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Bijlage Nummervoorziening 

Deze bijlage behoort bij de overeenkomst Aansluitvoorwaarden Kennisnet diensten. De bijlage maakt daar 

integraal onderdeel van uit.   

Dienstspecifieke definities 

Dienstaanbieder: de leverancier van de Onderwijsinstelling zoals de leverancier van het  

leerlingadministratiesysteem of leerlingvolgsysteem van de Onderwijsinstelling;   

Certificaat: Digitaal legitimatiebewijs van ICT systemen, bevat gegevens voor beveiligd internetverkeer. 

Identificerende gegevens van Medewerkers: Het persoonsgebonden e-mailadres in combinatie met het 6 

cijferige Brin nummer. 

ECK iD: Ketenspseudoniem van een Leerling of Medewerker in de educatieve contentketen, bestemd voor 

gebruik in de educatieve contentketen, bestemd voor het opslaan en doorgeven van persoonsgegevens ten 

behoeve van het bestellen en leveren van leermiddelen, de toegang tot leermiddelen, het gebruik, opslaan en het 

doorgeven van leer- en toetsresultaten;  

Gebruiksvoorwaarden: voorwaarden voor scholen voor het gebruik van de Dienst. 

Ingevoerde Data: door Onderwijsinstelling ingevoerde gehashte PGN’s en/of ingevoerde Identificerende  

gegevens van Medewerkers 

Ketenpseudoniem: de door de Nummervoorziening gegenereerde unieke, persistente en niet direct tot de 

persoon herleidbaar samengestelde reeks van cijfers en letters, om Leerlingen en Medewerkers te identificeren, 

gebaseerd op het Stampseudoniem.  

Leerlingen: persoon die onderwijs volgt aan een Onderwijsinstelling. 

Medewerker: persoon in dienst of werkend in opdracht van Onderwijsinstelling.  

Nummervoorziening: de dienst die unieke, persistente en niet direct tot de persoon herleidbare 

pseudoniemen levert voor gebruik in de Educatieve leermiddelenketen (zoals nader omschreven in artikel 11);  

PGN: het door de minister van OCW uitgegeven onderwijsnummer dan wel, afgeleide van het  

Burgerservicenummer (BSN) zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer 

Stampseudoniem: een door de Onderwijsinstelling eenmalig gegenereerd pseudoniem gebaseerd op het PGN, 

bestemd om met dit Stampseudoniem nieuwe Ketenpseudoniemen te genereren in het kader van het onderwijs 

en de begeleiding van leerlingen.  

Artikel 1. Doel en gebruik Nummervoorziening 

1.1 De Nummervoorziening levert een uniek, persistent en niet direct tot de persoon herleidbaar 

Stampseudoniem en Keten-pseudoniem.  

1.2 Onderwijsinstellingen geven Dienstaanbieder opdracht tot het aanleveren van een of meer PGN's en/of 

Stampseudoniemen van Leerlingen en/of Medewerkers aan de Nummervoorziening, waarna de 

Nummervoorziening die gegevens pseudonimiseert tot een Stampseudoniem respectievelijk 

Ketenpseudoniem.  

1.3 Het gebruik van de Nummervoorziening door Dienstaanbieder is beperkt tot het in opdracht van de 

Onderwijsinstelling uitvoeren van handelingen zoals omschreven in dit artikel. 

1.4 Om bovengenoemd doel te verwezenlijken biedt de Nummervoorziening de volgende diensten: 

a) Aanmaken van een Stampseudoniem op basis van het PGN dan wel onderwijsnummer. Wanneer

er geen PGN of onderwijsnummer beschikbaar is dan is de afspraak een Globally Unique Identifier

(GUID) te gebruiken;

b) Aanmaken individuele Ketenpseudoniemen op basis van externe identiteiten van Leerlingen of

Medewerkers;

c) Aanmaken reeksen Ketenpseudoniemen;

d) Het bieden van ondersteuning bij het het wijzigen van een BSN/PGN/OWN zodat het

Ketenpseudoniemen ongewijzigd blijft.
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1.5 Kennisnet kan de Nummervoorziening wijzigen waardoor er - naast het ECK iD - nieuwe 

Ketenpseudoniemen voor andere ketens geleverd kunnen worden, wijzigingen worden vooraf 

gecommuniceerd en zo nodig met Dienstaanbieder afgestemd. 

