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Inleiding
Op 28 januari 2013 is tijdens een gezamenlijk overleg met de opdrachtgever het project besproken
en geformuleerd. De opdracht tot dit project is gekomen vanuit de stafafdeling F&C
informatiemanagement Gebruikersondersteuning vanaf nu geschreven als stafafdeling F&C IM GOS
binnen het Albeda College. Het project behelst het bekostigingsproces en bestaat uit vijf subprocessen: aanmelden, inschrijven, intake, Beroepspraktijkvorming (BPV) en examinering. Deze
voorgaande gebieden hebben betrekking op de bekostiging van de student.
Het bekostigingsproces verloopt via het programma Eduarte KRD naar het Basisregister Onderwijs
(BRON), een onderdeel van het Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De gegevens van jaarlijks
25.000 student worden in Eduarte KRD verwerkt. De Onderwijsadministratie bij de tien
verschillende branches bij het Albeda College zijn verantwoordelijk voor het juist registreren van de
gegevens van de student in Eduarte KRD. De stafafdeling F&C IM GOS is verantwoordelijk voor het
faciliteren van een optimaal bekostigingsproces.
De gegevens van de student worden in Eduarte KRD in verschillende fasen verwerkt totdat ze
verzonden worden naar het BRON, om in aanmerking te komen voor bekostiging door het DUO. In
deze verschillende fasen moet de medewerker van de onderwijsadministratie de registratie van de
student compleet maken.
Op dit moment is de situatie zo dat de registraties van de studenten onvoldoende en/of onjuist
geregistreerd worden en dat het DUO niet overgaat tot subsidiëringen van de student. Het DUO
stuurt een terugkoppelingsbestand naar het Albeda College, met daarin afkeur - signaalmeldingen
over de registratie van de studenten onvoldoende of onjuist zijn. Om alsnog de afkeur –
signaalmeldingen op te lossen moet er veel administratieve arbeid geleverd worden.
De opdrachtgever heeft bevestigd dat het per schooljaar om de honderd tot honderdtwintig
incidenten gaat die gevaar lopen om voor de mutatiestopdata 1 oktober en 1 februari 2013
opgelost worden, zodat de student door het DUO gesubsidieerd kan worden. Tien van deze
incidenten worden niet tijdig opgelost, hierdoor loopt het Albeda College een subsidie mis van in
totaal €50000, - . Het DUO subsidieert het Albeda College met €5000, - voor het faciliteren van
een opleiding. Met de subsidie die het Albeda College ontvangt kan men de student bekostigen.

Leeswijzer
Dit document is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:
- Hoofdstuk 1
: Inleiding met de aanleiding voor dit project
- Hoofdstuk 2
: Bedrijfsprofiel met een top-down beschrijving van de organisatie
- Hoofdstuk 3
: De projectopdracht met zijn doelstelling
- Hoofdstuk 4
: Kwaliteitsborging
- Hoofdstuk 5
: Projectorganisatie
- Begrippen
- Literatuur
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Begrippen
Stafafdeling F&C IM
Stafafdeling BSC
Stafafdeling O&K
Stafafdeling HRM
Stafafdeling SSC
Stafafdeling Vastgoed
Branche W&O
Branche TK
Branche S&A
Branche LSE
Branche H&T
BrancheGHZ
Branche ED
Branche BS
Branche AKA
DUO
SAMBO TRIPLE A
Eduarte KRD

Finance, control informatiemanagement
Bestuurszaken, Strategie, Communicatie
Onderwijs en Kwaliteit
Human Resource Management
Shared Service Center
Vastgoed
Welzijn en onderwijs
Techniek
Secretarieel en Administratie
Lifestyle Sport Entertainment
Horeca en toerisme
Gezondheidszorg
Educatie
Business services
Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent
Dienst uitvoering onderwijs
Standaardisatie techniek in onderwijs
Eduarte Kern Registratie Studenten
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Bedrijfsprofiel
Het Albeda College is gevestigd in de regio Rotterdam Rijnmond, waar het met 2400 medewerkers
zorgdraagt voor het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie. Ongeveer 25.000
studenten volgen onderwijs verdeeld over tien branches verdeeld over vijftig locaties, de branches
dragen op hun beurt weer de zorg voor het faciliteren van driehonderd branchegerichte
opleidingen. Naast de branchegericht opleidingen faciliteert het Albeda College in andere trajecten,
zoals inburgering en re-integratie.
De kern van het Albeda College zijn de onderwijsgevende medewerkers die les geven op de
verschillende locaties. Zij geven onderwijs aan de studenten die een opleiding volgen aan het
Albeda College. De medewerkers zijn verdeeld in 130 opleidingsteams en zorgen ervoor dat de
student die een opleiding volgt bij het Albeda College volledig begeleid wordt. Naast de
onderwijsgevende medewerkers, zijn er niet-onderwijsgevende medewerkers. Zij treden
dienstverlenend op naar de opleidingsteams en zorgen er voor dat het onderwijs goed loopt. Een
team van onderwijsgevende medewerkers kan beroep doen op de specialistische know how van de
administratieve medewerkers. Een onderwijsmanager is eindverantwoordelijk voor een aantal
teams, waarbij de focus is gericht op samenhang in onderwijs en human resource management.
Binnen het Albeda College zijn er verschillende afdelingen met uiteenlopende functies. Wat uniek is
aan het Albeda College is dat iedere medewerker van een opleiding elkaar kent en de focus heeft
gevestigd op het onderwijzen van de studenten.
Binnen het Albeda College zijn er verschillende afdelingen met uiteenlopende functies. Wat uniek is
aan het Albeda College is dat iedere medewerker van een opleiding elkaar kent en de focus heeft
gevestigd op het onderwijzen van de studenten.

Missie en kernwaarden Albeda College
De missie
Het Albeda College biedt een breed scala van opleidingen aan waarin middelbaar beroepsonderwijs,
educatie en bedrijfspraktijk zijn geïntegreerd. Het Albeda College zoekt voortdurend de balans
tussen de vraag van studenten, bedrijfsleven, maatschappij en de inhoudelijke kwaliteit van de
opleidingen.
Citaat kernwaarden website van het Albeda College
“Het Albeda College is een interconfessioneel instituut. Vanuit onze identiteit willen wij studenten
volwassenen- en beroepsonderwijs aanbieden dat hen helpt zich te ontplooien. Wij beschouwen
onze student als lerende, maar vooral als mensen die een eigen identiteit ontwikkelen en die door
ontplooiing zin geven aan hun bestaan. In deze snel veranderende, complexe wereld is dat niet
altijd gemakkelijk. Mensen zijn op zoek naar antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Waar hoor ik
bij? Wat wil ik worden? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Vooral jongeren zijn soms alleen met de
eerste twee vragen bezig. Zij melden zich bij ons instituut aan zonder een duidelijk beeld van hun
toekomst. Wij willen onze student begeleiden op hun zoektocht. Student leren bij ons zich blijvend
te ontwikkelen, zodat zij hun beroep kunnen uitoefenen, maar ook kunnen blijven participeren op
de arbeidsmarkt.”
Conclusie: Missie en kernwaarden gereflecteerd aan de afstudeeropdracht:
Bij het Albeda College volgen studenten alsnog een opleiding die om bepaalde reden niet in
aanmerking zijn gekomen voor subsidiering vanuit het DUO. Omdat het Albeda College het individu
als belangrijkste ziet worden deze studenten niet bij het Albeda College uitgeschreven, maar
kunnen zij (niet wetende) afgezien van het collegegeld bijna voor niets onderwijs volgen.
Iedere niet bekostigde student (dat wil zeggen niet gesubsidieerd door de overheid) die bij het
Albeda College onderwijs geniet is hierdoor een kostenpost voor het Albeda College.
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Algemeen
De directie van het Albeda College bestaat uit de Raad van toezicht gevolgd door het College van bestuur. Onder het College van bestuur vallen de
stafafdelingen en de branches. Zelf ben ik werkzaam onder de stafafdeling F&C IM (Finance, Control, informatiemanagement), waaronder
informatiemanagement valt.
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Stafafdeling F&C Informatiemanagement Gebruikersondersteuning
(GOS)
De stafafdeling AMC met informatiemanagement waar ik werkzaam ben is aangegeven in het
oranje, daar ligt mijn positie binnen het Albeda College. Naast de positie op mijn afdeling heb ik
met mijn afstudeeropdracht naast de branches ook te maken met scholing, instructie en
monitoring(SIM), uitwisseling studenten BRON en het beleid op wet en regelgeving.(aangegeven in
het geel)

8

Cultuur
Om uiteindelijk het project tot een goed einde te kunnen leiden moet ik op de hoogte zijn van de
culturele aspecten binnen het Albeda College. Belangrijk is om te achterhalen welke culturele
aspecten er leven op mijn afdeling en hoe ik deze kan laten aansluiten binnen de branches, het
uiteindelijke uitvoergebied van het project. Aan mij is de project gegeven om werkprocessen en de
daarbij horende uitvoering van de werkzaamheden te optimaliseren.
Vanuit de afdeling Informatiemanagement GOS is dit als project meegegeven, maar hoe reageren
de branches daarop? Het is belangrijk om de cultuur in kaart te brengen van mijn afdeling, omdat
dit kan helpen om veranderingen realiseren. Weerstand is een punt waar rekening mee moet
gehouden.
Ik heb er voor gekozen om Handy & Harrison ook Deal & Kennedy te gebruiken om de cultuur in
kaart te brengen. Met Handy & Harrison wil ik achterhalen welke cultuurtype en de daarbij horende
cultuurkenmerken een rol kunnen spelen in mijn project. Het gaat er hierbij vooral om hoe mensen
zijn en denken. Deal & Kennedy vult deze gegevens aan door aan te geven welke werkstijl hanteert
wordt en dit geeft inzicht in het doen.
De combinatie van Handy & Harrison en Deal & Kennedy geeft inzicht in de werkhouding en in de
werkwijze bi de branches en Informatiemanagement GOS.
Hieronder treft u de uitkomst van het onderzoek naar de cultuurelementen van Handy & Harrison.
Handy and Harisson
Deze cultuurtypering gaat uit van een verschil in belangen van de organisatie en het individu.
Om deze verschillen tastbaar te maken wordt er in deze typering onderscheid gemaakt tussen 4
typen van culturen. (Macht, Rol, Taak, Persoon)
De blauwe lijn in onderstaand figuur is de uitkomst van de huidige bevindingen bij de afdeling
informatiemanagement GOS. Voor de communicatie tussen de branche en de afdeling informatie
management GOS is een andere opstelling mogelijk, deze is aangegeven met de roze lij.

De afdeling Informatiemanagement GOS is te typeren als een taak en persoonscultuur. De
taakcultuur komt naar voren door de aspecten van: Deskundigheid, netwerken en deskundigheid is
macht. Personeelsleden zijn bedreven op een gericht gebied met bijbehorend takenpakket, gericht
op het ondersteunen en adviseren in het gebruiken van applicaties.
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De persoonscultuur komt naar voren door hoog opgeleide medewerkers, weinig hiërarchie(wel
aanwezig, maar niet direct voelbaar), weinig regels en procedures.
In deze matrix komt naar voren dat er in mindere maten een rollencultuur zou zijn. Echter moet er
rekening mee houden dat deze naarmate het project vordert zichtbaar kan worden. Bijvoorbeeld bij
de relatie tussen de afdeling informatiemanagement GOS en de branches.

Deal en Kennedy
De typering van de cultuur aan de hand van Deal en Kennedy richt zich op de markt en het soort
producten en diensten.
Er worden 4 bedrijfsculturen beschreven met deze cultuur typering, waarbij de cultuur het niveau
van de risico’s aanduidt samen met de reactiesnelheid.
De afdeling informatiemanagement GOS is in deze cultuuranalyse te typeren als een
procescultuur waar de spanning over het algemeen van normaal niveau is, maar toch voor kan
komen door het politieke systeem. De focus ligt op het faciliteren van gestructureerde processen
en hierdoor een goede informatievoorziening. Door de aanwezigheid van de informatiesystemen
loopt de bedrijfsvoering door geautomatiseerde en gestructureerde processen.
De elementen van de stijl “Work hard / Play hard moeten aan de processtijl toegevoegd om een
realistisch beeld te krijgen van de afdeling informatiemanagement zijn een focus op snelle actie en
dat spanning niet alleen van een politiek systeem kan komen, maar ook van de hoeveelheid werk.
(de vraag vanuit de organisatie)

Mintzberg
De structuur van het gehele Albeda College is te typeren als een professionele bureaucratie.
Het Albeda College is gericht op het standaardiseren van vaardigheden waarbij de docenten de
uitvoerende kern van de organisatie zijn. Net als op de afdeling Informatiemanagement GOS is er
veel horizontale specialisatie. Voorbeelden hiervan zijn dat een docent van zijn / haar vakgebied
veel af weet. Bij informatiemanagement GOS ligt de nadruk op het faciliteren van bepaalde
applicaties door een medewerker. (meestal 1 of 2 applicaties).
Naast deze elementen is het Albeda College marktgericht, door onderwijs te faciliteren op
toegespitste onderwerpen. Door het onderwijs te verdelen onder branches die hun eigen
opleidingen geven kunnen inspelen op de markt in de regio Rotterdam Rijnmond.
Ondersteunde diensten zijn uitgebreid vanuit informatiemanagement GOS om de optimale
ondersteuning te faciliteren voor de docenten.
De analyse van de typering van de structuur is terug te vinden in bijlage 1.
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Risicoanalyse
Om op de risico’s van het project in te kunnen spelen is een risicoanalyse nodig. Elk project neemt
risico’s met zich mee. Om de risico’s overzichtelijk te krijgen is gebruik gemaakt van de algemene
en de projectgerichte risicoanalyse. Bij het maken van de risicoanalyse is de opdrachtgever om
feedback gevraagd.

Algemene risicoanalyse
De algemene risicoanalyse is gemaakt aan de hand van het boek Projectmanagement van Roel
Grit. In deze risicoanalyse spelen de onderstaande factoren een rol
-

Complexiteit van het project
De projectgroep
De projectleiding
Duidelijkheid van het project

Projectgerichte risicoanalyse
Dreiging(resource)
Tijd

Kans(K)
3

Beschikbaarheid
medewerkers
Draagvlak

3
3

3

9

Vastlopen
opdrachtnemer

2

3

6

Aanwezige kennis
medewerker

3

2

6

Legenda
1
2
3
4
5

Effect(E)
4

Risico(K x E)
12
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Kans
Onmogelijk
Laag
Gemiddeld
Hoog
Zeker

Maatregel(resultaten)
Door schoolvakanties en
opstartperiodes hebben
medewerkers minder tijd om mee
te werken aan projecten.
Vragen naar beschikbaarheid en
inplannen.
Vroegtijdig communiceren en
duidelijk maken wat er gaat
gebeuren.
Betrek de juiste personen en geef
aan waar de afstudeerder
vastloopt.
Het kennisniveau van de
medewerkers varieert. Goed
doorvragen en de medewerker in
het proces betrekken.
Effect
Onmerkbaar
Laag
Vrij ernstig
Zeer ernstig
Catastrofaal
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Project
Projectopdracht
In dit hoofdstuk wordt de opdracht beschreven die uitgevoerd moet worden bij het Albeda College.
Het probleem, de op te leveren producten en de doelstellingen staan hier vermeld.

