Mijn Entree Federatie
Handleiding voor educatieve diensten (v1.0)
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1.

Introductie

1.1.

Entree

Entree Federatie geeft gebruikers in het po, vo en mbo toegang tot een groot aantal
educatieve diensten van dienstaanbieders met slechts één login (ook wel bekend als Single
Sign On of SSO). De keten wordt gevormd door aanbieders van een educatieve dienst of
content (Service Providers), beheerders van identiteiten (Identity Providers) en de applicatie
van Kennisnet (Entree Federatie).
Entree Federatie fungeert als makelaar tussen scholen en educatieve diensten. Scholen
kunnen aangeven welke diensten toegang mogen hebben tot bepaalde gegevens van
gebruikers zoals leerlingen en medewerkers van scholen. Dienstaanbieders kunnen
aangeven welke scholen gebruik mogen maken van hun educatieve diensten. Dit is
hieronder versimpeld en schematisch vormgegeven.
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1. Een school kan gebruik maken van één of meerdere Identity Providers (IdP’s). De
school kan hiermee een logische onderverdeling maken, bv. per groep of per locatie.
2. Elke IdP stuurt per gebruiker een set met attributen naar Entree Federatie.
3. Met Entree Federatie wordt per dienst en per IdP ingesteld welke attributen worden
doorgegeven aan de dienst. Hierdoor kan de school onderscheid maken in de
doorgifte van attributen voor bijvoorbeeld Leerlingen Groep A en Leerlingen Groep B.
Mijn Entree Federatie geeft beheerders van scholen en aanbieders van educatieve diensten
de mogelijkheid om in hoge mate zelfstandig de toegang en uitwisseling van gegevens
(attributen) in te stellen en te configureren. In deze handleiding zijn de basis workflows en
functionaliteiten van Mijn Entree Federatie beschreven en wordt aanvullende informatie
gegeven om het achterliggende proces toe te lichten.
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2.

Algemeen

2.1.

Toegang

Mijn Entree Federatie is bereikbaar via https://selfservice.entree.kennisnet.nl/autorisaties/.
Om toegang te krijgen moet je eerste een digicode hebben geactiveerd op je Entree of
Schoolaccount.

2.2.

Rol van de school

De school beheert met één of meerdere Identity Providers (IdPs) de digitale identiteit van
leerlingen en/of medewerkers. Tussen een school en een educatieve dienst kan een contract
worden afgesloten voor het gebruik van de dienst door de leerlingen, en welke informatie van
de leerlingen de dienst vereist. Binnen Entree Federatie wordt dit digitaal vastgelegd. Zo kan
een dienst verschillende attributen vereisen, zoals de voornaam, het leerlingennummer, het
e-mailadres, de geboortedatum etc. Wanneer één of meer van deze attributen niet
beschikbaar zijn voor een dienst, kan deze mogelijk niet of niet goed werken. Middels Mijn
Entree Federatie kunnen scholen de doorgifte van deze gegevens en de toegang per dienst
inrichten.

2.3.

Rol van de dienst

De aanbieders van educatieve diensten beheren middels Mijn Entree Federatie de toegang
tot hun diensten per Identity Provider (IdP). Dienstaanbieder en school sluiten een
overeenkomst voor het gebruik van de dienst. Hierbij wordt eveneens overeengekomen
welke informatie van de gebruikers benodigd is om de dienst goed te laten functioneren.
Binnen Entree Federatie wordt dit digitaal vastgelegd. Met Mijn Entree Federatie kunnen
dienstaanbieders toegang tot hun diensten inzien en inrichten per school.

2.4.

Attribute Release Policy (ARP)

De meeste diensten binnen Entree Federatie kunnen goed functioneren met de standaardset
aan attributen die wordt doorgegeven. Een aantal diensten vraagt aanvullende attributen om
gebruik te kunnen maken van de betreffende dienst. Dit wordt gedaan met een
attribuutverzoek, ook wel ARP (Attribute Release Policy) genoemd.
Met Mijn Entree Federatie kan op een gemakkelijke manier een akkoord op een ARP van
één of meerdere diensten worden geven. Dit digitale proces vervangt het papieren ARP
proces. Wanneer je gebruik wilt maken van een dienst met een ARP dan zal deze dienst je
verzoeken om in Mijn Entree Federatie akkoord te geven op een bepaalde ARP.

