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Beste Doclogic klant,

 

Digitalisering maakt stevige efficiencyslagen in de administratieve processen

van onderwijsinstellingen mogelijk, maar vraagt tegelijkertijd om specifieke

aandacht voor wet- en regelgeving, beveiliging en privacy. Steeds meer

onderwijsorganisaties digitaliseren hun primaire processen. Je kunt hierbij

denken aan stageovereenkomsten, beroepspraktijkvorming overeenkomsten,

onderwijsovereenkomsten, contracten en andere belangrijke documenten

waar rechtszekerheid van belang is, gaan steeds meer digitaal. 

 

De markt voor het plaatsen van digitale handtekeningen maakt momenteel

een stormachtige ontwikkeling door. Steeds meer organisaties zijn in staat om

de juiste afweging te maken tussen het risico van de transactie en de

bewijskracht die noodzakelijk is in het digitale proces. De wet – en mogelijk

ook de toezichthouder – stelt namelijk wel strikte eisen aan

de digitale handtekening en voor ieder proces is het belangrijk om de juiste

afwegingen te maken. 

 

Welk document vraagt welke bewijskracht? Wat is rechtsgeldig, welke

vormen van digitale handtekeningen kennen we, welke eisen worden daaraan

gesteld en waarop moet worden gelet bij de selectie van een oplossing voor

het plaatsen van digitale  handtekeningen? Op deze vraagstukken gaan we in

dit E-paper dieper in.
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Zijn digitale
handtekeningen echt
de toekomst?
De markt van de digitale handtekening is booming. Er

wordt zelfs verwacht dat het in 2023 een de totale

marktomvang van 9.07 miljard dollar zal bereiken.

(Bron: P&S Intelligence). 

 

Steeds meer organisaties omarmen deze technologie. Zij

zien niet alleen een hoger rendement op het gebied van

geld, maar ook op het besparen van tijd en administratieve

overhead.

Organisaties die digitale handtekeningen gebruiken,

zijn in staat om hun fouten met gemiddeld 80% te

reduceren (Forrester).

Na implementatie van een eSignature werkwijze,

hebben dezelfde organisaties een besparing van

gemiddeld $20 per document gerealiseerd. (Ombud)

Onder de gebruikers van een elektronische

handtekening, zegt 81% een rendement op de

investering te behalen, binnen 12 maanden. Voor 25%

is dit zelfs al binnen 3 maanden of nog korter. (AIIM)

 

 

Digitaal is sneller. U hoeft geen documenten te printen om ze

te kunnen ondertekenen. Scannen of per post verzenden is ook

niet meer nodig.

Digitaal is goedkoper. De kosten van een document printen,

verzenden, ondertekenen, terugsturen en scannen kunnen

makkelijk oplopen tot €3. Digitale handtekeningen drukken

deze kosten aanzienlijk met een percentage van wel 75%.

Digitaal is makkelijker. Het administratieve proces wordt met

een significant aantal stappen verminderd.

Digitaal is milieuvriendelijk. U ontlast het milieu door geen

documenten uit te hoeven printen.

Digitaal is traceerbaar. Er is aanzienlijk meer controle over het

gehele proces. Zo kunt u elke stap van de transactie makkelijk

opzoeken en inzichtelijk maken door wie, waar en wanneer er is

getekend.

De voordelen van digitale  handtekeningen:
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Het doel van de eSignature directive was om de wettelijke erkenning

van de digitale handtekening binnen de gehele EU te realiseren. Toch

bleek dat afzonderlijke lidstaten van de EU een andere interpretatie

hadden, waardoor er vandaag de dag nog steeds verschillen bestaan

tussen de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen binnen

de verschillende landen van de EU. Om deze beperkingen uit te

bannen, heeft de EU de eIDAS verordening geïntroduceerd.

 

De eIDAS verordening "heeft tot doel het vertrouwen in elektronische

transacties in de interne markt te vergroten door te voorzien in een

gemeenschappelijke grondslag voor veilige elektronische interactie

tussen burgers, bedrijven en overheden, en bijgevolg ook de

doeltreffendheid van publieke en private onlinediensten, e-business en

elektronische handel in de Unie te verhogen."

