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Project status

• LCPM exploratie fase
• SURF MJA 2019-2022
• SURF 2JP 2019-2020

eduID



Waarom eduID ?

• Studenten mobiliteit
• Flexibilisering
• Leven lang leren
• Identiteit over onderwijsinstellingen heen
• Centrale aanpak, niet een aanpak per organisatie
• Toegesneden op domein onderwijs
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Kenmerken van het eduID

• Identiteit voor student
• Een leven lang bruikbaar
• Onder controle van gebruiker
• Respecteert privacy
• Zelf betrouwbaarheid verhogen 
• Verrijken met gegevens uit externe bronnen



een nummer, het ”ID”

een identiteit o.b.v. attributen

een account o.b.v. identiteit

een inlogvoorziening die accounts ontsluit

Invullingen van het eduID

een afsprakenstelsel



Nummer Voordelen / kansen Nadelen / beperkingen

BSN • Overheid (BZK) verantwoordelijk
• Leven lang beschikbaar
• Hoog betrouwbare identiteit

• Wettelijk kader
• Niet iedereen heeft / krijgt een BSN
• Geen onderwijscontext (attributen e.d.)
• Gebruik gereguleerd tot overheid of wettelijke taak

Onderwijsnummer
(persoonsgebonden nummer)

• Overheid (OCW) verantwoordelijk
• Leven lang beschikbaar
• Ook voor mensen zonder BSN

• Wettelijk kader
• Geen onderwijscontext (attributen e.d.)
• Gebruik gereguleerd tot overheid of wettelijke taak
• Alleen voor bekostigd onderwijs (niet private opleiders)

Studielinknummer • Van HO-onderwijsveld
• Geen wettelijk kader
• Onderwijscontext (aantal 

onderwijsattributen)

• Niet iedereen heeft/krijgt een Studielinknummer
• Alleen HO
• Nummers kunnen veranderen
• Na afronden studie of bij tijdelijk uitschrijven vervalt 

Studielinknummer / relatie

Studentnummer • Leveranciers kunnen standaardiseren
• Eenvoudige introductie in SIS-en

• Alleen lokaal (binnen instelling)
• Kans op dubbele nummers of zelfs hergebruik nummers
• Na afronden studie of bij tijdelijk uitschrijven vervalt 

Studentnummer / relatie

ECK-ID • Afgeleid van PGN
• Wettelijk kader
• Al opgenomen in SIS/LAS bij PO/VO/MBO

• Alleen voor leermiddelen en toetsen
• School is eigenaar, niet onder controle student
• Beperkt tot PO/VO/MBO

Nieuw nummer • Geen context, maximaal passend te maken • Zit niet in SIS
• Nieuw nummer vraagt vermoedelijk extra aanpassingen in 

business (om met nummer te werken)
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Wat biedt eduID voor onderwijsinstellingen?

• Verlaging van de administratieve last van studenten mobiliteit en 
samenwerking tussen instellingen
• Eenvoudigere AVG positie doordat de student zelf controle heeft over 

zijn gegevens
• Meer zekerheid over de digitale identiteit van de student bij 

uitwisseling van gegevens tussen instellingen
• Betere ondersteuning voor identificatie van doelgroepen die 

doorgaans niet (meer) in het SIS geregistreerd staan: prospects / 
gastgebruikers / ‘studenten van buiten’ / alumni
• Harmonisatie van herkenning “externe” en “interne” studenten



Wat biedt eduID voor een student?

• Eenvoudiger en laagdrempeliger administratief proces voor het 
volgen van onderwijs bij een andere instelling
• Student zit zelf aan de knoppen; inzicht en controle over eigen 

gegevens
• Ondersteuning leven lang leren; student blijft herkenbaar door zijn 

hele onderwijscarrière heen
• Eenduidige manier voor toegang onderwijs; vergelijkbaar met DigiD

voor de overheid



Introductie van eduID (voorbeeld)
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Volgende stappen voor eduID

Onze plannen:
• eduID architectuur verder uitwerken
• eduID visie breder uitdragen (VSNU, VH, LSVB, ISO, CSC’s)
• Aansluiten bij Versnellingsplan 
• Pilots voor praktijkbeproeving

➜ Interesse om het concept mee te helpen uitdenken? 
➜ Heb je een idee voor een pilot?

Meldt je dan bij mij!



Peter Clijsters
peter.clijsters@surfnet.nl
06-52075164
https://www.surf.nl/eduid
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