1.6 Het gebruik van de Nummervoorziening is kosteloos, eventuele kosten om de software van 

Dienstaanbieder aan te sluiten op de Nummervoorziening, zijn voor rekening van Dienstaanbieder.  

 

  

Artikel 2. Kwalificatie Dienstaanbieder 

2.1 Dienstaanbieder dient zich voorafgaand aan het gebruik van de Nummervoorziening te kwalificeren 

zoals omschreven op https://developers.wiki.kennisnet.nl/ onder ‘Nummervoorziening’. 

2.2 Na kwalificatie dient Dienstaanbieder middels een PKIoverheid certificaat te koppelen met Edukoppeling 

ten einde toegang te krijgen tot de Dienst.  

2.3 Dienstaanbieder is verplicht zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst gekwalificeerd te houden 

zoals omschreven in Bijlage 2. 

2.4 In afwijking op artikel 3, wordt de Overeenkomst telkens na ommekomst van 36 maanden na 

(her)kwalificatie van rechtswege ontbonden indien Dienstaanbieder zich niet binnen die periode opnieuw 

heeft gekwalificeerd zoals bedoeld in dit artikel. Deze (her)kwalificatie dient 3 maanden voor afloop van 

deze periode plaats te vinden.  

 

Artikel 3. Intellectueel eigendomsrecht 

3.1 De intellectuele eigendomsrechten rustend op de door Onderwijsinstelling ingevoerde en uitgewisselde 

gegevens zoals Stampseudoniem en Ketenpseudoniem, berusten bij de Onderwijsinstelling. 

3.2 Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) de Dienst is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt 

gemaakt dat het een getoonde pagina c.q. Dienst van Kennisnet is.  

3.3 Op de software van de Dienst rusten intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot 

auteurs- en merkenrecht, waarvan Kennisnet rechthebbende is.  

3.4 Het is Dienstaanbieder binnen dit gebruiksrecht toegestaan de software van de Nummervoorziening te 

integreren in haar eigen software. Door dit gebruik en deze integratie gaat in geen geval het auteursrecht 

rustend op de software van de Dienst over op Dienstaanbieder.  

3.5 Kennisnet garandeert dat het gebruik van de Nummervoorziening door Dienstaanbieder geen inbreuk 

maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of daaraan verwant recht van derden. 

3.6 In geval van faillissement of ontbinding van Kennisnet, zal Kennisnet (delen van) de aan de 

Nummervoorziening ten grond slag liggende broncode beschikbaar stellen teneinde de continuïteit van 

de Nummervoorziening te garanderen. 

 

 

Artikel 4. Privacy  

4.1 In het kader van het gebruik van de Nummervoorziening, kwalificeert de Onderwijsinstelling als 

Verwerkingsverantwoordelijke. Kennisnet en Dienstaanbieder zijn ieder voor zich Verwerker voor deze 

Verwerkingsverantwoordelijke.  

4.2 Verwerking van het PGN, Stampseudoniem, Ketenpseudoniemen (waaronder het ECK iD) zijn aan te 

merken als verwerkingen van persoonsgegevens die vallen onder de door Kennisnet respectievelijk 

Dienstaanbieder afgesloten Verwerkersovereenkomst met Onderwijsinstelling, waarbij Partijen opdracht 

van de Verwerkingsverantwoordelijke hebben gekregen om onderling de betreffende persoonsgegevens 

uit te wisselen.  
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4.3 Dienstaanbieder en Kennisnet handelen slechts als Verwerker niet anders dan in opdracht van de 

Onderwijsinstelling en verplichten zich tot het sluiten van toereikende (Verwerkers)overeenkomsten met 

de Onderwijsinstelling. 
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