 

In tegenstelling tot de eSignature directive, geldt de eIDAS

verordening voor alle lidstaten zonder dat er nieuwe wetten gemaakt

hoeven te worden. eIDAS zorgt voor een juridisch raamwerk waardoor

de elektronische handtekening door heel Europa gebruikt wordt.

 

 

eIDAS Verordening
Het begon allemaal in de jaren ‘90, toen de ‘Directive on

electronic signatures 1999/93/EC’ geïntroduceerd werd

(hierna de eSignature directive genoemd). Dit was de

eerste poging van de Europese Unie om digitale

handtekeningen te reguleren binnen de grenzen. De

eSignature Directive zorgde ervoor dat lidstaten nieuwe

wetten moesten aannemen die er op hun beurt toezagen

dat de elektronische handtekening ook rechtsgeldig

werd binnen hun land. 

 

Wie zorgt er voor de
regulering van de
digitale handtekening?
Hoe bewijst u dat Johan Dirksen daadwerkelijk de

persoon was die het contract heeft getekend? Bestaat

er een juridisch raamwerk die toeziet op de validiteit van

elektronische handtekeningen? En hoe worden

gebruikers geauthenticeerd?

Zonder wetten en regelgeving zouden elektronische

handtekeningen slechts krabbeltjes zijn, die juridisch niet

standhouden. Gelukkig zijn er nu wetten en

controlerende autoriteiten die er voor zorgen dat

elektronische handtekeningen rechtsgeldig zijn.
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Een krabbeltje of een handtekening?

"Veel organisaties denken dat een elektronische
handtekening een gescande versie is van een
handgeschreven handtekening. Maar een
elektronische handtekening is meer dan
simpelweg een krabbeltje vervangen door een
gescand plaatje, of een handtekening geschreven
met behulp van een touchpad of muis."

 
—Zivko Lazarov, oprichter van Evidos

(Signhost.com)
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eIDAS zorgt er bijvoorbeeld voor dat de classificatie van

digitale identiteiten gespecificeerd wordt. Daarnaast is

de regulering verantwoordelijk voor het feit dat

overheidsinstellingen verplicht worden om de digitale

identiteiten van andere lidstaten te accepteren, naast dat

het een technische standaard biedt waarbij

authentication assertions uitgewisseld kunnen worden

en het de certificatie van betrouwbare service providers

waarborgt.

 

Volgens de eIDAS verordening kan men onderscheid

maken tussen gewone digitale handtekeningen,

geavanceerde digitale handtekeningen en

gekwalificeerde digitale handtekeningen.



2. Geavanceerde elektronische
handtekening
Geavanceerde elektronische handtekeningen gebruiken

wiskundige algoritmes die het bericht met een unieke code

associëren. Deze is afgeleid van het bericht zelf en van de

identiteit van de verzender.

 

Geavanceerde elektronische handtekeningen worden als

betrouwbaarder gezien, echter kan de rechtsgeldigheid

ervan tegengesproken worden in de rechtszaal.

Bijvoorbeeld wanneer een persoon de ondertekening van

een contract ontkent.

 

1. De gewone digitale handtekening
Dit is de meest simpele vorm en refereert naar elk type

handtekening dat aantoont wie het document geschreven of

getekend heeft. Een standaard digitale handtekening mag

een gescande handtekening of een handtekening getekend

met een mousepad zijn.

 

Standaard digitale handtekeningen kunnen juridische

gevolgen hebben, maar dit hangt af van de nationale

wetgeving.

eIDAS onderscheidt
drie soorten digitale
handtekeningen
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3.Gekwalificeerde elektronische
handtekening
Een gekwalificeerde digitale handtekening werkt op dezelfde

manier als een geavanceerde. Er is slechts één groot verschil,

namelijk dat de gekwalificeerde variant gebruik maakt van

een certificaat. Deze certificaten worden afgegeven door

‘certificatiedienstverleners’.

 

Volgende de eIDAS verordening ‘heeft een

gekwalificeerde digitale handtekening dezelfde

rechtsgeldigheid als een handgeschreven handtekening’.