Probleembeschrijving
Binnen het Albeda College wordt er voor het inschrijven van studenten ter bekostiging het
softwarepakket gebruikt genaamd Eduarte KRD. In Eduarte KRD wordt de student van
inschrijving(aanmelding) tot en met uitschrijving (met mogelijke examinering) geregistreerd.
De studenten die geregistreerd worden in Eduarte KRD worden in verband met de bekostiging ter
controle aan het BRON voorgelegd. Het DUO controleert aan de hand van de aangeleverde
gegevens door het Albeda College of er overgegaan kan worden tot het verlenen van een subsidie,
zodat deze student door het Albeda College bekostigd kan worden.
Naast de studenten die door het DUO goedgekeurd worden voor subsidiering, komt het voor dat
het DUO niet overgaat op het verlenen van de subsidie. Het niet overgaan tot subsidiering door het
DUO betekent voor het Albeda College dat een student een studie volgt, maar dat er geen
bekostiging tegenover staat. Om er voor te zorgen dat er alsnog een bekostiging gerealiseerd kan
worden, moeten de verantwoordelijke afdelingen / branches actie ondernemen. Dit zorgt voor veel
administratieve correctiewerkzaamheden en de mogelijkheid dat het Albeda College de student
alsnog niet bekostigd krijgt.

Projectresultaat
Het eindproduct dat het Albeda College wil ontvangen moet aantonen welke oorzaken er op dit
moment aanwezig zijn in de organisatie waardoor de registraties naar BRON niet kunnen resulteren
in een subsidiëring van het DUO voor een student. Er moet een verandering gerealiseerd worden in
de sub-processen van het bekostigingsproces. Door de huidige situatie in kaart brengen aan de
hand van interviews en observaties bij vier branches (W&O, LS&E, TE, GHZ) en deze uit te tekenen
in een functiediagram kan er vanaf dit punt naar een toekomstige situatie gewerkt worden. Dit
moet uiteindelijk resulteren in een verbetervoorstel voor het optimaliseren van de sub-processen
van het bekostigingsproces. In het verbetervoorstel wordt naast procesverbeteringen op technisch
gebied, waarde gehecht aan verbetervoorstellen op sociaal gebied.
Nadat het project is afgerond worden de collega’s van de onderwijsadministratie geïnstrueerd voor
het registeren van studenten in Eduarte KRD. Hierna worden werkzaamheden bij de medewerkers
van de onderwijsadministratie neergelegd die verantwoordelijk zijn voor het registratieproces in
Eduarte KRD.
Periodiek zal er via een proactieve houding instructie worden gegeven over hoe een student in te
schrijven in Eduarte KRD. Mocht er tussentijds door middel van monitoring opgemerkt worden dat
er op een onderwijsadministratie aandacht geschonken moet worden aan dit proces dan wordt hier
op ingespeeld.
De producten die uiteindelijk gerealiseerd moeten worden zijn:
1.
2.
3.

Procesverbeteringen op technisch gebied(Eduarte KRD)
Procesverbeteringen op sociaal gebied(Opleidingsplan)
Dashboard DUO(monitoring)

Door de realisatie van de bovenstaande eindproducten wordt naast het verbeteren van het
bekostigingsproces, ook de informatievoorziening verbeterd. Gegevens worden juist verwerkt en er
worden meer gegevens verwerkt. Dit biedt de stafafdeling F&C IM GOS verbeterde
informatievoorziening op in de rapportages die zij maken.

Doelstelling
De doelstelling van dit project is het optimaliseren van het bekostigingsproces van de studenten en
hiermede het reduceren van de afgekeurde subsidiëringen vanuit het DUO in 2013 en de
administratieve correctie werkzaamheden, door foutieve of onvolledige inschrijvingen. Door de subprocessen te optimaliseren en scholing toe te passen moet het eindresultaat gepresenteerd kunnen
worden.
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Stakeholders / Actorenanalyse
De stakeholdersanalyse is uitgevoerd om een overzicht te krijgen van medewerkers die baat
hebben bij de resultaten van dit project. Zowel de medewerkers van de stafafdeling F&C IM GOS
als de medewerkers van de branche zijn hierin verwerkt.
De stakeholder worden aan de hand van geplande interviews en overleggen op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen in het project.
Projectorganisatie
Naam
Positie

Functie

Gegevens

Peter
Verweij

Opdrachtnemer

Medewerker
Eduarte KRD

pj.verweij@student.avans.nl
0614435799

Ron
Zaaijer

Opdrachtgever

Afdelingshoofd
F&C IM

rzaaijer@albeda.nl

Ja

Sebastiaan
Mooij

Afstudeerbegeleider

Avans
Hogeschool

smooij@avans.nl

Ja

Rapporteren?

Stakeholders projectorganisatie.
Actor
Informatiemanagement
Functioneel beheer
Interne Controller

Rol / Persoon
Arie en Rien Smits
Peter Verweij, Taco
Goulooze, Linda Schuller
Lizet Hage

Belang
Betere informatievoorziening
Eenduidige werkwijze

Minder administratieve last in het
bekostigingstraject
Onderwijsleider
Per branche
Eindverantwoordelijk voor een branche.
Key User
Per branche
Minder administratieve lasten
Onderwijsadministratie
Administratieve
Juiste registratie en hierdoor minder
medewerker
werkdruk
Overheid
Organisatie zelfredzaam
Indirect belanghebbende
Student
Juiste inschrijving, studiefinanciering
Stakeholdersanalyse stafafdeling F&C IM GOS en de branches(LSE,TE,W&O en GHZ.)
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Projectactiviteiten
Fase

Oriënteren

Onderwerp

Initiatief
fase

Deskresearch

Beschrijven kwaliteit

- Analyseren organisatie
- Analyseren huidig proces “
Inschrijvingen” (Primair
proces)
- Literatuuronderzoek
- Ministerie: toekomstplannen
wijzigingen
subsidieverstrekking
- Medewerker BRON
- Studentenregistratie
- Informatiemanagement
- Dashboard
- Instructiemateriaal
- Procesverandering
- Kwaliteitsborging

Onderzoeksplan

- Hoe het aan te pakken

Interviews

- Beleidsmedewerker
bekostiging
- Key Users
- Onderwijsadministratie
- Trajectbureau
- Observeren invoer gegevens
door medewerkers
- Huidige procesgang in kaart
brengen

Interviews
Beschrijven producten

Oplevering
weeknummer

Week 28
Definitie
fase

Observaties
Analyseren
onderzoeksgegevens

Week 32
Ontwerp
fase

Vernieuwd
procesmodel maken

- Gewenste procesgang maken

Voorbereidings
fase

Plan voor doorvoering
veranderingen

- Beschrijven hoe veranderingen
door te voeren
- Inlichten stakeholders
- Maken dashboard

Realisatie
fase

Procesverbetering
doorvoeren

- Invoeren van de
procesverandering
- Instrueren personeel

Nazorg
fase

Instrueren en
controleren

- Controleren verandering
proces
- Controleren Instructie
- Controleren Dashboard

Week 35

Week 41

Week 41

Week 42
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Projectgrenzen
Binnen het project
- Inschrijfproces studenten
- Examineren
- BPV
- Het project start op 7 februari 2013 en eindigt op 20 juni 2013
- Frontoffice (2 a 3 Branches) / Midoffice (2 a 3 Branches) / Backoffice(Informatiemanagement
GOS, BRON, Advies bekostinging
- De opdracht voor de afstudeerder is zoals deze is opgenomen in hoofdstuk 3.1 De
projectopdracht.
- De opdracht wordt uitgevoerd vanuit de stafafdeling informatiemanagement GOS uitgevoerd
- BRON resultatenlijst
- Het doen van aanbevelingen
Buiten het project
- Andere processen dan het aanmeld, intake, inschrijf, BPV en examineringsproces
Randvoorwaarden
- Voldoende tijd: De tijd om het project naar behoren te kunnen voltooien(februari tot juni)
- Beschikbaarheid: medewerkers die in de netwerkplanning geschreven zijn moeten de tijd hebben
om mij te woord te staan
- Bewegingsvrijheid om afspraken te kunnen maken en op locatie het inschrijfproces te bespreken
en te analyseren

Producten / projectresultaat
Producten
Oriëntatieverslag + Plan van aanpak
Tussenrapport
Procesverslag
Productverslag
Procesverbeteringen technisch
Procesverbeteringen sociaal
Dashboard
Interviewverslagen
Bijlagen

Bestemd voor
Avans Hogeschool
Avans Hogeschool
Avans Hogeschool
Avans Hogeschool
Albeda College en Avans Hogeschool
Albeda College en Avans Hogeschool
Albeda College en Avans Hogeschool
Avans Hogeschool
Avans Hogeschool

Kwaliteitsborging(TKGIO)
Kwaliteitsmethode
Plan do check Act via SQEME
Review technische procedures berichtenspecificatie
Procesbeheersingsinstrumenten (theorie)
Terugkoppeling: Opdrachtgever
Beoordelen door externe: Afstudeerbegeleider
Terugkoppeling: Geïnterviewde stafafdeling F&C IM
Terugkoppeling: Geïnterviewde branches
SAMBO ICT Triple A / wetgeving rond inschrijving
Procesmodel, werkinstructie, kennisbanken

Beschrijving / van toepassing op
Proces inschrijving verbeteren
Instructie materiaal maken
Dashboard maken
Berichtenverkeer
Ontwerp van het proces
Controle juiste benadering opdracht
Controle juiste benadering opdracht
Controle juiste benadering opdracht
Controle juiste benadering opdracht
Proces en wet en regelgeving
Proces inschrijving verbeteren
Instructie materiaal maken
Dashboard maken
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Projectorganisatie(TGKIO)
Organisatie
Naam

Positie

Functie

Gegevens

Peter
Verweij

Opdrachtnemer

Medewerker
Eduarte KRD

pj.verweij@student.avans.nl
0614435799

Ron
Zaaijer

Opdrachtgever

Afdelingshoofd
F&C IM

rzaaijer@albeda.nl

Ja

Sebastiaan
Mooij

Afstudeerbegeleider

Avans
Hogeschool

smooij@avans.nl

Ja

Actor
Informatiemanagement
Functioneel beheer
Interne Controller
Onderwijsleider
Key User
Onderwijsadministratie
Overheid
Indirect belanghebbende

Rol / Persoon
Arie en Rien Smits
Peter Verweij, Taco
Goulooze, Linda Schuller
Lizet Hage
Per branche
Per branche
Administratieve
medewerker
Student

Rapporteren?

Belang
Betere informatievoorziening
Eenduidige werkwijze
Minder administratieve last in het
bekostigingstraject
Eindverantwoordelijk voor een branche.
Minder administratieve lasten
Juiste registratie en hierdoor minder
werkdruk
Organisatie zelfredzaam
Juiste inschrijving, studiefinanciering

Aangrenzende projecten
Wat
Digitaal aanmelden

Doel
Automatiseren aanmeldproces

Afstudeerder projectlid

Overzien consequenties project

Wie
Projectleider Arvind
Rambhadjan
Ja

Afspraken / communicatie
Afspraken
Overlegperioden

Archivering documenten

Ron Zaaijer
Sebastiaan Mooij

Frequentie
2x per maand
1x per maand

Dropbox
Intern netwerk Albeda College
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Planning(TGKIO)
Strokenplanning

Plan van aanpak

Plan van aanpak

Plan van aanpak

Onderwerp
Week
31-1-2013
7-2-2013
14-2-2013
21-2-2013
28-2-2013
7-3-2013
14-3-2013
21-3-2013
28-3-2013
4-4-2013
11-4-2013
18-4-2013
25-4-2013
Onderwerp
Week
2-5-2013
9-5-2013
16-5-2013
23-5-2013
30-5-2013
6-6-2013
13-6-2013
20-6-2013
27-6-2013
4-7-2013
11-7-2013
18-7-2013
25-7-2013
1-8-2013
8-8-2013
15-8-2013
22-8-2013
29-8-2013
5-9-2013
12-9-2013
19-9-2013
26-9-2013
3-10-2013

Opdracht verzenden
24 Avans Hogeschool
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Testen en
documenteren

Inventarisatie

Analyse

Plan van
aanpak
Uitwerken

Plan van
aanpak

Inplannen
interviews

Eindproducten
realiseren

37 Documenteren Project Documenteren
Documenteren
38
Project
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7

Onderzoek

Onderzoek

Procesverslag
Keuren V0.3

Productverslag
Keuren V0.3

Afronden PVA

Projectplan

Afstemmen

1ste versie
Opleveren

Eindproducten Bijwerken /
realiseren
controle

Projectplan

Oplevering
Oplevering
Opdrachtgever gebruikers

Project

Project

Sociale
realisatie

Technische
realisatie

Examenperiode
Examenperiode
Examenperiode
Examenperiode
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Nazorg

Examenperiode
Examenperiode
Examenperiode
Examenperiode
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Nazorg

Project

Project

Documenteren Documenteren

Oplevering
Oplevering

Examenperiode
Examenperiode
Examenperiode
Examenperiode
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Nazorg
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Legenda
Initiatieffase
Definitiefase
Ontwerpfase
Voorbereidingsfase
Realisatiefase

Sociale realisatie(Uitvoering) geschied na de zomervakantie
Technische realisatie (Uitvoering) geschied in augustusReleasekalender Eduarte KRD

Nazorgfase

Communicatieplan / Netwerkplanning(TGKIO)
Persoon

Functie / Rol

Ron
Zaaijer

Afdelingshoofd / Opdrachtgever

Communicatie
momenten
Beginfase:
25 januari 2013
8 maart 2013

Kernboodschap

Communicatievormen

Kernbelang

Organisatie
niveau

Doelgroep:
Eigen afdeling(JA)
Branche(Nee)

Opdracht bespreken
Bespreken vorderingen

Mondelinge communicatie

Opdrachtgever bekostigingstraject
optimaliseren

Strategisch

Ja

Mondelinge communicatie

Juiste verwerking studenten

Tactisch

Ja

Mondelinge communicatie

Herstelacties voorkomen

Uitvoerend

Ja

Mondelinge communicatie

Herstelacties voorkomen

Uitvoerend

Ja

Uitvoerend

Nee

Juiste verwerking studenten

Tactisch

Nee

Herstelacties voorkomen
Herstelacties voorkomen

Uitvoerend

Nee

Herstelacties voorkomen

Uitvoerend

Nee

Juiste informatie beschikbaar

Tactisch

Ja

Tussenfase: 18 mei 2013
Eindfase:
Beginfase:1 februari 2013

Thata van
Meerwijk
Anna dos
Santos
Bas

BRON medewerker

Studentenregistratie

Beginfase:3 februari 2013
Tussenfase:13 mei 2013
Beginfase:3 februari 2013

Arvind
Rambhadjan
Beatrix
Koster

Digitaal aanmelden

Beginfase:11 februari 2013

Inzicht ongewenst
resultaat(back office)
Hoe ontstaat het
ongewenste resultaat
Hoe ontstaat het
ongewenste resultaat
Aansluitend project

Key User LS&E

Beginfase:6 maart 2013
Eindfase:

In kaart brengen IST
situatie

Mondelinge communicatie
Workshops

Medewerker administratie
inschrijfproces studenten
Onderwijsadministratie
Techniek
Informatiemanagement

Beginfase:
6 maart 2013
Beginfase: 8 maart 2013
Eindfase:
Beginfase: 4 maart 2013
Eindfase:
Beginfase:

In kaart brengen IST
situatie
In kaart brengen IST
situatie
Gemiste informatie

Mondelinge communicatie
Workshops
Mondelinge communicatie
E-mail
Mondelinge communicatie

Met welke wet en
regelgeving moet ik
rekeninghouden

Mondelinge communicatie

Bekostigingstraject optimaliseren

Tactisch

Ja

Beginfase:
Eindfase:
Beginfase: 27 maart 2013

In kaart brengen IST
situatie
In kaart brengen IST
situatie
In kaart brengen IST
situatie

Mondelinge communicatie
E-mail
Mondelinge communicatie
E-mail
Mondelinge communicatie
E-mail

Herstelacties voorkomen

Uitvoerend

Nee

Herstelacties voorkomen

Uitvoerend

Nee

Herstelacties voorkomen

Uitvoerend

Nee

Monique van
Kesteren
Rien
Smits
Lizet
Hage
Ouarda
Ararkan
Ineke
Speijer
Tineke van ‘t
veld

Studentenregistratie

Adviseur bekostiging

Key user KRD
Trajectbureau
Key user KRD

Beginfase: 28 maart
Eindfase:

Mondelinge communicatie

x
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Kosten en baten(TGKIO)
Kosten
Personeelskosten

Peter Verweij
Andere medewerkers die om informatie gevraagd worden
Computer
Microsoft Office 2010
Bizzdesigner

Hulpmiddelen

Baten
Inzicht in inschrijfproces
Meer inkomsten
Besparing personeelskosten
Hogere kwaliteit
informatiesysteem
Opgeleide medewerkers

Inzichtelijkheid in procesverloop
Een verbeterde registratie is 5000 euro waard
Betere informatievoorziening
Minder foutieve verwerkingen
Zorgt voor betere gegevensverwerking

Haalbaarheid & Impact
Tijdens mijn zoektocht naar de gewenste informatie voor deze opdracht ben ik er achter gekomen
dat de haalbaarheid van deze opdracht te typeren is als hoog. De winst van deze afstudeeropdracht
zit hem vooral in het investeren in een procesverandering en deze niet alleen op tekening maar ook
via instructie aan het personeel intern te verankeren. De meeste fouten met het inschrijven van de
studenten wat leidt tot de geweigerde subsidiering van het BRON hebben vooral betrekking op het
moment van de eerste inschrijving door het personeel.
Door middel van mijn oriëntatieonderzoek ben ik er achter gekomen dat er meerdere initiatieven
zijn gestart bij het Albeda College om het inschrijfproces van de studenten te verbeteren. Dit
project gaat in op het digitaal aanmelden van studenten. In een gesprek met de projectleider heb
ik informatie verkregen over het project en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen door mijn
medewerking di ik verleen in dit project.
Doordat mijn afstudeeropdracht door meerdere linies van het Albeda College gaat, te weten de
backoffice(BRON, Informatiemanagement, bekostiging, functioneel beheer) en
frontoffice(Studentenzaken, Onderwijsadministratie per branche) is de impact van een succesvolle
afstudeeropdracht op meerdere niveaus van toepassing en hierdoor is de impact gemiddeld tot
hoog te noemen.
De impact van het uitvoeren van deze opdracht heef een gemiddelde tot grote impact, omdat er op
het gebied van het inschrijven van studentenveel efficiency te behalen valt.

Impact

Hoog

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Laag

0
Laag

1

2

3

4
5
Haalbaarheid

6

7

8

9
Hoog
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Feedback
Het eerste feedbackmoment is bij oplevering van het oriëntatieverslag en het daarbij geleverde
plan van aanpak. Zowel de opdrachtgever als de afstudeerbegeleider worden hierin meegenomen.
21 februari ’13: Eerste feedback van afstudeerbegeleider:

Constructieve aanpak en zeer bruikbare tips

Aanvullen en verscherpen hoofdstukken
23 februari ’13 Eerste feedback van opdrachtgever:

Sturing op planning

Literatuur
Projectwijzer
Hummel H., Slootmakers A. , Berkhout J., Vilsteren van P. (2003). Projectwijzer. Wolters-Noordhoff
Groningen
Zo maak je een beleidsplan
Grit R., Gerritsma M., (2009). Zo maak je een beleidsplan. Noordhoff Uitgevers
Projectmanagement 9789001802622
Grit R., (2008) Projectmanagement. Noordhoff Uitgevers
Scorend afstuderen 9789001783174
Keizer J., Kempen P., (2010). Scorend afstuderen. Noordhoff Uitgevers
SIM3 in de Praktijk
Jonker M., Kruithof E., (2009) SIM3 in de Praktijk. Steenwinkel Kruithof & Associaties
SIM3 in Theorie
Jonker M., Kruithof E., (2006) SIM3 in de Praktijk. Steenwinkel Kruithof & Associaties
SaMBO ICT Triple A
BRON., (2012) Digitaal inschrijven in het MBO. saMBO-ICT
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Bijlage C : Handy en Harrison
[1] Werknemers voelen zich in de organisatie behandeld als personen …

NU

2
2

wiens arbeidstijd, kennis en kunde door de organisatie kunnen worden ingezet
volgens contractuele afspraken, waarin rechten en plichten van beide kanten
zorgvuldig zijn geregeld.
waarvan de chef volledig kan beschikken over hun tijd en energie.
die hun kundigheden en bekwaamheden volledig inzetten om de doelstellingen
van de organisatie te helpen realiseren.
met eigen ambities, capaciteiten en behoeften.

1
3
2
4

[2] Werknemers zetten zich in voor de organisatie, omdat …
de organisatie inzet optimaal beloont, hetgeen jezelf in de hand hebt.
er een klus klaar moet en je daar met z’n allen voor staat.
de inhoud van het werk uitdagend is en je er een deel van jezelf in kunt leggen.
de organisatie verwacht dat de medewerker een goede prestatie levert.

1
5

NU

NU

[3] Tegengestelde opvattingen worden aangepakt door …
2 er onderling over te discussiëren, waarna ieder doet wat hem het beste lijkt.
het conflict voor te leggen aan een hogere chef die vervolgens een beslissing
3 neemt.
te discussiëren, waarbij degene wint die beschikt over de beste argumenten of
2 over een machtige positie.
3 samen na te gaan wat het beste is voor de organisatie en daarna te handelen.

NU
3
5
2
0
NU
4
2
3
1
NU

[4] Taken worden aan een werknemer toegewezen op basis van …
een officiële verdeling van functies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in
de organisatie.
het persoonlijke oordeel en de persoonlijke wensen van de leiding.
de vaardigheden en bekwaamheden van de medewerkers met betrekking tot het
uit te voeren werk.
persoonlijke wensen en behoeften van de medewerkers met betrekking tot de
toepassing van hun kennis, vaardigheden en hun verder ontwikkeling.

GEWENST

3
1
3
3
GEWENST
3
2
2
3
GEWENST
2
1
2
5
GEWENST
3
3
2
2

[5] In de organisatie controleert de leiding het werk van de medewerkers … GEWENST
omdat de medewerker deze controle accepteert en ziet als een bijdrage aan zijn
kennis, vaardigheden en ontwikkeling.
3
omdat deze ten aanzien van het uit te voeren werk meer terzake doende kennis
heeft.
3
omdat de functie van leidinggevenden voorschrijft dat zij verantwoordelijk zijn voor
het leiding geven aan anderen.
3
omdat leidinggevenden meer macht hebben binnen de organisatie.
1

[6] Mensen werken in de organisatie samen, omdat …
3 door de organisatie is vastgelegd wie met wie moet samenwerken.
zij menen dat zij elkaar kunnen gebruiken om er persoonlijk voordeel uit te
1 trekken.
3 de samenwerking persoonlijke voldoening geeft, stimuleert en uitdagend werkt.
3 hun gezamenlijke bijdrage nodig is voor de voortgang van het werk.

GEWENST
3
0
4
3

21

NU
3
2
2
3
NU

[7] In de organisatie worden beslissingen genomen door …
medewerkers met de meeste kennis en de grootste deskundigheid op het
betreffende probleemgebied.
de medewerkers met de meeste persoonlijke opgebouwde macht.
medewerkers die bij het resultaat het meest betrokken zijn en door de uitslag het
meest getroffen worden.
de medewerker die volgens zijn functie de bevoegdheid heeft en de
verantwoordelijkheid draagt.

GEWENST
4
1
2
3

[8] De structuur van de organisatie wordt gekenmerkt door …
GEWENST
informatie naar boven, opdrachten naar beneden. Dat wil zeggen de top beslist en
2 de medewerkers voeren uit.
2
een hiërarchische structuur met duidelijk omschreven rapportageplichten en
beslissingsbevoegdheden voor iedere medewerker. Een en ander is neergelegd
5 in een organisatieschema en in functiebeschrijvingen.

4

de opbouw rond één of meer uit te voeren taken of op te lossen problemen.
Ingezet worden degenen die het beste zijn toegerust om de werkzaamheden te
3 verrichten.
informatie en bevoegdheden van de ene medewerker naar de andere te laten
gaan op basis van individuele behoeften en ambities, wederzijdse steun en
0 voldoening.
NU
5
5
0
0
NU

2
3
1
4

3

1

[9] Als iemand geen plezier meer heeft in zijn huidige werk, dan zal hij …
het initiatief nemen om ander werk te gaan doen of een andere baan te zoeken.
een verzoek indienen tot verandering of overplaatsing.
een andere bijdrage gaan leveren binnen het totale te verrichten werk.
voor een promotie gaan vechten.

GEWENST
0
5
5
0

[10] Men kijkt naar de externe omgeving van de organisatie als …

GEWENST

een uitdagend en boeiend geheel van kansen en bedreigingen. De buitenwereld
is zodanig te beïnvloeden dat extra steun voor de eigen doelstellingen wordt
verkregen en bedreigingen worden weggenomen.
een geordend en rationeel systeem. Concurrentie wordt beperkt door de wet en
conflicten maken plaats voor onderhandelingen en compromissen.
een strijdperk van concurrentieverhoudingen; allen staan tegenover allen.
Degenen die niet zelf uitbuiten worden op hun beurt uitgebuit.
een ingewikkeld geheel van onvolmaakte systemen. Door de inspanningen van
de organisatie wordt de omgeving opnieuw gevormd en verbeterd.

3
3
0
4
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Bijlage D : Mintzberg
Eenvoudige

Machinebureauc

Professionele

Divisiestructu

structuur

ratie

bureaucratie

ur

Direct toezicht

Standaardisatie

Standaardisatie

Standaardisatie

van het werk

van vaardigheden

van output

Technostructuur

Uitvoerende kern

Middenkader

Centraal deel van de

Strategische

organisatie

top

Adhocratie
Onderlinge aanpassing
Ondersteunende
diensten

Ontwerpparameters
Specialisatie van taken

Weinig

Veel horizontale

Veel horizontale

Enige

Veel horizontale

specialisatie

en verticale

specialisatie

horizontale en

specialisatie

specialisatie

verticale
specialisatie

Training en

Weinig

Weinig training en

Veel training

Enige training

indoctrinatie

training en

indoctrinatie

indoctrinatie

en indoctrinatie

Veel training

indoctrinatie
Formalisatie van

Weinig

Veel formalisatie,

Weinig

Veel formalisatie

Weinig formalisatie,

gedrag,

formalisatie,

bureaucratisch

formalisatie,

(binnen divisie),

organisch

organisatorisch/bureau

organisch

bureaucratisch

bureaucratisch
Marktgericht

cratisch
Groeperingen van

Gewoonlijk

Gewoonlijk

Functioneel en

eenheden

functioneel

functioneel

marktgericht

Grootte eenheden

Groot

Groot aan de

Groot aan de

Groot (aan de

basis, klein elders

basis, klein elders

top)

Actieplanning

Weinig planning

Veel

Beperkte

en controle

prestatiecontrol

actieplanning

Planning- en

Weinig

controlesysteem

planning en
controle

Verbindingsmiddelen

Decentralisatie

Functioneel en
marktgericht
Klein over de hele linie

e

Weinig

Weinig

Verbindingsmiddel

Weinig

Veel

verbindingsmi

verbindingsmiddel

en in bestuur

verbindingsmidd

verbindingsmiddelen

ddelen

en

Centralisatie

Beperkte

Horizontale en

Beperkte

Selectieve

horizontale

verticale

verticale

decentralisatie

centralisatie

centralisatie

centralisatie

Al het

Fijn-afstemming,

Externe

Strategische

Externe contacten,

bestuurlijke

coördinatie van

contacten,

portfolio,

conflictoplossing,

werk

functies,

conflictoplossing

prestatiecontrol

werkproportionering,

e

projectbewaking

elen

Functioneren
Strategische top

conflictoplossing
Uitvoerende kern

Informeel

Routine,

Gekwalificeerd,

Tendens naar

Losgekoppeld of

werk met

geformaliseerd

gestandaardiseerd

formalisering

gemengd met bestuur

weinig

werk met weinig

werk met veel

door

voor informeel werk

zeggenschap

zeggenschap

individuele

divisionalisering

anatomie
Middenkader

Onbeduidend

Uitgebreid en

Beheerst door

Formalisering

Uitgebreid maar

gedifferentieerd,

professionals,

van de

vermengd met staf,

conflictoplossing,

veel onderlinge

divisiestrategie,

betrokken bij

stafverbindingen,

aanpassing

management

projectwerk

ondersteuning

van de

voor verticale

uitvoering

structuren
Technostructuur

Geen

Uitgebreid voor

Weinig

Uitgebreid op

Klein en verwerkt in
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formalisering van

hoofdkantoor

het werk

voor

centrum projectwerk

prestatiecontrol
e
Ondersteunende

Klein

Vaak uitgebreid

Uitgebreid voor

Scheiding

Zeer uitgebreid maar

voor formalisering

ondersteuning

tussen

verwerkt in centrum

van het werk

door professionals

hoofdkantoor

in projectwerk

Significant

Significant over

Insignificant

Significant over

Insignificant

vanuit top

de hele linie

(behalve in de

de hele linie

diensten
Gezagsstructuur

ondersteunende
diensten)
Invloed gereguleerd

Insignificant

systeem

Significant over

Insignificant

Significant over

de hele linie

(behalve in de

de hele linie

Insignificant

ondersteunende
diensten)
Belang informele

Significant

Ontmoedigd

communicatie

Significant in

Enige tussen

bestuur

hoofdkantoor en

Insignificant

divisies
Werkeenheden

Geen

Insignificant

Enige in bestuur

Insignificant

vooral op lagere

Significant over hele
linie

niveaus
Besluitvorming

Top-Down

Top-Down

Bottom-up

Gedifferentieerd

Gemengd, alle

tussen

niveaus

hoofdkantoor en
divisies
Situationele factoren
Leeftijd en grootte
Technisch systeem

Typisch jong

Typisch oud en

en klein

groot

Varieert

Typisch oud en

Typisch jong

Eenvoudig,

Regulerend maar

Niet regulerend of

Geschikt voor

Zeer geavanceerd,

niet

niet

geavanceerd

divisiestructuur,

vaak geautomatiseerd

regulerend

geautomatiseerd

zeer groot

anders typisch
zoals de
machinebureauc
ratie

Omgeving

Eenvoudig en

Eenvoudig en

Complex en

Relatief

Complex en

dynamisch,

stabiel

stabiel

eenvoudig en

dynamisch

soms vijandig

stabiel, diverse
markten

Macht

Macht bij

Technocratisch en

Macht bij

Macht bij

Macht bij expert, zeer

topman, vaak

soms externe

professional,

middenkader,

onderhevig aan mode

management

macht, niet

onderhevig aan

onderhevig aan

door eigenaar,

onderhevig aan

mode

mode

niet

mode

11

2

onderhevig
aan mode
Score
Eindscore

1

8

3
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Bijlage E : Literatuurstudie
Om naar een gewenste situatie toe te kunnen werken moet er naar informatie gezocht worden, om
wat in de praktijk is gesignaleerd te toetsen aan de theorie. Middels het uitvoeren van een
literatuurstudie naar de onderwerpen: procesmanagement, draagvlak en kwaliteit wil de
afstudeerder er voor zorgen voor een theoretische onderbouwing. Elk onderwerp bestaat uit een
samenvatting en een reflectie op wat er mee gedaan is in de praktijksituatie.

