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What’s Next @ SURFconext – IdP vs. SP battle



Wat gaan we doen?

• Federatie bestaat uit techniek en policy
• Met ‘verdeling van werk’ tussen instellingen en dienstaanbieders

• Na 10 jaar federatie, wat werkt wel, wat niet?
• Hoe kunnen we het ‘nog beter’ maken?

• Tijdens deze sessie komen enkele prikkelende standpunten voorbij
• Vertegenwoordigers van instellingen en dienstaanbieders reageren en discussiëren

• Uiteraard met een knipoog!



Spelregels

• Scheidsrechter presenteert een stelling en leidt deze kort in

• Scheidsrechter wijst iemand aan om reactie te geven
• Daarna eerst iemand van het andere team

• Vervolgens discussie

• Publiek: graag meedoen!

• Mocht het nodig zijn, fluitje



Deelnemers

Team instellingen Team dienstaanbieders

Roel Noback
Vrije Universiteit

Beat Nideröst
2AT

Huib te Pas
KNAW

Sander Engelberts
OCLC

Jeltje van der Steen
Universiteit Leiden



Disclaimer!
Er wordt vrijuit gesproken; de standpunten en uitspraken van 
de deelnemers zijn geenszins de officiële standpunten van de 

organisaties van de deelnemers



Attributen van instellingen is teveel 
gedoe: doe mij maar social login!

• Een dienst aanbieden via SURFconext kan behoorlijk veel 
moeite kosten (denk aan afspraken, contracten, techniek)

• Vervolgens moeten instellingen ook nog toestemming 
geven voor het vrijgeven van attributen; gebeurt niet altijd

• Bovendien, Google en Facebook hebben hun beveiliging 
beter op orde dan instellingen



SURFconext is alleen geschikt voor 
"enterprise" diensten

• Enterprise diensten zijn diensten aangeboden vanuit 
centraal ICT, vaak ingekocht, toegankelijk voor vrijwel 
iedereen (student, medewerker).

• Samenwerkingsdiensten zijn groter in aantal, maar slechts 
toegankelijk voor een kleine groep, in het kader van 
(bijvoorbeeld) onderzoek. Meestal gratis.



Geen verwerkersovereenkomst = geen 
attributen!

• Attributen zijn altijd persoonsgegevens
• Diensten zijn altijd verwerkers: overeenkomst is dus altijd 

nodig
• AVG bevat (hoge) boetes



Instellingen bepalen centraal wat 
gebruikers mogen, terwijl gebruikers 

dat prima zelf  kunnen bepalen

• Gebruikers kunnen niet bij allerlei diensten federatief 
inloggen, omdat zij daar eerst toestemming van de instelling 
nodig hebben

• Instellingen reageren of te traag niet op verzoeken van 
gebruikers

• Gebruikers gaan op zoek naar alternatieven



Diensten hebben hun beveiliging en 
privacybescherming niet op orde

• Diensten verdienen goud geld ten koste van privacy van 
mijn studenten/medewerkers

• Gebruikers vinden dat inloggen via SURFconext betekent 
dat de instelling ‘het wel geregeld zal hebben’

• Gebruikers moeten tegen zichzelf worden beschermd