Om een gekwalificeerde handtekening te krijgen, moet een

persoon een certificatiedienstverlener bezoeken en zijn ID-

kaart of paspoort tonen. De certificatiedienstverlener in

kwestie zal dan alle documenten goedkeuren en verstrekt een

uniek persoonlijk certificaat dat gebruikt kan worden om de

digitale handtekening te koppelen aan dit individu.

eIDAS onderscheidt
drie soorten digitale
handtekeningen
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Digitaal ondertekenen
in het MBO en HBO
 

Een aantal jaar geleden zijn Kennisnet, saMBO-ICT en

SURF gestart met een project op het gebied van het

digitaal ondertekenen van de Onderwijsovereenkomst

(OOK) en de Praktijkovereenkomst (POK) in het

middelbaar beroepsonderwijs. Ze hebben onder andere

gekeken naar aandachtspunten op het gebied van

documentmanagement, informatiebeveiliging en

privacy. Ook hebben ze overlegd met organisaties als de

MBO Raad, het ministerie van OCW, de Inspectie van het

Onderwijs en Evidos uit Haarlem, een van de leidende

partijen op het gebied van Digital Identity.

Pilot
Evidos heeft na een gewonnen Europese Aanbesteding

uitgeschreven door SURF Market eind 2015 een Proof of

Concept opgeleverd voor een digitaal te ondertekenen

Onderwijsovereenkomst en Praktijkovereenkomst. Een

en ander in samenspraak met het Wellant College, ROC

de Leijgraaf, het Horizon College en Hogeschool Utrecht,

die dit vervolgens ook succesvol in gebruik hebben

genomen.

 

 

 

Toepassing MBO: Digitaal ondertekenen
Onderwijsovereenkomst

Een mbo-student tekent aan het begin van zijn opleiding een

onderwijsovereenkomst. Dit contract tussen de student en de

school geeft informatie over onder meer de rechten en plichten

tijdens de opleiding, zoals begeleiding en regels over

afwezigheid, schorsing en verwijdering van school. De

onderwijsovereenkomst regelt de rechten en verplichtingen van

de school en de student die ze onderling hebben afgesproken

binnen de formele kaders.

Toepassing HBO: Digitaal Ondertekenen
stagecontracten

Studenten gaan gedurende hun 4-jarige opleiding 2 tot 3 keer op

stage. Jaarlijks dienen dan ook duizenden stagecontracten

ondertekend te worden. "Voorheen ging dit op papier, met ‘natte’

handtekeningen. Dit betekende in de praktijk dat studenten hun

praktijkovereenkomst op hun stageplek lieten ondertekenen en

er daar ook zelf hun handtekening onder plaatsten. Vervolgens

reisden zij fysiek naar de school om de overeenkomst te laten

ondertekenen door hun stagebegeleider”. Dit proces is

omslachtig en kost studenten en stagebegeleiders onnodig veel

tijd.
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Wie krijgen er met de oplossing te maken?
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Partnership Doclogic &
Evidos/Ondertekenen.nl
 

Doclogic is in 2015 met Evidos een partnership aangegaan voor

het passend faciliteren van de Digitale Handtekening van Evidos

binnen Document – en Case Management Systeem Decos JOIN.
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Dankzij de koppeling tussen Ondertekenen.nl (de digitale

ondertekenoplossing van Evidos) en Decos JOIN, kunnen alle

documenten direct vanuit Decos JOIN digitaal ondertekend

worden.



Doclogic
 

Vanuit de overheid worden aan scholen steeds meer

wettelijke eisen gesteld zoals transparantie en

eenduidige informatie. Een onderwijsinstelling valt in

meer of mindere

mate onder de Archiefwet, zodat er voldaan dient te

worden aan de wettelijke verplichtingen rondom

archivering. Doclogic is sinds 2001 een vertrouwd adres

voor onderwijsinstellingen die willen voldoen aan de

Archiefwet.

 

Doclogic levert een dynamisch en volledig gecertificeerd

Document/Case Management oplossing. Via een

eenduidige werkwijze kan erop een makkelijkere en

intuïtieve manier kennis worden gedeeld, informatie

tussen stakeholders worden uitgewisseld en fatale

termijnen worden gemonitord, waarbij de betreffende

informatie bewaard dient te gaan worden conform de

hiervoor beschikbare wettelijke kaders.

