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Wat is Basispoort 
Het doel van Basispoort is om het gebruik van online educatief materiaal in het Primair Onderwijs voor 
leerkrachten en leerlingen gemakkelijker te maken. Dit doet Basispoort door het bieden van één 
uniforme inlogprocedure (single-sign-on) voor alle educatieve applicaties van de deelnemende 
uitgeverijen.  
 
Wie zit er achter Basispoort 
Basispoort is een samenwerking van de volgende 8 partijen: Alberts Onderwijs, Heutink Primair 
Onderwijs, KG & Rolf, L.C.G. Malmberg, Noordhoff Uitgevers, Reinders Oisterwijk, ThiemeMeulenhoff 
en Uitgeverij Zwijsen.  
 
Daarnaast zijn de volgende schoolnetwerkbeheerders aangesloten op Basispoort: Heutink ICT, QL-
ICT, Reinders ICT, Skool Automatisering en Station to Station. 
Als een school één van de bovenstaande netwerkomgevingen heeft, betekent single-sign-on het 
volgende. Is de leerling of leerkracht eenmaal ingelogd in de netwerkomgeving van de school, dan is 
er zonder verdere drempels toegang tot de online lesmaterialen waarvan de school een licentie heeft. 
 
Koppeling tussen ESIS en Basispoort 
Voor de single-sign-on voorziening dient Basispoort gevoed te worden met actuele gegevens, en wel 
de volgende:  
 
Vestiging Groepen Leerlingen Medewerkers 
� Schooljaar � Groepscode � Achternaam � Achternaam  
� Brinnummer � Groepsomschrijving � Voorvoegsel � Voorvoegsel 
� Vestigingsnummer  � Roepnaam   � Roepnaam   
  � Geslacht � E-mailadres 
  � Geboortedatum � Groepen 
  � Groep  
  � Leerjaar  

 
Deze gegevens staan allemaal al in ESIS. De koppeling tussen ESIS en Basispoort zorgt ervoor dat 
deze gegevens automatisch in Basispoort komen. Wanneer de koppeling geactiveerd is, controleert 
Basispoort eens per dag of er voor de hierboven beschreven gegevensset mutaties zijn in ESIS. Is dat 
het geval, dan ontvangt Basispoort de bijgewerkte gegevens uit ESIS.  
 
U houdt zelf de controle over uw gegevens 
Wij willen u wijzen op de risico’s van het automatisch uitwisselen van gegevens. Door het activeren 
van de koppeling worden gegevens automatisch van ESIS naar Basispoort uitgewisseld. Vanuit 
Basispoort is het mogelijk dat deze gegevens verder verspreid worden naar andere partijen, en die 
andere partijen kunnen de gegevens weer uitwisselen met andere partijen, etc.  
Wij adviseren u daarom om van iedere partij waaraan u toestemming verleent om gebruik te maken 
van uw gegevens de leveringsvoorwaarden grondig te lezen.  



 
Datum:     13 augustus 2013 
 

Telefoon   Fax    Internet   E-mail: 
035 - 6036080  035 - 6036081  www.rovict.nl   info@rovict.nl 
 

 
 
Daarnaast willen wij er op wijzen dat gegevens uit ESIS nooit vanzelf worden uitgewisseld. Het 
activeren van een koppeling of het exporteren van gegevens vraagt altijd om een doelbewuste 
handeling van een gebruiker. In het geval van deze koppeling dient de gebruiker in het 
koppelingenscherm van ESIS de gebruikersvoorwaarden van deze koppeling met Basispoort te 
accepteren en een correcte verificatiecode in te vullen. Voor de gebruikersvoorwaarden van 
Basispoort verwijzen wij u naar de website van Basispoort zelf.   
 
Wenst u de gegevensuitwisseling vanuit ESIS te stoppen, dan kunt u dit te allen tijde zelf doen door 
de verificatiecode te verwijderen. U behoudt dus altijd zelf de controle over of gegevens tussen ESIS 
en andere partijen uitgewisseld worden. 
 
Prijs van de koppeling 
De koppeling is gefinancierd vanuit het jaarlijkse onderhoudsbudget. Daarmee is de koppeling zonder 
aanvullend contract te gebruiken.  
 