Procesmanagement
Samenvatting(Theorie): Het procesmanagement modellenboek
Procesmanagementmodellen:
1. INK/EQEM model:
a. Het primaire proces moet voorzien in de behoefte
van de stakeholders
b. Terugkoppeling in het model wordt gezien als de
Deming cirkel
c. Vier dimensies: Activiteit, Proces, Organisatie en
keten
d. Vijf organisatiegebieden: Processen, Organisatie,
strategie en beleid, medewerkers en middelen
2. Deming cirkel:
a. PDCA cyclus
b. Iedere medewerker in staat is om zijn eigen
werkwijze te beoordelen en te verbeteren

3. SQEME
a.
b.
c.
d.

Inzicht krijgen in bedrijfsvoering
Kwaliteit van organiseren
Ken en beheers de processen
Raamwerk: Blauwdruk, Bestek, Bureaublad en
Berichtenverkeer

Basisprocesmodellering
1. Bedrijfsproces
a. Totaalbeeld van alle processen
b. Besturende en primaire processen
2. Primair procesmodel
a. Uitwerking van een proces uit het bedrijfsprocesmodel
b. Bevat deelprocessen
3. Stroomdiagram
a. Uitwerking van de deelprocessen uit het primair
procesmodel
b. Activiteitendiagram
4. Functiestroomschema
a. Stroomdiagram met extra gegevens over welke speler de activiteiten uitvoert
b. Eerste invulling spelersdiagram
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Interfacemanagement
1. Berichtspecificatie
a. Welke informatie is er nodig o het proces goed te laten
verlopen
b. Naam van het bericht
c. Resultaat van het bericht
d. Minimale inhoud van het bericht
e. Opmerkingen
f. Spelers
g. Voorzieningen
h. Documentbeheersing
Procesbesturingsmanagement
1. KPI piramide
a. KPI – PI – Meetpunt
2. PI dashboard
a. Basis voor het gegevenspresentatievoorstel
b. Is vrij van vorm
3. Gegevenspresentatatievoorstel
a. Presenteren van de PI’s
b. Matrix, staafdiagram
Reflectie(Praktijk)
De projectfaseringen beschreven in het boek van Roel Grit zijn gecombineerd met de
kwaliteitsbewakingseigenschappen van de Deming cirkel. Om het eindresultaat te realiseren is er
gebruik gemaakt van de methodiek SQEME. De SQEME methodiek bestaat uit 4 vensters. In het
blauwdruk venster is er gebruik gemaakt van de procesmodelleringstechnieken bedrijfsproces en
primair procesmodel. In het venster berichtenverkeer is er gebruik gemaakt van
berichtenspecificaties. In het venster bureaublad is er naast het gebruik van
procesbesturingsmanagement, gebruik gemaakt van de stroom en functiediagrammen.
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Draagvlak
Samenvatting(Theorie): Meet en verbeter het draagvlak II - Het Triade Gedragsmodel
Het in kaart brengen van draagvlak en weerstanden is belangrijk om een verandertraject te kunnen
onderbouwen. Het Triade gedragsmodel kan hier bij helpen. Het model wordt gebruikt bij:
-

Invoeren nieuwe processen en systemen
Gedragsverandering
Risico beheersing
Implementeren van nieuwe strategie

Het Triade model maakt onderscheidt tussen 3 voorwaarden die betrekking hebben op het gedrag,
namelijk motivatie, capaciteit en gelegenheid.
Als een persoon op alle drie de voorwaarden goed scoort, dan is gedragsverandering te realiseren.
Triadefactoren kunnen in kaart gebracht worden door de volgende vragen te beantwoorden en te
scoren.
1. Wat zorgt dat mensen gemotiveerd zijn volgens de procedure werken?
2. Welke kennis, vaardigheden, hulpmiddelen hebben zij nodig? (capaciteiten)
3. Welke expert users, helpdesk, intranet) tijd en ruimte hebben zij nodig? (ondersteuning)
4. Welke elementen in de cultuur werken stimulerend of remmend voor het volgen van de
procedure?
Samenvatting(Theorie): 10 bouwstenen om draagvlak
De tien bouwstenen om draagvlak binnen een organisatie te creëren bestand
Beschrijf van tevoren wat het doel is. Voor welk onderwerp is er draagvlak benodigd(1) en met
welke raakvlakken heeft het doel met het onderwerp waar draagvlak gecreëerd moet worden(2).
Het bespreken van het doel met de stakeholders(3) en tijdens de gesprekken meetresultaten te
tonen(4), maakt het voor de stakeholder mogelijk kom hier zijn / haar gedachten over te wisselen.
Kijk in de markt hoe concurrenten met het onderwerp omgaan(5) en trek daar leerling uit. Door 1
op 1 afspraken te maken stakeholders kan een lobby tot stand komen(6) en duidelijk gemaakt
worden wat er voor de ander in zit qua voordeel(7). Houdt rekening met de rationele en
emotionele eigenschappen van een persoon en speel hier op in(8) en bouw een relatie op met de
persoon om deze in te kunnen zetten als ambassadeur voor het verzorgen van draagvlak(9). Houdt
elke stakeholder periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen van het onderwerp, zo blijven de
stakeholder betrokken.(10)
Samenvatting(Theorie): Gedragsmanagement hoofdstuk 4
Om het gedrag van mensen te kunnen beïnvloeden is als vereiste
inzicht nodig in de intrinsieke en extrinsieke van de Triade
voorwaarden motivatie, capaciteit en gelegenheid.
Motivatie Waarde
Intrinsieke motivatie: Vind de medewerker vanuit zijn achtergrond
het soort werk wat uitgevoerd moet worden leuk?
Extrinsieke motivatie: Hoe reageert de medewerker op de hoogte
van het salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.
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Capaciteit Waarde
Intrinsieke capaciteit: Kan de medewerker de taken die toebedeeld zijn zelfstandig uitvoeren.
Welke kennis, ervaring en expertise is er aanwezig. Zijn deze voldoende om de taak uit te kunnen
voeren.
Extrinsieke capaciteit: Welke hulpmiddelen of support heeft de medewerker nodig om tot de
gewenste capaciteit te komen.
Gelegenheid Waarde
Intrinsieke gelegenheid: Hoeveel tijd heeft de medewerker per week beschikbaar. Welke andere
taken moet de medewerker uitvoeren.
Extrinsieke gelegenheid: Welke werkomstandigheden moeten worden aangepast, zodat de
medewerker in staat is de taken optimaal uit te kunnen voeren.
Verzoek, opleiding en dwang
Het veranderen van gedrag kan beginnen op eenvoudige manier, door hier gewoon naar te
vragen(verzoek). Een verzoek kan in bepaalde situaties niet het gewenste resultaat opleveren. Er
moet gelet worden op he tin tact laten van de Triade voorwaarden. Wordt een van deze waarde
aangetast, dan is het voor een ander niet zinvol om hier gehoor aan te geven.
Als het vragen om verandering niet helpt, dan is de volgende stap het geven van instructie. Voor
het geven van een instructie moet er een hiërarchische verhouding zijn, om deze door te kunnen
voeren.
Als zowel het verzoek als de instructie niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan men overgaan
op dwang. Door dwang wordt het gedrag van een bepaalde waarde gestimuleerd om zich verder te
ontplooien of juist te laten verdwijnen. Dit moet wel of niet gebeuren is hier de vraag. Het
noodzakelijke gedrag krijgt in de Triade voorwaarden een hogere score dan de ongewenste
voorwaarde.
1.
2.

3.

Een verkeersbord doet een beroep op motivatie.
Een betonnen paal in het midden van de rijbaan heeft geen boodschap aan motivatie en
capaciteit, maar blokkeert de gelegenheid.
De capaciteit van een timmerman is tot 0.0 terug te brengen door hem zijn hamer af te
nemen.

Reflectie(Praktijk)
Draagvlak moet gecreëerd worden voor het doorvoeren van sociale en technische oplossingen die
de problematiek rondom de DUO afkeur – signaalmeldingen moet oplossen. Het onderwerp heeft
zowel raakvlakken met het werk van de stafafdeling F&C IM GOS als met de
onderwijsadministraties bij de branches. Door in gesprek te gaan met de stakeholder die
beschreven zijn in hoofdstuk 6 en de huidige situatie te bespreken kan draagvlak gecreëerd
worden. Op een later moment worden de uitkomsten van het project gepresenteerd met de
kernboodschap dat er voor de stafafdeling F&C IM GOS en de onderwijsadministraties bij de
branches voordeel behaald kan worden, door het toepassen van een nieuwe werkwijze aan de hand
van de sociale en technische oplossingen.
Door het houden van interviews heeft de afstudeerder kunnen achterhalen of er bij de key users en
de onderwijsadministratiemedewerkers motivatie, capaciteit en gelegenheid was om aan een
werkwijzeverandering deel te nemen. Bij de motivatie was een sterke intrinsieke houding te
achterhalen. Men wil het goed doen, maar de intrinsieke capaciteit en de gelegenheid is niet altijd
aanwezig. Dit doordat de onderwijsadministratie veel werkzaamheden te verrichten heeft en dor
verloop in het personeelsbestand te maken heeft met een kennisachterstand bij de nieuwe
collega’s. Om dit op een goed niveau te krijgen moet de capaciteit en gelegenheid op extrinsieke
waarde verhoogd worden. Dit moet het sociale eindproduct verzorgen. Het verzorgen van een
opleidingsplan voor de collega’s verzorgt vanuit de stafafdeling F&C IM GOS.
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Kwaliteit
Samenvatting(Theorie): Kwaliteitszorg: het hoe, wat, waar en waarom
Kwaliteit bestaat uit meerdere aspecten. Het is in het verleden allemaal begonnen met
procesgerichte kwaliteitsverbetering, ook wel de eerste kwaliteitsfase genoemd. In de
procesgerichte fase worden niet alleen aan het eind steekproeven genomen, maar ook tussentijds
op diverse plaatsen in het productieproces. Een voorbeeld van procesgerichte kwaliteitszorg is de
statistische procesbeheersing, waar Walther Shewart de grondlegger van is. In Amerika is W.
Edward Deming met zijn systematiek statistische procesbeheersing Plan-Do-Check-Act een guru op
dit gebied. Er was echter in Amerika geen interesse in de systematiek statistische
procesbeheersing. Deming is met zijn theorie over systematiek statistische procesbeheersing naar
Japan gegaan, waar men interesse had in zijn theorie. Op dit moment maakt Japan gebruik van
verbetercirkels en hierdoor is het in staat om steeds betere producten tegen lage prijzen
produceren en verovert zo vele markten.
De tweede kwaliteitsfase is de fase gericht op de Productgerichte kwaliteit. De kwaliteit van
producten is verbonden aan vakmanschap en meesterschap van de medewerker. Door
steekproefcontroles en het hierdoor signaleren problemen wordt een betere productkwaliteit
gerealiseerd. Bij stukproductie is er sprake van sociale controle, maar bij massaproductie is dit niet
meer te realiseren. De sociale controle verdwijnt. Door gebruik te maken van de methodiek
statistische procesbeheersing op basis van de statistische steekproeven kan procesverbetering hier
het gewenste eindproduct
De derde fase gaat in op de Organisatorische kwaliteit. Kwaliteit moet als doelstelling ingebouwd
zijn door het management en onderhouden worden in het product en proces. In de derde fase
realiseert het bedrijf zich dat kwaliteitszorg iets is wat de gehele organisatie aangaat. Men moet
marktgerichter te werk gaan en de klant actiever bij het proces betrekken om te komen tot
kwaliteitsverbetering. De marketing en kwaliteitsdoelstellingen moeten op elkaar afgestemd
worden.
In de vierde fase gaat de kwaliteit over op ketengerichte kwaliteit. Samenwerken staat hier voorop.
Tegemoet komen aan de wensen van de consument door betrouwbare en kwalitatieve producten of
diensten te faciliteren is van groot belang om de concurrentie voor te blijven. Prijs en kwaliteit
komen hier samen. De prijs moet zo laag mogelijk en de kwaliteit zo hoog mogelijk. Dit is mogelijk
al samen samenwerkt met de klant en leidt tot een win – win situatie.
De vijfde en laatste fase gaat in op de totale kwaliteit van producten en diensten. Het continue
verbeteren van de producten met oog voor de maatschappelijke, ecologische en economische
ontwikkelingen
Bekende kwaliteitsgoeroes
Personen die zich inzetten of hebben ingezet voor de waarborging van kwaliteit zijn onder anderen:
W. Edwards Deming, Juran, Dr. Kaoru Ishikawa, Armand V. Feigenbaum en Philip Crosby.
W. Edwards Deming heeft het in zijn theorie over twee krachten om tot kwaliteitsmanagement te
komen, namelijk, die van teamwork en wetenschap. Kwaliteit is volgens hem een zaak van
iedereen en niet alleen het management. In de W. Edwards Deming beschrijft zijn visie aan de
hand van 14 kwaliteitspunten.
1. Zorg voor continuïteit in de doelstelling en wees standvastig in het verbeteren van product
en dienst.
2. Accepteer de nieuwe filosofie; we kunnen niet langer doorgaan met algemeen
geaccepteerde niveaus van vertraging, fouten, verkeerde materialen en slecht
vakmanschap.
3. Wees niet langer afhankelijk van massale inspecties, maar maak gebruik van statistische
procesbeheersing.
4. Beëindig het zakendoen op basis van een prijskaartje, maar ga uit van een combinatie van
zinvolle kwaliteitscriteria en de prijs.
5. Werk onophoudelijk aan verbetering van het proces.
6. Introduceer moderne methoden voor 'training on the job'.
7. Introduceer leiderschap, dat gericht is op het helpen van mensen om hun werk (nog) beter
te doen.
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8. Verdrijf de angst zodat iedereen effectief en in toenemende mate productief zijn werk kan
doen.
9. Slecht de muren tussen afdelingen.
10. Zie af van het gebruik van getalsmatige slogans, posters en doelstellingen waarin op een
nieuw niveau van presteren wordt aangedrongen zonder dat daartoe de methoden worden
aangereikt.
11. Elimineer werknormen waarin getalsmatige quota worden aangegeven.
12. Verwijder de barrières die werknemers en managers die per uur werken (uren schrijven)
ervan weerhouden trots te zijn op hun vakmanschap.
13. Moedig leren aan. Stel opleidingsplannen en -programma's op.
14. Creëer een structuur aan de top waardoor elke dag wordt gewerkt aan de bevordering van
de bovengemelde dertien punten.
Juran
Juran is de bedenker van het Company Wide Quality Management concept. Dit is een
systematische benadering die moet leiden tot kwaliteit is geschikt is voor het gebruik of voor een
doel. (fit for use, fit for purpose)
Voor zijn concept tot de systematische benadering geeft hij de onderstaande richtlijnen aan:
1. Zet beleid uit en definieer doelstellingen;
2. Bedenk plannen om deze kwaliteitsdoelstellingen te realiseren;
3. Reik de middelen en de methoden aan om de vooruitgang af te zetten tegen de gestelde
doelstellingen en onderneem de juiste actie;
4. Motiveer om de medewerker te stimuleren de gestelde doelen te halen.
5. Om op de juiste manier te werken aan totale kwaliteitsmanagement is het van belang om
structureel jaarlijks verbeteringen door te voeren, om uitgebreide trainingsprogramma’s op
te zetten en begeleiding van het hogere management. Een kwaliteitsverbetering moet per
project tot stand komen.
Dr. Kaoru Ishikawa
Kaoru Ishikawa is de bedenker van de oorzaak gevolgendiagram. Hij ziet kwaliteit van een
kwaliteitssysteem als elementen waaruit het opgebouwd dient te worden. Hij gaf deze de naam
‘seven basic tools’
De Seven Basic Tools zijn:
1. Een stroomschema dat aangeeft wat er is gedaan.
2. Een lijndiagram dat aangeeft hoe vaak iets is gedaan.
3. Een histogram om de variatie beeldend weer te geven.
4. Een Pareto-analyse3 om de problemen naar volgorde van belangrijkheid te ordenen.
5. Een Ishikawa-diagram waarmee kan worden vastgesteld wat de oorzaak van een probleem is.
6. Een spreidingsdiagram waarmee de relatie tussen grootheden kan worden aangetoond.
7. Een controle of regelkaart waarmee de variatie gemeten en beheerst kan worden.
Armand V. Feigenbaum
Armand V. Feigenbaum de bedenker van total quality management. In TQM is het doel om kwaliteit
en kosten die de kwaliteit met zich meebrengt vanaf het begin af aan te managen vanuit de
signalen van de klant. Het bewustzijn van kwaliteit is niet genoeg, kwaliteit moet systematisch In
het proces verankerd zijn. Alleen dan is perfectie te bereiken.
Kwaliteit van producten wordt beïnvloed door de negen M’s:
1. Markets
2. Money
3. Management
4. Men
5. Motivation
6. Materials
7. Machines
8. Modern Information Methods
9. Mounting Product Requirements
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Philip Crosby
Beschrijft kwaliteit aan de hand van vier pijlers van kwaliteit.
1.
2.
3.
4.

