
Toestemming doorgeven aanvullende attributen (ARP) tbv Toegang.org 

Bijlage bij Verwerkersovereenkomst Entree Federatie 

Entree Federatie geeft in verband met de privacywetgeving een minimale standaard attributen 

set 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. Deze 

minimale standaard attributen set bevat de volgende gegevens: 
ST

Standaard Entree attributen set 

 Attribuutnaam Inhoud Doelbinding 
 uid Unieke versleutelde ID 

van de gebruiker 
Hiermee herkent de dienstaanbieder de 
gebruiker, zodat deze ‘single sign on’ kan 
inloggen vanaf de schoolomgeving 

 nlEduPersonHomeOrganizationId BRIN van de instelling Hiermee herkent de dienstaanbieder de Entree 
koppeling van de school, zodat de gebruiker 
gerelateerd kan worden tot lesmateriaal van de 
school, of in groepen van de school geplaatst 
kan worden. 

 nlEduPersonHomeOrganization Naam van de instelling Wordt gebruikt om leesbaar te communiceren 
om welke school het gaat 

 givenName Voornnaam Wordt doorgegeven om de gebruiker op een 
vriendelijke manier aan te kunnen spreken. 

 eduPersonAffiliation Rol Wordt doorgegeven om docenten te kunnen 
onderscheiden van leerlingen. Docenten 
krijgen vaak andere functionaliteit aangeboden 
in de educatieve applicaties van de 
dienstaanbieders. 

 eckId Unieke Identifier Het ECK ID wordt gebruikt om de leerling 
uniek te identificeren in de keten. Dit attribuut 
wordt alleen doorgegeven als uw school via 
een separate procedure heeft getekend voor 
het gebruik van het ECK ID. 

De leermiddelen leveranciers (uitgeverijen) waarvan u diensten (digitale leermiddelen) afneemt, 
hebben voor haar dienstverlening aan u en uw eindgebruikers aanvullende attributen 
(persoonsgegevens) nodig. Een aantal van deze leveranciers heeft de toegang uitbesteed via 
een gespecialiseerde partij genaamd Toegang.org b.v. 

De Entree Federatie is, als verwerker, slechts na uw nadrukkelijke toestemming bevoegd deze 
aanvullende attributen, welke persoonsgegevens van eindgebruikers kunnen bevatten, door te 
geven aan derden. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om aanvullende 
attributen door te geven aan Toegang.org en de daarbij aangesloten leermiddel leveranciers 
met de doelbinding zoals beschreven in dit document. Een overzicht van de bij Toegang.org 
aangesloten leermiddel leveranciers kunt u zien op https://www.toegang.org/onze-partners/

i Een attribuut is een kenmerk van een eindgebruiker dat via de Entree Federatie verstrekt wordt aan de 
Dienstaanbieder voor autorisatie, authenticatie en/of personalisatie doeleinden op de content. Voorbeelden van 
attributen zijn de voornaam, achternaam, BRIN-nummer, klas, geboortedatum, etc..

https://www.toegang.org/onze-partners/


 

 

 
 
De volgende extra gegevens zullen worden doorgegeven: 

 ST 

Extra attributen ten behoeve van de naamsvermelding 

 

  
     

 Attribuutnaam Inhoud Doelbinding 
  nlEduPersonTussenvoegsels Tussenvoegsels Wordt toegevoegd aan de naam om deze 

compleet te maken. Hierdoor is de naam van de 
gebruiker bij de dienstaanbieder vollediger en 
zodoende ook beter herkenbaar voor bijvoorbeeld 
de docent.  

 sn Achternaam Wordt toegevoegd aan de naam om deze 
compleet te maken. Hierdoor is de naam van de 
gebruiker bij de dienstaanbieder vollediger en 
zodoende ook beter herkenbaar voor bijvoorbeeld 
de docent. 

S mail Email adres 
(optioneel) 

Het email adres wordt door de meeste 
uitgeverijen gebruikt om een (bestaande) lokale 
account te migreren. Geeft u dit attribuut niet door 
dan kan het zijn dat leerlingen niet meer kunnen 
beschikken over eerder gemaakte resultaten of 
bestaande licenties. 

