 
aan instellingen / diensten

Mogelijkheid gebruikers 
tussen instellingen te 
herkennen

Instellingen kunnen 
alumni toegang geven 
met eduID
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Neem contact op

peter.clijsters@surfnet.nl

http://eduid.nl
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