Evidos
 

Evidos staat voor Evidence in Online Services, zeker

zakendoen op Internet. Evidos is marktleider in het

leveren van oplossingen voor digitaal ondertekenen en

digitaal identificeren. Met onze oplossingen kunt u snel,

veilig en rechtsgeldig zakendoen op Internet, waardoor u

uw producten en diensten sneller en efficiënter kunt

leveren. Evidos is al meer dan 10 jaar nationaal en

internationaal actief betrokken bij de laatste

standaarden, wetgeving en technieken voor

identiteitsverificatie en digitaal ondertekenen. 

 

Met Ondertekenen.nl (onze oplossing voor de digitale

handtekening) hebben we al vele organisaties in het

onderwijs en in andere sectoren geholpen om efficiënter

te werken.  
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Een aantal van onze
gezamelijke klanten: 
 

 

 



 

POP-UP van te tekenen bestanden
 

Zo werkt digitaal ondertekenen binnen Decos JOIN
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Knop in JOIN
In JOIN staan documenten die ondertekent moeten worden. Een gebruiker in JOIN kan aangeven in

JOIN bij het document dat hij deze wil ondertekenen. Hij druk hiervoor op een knop in JOIN.

 

Omzetten naar PDF en verzenden van bestanden 
 



Digitaal  ondertekenen in het onderwijs

Digitaal Ondertekenen MET Ondertekenen.nl
De integratie opent nu Ondertekenen.nl en toont het (als eerste) te ondertekenen document. Je kunt hier nu tekenen door te klikken.

1 - Bekijken
Na het doorlezen van het document kan de ondertekenaar

kiezen uit 3 opties: Terug, Niet akkoord en Volgende

 

 Bij het kiezen voor Niet Akkoord weigert de ondertekenaar

het betreffende document en dient er een reden van weigering

in te worden gevuld zodat de aanbieder van het document op

de hoogte is van de reden van weigering.

 

Bij het kiezen voor Volgende wordt de ondertekenaar

doorgezonden naar de volgende pagina waar het

ondertekenproces zal plaatsvinden.

2 - Verificatie
De handtekening kan op verschillende manieren worden

aangevuld om meer bewijskracht toe te voegen aan het

ondertekenproces. Het zetten van een krabbel met muis of

touchscreen. Een verificatie kan bijvoorbeeld met SMS, iDEAL,

iDIN of DigiD.
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3 - Ondertekenen
De ondertekenaar zet met de muis of met zijn of haar vinger een

digitale krabbel op de telefoon, tablet of laptop/PC

4 - Afronden 
Het document is digitaal ondertekend. Na het ondertekenen

komen het ondertekende bestand én de transactie bon

automatisch terug in JOIN. Deze worden als extra bestanden

toegevoegd aan de betreffende documentregistratie.  



Grote tijdswinst 
De digitaliseringsslag heeft veel winst opgeleverd, zowel voor studenten als docenten. Zo hoeven studenten niet

langer fysiek naar de hogeschool af te reizen om hun overeenkomst door een docent te laten ondertekenen, terwijl

docenten de getekende praktijk overeenkomst digitaal krijgen aangeleverd en hem dus niet langer hoeven te

digitaliseren.
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Evidos

+31 237 470 046

info@evidos.nl

https://www.evidos.com/nl

 

Doclogic

+31 522 442 961

info@doclogic.nl

https://www.doclogic.nl/

 

 

 

 

Conclusie
 
Het gebruik van elektronische handtekeningen is de laatste stap naar

het realiseren van een volledig papierloze organisatie. Steeds meer

organisaties in de onderwijssector maken gebruik van eSignatures

om bijvoorbeeld onderwijsovereenkomsten, stageovereenkomsten

en praktijkovereenkomsten te ondertekenen. Zo besparen ze tijd.

Ook is het betrouwbaarder en handiger dan de handgeschreven

variant. Daarnaast toont onderzoek aan dat het gebruik van

elektronische handtekeningen tijd- en kostenbesparingen opleveren. 

 

Een ander belangrijk voordeel is dat er afhankelijk van de situatie,

voor verschillende authenticatieniveaus gekozen kan worden. Soms

komt het namelijk voor dat een e-mail verzonden door een

geverifieerd account voldoende is om van een handgeschreven

handtekening af te stappen.

 

Dankzij de steun van de Europese Unie en de eIDAS verordening, is

het tegenwoordig mogelijk om de belangrijkste documenten digitaal

te ondertekenen en er zeker van zijn dat het rechtsgeldig is in alle

andere lidstaten van de EU.
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