Bijlage Onderwijs serviceregister
Deze bijlage behoort bij de Gebruiksovereenkomst Kennisnet diensten. De bijlage maakt daar integraal onderdeel
van uit.

Artikel 1. Dienst specifieke definities

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Administratie: een specifieke administratie binnen het Administratiesysteem
Administratiesysteem: een door Leverancier aan Onderwijsinstelling geleverd leerling
administratiesysteem (LAS) of student informatiesysteem (SIS)
Endpoints: verzameling van adres- en routeringsinformatie waar een Leverancier een specifieke dienst
levert. Deze informatie wordt opgeslagen in het Onderwijs serviceregister (OSR).
De Dienst: het Onderwijs serviceregister (OSR)
Gegevens: alle gegevens niet zijnde persoonsgegevens
Leverancier: een aanbieder van een (Administratie)systeem binnen de onderwijsketen zoals maar niet
beperkt tot bijvoorbeeld aanbieders van LAS/SIS enz.
Mandaat: relatie tussen Onderwijsinstelling en Leverancier, waarin wordt bepaald dat de Leverancier
mag handelen namens de Onderwijsinstelling in het kader van een specifieke dienst.
Onderwijsinstelling: Gebruiker

T

1.1
1.2

N

2.2

De Dienst genaamd Onderwijs serviceregister (hierna: OSR, de Dienst), fungeert als landelijk register
met informatie over Mandaten van Onderwijsorganisaties, Leveranciers en diensten en bijbehorende
Endpoints. De Dienst stelt Onderwijsinstellingen in staat Leveranciers te Mandateren voor digitale
dienstverlening voor specifieke diensten en om deze Mandaten te onderhouden.
De Dienst stelt Leveranciers in staat om adres- en routeringsinformatie voor de diensten die zij aan een
Onderwijsinstelling leveren te registreren en bij te werken zodat afnemers van de dienst deze kunnen
vinden.
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Artikel 2. Dienstomschrijving
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Het gebruik van de Dienst door Onderwijsinstelling is beperkt tot het gebruik zoals omschreven in lid 1
van het voorgaande artikel.
De Onderwijsinstelling dient een medewerker aan te wijzen welke belast is met, namens de
Onderwijsinstelling beheren van de Gegevens in het OSR en het Mandateren van Leveranciers zodat
deze Leveranciers Endpoints voor een specifieke dienst kunnen aanmaken. Onderwijsinstelling en
Leverancier sluiten hiertoe desgewenst een overeenkomst.
Onderwijsinstelling vrijwaart Kennisnet voor door Leverancier bij het aanmaken en beheren van
Endpoints gemaakte fouten.
Onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor:
Het aanwijzen van een medewerker welke belast is met het aanmaken en het beheer van het OSR.
Het juist invoeren en beheren van Mandaten, waaronder het doorgeven van wijzigingen met
betrekking tot afgegeven Mandaten.
Het Mandateren van de Leverancier(s) van haar keuze om voor haar Onderwijsinstelling Endpoints
aan te maken.
Het tijdig controleren en indien nodig, laten corrigeren van de in de Dienst opgenomen informatie
over haar Onderwijsinstelling.
Het toekennen van een uniek kenmerk aan elke Administratie die de Onderwijsinstelling inzet voor
een specifieke dienst.
Leverancier en Onderwijsinstelling staan met elkaar in contact.
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Artikel 3. Gebruik OSR door Onderwijsinstelling
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Indien een Leverancier kwalificeert als Verwerker voor de Onderwijsinstelling is het aan de
Onderwijsinstelling en de Leverancier een toereikende Verwerkersovereenkomst te sluiten.