2.5.

Digicodes

Met een digicode kunnen dienstaanbieders gebruikers via Entree Federatie toegang geven
tot een (betaalde) online dienst. Een dienstaanbieder bepaalt , door het samenstellen van
profieleigenschappen (attributen) in een digicode, de toegangsrechten van gebruikers. Deze
digicode dient de gebruiker te activeren. In Mijn Entree Federatie is een overzicht
beschikbaar voor dienstaanbieders van door hun gegenereerde digicodes en de
bijbehorende status.
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3.

Workflows educatieve diensten

Bij de eerste keer inloggen in Mijn Entree Federatie wordt het volgende scherm getoond.

In dit scherm wordt gevraagd de voornaam, achternaam en e-mailadres in te vullen. Aan de
hand van deze gegevens wordt Mijn Entree Federatie gepersonaliseerd. Tevens worden
deze gegevens gebruikt in het onderdeel wijzigingsgeschiedenis. Zo is het in het gebruik van
Mijn Entree Federatie mogelijk om te kunnen zien wie welke wijzigingen heeft doorgevoerd.

Na het inloggen wordt de hoofdpagina van Mijn Entree Federatie getoond. Deze ziet er voor
educatieve diensten als volgt uit:
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Rechtsboven wordt de naam van de ingelogde persoon getoond, tezamen met de
bijbehorende organisatie. Aan de linkerzijde wordt het hoofdmenu van Mijn Entree Federatie
getoond. Het hoofdmenu bestaat uit drie onderdelen:
• Mijn dienst (de algemene instellingen in Entree Federatie voor jouw dienst en informatie
over het gebruik van Entree Federatie);
• Scholen (de specifieke instellingen per school in Entree Federatie voor jouw dienst);
• Support (algemene informatie omtrent Mijn Entree Federatie en mogelijkheden om contact
te zoeken met Kennisnet).

3.1.

Welke attributen worden er doorgegeven

Op de pagina overzicht attributen wordt getoond welke attributen worden doorgeven aan de
scholen die niet geblokkeerd zijn (zie 3.6). Binnen Entree Federatie geldt dat alleen iets kan
worden doorgegeven, wat ook aan Entree Federatie wordt aangeleverd: indien bijvoorbeeld
een school het e-mailadres niet aanlevert aan Entree Federatie, kan deze ook niet worden
doorgegeven aan de dienstaanbieder.
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Dit overzicht toont alle attributen die volgens de configuratie aan de dienst worden
doorgegeven. Een overzicht van de exacte attributen die van een specifieke school worden
ontvangen is in het gedetailleerd overzicht van de doorgifte van attributen als CSV-bestand
te downloaden door op Download detailoverzicht (CSV) te klikken.
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3.2.

Waar kan ik inzage krijgen in de statistieken per school?

Onder het hoofdonderdeel Mijn dienst is de pagina statistieken beschikbaar. Deze pagina
toont het aantal logins per dienst. Hiermee wordt het inzichtelijk welke scholen je dienst via
Entree Federatie gebruiken, en hoe vaak op jouw dienst wordt ingelogd.
Met een druk op de knop Download detailoverzicht (CSV) is het mogelijk om de ruwe
statistische data op te halen om deze te gebruiken voor eigen analyses. Hierin is voor de
afgelopen 12 maanden het aantal logins per school weergegeven.

3.3.

Waar kan ik inzage krijgen in de wijzigingsgeschiedenis?