Definitie = Voldoen aan de Vereisten
Systeem = Van beoordeling achteraf naar Preventie
Prestatienorm = Nul fouten (Zero-Defects, door campagnes, opleidingen)
Meten = de Prijs van het Niet Voldoen.

Zero-Defects (nul fouten) theorie is gericht op foutenpreventie
Bij de Zero-Defects aanpak gaat het er niet om wie de fouten heeft gemaakt, maar meer om de
manier waarop fouten kunnen worden voorkomen
Toegepaste methoden en technieken bij continu verbeteren
Statistische Proces Beheersing (Statistical Proces Control SPC)
Procesvariatie kan leiden tot verlies van kwaliteit en productiviteit. Door het vaststellen van
minimum en maximum regelgrenzen kan overschrijding gesignaleerd worden. Eindcontroles
kunnen worden verminderd worden door het gebruik van SPC. SPC technieken worden vaak
ingezet bij continue verbetering van de kwaliteit en productiviteit.
Om procesverbeteringen te realiseren maakt SPC gebruik van meetgegevens van het proces.
Naast het opsporen van de oorzaken van verstoringen kan het gebruikt worden voor analyseren
van meetgegevens
Verbeterteams
Verbeterteams: groep mensen van minimaal 3 tot maximaal 6 personen dat regelmatig bij elkaar
komt voor het analyseren van oorzaken en het vinden van oplossingen op hoog en laag niveau
Human Resource Management
Ziet de medewerker als een persoon dat op zoek is naar een intrinsieke motiveerde baan, waar
men zichzelf kan ontplooien. Als een onderneming de medewerkers niet kan motiveren dan verliest
de concurrentiekracht. Traditionele logger organisaties moeten plaats maken voor flexibele
organisatievormen, waarbij kwaliteit van de arbeid belangrijk is.
Reflectie(Praktijk)
De waarborging van de eindproducten van het project worden aan de hand van de
kwaliteitsbeheersing methodiek de Deming cirkel gerealiseerd. De eindproducten leveren een win –
win situatie op voor de stafafdeling F&C IM GOS en de onderwijsadministraties bij de branches.
Door het bekostingsproces continue te verbeteren, door na dit project door te gaan met het zoeken
naar nieuwe mogelijkheden kan de controle verminderen. Het faciliteren van een opleidingsplan
met onderliggende invullingen moedigt leren aan en vergroot de kennis van de collega’s. De
producten die dit project opleveren moeten gelijk te gebruiken zijn voor hetgeen ze gecreëerd zijn.
Door het maken van een dashboard komt er een overzicht van de DUO afkeur – signaalmeldingen.
Hierop kan aangestuurd worden door educatie. De motivatie van de collega’s en het efficiënter
inzetten van de hulpmiddelen zorgt ervoor dat de onderwijsadministraties voldoen aan de eisen
van het DUO en dat het vele correctiewerk verminderd. Het inzetten van een verbeterteam om
continue aan dit onderwerp te werken gebeurd door de samenwerking tussen de helpdesk,
informatiemanagement en de afstudeerder.
Gebruikte literatuur:
Bakker, R., Labeur, R., Spronk, W. (2011). Het procesmanagement modellenboek
Deventer: Kluwer.
- Tortolero E. , (1999). Kwaliteitszorg. Partner & Partners; advies en training
Hemminga, M. (2012).10 bouwstenen om draagvlak te creëren. Nr29
arbeidsmarktcommunicatiemanagement.
Poiesz, T., (1999). Gedragsmanagement. Inmerc.
Detac., (2013). Meet en verbeter het draagvlak II - Het Triade Gedragsmodel. Detac.
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Bijlage F : Communicatie en Draagvlak
Om tot een goed eindresultaat te komen is draagvlak nodig. Draagvlak wil de afstudeerder creëren
door met collega’s in contact te staan en te blijven. Door middel van uitgevoerde interviews op de
stafafdeling F&C IM GOS en de branches kon de afstudeerder aangeven wat de bedoeling is en wat
er verwacht kan worden. In de periode dat het project zijn einde nadert gaat de afstudeerder met
de collega’s van de stafafdeling F&C IM GOS in overleg. De bedoeling van dit overleg is om de
gevonden oplossingen voor de bestaande problemen te bespreken en daar een eindoordeel aan te
verbinden. Omdat de interviews de eerste kennismaking is met de collega’s die over het
resultaatgebied van het project informatie kunnen verschaffen zijn hier meer collega’s bij
betrokken, dan bij de overleggen die aan het eind van het project plaatsvinden.
Interviews
De interviews worden uitgevoerd op de stafafdeling F&C IM GOS en 4 van de 10 branches. In de
interviews met de stafafdeling F&C IM GOS achterhaald waarom dit project uitgevoerd moet
worden. Bij de branches wordt de huidige werkwijze achterhaald, de resultaatgebieden en polled de
afstudeerder of zij willen meewerken aan dit project.
F&C IM GOS
Persoon
Functie / Rol

Ron
Zaaijer

Stafafdelingshoof
d / Opdrachtgever

Communic
atie
momenten

Kernboodsc
hap

Communicatievo
rmen

Kernbelang

Beginfase:
25 januari
2013
8 maart
2013

Opdracht
bespreken
Bespreken
vorderingen

Mondelinge
communicatie

Opdrachtgever
Bekostigingstr
aject
optimaliseren

Tussenfas
e: 18 mei
2013

Bespreken
vorderingen
Inzicht
ongewenst
resultaat(bac
k office)
Hoe ontstaat
het
ongewenste
resultaat

Mondelinge
communicatie

Juiste
verwerking
studenten

Mondelinge
communicatie

Herstelacties
voorkomen

Aansluitend
project

Mondelinge
communicatie

Gemiste
informatie

Mondelinge
communicatie

Wat doet het
project
digitaal
aanmelden
Juiste
informatie
beschikbaar

Thata
van
Meerwijk

BRON
medewerker

Beginfase:
1 februari
2013

Anna dos
Santos

Studentenregistra
tie

Arvind
Rambhad
jan

Digitaal
aanmelden

Beginfase:
3 februari
2013
Tussenfas
e:13 mei
2013
Beginfase:
11 februari
2013

Rien
Smits

Informatiemanag
ement

Beginfase:
4 maart
2013
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Branche
Persoon

Beatrix
Koster
Monique van
Kesteren
Ouarda
Ararkan
Tineke van
‘t veld
Ineke
Speijer

Functie / Rol

Communicatie
momenten

Kernboodschap

Communicatievormen

Kernbelang

Key User LS&E

Beginfase:6 maart 2013

Key User Techniek

Beginfase: 8 maart 2013

Key user W&O

Beginfase: 22 maart 2013

Key user KRD

Beginfase: 28 maart

Trajectbureau

Beginfase: 27 maart 2013

In kaart
situatie
In kaart
situatie
In kaart
situatie
In kaart
situatie
In kaart
situatie

Mondelinge
E-mail
Mondelinge
E-mail
Mondelinge
E-mail
Mondelinge
E-mail
Mondelinge
E-mail

Juiste verwerking studenten
Herstelacties voorkomen
Juiste verwerking studenten
Herstelacties voorkomen
Juiste verwerking studenten
Herstelacties voorkomen
Juiste verwerking studenten
Herstelacties voorkomen
Inzicht aanlevering
studentgegevens

brengen IST
brengen IST
brengen IST
brengen IST
brengen IST

communicatie
communicatie
communicatie
communicatie
communicatie

Overleg
Het creëren van draagvlak is besproken tijdens de interviews en alle branches staan positief tegenover dit project. Met de overleggen wil de afstudeerder
de bevindingen die hij heeft beschreven bespreken met zijn collega’s van de stafafdeling F&C IM GOS. Nadat de bevindingen die moeten leiden tot de
oplossingen voor de huidige problemen zijn besproken en goedgekeurd, dan gaat de afstudeerder in overleg met de collega’s van de branches die hij
heeft geïnterviewd om een aankondiging te doen over de realisatie van het project.
F&C IM GOS
Actor
Functioneel beheer
Interne Controller
Opdrachtgever

Rol / Persoon
Peter Verweij, Linda
Schuller, Taco Goulooze
Lizet Hage
Ron Zaaijer

Opdrachtnemer
Informatiemanagement
Helpdesk
Helpdesk

Peter Verweij
Thata van Meerwijk
Anna dos Santos
Evelyn Traa

Belang
Eenduidige werkwijze
Minder administratieve last in het bekostigingstraject
Op hoofdlijnen verantwoordelijk voor de juiste verwerking van gegevens in Eduarte KRD voor de
branches
Meerwaarde creëren voor Albeda College
Verminderen correctiewerkzaamheden
Verminderen correctiewerkzaamheden
Nieuwe collega, komt van een onderwijsadministratie. Verminderen correctiewerkzaamheden
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Branches
Persoon

Functie / Rol

Communicatie
momenten

Kernboodschap

Communicatievormen

Kernbelang

Beatrix
Koster

Key User LS&E

Eindfase: augustus 2013

Mondelinge communicatie
E-mail

Draagvlak bij de
onderwijsadministratie

Monique van
Kesteren
Ouarda
Ararkan

Key User Techniek

Eindfase: augustus 2013

Key user W&O

Eindfase: augustus 2013

Mondelinge communicatie
E-mail
Mondelinge communicatie
E-mail

Draagvlak bij de
onderwijsadministratie
Draagvlak bij de
onderwijsadministratie

Tineke van
‘t veld

Key user KRD

Eindfase: augustus 2013

Technische en sociale
oplossingen voor
bekostigingstraject
In kaart brengen IST
situatie
Technische en sociale
oplossingen voor
bekostigingstraject
In kaart brengen IST
situatie

Mondelinge communicatie
E-mail

Draagvlak bij de
onderwijsadministratie
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Bijlage G : Interviews
Interviewformat voor de onderwijsadministratie(branches)
Inleiding
Onderwerp
Naam interviewer
Naam geïnterviewde
Datum
Duur
Plaats
Kern

Wie doet wat
Opbouw van de onderwijsadministratie
Uit hoeveel collega’s is de onderwijsadministratie opgebouwd?
Welke collega’s verwerken de studentgegevens in Eduarte KRD?
Uit welke processen bestaat het proces van registreren?
Verricht elke collega alle taken in de processen?
Werkwijze
Hoe worden de werkzaamheden verricht?
Zijn er handleidingen, beschrijvingen?
Beschrijving Proces: Bizzdesignertekening
DUO afkeur – signalenlijst
Heeft u een recente DUO afkeur – signalenlijst gekregen van de stafafdeling
Informatiemanagement GOS
Welke meldingen staan hier op vermeld
Hoe worden de meldingen opgepakt
Algemene opmerkingen

Afsluiting

Sfeer
Gedrag
Betrouwbaarheid
Verdere afspraken
Eventuele vragenlijst
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Inleiding

Onderwerp
Naam interviewer
Naam geïnterviewde
Datum
Duur
Plaats

Probleemgebieden registratie
Peter Verweij
Anna dos Santos (deelnemerszaken)
04-02-2013
1 uur
Breitnerstraat, Rotterdam

