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Projectgroepen 
Onder de bestuurlijke structuur van Edu-K is het programma implementatie ECK één van de  
activiteiten. Binnen het implementatieprogramma is de projectgroep implementatie ECK voor uw 
sector de operationele tafel waar ketenafspraken rond implementatie en testen worden gemaakt. 
Hier vindt ook afstemming plaats over de detailplanning binnen de fasering van het 
ketenimplementatieplan. In het PO gaat het enkel over implementatie van het ECK iD; in VO en 
MBO gaat het om implementatie van de ECK standaard Distributie en Toegang 2.1 en om 
implementatie van het ECK iD. 
 
Bestaande structuren 
In het PO en in het VO heeft het programma aansluiting gezocht bij bestaande 
samenwerkingsverbanden. In het PO bij de samenwerkende partijen in Basispoort. In het VO bij de 
samenwerkende partijen in sBDL. In het MBO bij de bestaande implementatiegroep voor de ECK 
standaard Distributie en Toegang. Zo probeert het programma de vergaderlast tot een minimum te 
beperken U bent van harte welkom mee te doen, ook al bent u nu geen deelnemer in één van deze 
bestaande structuren.  
 
Deelnemers gevraagd 
In de projectgroepen zoek het programma vertegenwoordigers vanuit individuele organisaties die 
de uitvoeringskeuzes kunnen maken. Organisaties die niet persoonlijk kunnen deelnemen zijn van 
harte welkom als agenda-lid. Ook organisaties die pas later beginnen met de implementatie (2018 – 
2019), kunnen agenda-lid worden om zo – op afstand de ontwikkelingen te volgen. 
 
Profiel kandidaten projectgroepsleden 
Projectgroepsleden vormen de linking pin tussen de implementatie van (de ECK-standaard en) het 
ECK iD in hun eigen organisatie, in de organisatie van branchegenoten en het programma. Zij 
worden door het programma regelmatig gebrieft en bevraagd over de voortgang. In de eigen 
organisatie coördineren zij de implementatie-werkzaamheden. Voor de keten zijn zij het eerste 
aanspreekpunt voor voortgangsbewaking en ketentestafspraken. De ideale kandidaat heeft dus 
intern goed overzicht over de implementatie van ECK standaard en ID. Daarnaast is hij op de hoogte 
van ontwikkelingen in de ECK-keten, zoals: attributenbeleid, doorontwikkeling van standaarden, 
wettelijke vereisten en de governance structuur binnen Edu-K. De projectgroep staat onder leiding 
van de projectmanager implementatie, Erik Linke. Projectmanager en projectgroepsleden stemmen 
regelmatig af, telefonisch of fysiek al naar gelang de behoefte in de betreffende projectfase. 
Periodiek zullen er dus bijeenkomsten zijn.  