De wijzigingsgeschiedenis is opgenomen onder het hoofdonderdeel Mijn dienst. Op deze
pagina worden alle wijzigingen getoond die door de dienst zijn doorgevoerd in Mijn Entree
Federatie. Wijzigingen doorgevoerd door scholen die betrekking hebben tot de dienst worden
in dit overzicht niet getoond.
De wijzigingsgeschiedenis pagina kent uitgebreide functionaliteit om op typen wijzigingen te
kunnen filteren en om de lijst te kunnen doorzoeken. Dit kan helpen bij het analyseren van
problemen, bijvoorbeeld tussen een school en de dienst.
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3.4.

Doorgifte attributen per school inzien

Het is in Mijn Entree Federatie mogelijk om de doorgifte van attributen per school en IdP in
een detailoverzicht in te zien. Een school kan per IdP en dienst de doorgifte van attributen
configureren. Bij wijziging van de doorgifte van attributen aan een dienst is de kans aanwezig
dat de dienst onvoldoende attributen ontvangt om (bepaalde) gebruikers toegang te geven.
Op deze pagina kan de huidige configuratie worden ingezien om mogelijke problemen te
identificeren.
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Omdat een enkele school één of meerdere IdP’s kent, worden diensten meerdere malen in
het overzicht getoond (éénmaal per geconfigureerde IdP). Per combinatie dienst - IdP kan de
doorgifte van attributen worden bekeken.

3.5.

Toegang per school instellen

Onder het hoofdonderdeel Scholen, subonderdeel toegang instellen is het mogelijk om de
toegang per school (per IdP) in te zien en in te stellen. Standaard geeft een school altijd de
basisset aan attributen door aan educatieve diensten die zijn aangesloten op Entree
Federatie. Indien dit niet gewenst is, kan een school een dienst blokkeren. Indien een
geblokkeerde dienst wordt bezocht door een gebruiker, zal de melding worden getoond dat
de toegang tot deze dienst is geblokkeerd. Mocht om een specifieke reden de noodzaak
ontstaan om een school te blokkeren, of inzage te krijgen of een school mogelijkerwijs de
dienst heeft geblokkeerd, dan kan dit overzicht worden gebruikt.
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Onder het kopje alle scholen worden alle scholen die in het systeem beschikbaar zijn
getoond. Per IdP wordt daarnaast aangegeven of toegang is toegestaan, of dat de toegang
door de school, door de dienst of door de dienst en de school is geblokkeerd. In dit overzicht
kunnen één of meerdere scholen worden geselecteerd en met een enkele klik worden
geblokkeerd. Wanneer er een grote hoeveelheid scholen met één klik worden geblokkeerd
kan dit even duren om te verwerken. Alhoewel het mogelijk is om alle scholen in Mijn Entree
Federatie te blokkeren voor de dienst, wordt dit niet aangeraden tenzij men exact weet wat
men doet. Met de schuifknop voor standaardinstellingen voor toegang voor nieuwe scholen
kan worden ingesteld of een nieuwe school standaard wordt toegestaan of geblokkeerd.
Het overzicht geblokkeerd door dienst toont welke scholen door de dienst zijn geblokkeerd.
Indien gewenst kan in dit overzicht direct de blokkering worden opgeheven.
Het overzicht geblokkeerd door school toont welke scholen de dienst hebben geblokkeerd.
Indien de blokkade onjuist is, kan dit niet middels Mijn Entree Federatie worden rechtgezet.
De dienst zal hiervoor contact moeten opnemen met de desbetreffende school. Het is tevens
mogelijk om als dienst een geblokkeerde school ook te blokkeren. Dit kan handig zijn in het
geval dat de school een blokkering opheft, maar de dienst toegang alsnog wenst te
blokkeren.
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4.