Artikel 4. Verplichtingen Kennisnet
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Kennisnet is verantwoordelijk voor:
Het invoeren en actualiseren van de informatie over Onderwijsinstellingen in het OSR op basis van
door DUO aangeleverde Gegevens.
Het invoeren en actualiseren van de informatie over de aangesloten Leveranciers in het OSR.
Beschikbaar stellen van de in het OSR geregistreerde Mandaten en Endpoints aan
Onderwijsinstellingen, Leveranciers en andere partijen.
Het bijhouden en verantwoorden van gemaakte wijzigingen in de registraties van aangewezen
medewerkers, Mandaten en Endpoints.
Kennisnet voert het overzicht van Onderwijsinstellingen in op basis van DUO Open Data/RIO.
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De gemandateerde Leverancier is verantwoordelijk voor:
Het periodiek en tijdig controleren en indien nodig, laten corrigeren van de in het OSR opgenomen
informatie over zichzelf.
Leverancier verplicht zich om op basis van het door Onderwijsinstelling afgegeven Mandaat zorg te
dragen voor:
Het invoeren van Endpoints voor de betreffende Onderwijsinstelling t.b.v. de betreffende dienst.
Het beheren van de Endpoints.
Controle op Gegevens en kenmerken van de door hen geleverde Administratiesystemen en daarvan
onderdeel uitmakende Administraties.
Leverancier verplicht zich tot het zorgvuldig aanmaken en gebruiken van Endpoints ten einde de
Onderwijsinstelling in staat te stellen de Dienst en diensten te gebruiken.
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Artikel 5. Verplichtingen Leverancier

Artikel 6. Foutherstel

6.2

Indien de Onderwijsinstelling de verkeerde Leverancier Mandateert dient de aangewezen medewerker
dit te herstellen.
Indien de in het OSR ingevoerde Gegevens (welke gebaseerd zijn op door DUO aangeleverde
Gegevens) zoals bedoeld in art 4 lid 2 niet correct of niet volledig zijn dient de Onderwijsinstelling
wijzigingen aan DUO door te geven.
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Artikel 7. Verwerkte (persoons)gegevens
7.1
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In het kader van de Dienst is Kennisnet aan te merken als Verwerkingsverantwoordelijke. Kennisnet
verwerkt ten behoeve van de Dienst van aangewezen medewerker de volgende persoonsgegevens:
Voornaam, achternaam, tussenvoegsel (optioneel)
Gebruikersnaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Het doel van voornoemde verwerking van persoonsgegevens:
Controle op door aangewezen medewerkers gegeven Mandaten;
Het kunnen benaderen van Onderwijsinstelling voor ondersteuning en beheer en mededelingen
over de Dienst.
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Grondslag verwerking van persoonsgegevens: overeenkomst.
Daarnaast legt Kennisnet onder andere de volgende Gegevens van de Onderwijsinstelling vast:
Identificerende Gegevens (BRIN, OIN, bestuursnummer)
Naam van onderwijsinstellingen en besturen
Informatie over de relatie tussen Onderwijsinstelling en Leveranciers (Mandaten).
Daarnaast legt Kennisnet onder andere de volgende Gegevens van de Onderwijsinstelling met
betrekking tot Leveranciers en diensten vast:
OIN Leverancier
Naam Administratiesysteem, omschrijving
Mandaat + Ingangsdatum, einddatum
Endpoint + Ingangsdatum, einddatum (url, administratiekenmerk)

Artikel 8. Intellectueel eigendomsrecht
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Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) de Dienst is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt
gemaakt dat het om een getoonde pagina c.q. Dienst van Kennisnet gaat.
Op (onderdelen van) de Dienst rusten intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot
auteurs- en merkenrecht, waarvan Kennisnet rechthebbende is. Het is toegestaan de Dienst zelf te
gebruiken en op een beeldscherm te laden, bekijken en desgewenst af te drukken. Iedere andere
openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden,
verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie,
vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan, tenzij Kennisnet daar expliciet toestemming voor
geeft.
De database en software die de Dienst vormen zijn eigendom van Stichting Kennisnet.
Kennisnet is niet verantwoordelijk voor door Onderwijsinstelling, (Eind)Gebruiker(s), Leveranciers of
derden ingevoerde Gegevens
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Artikel 9. Algemeen

In afwijking van de Gebruiksovereenkomst komen Partijen overeen dat in het kader van de Dienst:
Overweging D komt te vervallen;
De verwerkersovereenkomst zoals genoemd in artikel 2 lid 4, 3 lid 2 en 10 lid 3 komt te vervallen.
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