Kern

Wie doet wat
Deelnemerszaken is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de branche die vragen
hebben met betrekking tot Eduarte KRD. Op deelnemerszaken werken drie collega’s. Alle
collega’s voeren dezelfde werkzaamheden uit. Iedere collega heeft wel zijn / haar expertise.
Het proces van het bekostigen van de student verloopt in vier sub-processen. Aanmelden,
intake, inschrijven, BPV en examineren.
Wie zijn de gebruikers in het bekostigingsproces?
Dit zijn op deelnemerszaken twee helpdeskcollega’s en ikzelf de super key user.
Op de branches zijn dit de key user en de onderwijsadministratie.
Werkwijze
Vragen van de branches worden opgepakt en verdeeld onder de collega’s van
deelnemerszaken. Informatie over het verloop van het bekostigingsproces ontvangen wij van
informatiemanagement. Als de branche aangeeft hulp nodig te hebben, dan ondersteunen
wij hen met het zoeken naar mogelijke oplossingen voor de registratieproblemen. Komt de
mutatiestopperiode in zicht en er zijn nog veel studenten niet bekostigd, dan attenderen wij
de onderwijsadministraties van deze situatie. Peildata voor de mutatiestop zijn 1 februari en
1 oktober. Voor het verrichten van de werkzaamheden zijn geen beschrijvingen beschikbaar,
de kennis wordt van persoon tot persoon overgedragen. Er is in het begin een kleine
handleiding gemaakt, maar deze is nooit bijgewerkt.
Beschrijving processen: Van het bekostigingsproces hebben wij geen beschrijving van de
processen. Het bekostigingsproces vindt plaats bij de branches. Wij ondersteunen hen indien
nodig. Wat ik je kan vertellen is dat de deelnemer zich aanmeldt via de website van het
Albeda College via een web-formulier. Dit web-formulier wordt via email aan het
trajectbureau geleverd. Het trajectbureau verzameld de aanmeldingen en verzend deze naar
de onderwijsadministraties. Aanmelden kan ook op andere manieren plaatsvinden, maar de
deelnemer komt altijd bij het trajectbureau.
Problemen registratieproces deelnemers
1. Foutieve invoer door de onderwijsadministratie(documenten zijn in orde).
2. Onderwijsadministratie snapt niet hoe een cohort werkt.
3. Werkelijkheid + KRD + Formulieren = De waarheid.
4. Meeste fouten worden in het begin van het proces gemaakt. Bij het afdrukken of
definitief zetten van een verbintenis. Meeste afkeur bij aanmelden.
5. Er zijn weinig afkeuringen die niet gerepareerd kunnen worden. Wel kan de doorlooptijd
verkleind worden. Soms is deze een paar maanden.
6. Deelnemerszaken is van centraal(12 medewerkers naar 2 medewerkers) naar decentraal
gegaan, maar branches verwachten dat centraal nog alles voor hen doet.(signalering en
achteraan gaan).
7. Onderwijsadministratie en key user moeten de DUO lijst controleren, maar doen dit niet
tijdig.
DUO afkeur - signalenlijst
721: 740: Melding als de einddatum vooropleiding na begindatum actieve verbintenis is
Het veld <Hoogste vooropleiding> moet gevuld zijn.
752: De aangeleverde melding bevat een combinatie van identificerende gegevens die niet
bij elkaar horen.
753: Invoeren zoals op ID.
Postcode opnieuw invoeren (soms dezelfde?)
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770: De postcode van de deelnemer komt niet overeen met dat in het GBA.
803: Beide datavelden moeten de datum van de aanvang van de stage bevatten.
804: 809: Volgnummer is al bekend. Dit komt uit het oude systeem, die al een volgnummer 1
uitgeeft. KRD niet wetende dat dit is gebeurd geeft ook volgnummer 1 af.
811: De melding bevat een toevoeging van een nieuwe inschrijving onder een
inschrijvingsvolgnummer dat al in gebruik is.
Controleer of de inschrijving inderdaad toegevoegd moet worden, of dat het een wijziging
van gegevens betreft.
812: Bij een verkeerde keuze in plaatsingsgroep kan dit nog aangepast worden. Geen
nieuwe verbintenis maken.
814: Alleen de key user mag de status beëindigd gebruiken. De onderwijsadministratie mag
alleen tot status afgemeld gaan.
815: 1 inschrijving per periode.
837: Leeftijd kan te laag zijn.
841: 889: Diploma en registratiedatum moeten gelijk aan elkaar zijn en niet in de toekomst
liggen
931: Leerbedrijf is niet erkend om de student een BPV plaats aan te bieden.
932: Naam niet goed van leerbedrijf.
933: De opgegeven code leerbedrijf in de melding komt niet voor in het door COLO
beheerde register erkende leerbedrijven.
Controleer de melding en stuur indien nodig een aangepaste melding.
934: Geen accreditatie.
935: Op peildatum niet geaccrediteerd.
937: Dit is een melding van een goedkeuring.
938: Erkenning later dan beginperiode BPV.
940: Er is een Grace periode van 2 weken wat betreft de datums .
941: Als er bij de inschrijving al een kwalificatie aanwezig is, mag de gevolgde opleiding niet
gewijzigd worden (als Soort mutatie = “A”).
953: Diverse velden zijn verplichte invoervelden. Voorbeeld 1: Indien bijvoorbeeld
‘Leerbedrijf’ van toepassing is en de soort mutatie is ‘T’ (toevoegen) of ‘A’ (aanpassen), dan
dient de ‘Code leerbedrijf’ te zijn gevuld. Voorbeeld 2: Als er bij minimaal 1 vak het 1e
Eindcijfer, 2e Eindcijfer of 3e Eindcijfer gevuld is, moet ook datum uitslag examen gevuld
zijn, indien uitslag examen ongelijk is aan ‘E’ (gespreid examen)
Het betreffende veld is niet ingevuld.
954: 955: 957: Controleer de juistheid van het aangeleverde gegevens en pas dit eventueel aan.
Algemene opmerkingen

KRD is op sommige punten te flexibel waardoor fouten kunnen ontstaan. Meer
sturing vanuit het systeem is gewenst.

Medewerkers moeten de mogelijkheden en de onmogelijkheden weten van het KRD
systeem.

Deelnemer pas inschrijven na ondertekening OVK, het komt nu nog voor dat deze al
ingeschreven is zonder dat er een OVK aanwezig is.

Afmelden bij geen geldig OVK. Key User zet de status op beëindigd en bekostigd op
nee.

Organisatieverandering: Centraal naar decentraal, maar de branches verwachten dat
centraal nog alles voor hen doet (signalering en achteraan gaan).

Aangesloten systemen aan KRD: KRD is leidend en de andere systemen, hiermee
hoef je geen rekening te houden in dit project. De aangesloten systemen zijn:
Proadmin, Icarus en Word.
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Afsluiting

Sfeer
Gedrag
Betrouwbaarheid
Verdere afspraken
Eventuele vragenlijst

Open, gemoedelijk
Rustig
Goed
Ja over een maand
Ja, zie interviewformat
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Inleiding

Onderwerp
Naam interviewer
Naam geïnterviewde
Datum
Duur
Plaats

Kern

-

Probleemgebieden informatievoorziening
Peter Verweij
Rien Smits (Informatiemanagement)
04-03-2013
1 uur
Rotterdam, Breitnerstraat

-

Inconsistentie gegevens.
Niet of niet juist geregistreerde gegevens.
Registratie studenten is van centraal naar de branches gegaan.
Er is wat verloop in de onderwijsadministratie qua personeel.
Branches geven zelf invulling aan het registeren van studenten.
Van 50 registrators naar 200 registrators binnen 1,5 jaar.
Monitoring steekproefsgewijs.
De onderwijsadministratie valt functioneel onder centraal(AMC, DZBO), maar hiërarchisch
onder de branche. Als een onderwijsadministrateur geen zin heeft of andere
werkzaamheden moet doen van de branche dan vervalt het registreren van de studenten
(branche gaat voor centraal).
Gewenst om op 1 manier te registreren voor Inschrijvingen, Examen en BPV.
Er wordt bij het registreren van studenten fouten gemaakt, maar dit moet niet zo
gecommuniceerd worden. Een gezamenlijk doel voor ogen houden. Iedereen moet er
voordeel uit halen (Albeda Brede aanpak).
Wat moet de branche kunnen rapporteren en wat moet centraal kunnen rapporteren. Hier
moet een gezamenlijk belang in zitten.
De functie-inhoud van een onderwijsadministrateur is verschillend. De één doet het erbij
terwijl de andere het full time kan doen.
Pak naast de branches LSE en W&O ook techniek, omdat er bij techniek veel wisselingen
zijn in het studentenbestand, 30% minder, lichte paniek.
We moeten van corrigeren naar ondersteunen gaan.
We moeten geen tweestrijd hebben tussen branche en centraal. Het gaat om het Albeda
College.
Er wordt geregistreerd en daarna gerapporteerd aan de directie.
Er zijn standaard rapportages beschikbaar gesteld voor de branche.

-

Handig voor interviews branche:
Welke procedures zijn er?
Welke mensen doen het werk? Invulling van de functie.
Kwaliteit / Kwantiteit.
Locaties per branche.
Wie bewaakt het proces?

-

Applicatie KRD punten
- De postcodetabel is vervuild. Verschillende plaatsnamen, verouderde postcodes
- Opleidingsniveau: In een CREBO kunnen verschillende opleidingsnamen voorkomen van
dezelfde opleiding
- Prijsfactor van een CREBO klopt niet, hier worden wegingen aan gekoppeld voor de
bekostiging:
o Prijsfactor 1.0 -1.7.
o Weging op leerlingen bepalend voor bekostiging.
o Opleidingen in tabellen waar prijsfactor niet klopt.
- CREBO Register gegevens naar KRD.
Beschrijving Problemen Eduarte KRD
1. CALL: Vervuiling postcodetabel: gemeente + woonplaats, plaatsnamen komen dubbel
voor.
2. Naam opleiding binnen het crebo heeft verschillende omschrijving.
3. Opleidingen in tabel voor prijsfactoren klopt niet. Ieder crebo heeft een prijsfactor van
1.0 tot 1.7. Weging is bepalend voor de bekostiging.
4. CALL: Per cohort koppelen van juiste taxonomiecode van het crebo register (CVI /
taxanomie).
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Beschrijving Oplossing
1. Certificering van medewerkers.
2. Handleiding / Instructie.
3. Monitoring steekproefsgewijs.
4. Er moeten afspraken komen in de trend van doe dit en doe dat.
5. 1 werkwijze voor inschrijven, bpv en examineren.
6. Binnen branches aankaarten dat bepaalde dingen niet goed geregistreerd worden
7. Albeda brede aanpak.
8. Profijt voor Albeda in het geheel, niet centraal of de branche.
9. We moeten van corrigeren naar ondersteunen.
Afsluiting

Sfeer
Gedrag
Betrouwbaarheid
Verdere afspraken
Eventuele vragenlijst

Open, gemoedelijk
Rustig
Goed
Indien nodig
-

40

Inleiding

Onderwerp
Naam interviewer
Naam geïnterviewde
Datum
Duur
Plaats

Proces van aanmelden en inschrijven in kaart brengen
Peter Verweij
Beatrix Koster (Key User + Onderwijsadministratie)
6 maart 2013
1:30 uur
Rotterdam, Sportlaan

Kern

Wie doet wat
De onderwijsadministratie bestaat uit 4 personen. Ikzelf ben de key user en sta in contact
met de stafafdeling. Iedere medewerker verricht alle werkzaamheden in de
bekostigingsprocessen. De processen voor een opleiding van begin tot het eind zijn:
Aanmelden, intake, inschrijven, BPV en examineren. De gegevens die wij nodig hebben voor
het registreren van de deelnemer worden aangeleverd door het trajectbureau. De branche
doet de intake en verwerkt de aanmelding.
Werkwijze
Alle aanmeldingen worden eerst in Excel verwerkt met de status voorlopig, dit om
systeemvervuiling te voorkomen. Aan statistieken wordt veel waarde gehecht door
management en daarom worden de deelnemers niet gelijk verwerkt in KRD. Het kan
voorkomen dat deelnemers niet komen opdagen. Tegen het einde van het schooljaar status
definitief en verwerking in KRD. De branche LSE is klein van formaat en bestaat uit de
richtingen dans, theater en muziek.
Wij hebben geen instructiemateriaal die wij gebruiken, vroeger werd dit door de stafafdeling
geregeld, maar we moeten het nu zelf doen. Ik ben degene die de collega’s van de
onderwijsadministratie bijstaat met het verwerken van de deelnemersgegevens.
Beschrijving Proces: Bizzdesignertekening
Algemene opmerkingen
- Adres etiketten aanmaken voor een gehele klas
- Aanhef meerder en minderjarige
- Schrijf in 1x een klas in
- Diplomeer in 1x een klas
- OVK en BPV overeenkomst
o Naam onderwijsleider
o Automatisch de juiste brief
o Brief maken bij groepsverwerking
o Meerder en minderjarig
- Vroeger was dit allemaal mogelijk in Proadmin
- Aanmeldformulier mist de mogelijkheid om een ID kaart foto te uploaden voor BSN
verificatie. Deelnemer levert deze wel, maar kan verkeerd zijn.

Afsluiting

Sfeer
Gedrag
Betrouwbaarheid
Verdere afspraken
Eventuele vragenlijst

Lichtelijk gespannen tot ontspannen (wat is de bedoeling van dit)
Wat onzeker
OK
Opsturen procestekening ter beoordeling
Vragen naar de Excellijst
Afspraak maken met Trajectbureau (locatie Rosestraat)
Ja, zie interviewformat
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Inleiding

Onderwerp
Naam interviewer
Naam geïnterviewde
Datum
Duur
Plaats

Proces van aanmelden en inschrijven in kaart brengen
Peter Verweij
Monique van Kesteren (Key User + Onderwijsadministratie)
8 maart 2013
1:30 uur
Rotterdam, van Grafstraat

Kern

Wie doet wat
De onderwijsadministratie bestaat uit 5 medewerkers voor de branche techniek. Zelf ben ik
ook een medewerker van de onderwijsadministratie, maar fungeer als key user.
Wij krijgen de gegevens aangeleverd door het trajectbureau. De deelnemers moeten zich
daar eerst melden, voordat wij verder met ze kunnen. Als we de deelnemersgegevens van
het trajectbureau hebben ontvangen, dan verwerken wij deze gegevens in Eduarte KRD.
Iedere collega van de onderwijsadministratie moet alle processen beheersen, dus van
aanmelden tot examineren.
Werkwijze
De werkzaamheden worden door de medewerkers van de onderwijsadministratie verricht. Ik
verricht dezelfde werkzaamheden, maar indien er problemen zijn komen ze bij mij.
Wij hebben geen instructiemateriaal, je moet hier zelf achter de werkwijze komen.
Beschrijving Proces: Bizzdesignertekening
Beschrijving Problemen Proces
- Ontbreken werkinstructies, Key user geeft zelf instructie met eigen kennis
- Aanmeldingen van trajectbureau naar de branche duurt soms wel 2 maanden (te lang).
Hierdoor is dubbele inschrijving mogelijk als de deelnemer zich zelf aanmeldt bij de
onderwijsadministratie
- Collectiviteitsmogelijkheden
o Deelnemers in 1x status veranderen
Problemen Eduarte KRD
1. Etiketten afdrukken niet met meerder / minderjarig aanhef
2. Urenlang brieven schrijven + etiketten
3. Brief Intake staat andere adressering in van een andere branche
4. Uitdraaien van de onderwijsovereenkomst pas bij status afgedrukt en hierdoor niet
aanwezig bij intakegesprek. Hierdoor moeten we achter de OVK aan. (Vroeger
mogelijk in Proadmin)
DUO afkeur en signalenlijst
753: Postcode niet akkoord.
812: De theorie opleiding is klaar, maar het praktijkgedeelte moet nog gedaan worden na
de opleidingsperiode. Hierdoor moet de deelnemer opnieuw ingeschreven worden.
814: Deelnemer komt van andere divisie en komt naar techniek.
889: Diplomadatum: 18-03-2013 en Registratiedatum: 23-03-2013
Deze data moeten gelijk zijn aan elkaar.
931: Geen erkend leerbedrijf.
934: Erkenning bedrijf niveau 1 en leerling gaat naar opleiding niveau 2. Bedrijf is nog niet
erkend voor niveau 2 (innovan).
940: Diploma datum niet goed. De datum gewijzigd die het systeem zelf invult. Dit moet
niet kunnen.
954: Code leerbedrijf komt al voor. Oud zeer van vorig pakket.