Digicodes

Om te bepalen of iemand toegang krijgt zijn soms echter extra gegevens nodig, zoals
bijvoorbeeld een licentiecode. De dienstaanbieder kan hiervoor zelf een systeem inrichten,
maar kan ook gebruik maken van functionaliteit die Entree Federatie aanbiedt, te weten
digicodes.
De digicode is een unieke code die een gebruiker kan koppelen aan zijn schoolaccount of
Entree-account. De gebruiker kan de ontvangen digicode activeren door met zijn
schoolaccount of Entree-account in te loggen op http://digicode.kennisnet.nl. De digicode
wordt gekoppeld aan het account waarmee de gebruiker inlogt.
Een educatieve dienst kan zelf de digicodes voor zijn dienst genereren met Mijn Entree
Federatie. Vervolgens kan de dienst deze digitaal of fysiek verspreiden onder de gebruikers.
Tijdens het aanmaken van de digicodes kan zelf worden bepaald hoeveel codes er
aangemaakt moeten worden, hoe vaak iedere code te activeren is en wat de geldigheidsduur
van de digicode(s) dient te zijn.

4.1.

Aanmaken van een digicode

Het aanmaken van een digicode is alleen beschikbaar voor educatieve diensten die reeds
gebruik maken van digicodes. Indien dit het geval is zal in het menu het onderdeel Digicodes
getoond worden.
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Indien het menu Digicodes beschikbaar is, kan er een nieuwe profieleigenschap aangemaakt
worden. Dit is het attribuut dat uiteindelijk meegegeven wordt als de gebruiker de digicode
aan zijn account heeft gekoppeld.

In dit voorbeeld maken we een profieleigenschap aan met de naam ‘Licentiecode’ en de
waarde ‘1234-abcd’.

Nadat het profieleigenschap is opgeslagen kan een toegangsprofiel worden aangemaakt. Dit
toegangsprofiel kan meerdere malen gebruikt worden om digicodes mee te genereren.
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Bij het maken van een toegangsprofiel dient een profielnaam, omschrijving, URL van de
dienst en een geldigheidsduur op te worden gegeven.

Vervolgens kan het eerder aangemaakte profieleigenschap aan het profiel worden
gekoppeld (in ons voorbeeld: ‘Licentiecode’).
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In stap 3 kan de waarde die moet worden meegegeven worden gekozen (in ons voorbeeld:
‘1234-abcd’).

Als later nog andere waarden doorgeven moeten worden als licentiecode dan kan dit door
deze aan de profieleigenschap toe te voegen. Vervolgens zullen deze hier beschikbaar zijn
om te selecteren. Op deze wijze kunnen telkens nieuwe licentiecodes gebruikt worden. Let
op: reeds verzilverde digicodes zullen de nieuwe waarden niet ontvangen!
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In de volgende stap kan het aantal te genereren digicodes opgegeven worden. Daarnaast
dient het aantal keer dat iedere digicode kan worden geactiveerd in te worden gevuld.
Dit staat gelijk aan het aantal verschillende accounts waaraan een digicode gekoppeld kan
worden. Ten slotte dient de geldigheidsduur ingevoerd te worden. Als de geldigheidsduur
verlopen is dan zal de digicode niet meer met de overige persoonsgegevens meegestuurd
worden naar de dienstaanbieder als de gebruiker probeert in te loggen.
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De digicodes zijn nu aangemaakt en kunnen door de leverancier worden gedownload.

De digicodes die zijn aangemaakt zijn te downloaden in de vorm van een CSV-bestand. De
dienstaanbieder kan de digicodes die in dit bestand staan verspreiden onder zijn gebruikers.

In dit overzicht is ook te zien hoeveel digicodes zijn aangemaakt en hoe vaak ze zijn
geactiveerd.
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4.2.

Koppelcodes

Een koppelcode is een digicode waarvan de profieleigenschappen (attributen) vooraf zijn
gedefinieerd. Als dienstaanbieder bepaal je in je eigen applicatie welke rechten aan welke
attributen worden toegewezen. Koppelcodes zijn een handig hulpmiddel als je alvast
digicodes wil aanmaken en op een later moment in je eigen applicatie wil instellen welke
toegangsrechten deze digicodes geven. Op de pagina Koppelcodes vind je een overzicht
van de door jou gegenereerde koppelcodes en hun status.
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