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Toestemming voor doorgeven attributen (ARP) 

Bijlage bij Aansluitvoorwaarden Entree Federatie 

Entree Federatie geeft in verband met de privacy wetgeving een minimale standaard attributenset door 
aan de Dienstaanbieders (leveranciers) die via de Entree Federatie gekoppeld zijn. Hierdoor is de 
privacy van de leerlingen gewaarborgd en is de dienstverlening van de Entree Federatie in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

De Dienstaanbieders waarbij u diensten (digitale leermiddelen) afneemt of wil gaan afnemen, wil voor 
haar dienstverlening aan u beschikken over aanvullende attributen (persoonsgegevens). Dit is 
noodzakelijk om de dienstverlening te leveren en te personaliseren. Hiervoor is noodzakelijk dat er 
aanvullende attributen van de school of de leerlingen via de Entree Federatie worden doorgegeven. Voor 
welk doel de Dienstaanbieder de aanvullende attributen verwerkt kunt u vinden in de 
bewerkersovereenkomst die u met uw Dienstaanbieder heeft afgesloten. De Entree Federatie is, als 
bewerker, slechts na uw nadrukkelijke toestemming bevoegd deze aanvullende attributen, welke 
persoonsgegevens van Eindgebruikers bevatten, door te geven aan derden Dienstaanbieders. Door 
ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om aanvullende attributen door te geven.  

Standaard attributenset 

Attribuutnaam Beschrijving Voorbeeld 

uid Versleutelde gebruikersnaam Qj7cdz9ph@petteflatcollege.nl 

nlEduPersonHomeOrganization Naam instelling Petteflatcollege 

nlEduPersonHomeOrganizationId BRIN-nummer 11ZZ03 

givenName Voornaam Jeroen 

eduPersonAffiliation Rol student, employee of staff 

eckId ECK iD F8FF75A 

Aanvullende attributen ten behoeve van levering toegang en gebruik leermiddelen 

Attribuutnaam Beschrijving Voorbeeld 

nlEduPersonProfileId Keten iD leerlingnummer@adminnummer.schooldomein.nl 

nlEduPersonRealId Portal user Id (unhasht) j.vanderlaan@petteflatcollege.nl

nlEduPersonTussenvoegsel Tussenvoegsel van der 

sn Achternaam Laan 

nlEduPersonDepartment Afdeling Techniek
nlEduPersonUnit Primaire groep H2A 

ou Klas H2A 

digiDeliveryId Digitaal afleveradres ED8AE607-WI3N-414C-T87A-624E74S7T005

Betreffende Dienstaanbieders 

Boom VO, Groningen

…………….. 
Paraaf 
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Gegevens Schoolbestuur en eventueel daaronder vallende onderwijsinstellingen 

Bestuursnummer  

Naam bestuur  

Adres  

Postcode/Plaats  

Onderwijsinstelling 

BRIN  

Naam  

Adres  

Postcode/Plaats  

Identity Provider (IDP)   

Contactpersoon  

E-mail  

Onderwijsinstelling 

BRIN  

Naam  

Adres  

Postcode/Plaats  

Identity Provider (IDP)   

Contactpersoon  

E-mail  

Onderwijsinstelling 

BRIN  

Naam  

Adres  

Postcode/Plaats  

Identity Provider (IDP)   

Contactpersoon  

E-mail  

 
 
 
 
…………….. 
Paraaf  
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TEKENBLAD 
 
De bevoegd persoon onderschrijft de Aansluitvoorwaarden Entree Federatie  
(te lezen op: http://kn.nu/entree-aansluitvoorwaarden-idp )  
 
Hierbij geeft de ondergetekende, namens zijn onderwijsinstelling(en), aan Entree Federatie 
(stichting Kennisnet), gevestigd en kantoorhoudende aan de Paletsingel 32, 2718 NT, 
Zoetermeer, toestemming om de eerdergenoemde attributen toe te voegen aan de bestaande 
standaard attributenset. 
 
Hiermee geeft ondergetekende eveneens toestemming om aanvullende attributen middels de 
Entree Federatie door te geven aan de dienstaanbieder waardoor Eindgebruikers gebruik kunnen 
maken van de diensten van deze Dienstaanbieder. 
 
Daarnaast verklaart het bevoegd gezag hiertoe gerechtigd te zijn namens de Eindgebruikers 
(zoals leerlingen en docenten). De bevoegd persoon vrijwaart Entree Federatie volledig voor 
aanspraken van derden (waaronder eindgebruikers) die verband houden met het uitbreiden van 
de standaard attributenset met benoemde aanvullende attributen. 
 
 
 
Aldus ondertekend op datum …………………………… te ……………………………,  
 
 
 
 
Handtekening bevoegd persoon  …………………………… 
 
 
 
Naam:      …………………………… 
 
E-mail:     …………………………… 
 
Functie:     …………………………… 
 
 
Dit formulier ondertekend sturen naar Support Kennisnet, u dient dan eerst te tekenen 
vervolgens het document te scannen en te mailen naar support@kennisnet.nl. 
 
U mag ook een ondertekend formulier opsturen naar Support Kennisnet, Postbus 778, 2700 
AT Zoetermeer.  
 
Doorgifte van aanvullende attributen kan pas in werking worden gezet zodra Kennisnet 
beschikt over een ondertekend exemplaar van dit formulier. 
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Kopieblad 
 

Onderwijsinstelling 

BRIN  

Naam  

Adres  

Postcode/Plaats  

Identity Provider (IDP)   

Contactpersoon  

E-mail  

Onderwijsinstelling 

BRIN  

Naam  

Adres  

Postcode/Plaats  

Identity Provider (IDP)   

Contactpersoon  

E-mail  

Onderwijsinstelling 

BRIN  

Naam  

Adres  

Postcode/Plaats  

Identity Provider (IDP)   

Contactpersoon  

E-mail  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….. 
Paraaf  
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