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Attributenbeleid ECK-id en standaard 
attributensets 
Uit het attributenbeleid Edu-k (te vinden op https://www.edu-
k.nl/nummervoorziening/:
• Uitgangspunt: Scholen moeten zelf kunnen kiezen welke attributenset ze 

hanteren bij een dienst (incl. nul-scenario = alleen ID).
• Private partijen geven aan dat uitgangspunt nu niet haalbaar is en stellen 

standaardattributensets voor per proces en per sector.
• Per proces en per sector zijn er standaard attributensets uitgewerkt voor 

de processen 
• Bestellen – Leveren (digitaal) 
• Toegang (autorisatie)
• Gebruik (van de dienst) 
• Uitwisseling leer-/toetsresultaat

https://www.edu-k.nl/nummervoorziening/


Attributenbeleid ECK-id en standaard 
attributensets vs UWLR
• Standaardattributensets lijken sterk op hanteren van profielen binnen 

UWLR Leerlinggegevensbericht.
• Afbakening per proces en sector is in lijn met de voorstellen om 

UWLR meer conform scenario’s in te richten.
• Wijzigingsverzoek van Tactisch Overleg Inzicht in Leerproces PO is 

gericht op het proces van de Leermiddelenketen met name de 
subprocessen Toegang en Gebruik.



UWLR 2.2 Leerlinggegevens bericht 
volgens profiel “Smalle set”

https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/05/UWLR2.2_Profielen_v20170202.pdf


Vergelijking UWLR smalle set en standaard 
attributenset (voor toegang en gebruik)
• In de smalle set wordt een achternaam gebruikt, in de standaard 

attributenset alleen de eerste letter van de achternaam.
• Bij de smalle set wordt de roepnaam gebruikt, bij de standaard 

attributenset de voornaam.
• Bij de smalle set wordt de geboortedatum gebruikt, bij de 

standaard attributenset niet.
• School iD is bij de smalle set gedetailleerder gedefinieerd (namelijk 

ook brincode/dependance code).
• Bij de smalle set wordt onderscheid gemaakt in stamgroep en 

samengestelde groepen, bij de standaard attributenset niet.
• Bij de smalle set wordt de rol niet meegegeven bij de leerkracht, de 

standaard attributenset wel.



UWLR 2.2 Leerlinggegevens bericht 
volgens profiel “standaard attributenset”



Smalle set

Standaard attributenset

UWLR 2.2 Leerlinggegevens bericht
(profielen Smalle set en standaard attributenset)
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Voorstel 
Profiel “standaard attributenset leermiddelenketen PO” 
Tbv de processen toegang en gebruik



Een vraag en twee aanbevelingen

• In hoeverre past het voorstel op de LVS-set? Aanname is dat het 
gebruik van de LVS-set onderdeel is van de scope van het 
attributenbeleid ECK-id.

• Werk ook profielen uit voor ECK-processen in het VO (en mogelijk ook 
MBO).

• Op basis van bepaalde verschillen verbetervoorstellen terugkoppelen 
aan Edu-k voor de standaard attributensets van attributenbeleid ECK-
id.

https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/05/UWLR2.2_Profielen_v20170202.pdf
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