Afsluiting

Inleiding

Sfeer
Gedrag
Betrouwbaarheid
Verdere afspraken
Eventuele vragenlijst
Onderwerp
Naam interviewer
Naam geïnterviewde
Datum

Goed
Goed
Goed (Duidelijke onderbouwing en probleemgebieden getoond in
programma)
Opsturen procestekening ter beoordeling
Ja, zie interviewformat
Proces van aanmelden en inschrijven in kaart brengen
Peter Verweij
Tineke Sprong-van ’t Veldt (Key User)
28 maart 2013
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Duur
Plaats
Kern

1:15 uur
Rotterdam, Rosestraat

Wie doet wat
Wij krijgen de gegevens van het trajectbureau aangeleverd. Voor ontvangst moeten wij
tekenen, zodat het trajectbureau weet dat de branche akkoord is gegaan met de aanlevering
van de gegevens van de deelnemer.
Werkwijze
Samen met een team van vijf onderwijsadministratiemedewerkers verwerken wij de
aanmeldingen van de deelnemers.
Voor de processen die door jou genoemd zijn hebben we verschillende medewerkers. Voor
het aanmeld, intake, inschrijf en BPV proces hebben we drie medewerkers. Voor het
examineringsproces hebben wij twee medewerkers. Instructiemateriaal is aanwezig, maar
gedateerd en is niet meer te gebruiken. Ik leid de medewerkers zelf op, voordat ze aan de
slag gaan.
Beschrijving Proces: Bizzdesignertekening.
DUO afkeur en signalenlijst
753: Meestal de postcode het huisnummer of de woonplaats die verkeerd is ingevoerd.
803: De BPV begint op 1 februari, maar is op 31 januari afgesloten. Datum ligt in het
verleden.
804: Dubbele inschrijving voor een periode.
812: Student verkeerd afgemeld, door op dezelfde datum van afmelden ook de student weer
in te schrijven.
814: Een leerling komt van en andere locatie en heeft 2 verbintenissen met bekostiging op
JA.
889: Diploma’s afgedrukt met datum slagen, maar nog niet uitgeschreven (tijdsprobleem).
940: BPV overeenkomst in de toekomst. Datum getekend moet datum beginnen zijn.
954: Code leerbedrijf in KRD moet overeenkomen met dat van Caliberis.
Algemene opmerkingen
-

Afsluiting

Sfeer
Gedrag
Betrouwbaarheid
Verdere afspraken
Eventuele vragenlijst

Goed
Goed
Goed (Antwoorden komen overeen met andere interviews)
Opsturen procestekening ter beoordeling
Ja, zie interviewformat
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Inleiding

Onderwerp
Naam interviewer
Naam geïnterviewde
Datum
Duur
Plaats

Proces van aanmelden en inschrijven in kaart brengen
Peter Verweij
Ouarda Azarkan (Key User + Onderwijsadministratie)
22 maart 2013
0:35 uur
Rotterdam, Rosestraat

Kern

Wie doet wat
Als een deelnemer zich aanmeldt bij het Albeda College, dan verloopt dit via het
trajectbureau. Het trajectbureau verzameld de gegevens en stuurt deze naar ons. Wij
verwerken deze gegevens van de deelnemer dan in Eduarte KRD. Ons
onderwijsadministratieteam bestaat uit vijf medewerkers, ik ben degene die de
communicatie richting de stafafdeling en de medewerkers van de onderwijsadministratie
verzorgt.
Werkwijze
Voor het verwerken van deelnemergegevens in Eduarte KRD hebben wij een handleiding
gemaakt. Om dat wij te maken hebben met verloop in het personeelbestand en het elke keer
uitleggen van het registratieproces kost veel tijd. Er zijn handleidingen gemaakt voor het
aanmeld, intake, inschrijf en examineringproces. We zijn nog bezig om een handleiding te
maken van het BPV proces.
Beschrijving Proces: Bizzdesignertekening.
DUO afkeur en signalenlijst
753: Geslacht bij persoon die van man naar vrouw is.
812: Er is al een actieve inschrijving aanwezig.
Melding wordt veroorzaakt doordat er een inschrijving op bv 1-8-2012 wordt beëindigd op 18-2012 en op dezelfde dag 1-8-2012 wordt er een nieuwe verbintenis opgesteld.
De eerste verbintenis wordt direct beëindigd ipv op afgemeld gezet, hierdoor blijft de
verbintenis bij DUO op Ja staan. Door de verbintenis af te melden of te beëindigen en dan de
bekostiging uit te zetten kan deze melding voorkomen.
Als de deelnemer de opleiding vroegtijdig verlaat dan moet de verbintenis van de status
definitief naar afgemeld. De deelnemer is dan wel geweest, maar weggegaan.
Status beëindigd geeft aan dat de deelnemer nooit geweest is.
De onderwijsadministratie kan niet van de status definitief naar afgedrukt en verder terug.
Zij kunnen alleen maar naar beëindigd. De key user kan de deelnemer wel afmelden.
814: Deelnemer wordt uitgeschreven, maar hier worden statussen overgeslagen.
Statusverloop is normaal: Voorlopig – Volledig – Afgedrukt – Definitief – Afgemeld –
Beëindigd. Deze fout komt voor als de verbintenis van de deelnemers niet eerst afgemeld
wordt, maar gelijk op beëindigd komt te staan.
815: Er wordt op dezelfde dag meerdere diploma’s uitgereikt. Dit gebeurd op een paar
branches te weten S&A en H&C.
Diploma’s worden hier op 1 dag voor alle niveaus afgegeven. Een deelnemer die een niveau
4 opleiding heeft gedaan krijgt 4 diploma’s. Deze worden allen ter bekostiging aangeboden,
terwijl alleen de hoogste opleiding aangeboden moet worden.
837: Leeftijd kan te laag zijn.
841: Melding gedaan met een CREBO-code die (nog) niet is toegestaan bij een opleiding.
CREBO-code op juistheid te controleren en indien nodig een aanpassing te maken.
889: Datum diploma = Datum uitslag
Er wordt een verkeerde datum gebruikt bijvoorbeeld datum diploma is 1-8-2013 en datum
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uitslag is 1-9-2012. Vaak wordt de datum van de diploma-uitreiking geregistreerd. DUO
vraagt zich dan af: “hoe weet je dat de deelnemer in de toekomst slaagt?”
940: Datum behaald = uitslag datum
De datum van slagen is de datum van beëindiging verbintenis.
Fysiek document met handtekening school en leerling.
Afgedrukt of kandidaat gezet.
Algemene opmerkingen
- Teveel verloop in administratieve krachten.
- Niet tijdig toesturen aanmeldingen van trajectbureau naar de onderwijsadministratie kan
dubbele inschrijvingen door aanmelding op meerdere locaties veroorzaken.
- Testruimte voor AMN testen niet meer aanwezig, hierdoor moet de intaker / docent alle
pc’s aanzetten en de controle houden. Vroeger waren de pc’s met 1 druk op de knop te
bedienen en de aanwezigheid van de intaker / docent was niet nodig.
- Stageplekken nemen af. Er komen meer aanmeldingen van deelnemers dat ze niet
geplaatst kunnen worden.

Afsluiting

Sfeer
Gedrag
Betrouwbaarheid
Verdere afspraken
Eventuele vragenlijst

Goed
Goed, enthousiast
Goed
Controle procestekening
Ja, zie interviewformat
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Inleiding

Onderwerp
Naam interviewer
Naam geïnterviewde
Datum
Duur
Plaats

Proces van aanmelden en inschrijven in kaart brengen
Peter Verweij
Ineke Speijer (leiding trajectbureau)
27 maart 2013
1:15 uur
Rotterdam, Rosestraat

Kern

Wie doet wat
Het trajectbureau verzameld de aanmeldingen die digitaal binnenkomen en verwerkt deze in
Excel. Hierna levert het trajectbureau de aanmeldingen aan de branches en na akkoord van
de branches kan het trajectbureau het dossier opbergen. Dit doen wij met tien collega’s.
Werkwijze
Voor het verwerken van deelnemersgegevens hebben wij handleidingen gemaakt. Het
trajectbureau verricht veel werkzaamheden voor de onderwijsadministratie, maar deze zijn
hiervan niet altijd op de hoogte.
DUO afkeur en signalenlijst
Niet van toepassing.
Algemene opmerkingen
Onderwijsadministraties melden dat het soms lang kan duren dat de aanmelding bij de
onderwijsadministratie komt, wat is hier de reden van?
Antwoord:
Er is veel papier en controlewerk bij het trajectbureau. Alle aanmeldingen worden afgedrukt
en digitaal verwerkt. De gegevens die aangeleverd zijn leveren we op papier en in digitale
versie aan bij de onderwijsadministraties. Door dit proces blijven aanmeldingen soms liggen
en kan het zijn dat er meerdere dagen overheen gaan voordat deze verwerkt worden.

Afsluiting

Sfeer
Gedrag
Betrouwbaarheid
Verdere afspraken
Eventuele vragenlijst

Goed
Goed
Goed (onderbouwing met afsprakenlijst en geschreven handleiding)
Controle procestekening
-
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Bijlage H : Processen
Bizzdesigner procestekening branche Gezondheidszorg(GHZ)

Aanmelden_Intake_i
nschrijven GHZ.pdf

BPV GHZ.pdf

Examineren GHZ.pdf

Bizzdesigner procestekening branche Lifestyle, Sport and Entertainment (LS&E)

Aanmelden_Intake_i
nschrijven LSE.pdf

Bizzdesigner procestekening branche Welzijn en Onderwijs(W&O)

Aanmelden_Intake_i
nschrijven W&O.pdf

Bizzdesigner procestekening branche Techniek (TE)

Aanmelden_Intake_i
nschrijven Techniek.pdf

Bizzdesigner procestekening alles in een
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Bijlage I : Procestekening branche Gezondheidszorg
Sub-proces aanmelden, intake en inschrijven
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Sub-proces BPV

Sub-proces examineren
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Bijlage J : Voorbeeld DUO afkeur-signalenlijst
Rijlabels
BBL Handel en Logistiek
Bouw KNS
Bouw VGS
Brood/Banket
Detailhandel 1-2
Doktersassistent
EDUCATIE (oud)
Electro HSS
Examendeelnemers Albeda
Facilitaire Dienstverlening HSS
Gezondheidszorg (GHZ)
Handel BBL/PHL
Handel ZHP
Helpende RSS
Horeca
HZW W&O RSS
IBS / BVW
IH/GH SPW
Kokopleidingen
Lifestyle, Sport & Entertainment (LS&E)
Metaal maintenance HPS
Middenkader Engineering HPS
Middenkader Engineering SHW
Mobiliteit VGS
OHB
Opleid gastheer/gastvrouw
Praktijkopleider RSS + ALX
PW&MMZ 3 ALX
PW&MMZ 3 RSS
PW&MMZ 4 RSS
PW&MMZ SLP
PW&MMZ&HZW BBL
PW&MMZ&HZW KJW
PW&MMZ&HZW TBL
Startcollege BLJ
Startcollege BLJ - Sociale werkvoorziening
Startcollege BLJ - Volwassenen
Startcollege SPL
Team Administratie WEE
Team AKA (BS / Hellevoetsluis)
Team BS (H&T / Maassluis)
Team H&C (BS / Hellevoetsluis)
Team Juridisch WEE
(leeg)
Eindtotaal

753 812 814 889 931 933 934 935 938 940 953 954 955 Eindtotaal
2
1
3
3
2
5
3
3
1
1
3
5
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
3
2
6
1
1
2
1
1
4
1
1
2
1
71
1
60
133
6
6
1
1
2
1
1
1
2
1
4
1
1
8
8
1
1
2
2
1
3
1
1
1
1
2
2
2
1
1
24
24
2
2
3
1
3
7
1
1
2
1
1
1
3
1
1
2
9
1
8
9
27
1
18
1
1
21
1
1
1
4
5
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
1
5
1
1
11

28

11 168

1

5

43

22

11

70

8

5

1

384

Afkeurlijstverloop

Datum 25022013 1022013 11022013 15022013 22022013
Week#
17
18
19
20
21
Afkeur#
721
753
803
804
809
812
Totaal

11

9

17

28

36

37

17
2
1
2
40

39

45

54

62

4
16
2

22

23 TOTAAL

GEMIDDELDE

45

4
70
4
1
2
186

4
14
2
1
2
37,2

67

267

60,2
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Bijlage K : Oplossingen voor de meldingen van interviews

Duo nummer
Resultaatgebied

721(afkeur)
Inschrijving
regulier en BPV

740(afkeur)
Inschrijving
regulier en BPV

752(afkeur)
Inschrijving regulier
en BPV

Branche
Techniek

770(signaal)
Inschrijving
regulier en BPV

803(afkeur)
Inschrijving BPV

804(afkeur)
Inschrijving BPV

De BPV begint op 1
februari, maar is op 31
januari afgesloten.
Datum ligt in het
verleden

Dubbele
inschrijving voor
een periode

Postcode niet
akkoord

LSE
Welzijn en
onderwijs

Geslacht bij
persoon die van
man naar vrouw
is

Gezondheidszorg

DZBO

DUO
Oorzaak

753(afkeur)
Inschrijving
regulier en BPV

Melding als de
einddatum
vooropleiding na
begindatum
actieve
verbintenis is

Extra
persoonsgegevens
en nieuwe
inschrijving zijn
vereist als een PGN
ontbreekt

Het veld
<Hoogste
vooropleiding>
moet gevuld zijn.
Het veld
<veldnaam1>
moet gevuld zijn.

De aangeleverde
melding bevat een
combinatie van
identificerende
gegevens die niet
bij elkaar horen.

De combinatie
onderwijsnummer,
geboortedatum en
geslacht is niet
juist.

Meestal de
postcode het
huisnummer of
de woonplaats die
verkeerd is
ingevoerd
Invoeren zoals op
ID
Postcode opnieuw
invoeren (soms
dezelfde?)

De combinatie
sofi-nummer,
geboortedatum,
geslacht en
postcode is niet
juist

De postcode van
de deelnemer
komt niet
overeen met dat
in het GBA

Beide datavelden
moeten de datum van
de aanvang van de
stage bevatten.

De postcode
volgens instelling
in de
sleutelgegevens
komt niet
overeen met de
postcode volgens
GBA

Het veld <Werkelijke
datum einde BPV>
moet op of na de
<datum begin BPV>
liggen (03)
Het veld <Werkelijke
datum einde BPV>
moet op of na de
<datum begin BPV>
liggen (04)

Het veld <BPV
volgnummer>
bestaat reeds in
BRON (01)
BPV
volgnummer is
al bekend
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Duo nummer

809(afkeur)
Inschrijving regulier en
BPV

811(afkeur)
Inschrijving regulier en BPV

Branche
Techniek

LSE
Welzijn en
onderwijs

812(afkeur)
Inschrijving regulier en BPV

814(signaal)
Inschrijving regulier en BPV

815(signaal)
diplomering

837(signaal)
Inschrijving
regulier en BPV

De theorie opleiding is klaar, maar het
praktijkgedeelte moet nog gedaan worden
na de opleidingsperiode. Hierdoor moet de
deelnemer opnieuw ingeschreven worden.

Deelnemer komt van andere divisie en
komt naar techniek

Alleen de hoogste opleiding moet voor
diplomabekostiging aangebonden
worden

Melding wordt veroorzaakt doordat er een
inschrijving op bv 1-8-2012 wordt
beëindigd op 1-8-2012 en op dezelfde dag
1-8-2012 wordt er een nieuwe verbintenis
opgesteld.
De eerste verbintenis wordt direct
beëindigd ipv op afgemeld gezet, hierdoor
blijft de verbintenis bij DUO op Ja staan.
Door de verbintenis af te melden of te
beëindigen en dan de bekostiging uit te
zetten kan deze melding voorkomen.