 
ST 

Extra attributen ten behoeve van toegang tot leermiddelen via ECK  

 

  
     

 Attribuutnaam Inhoud Doelbinding 
 nlEduPersonProfileId 
 

Unieke keten ID van de 
gebruiker 

Hiermee herkent de dienstaanbieder de licenties 
voor de gebruiker zoals doorgegeven via de 
distributeur. 

 nlEduPersonUnit Groep Hiermee herkent de dienstaanbieder de primaire 
groep van de leerling, zodat deze in de juiste 
groep/klas kan worden ingedeeld.  

 
 

Is uw instelling (ook) actief in het Voortgezet Onderwijs? 
 
Dan zijn in aanvulling tot bovenstaande attributen nog een aantal extra attributen noodzakelijk 
om de bestelde licenties te kunnen identificeren en het proces van de distributeurs te 
ondersteunen. Op het tekenblad kunt u aanvinken of deze situatie van toepassing is. 
 

ST 

Extra attributen ten behoeve van toegang in het VO (Directe Toegang) 

 

  
     

 Attribuutnaam Inhoud Doelbinding 
 nlEduPersonRealId 
 

Unieke ID van de 
gebruiker binnen het 
portaal van de school 

Hiermee herkent de dienstaanbieder de licenties 
voor deze gebruiker zoals doorgegeven via de 
distributeur. 

 digiDeliveryId Unieke keten ID van de 
school / locatie 

Hiermee herkent de dienstaanbieder de precieze 
instelling die de leermiddelen heeft gekocht.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

TEKENBLAD 
 
De bevoegd persoon onderschrijft de Verwerkersovereenkomst Entree Federatie 

(te lezen op: http://kn.nu/entree-verwerkersovereenkomst) 
 
Hierbij geeft de ondergetekende rechtsgeldig bevoegd persoon, namens zijn 

onderwijsinstelling(en), aan de Entree Federatie (stichting Kennisnet), gevestigd en 

kantoorhoudende aan de Paletsingel 32, 2718 NT, Zoetermeer, toestemming om de 

eerdergenoemde aanvullende 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 Toegang.org en de daarbij aangesloten dienstaanbieders 
waardoor eindgebruikers gebruik kunnen maken van de diensten van deze dienstaanbieders.  
Daarnaast verklaart het bevoegd gezag hiertoe gerechtigd te zijn namens de eindgebruikers 

(zoals leerlingen en docenten). 
 
Het bevoegd persoon vrijwaart de Entree Federatie volledig voor aanspraken van derden 

(waaronder eindgebruikers) die verband houden met het uitbreiden van de standaard 

attributen set met benoemde aanvullende attributen. 
 
 

 

Aldus ondertekend op datum  …………………………… te ……………………………, 
 
 
Namens onderwijs instelling ..………………………………………………………….. 
 
 
BRIN ………………. 
 
 
Adres ..………………………………………………………….. 
 
 
Postcode & Plaats ………………..        ……………………………………. 
 
 
• Ja) Onze instelling is actief in het voortgezet onderwijs. Ik geef toestemming voor de 

aanvullende attributen; nlEduPersonRealId en digiDeliveryId 

 

 

Naam: ..………………………………………………………….. 
 
 
Functie: ..………………………………………………………….. 
 
 
E-mail: ..………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Handtekening bevoegd persoon  ..………………………………………………………….. 
 
 
Dit formulier dient te worden toegezonden aan Support Kennisnet Entree, Postbus 778, 2700 

AT Zoetermeer. 
 
U mag ook een ondertekend exemplaar digitaal versturen; u dient dan eerst te tekenen 

vervolgens het document te scannen en dat mailen naar support@kennisnet.nl. Doorgifte 

van aanvullende attributen kan pas in werking worden gezet zodra Kennisnet beschikt 

over een ondertekend exemplaar van dit formulier. 
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