Deelnemer wordt uitgeschreven, maar hier
worden statussen overgeslagen.
Statusverloop is normaal: Voorlopig –
Volledig – Afgedrukt – Definitief –
Afgemeld – Beëindigd. Deze fout komt
voor als de verbintenis van de deelnemers
niet eerst afgemeld wordt, maar gelijk op
beëindigd komt te staan

Er wordt op dezelfde dag meerdere
diploma’s uitgereikt. Dit gebeurd op
een paar branches te weten S&A en
H&C
Diploma’s worden hier op 1 dag voor
alle niveaus afgegeven. Een deelnemer
die een niveau 4 opleiding heeft
gedaan krijgt 4 diploma’s. Deze
worden allen ter bekostiging
aangeboden, terwijl alleen de hoogste
opleiding aangeboden moet worden.

Leeftijd kan te
laag zijn

Een leerling komt van en andere locatie en
heeft 2 verbintenissen met bekostiging op
JA
Alleen de key user mag de status
beëindigd gebruiken. De
onderwijsadministratie mag alleen tot
status afgemeld gaan.

1 inschrijving per periode

Leeftijd kan te
laag zijn

Per deelnemer mag per peildatum
maximaal 1 te bekostigen inschrijving
worden geregistreerd

Per deelnemer mag per kalenderjaar
slechts 1 te bekostigen diploma
worden geregistreerd

Status definitief > afgemeld(deelnemer
wel geweest maar weggegaan) >
beëindigd(geeft aan dat de deelnemer
nooit geweest is)

Gezondheidszorg
DZBO

Volgnummer is al bekend.
Dit komt uit het oude
systeem, die al een
volgnummer 1 uitgeeft.
KRD niet wetende dat dit
is gebeurd geeft ook
volgnummer 1 af.

DUO

Het veld <veldnaam1>
bestaat niet in BRON.

De melding bevat een
toevoeging van een nieuwe
inschrijving onder een
inschrijvingsvolgnummer dat al
in gebruik is.
Controleer of de inschrijving
inderdaad toegevoegd moet
worden, of dat het een wijziging
van gegevens betreft.
Het inschrijvingsvolgnummer
bestaat al in BRON.

De onderwijsadministratie kan niet van de
status definitief naar afgedrukt en verder
terug.
Zij kunnen alleen maar naar beeindigd. De
key user kan de deelnemer wel afmelden
Student verkeerd afgemeld, door op
dezelfde datum van afmelden ook de
student weer in te schrijven
Bij een verkeerde keuze in plaatsingsgroep
kan dit nog aangepast worden. Geen
nieuwe verbintenis maken

Deze deelnemer heeft in BRON al een
actieve inschrijving voor deze opleiding
aan uw instelling
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Duo nummer

841(signaal)
Inschrijving regulier
en BPV

Branche
Techniek

889(signaal)
Inschrijving regulier en
BPV en Diplomering

931(signaal)
Inschrijving
BPV

Diplomadatum:
18-03-2013

Geen erkend
leerbedrijf

932(signaal)
Inschrijving BPV

933(signaal)
Inschrijving BPV

934(signaal)
Inschrijving BPV

935(signaal)
Inschrijving BPV

Erkenning bedrijf niveau 1 en leerling gaat
naar opleiding niveau 2. Bedrijf is nog niet
erkend voor niveau 2 (innovan)

Registratiedatum:
23-03-2013
Deze data moeten
gelijk zijn aan elkaar
LSE
Welzijn en
onderwijs

Melding gedaan met
een CREBO-code die
(nog) niet is
toegestaan bij een
opleiding.
CREBO-code op
juistheid te
controleren en indien
nodig een aanpassing
te maken

Gezondheidszorg

Diploma’s afgedrukt
met datum slagen,
maar nog niet
uitgeschreven. (tijds
proleem)
Diploma en
registratiedatum
moeten gelijk aan
elkaar zijn en niet in de
toekomst liggen

DZBO

DUO

Er wordt een verkeerde
datum gebruikt
bijvoorbeeld datum
diploma is 1-8-2013 en
datum uitslag is 1-92012. Vaak wordt de
datum van de diplomauitreiking geregistreerd.
DUO vraagt zich dan af:
“hoe weet je dat de
deelnemer in de
toekomst slaagt?”

Het behalen van deze
(deel-)kwalificatie is
aan uw
onderwijsinstelling
niet toegestaan.

Het veld <Datum
behaald> mag niet in
de toekomst liggen

Leerbedrijf is
niet erkend
om de student
een BPV
plaats aan te
bieden

Naam niet goed
van leerbedrijf

Er is in het
register
erkende
leerbedrijven
geen
leerbedrijf
bekend op het
aangegeven
adres.

Er is een
leerbedrijf
gevonden, maar
de naam lijkt niet
genoeg op de bij
COLO
geregistreerde
naam.

De opgegeven code
leerbedrijf in de melding
komt niet voor in het
door COLO beheerde
register erkende
leerbedrijven.
Controleer de melding en
stuur indien nodig een
aangepaste melding.
De opgegeven code
leerbedrijf komt niet voor
in het register erkende
leerbedrijven.

Geen accreditatie

Leerbedrijf is gevonden maar is niet
geaccrediteerd voor betreffende crebo (01)
Leerbedrijf is gevonden maar is niet
geaccrediteerd voor betreffende crebo (02)
Leerbedrijf is gevonden maar is niet
geaccrediteerd voor betreffende crebo (03)

Op peildatum niet geaccrediteerd

Leerbedrijf is gevonden, maar is op
de peildatum niet meer geaccrediteerd
voor de betreffende crebo (01)
Leerbedrijf is gevonden, maar is op
de peildatum niet meer geaccrediteerd
voor de betreffende crebo (02)
Leerbedrijf is gevonden, maar is op
de peildatum niet meer geaccrediteerd
voor de betreffende crebo (03)
Leerbedrijf is gevonden, maar is op
de peildatum niet meer geaccrediteerd
voor de betreffende crebo (05)
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Duo
nummer

937(signa
al)
Inschrijvin
g BPV

938(signa
al)
Inschrijvin
g BPV

Branche
Techniek

940(signaal)

941(signaal)

952(afkeur)

953(signaal)

954(signaal)

955(signaal)

957(signaal)

Inschrijving regulier
en BPV en diplomering

Inschrijving
regulier en BPV

Deze mutatie
raakt de situatie
op een peildatum
waarvoor de
mutatiestop van
kracht is (01)

Inschrijving BPV

Inschrijving BPV

Inschrijving
BPV

Inschrijving BPV

Diploma datum niet
goed. De datum
gewijzigd die het
systeem zelf invult. Dit
moet niet kunnen.

LSE
Welzijn en
onderwijs

Code leerbedrijf komt al voor.
Oud zeer van vorig pakket

De datum van slagen
is de datum van
beëindiging
verbintenis.
Fysiek document met
handtekening school
en leerling
Afgedrukt of kandidaat
gezet

Gezondheidsz
org
DZBO

Dit is een
melding
van een
goedkeuri
ng.

Erkenning
later dan
beginperio
de BPV

DUO

De BPV is
i.h.k.v.
crebo
<code>
achterhaal
d bij
COLO en
geaccredit
eerd.

Leerbedrij
f is
gevonden
maar de
ingangsda
tum
erkenning
ligt na de
begindatu
m van de
BPV (01)

BPV overeenkomst in
de toekomst. Datum
getekend moet datum
beginnen zijn
Er is een Grace
periode van 2 weken
wat betreft de datums

Datum behaald moet
gelijk zijn aan de
werkelijke datum
uitschrijving

Code leerbedrijf in KRD moet
overeenkomen met dat van
Caliberis
Als er bij de
inschrijving al
een kwalificatie
aanwezig is,
mag de
gevolgde
opleiding niet
gewijzigd
worden (als
Soort mutatie =
“A”)

Diverse velden zijn verplichte
invoervelden. Voorbeeld 1: Indien
bijvoorbeeld ‘Leerbedrijf’ van toepassing is
en de soort mutatie is ‘T’ (toevoegen) of
‘A’ (aanpassen), dan dient de ‘Code
leerbedrijf’ te zijn gevuld. Voorbeeld 2: Als
er bij minimaal 1 vak het 1e Eindcijfer, 2e
Eindcijfer of 3e Eindcijfer gevuld is, moet
ook datum uitslag examen gevuld zijn,
indien uitslag examen ongelijk is aan ‘E’
(gespreid examen)
Het betreffende veld is niet ingevuld

De opleiding
mag niet
gewijzigd
worden omdat
er al een
kwalificatie
aanwezig is.

Het veld <veldnaam 1> moet gevuld zijn.
Het veld <Code leerbedrijf of
identificerende velden>
moet gevuld zijn (01)
Het veld <Code leerbedrijf of
identificerende velden>
moet gevuld zijn (02)
Het veld <Code leerbedrijf of
identificerende velden>
moet gevuld zijn (03)

Controleer de juistheid van
het aangeleverde gegeven
en pas dit eventueel aan.

Het formaat van het veld
<Code leerbedrijf> is niet
conform de voorschriften (01)
Het formaat van het veld
<Code leerbedrijf> is niet
conform de voorschriften (04)
Controleer BPV gegevens bij
de deelnemer in het BRON
scherm

Het veld
<veldnaam
1> moet
voorkomen
in de
bijbehorende
waardelijst.

Postcode leerbedrijf bevat
geen Nederlandse postcode,
identificatie bij COLO niet
mogelijk.
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Bijlage L : Eindproduct procesherzieningen
Legenda:
Deze
Deze
Deze
Deze
Deze
Deze

melding
melding
melding
melding
melding
melding

kan alleen technisch opgelost worden
behoeft nader onderzoek bij de leverancier
kan niet opgelost worden
is al opgelost door DUO
kan alleen sociaal opgelost worden
kan zowel technisch als sociaal opgelost worden

Melding
721

Oorzaak
Extra persoonsgegevens en
nieuwe inschrijving zijn
vereist als een PGN
ontbreekt: melding
<nummer>.

740

Het veld <Hoogste
vooropleiding> moet gevuld
zijn.

752

De combinatie
onderwijsnummer,
geboortedatum en geslacht
is niet juist.

Opnieuw invoeren van de
juiste gegevens.

753

De combinatie BSN,
geboortedatum en geslacht
en postcode is niet juist.

Opnieuw invoeren van de
juiste gegevens.

770

De postcode volgens
instelling in de
sleutelgegevens komt niet
overeen met de postcode
volgens GBA.
Het veld <veldnaam1> moet
op of na de <veldnaam2>
liggen.

Opnieuw invoeren van de
juiste gegevens.

803

804

Het veld <Datum begin
inschrijvingsperiode>
bestaat reeds in BRON.

809

Het veld <veldnaam1>
bestaat niet in BRON.

Oplossing
Invoeren van BSN nummer
bij de registratie. Bij het
ontbreken hiervan vul dan
de geboortedatum,
postcode en huisnummer
in.
Een andere verbintenis
gebruiken als vooropleiding
is niet de juiste manier.
Vooropleidingen mogen
alleen van het scherm
vooropleidingen komen.
DUO keurt de aanmelding
af bij deze manier van
invoeren.

Controle veld Werkelijke
datum einde BPV na of op
Begindatum BPV. De
mogelijkheid om een datum
voor het begin van de BPV
begindatum moet niet
kunnen.
Nader onderzoek is bij de
leverancier gestart.

Nader onderzoek is bij de
leverancier gestart.

Opmerking
Lever bij het ontbreken
van het BSN de
identificerende
persoonsgegevens aan.
Geboortedatum, Postcode
en huisnummer.
In het veld Relevante
vooropleiding is het
mogelijk om een eerder
aangegane verbintenis te
selecteren die op voorlopig
staat als vooropleiding.
Deze staat dan niet bij het
scherm bij de
vooropleidingen. Het lijkt
erop dat de communicatie
naar BRON geschied op
het scherm van de
vooropleidingen.
De door u aangeleverde
melding bevat een
combinatie van
identificerende gegevens
die niet bij elkaar horen.
De door u aangeleverde
melding bevat een
combinatie van
identificerende gegevens
die niet bij elkaar horen.
Postcode is niet juist
ingevoerd door de
onderwijsadministratie of
opgegeven door de
student.
Een BPV overeenkomst
wordt beëindigd voordat
deze in ingegaan.

De manier van verwerken
moet leiden tot een
Aanpassing i.p.v.
Toevoeging.
Hoe is dit mogelijk? Iets
Aanpassen dat nog niet
bestond. Dit moet
Toevoegen zijn.
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811

Het
inschrijvingsvolgnummer
bestaat al in BRON.

Nader onderzoek is bij de
leverancier gestart.

812

Deze deelnemer heeft in
BRON al een actieve
inschrijving voor deze
opleiding aan uw instelling.

Een signaal met een geel
driehoekje met de
opleidingsgegevens met de
bekostiging op JA is hier
wenselijk.

814

Per deelnemer mag per
peildatum maximaal 1 te
bekostigen inschrijving
worden geregistreerd.

Een signaal met een geel
driehoekje met de
opleidingsgegevens met de
bekostiging op JA is hier
wenselijk. Indien een
verbintenis staat op
bekostigd JA en de
verbintenis definitief is dan
mogen de datums niet
overlappen.

815

Per deelnemer mag per
kalenderjaar slechts 1 te
bekostigen diploma worden
geregistreerd.

837

De deelnemer heeft op deze
Datum inschrijving een
onwaarschijnlijke leeftijd.
Het behalen van deze (deel)kwalificatie is aan uw
onderwijsinstelling niet
toegestaan.
Het veld <&1> mag niet in
de toekomst liggen. (variant
1)

841

889

889

Het veld <&1> mag niet in
de toekomst liggen. (variant
2)

931

Er is in het register erkende
leerbedrijven geen
leerbedrijf bekend op het
aangegeven adres.
Er is een leerbedrijf
gevonden, maar de naam
lijkt niet genoeg op de bij

932

1x diploma bekostigd
kunnen maken. Indien een
ander diploma met een
hoger niveau bekostigd
moet worden dan eerst de
andere bekostiging
ongedaan maken.
Bij een onwaarschijnlijke
datum een geel driehoekje
ter waarschuwing.
Navraag doen bij de
onderwijsadministratie. Zij
moeten dit controleren

De manier van verwerken
moet leiden tot een
Toevoeging i.p.v.
Aanpassing.
Er is al een registratie met
het volgnummer 1 in
BRON bekent. Dit kan zo
zijn door gegevens uit het
oude systeem ICARIS.
Deze gegevens zijn in
Eduarte KRD gekomen en
een nieuwe verbintenis
leidt tot volgnummer 1.
Controle op verbintenis
bekostigd op JA in een
periode. Doordat branches
dit niet van elkaar kunnen
zien wordt deze situatie
mogelijk.
Meerdere verbintenissen
op bekostigd JA mag niet
in 1 periode. De datums
mogen niet overlappen.
Controle op verbintenis
bekostigd op JA in een
periode en datum mag
niet overlappen.
Dubbele inschrijving op 1
februari of 1 oktober.
Meerdere diploma’s
bekostigd in een periode.

Student is jonger dan 15.
Crebo moet geëxamineerd
kunnen worden bij het
Albeda College

Werkelijke datum einde
BPV = Geplande datum
einde BPV.

Werkelijke datum einde
BPV = Geplande datum
einde BPV. De wijziging
wordt 2 dagen van
tevoren gedaan.

Datum uitslag = datum
goedkeuring
.examencommissie en niet
anders.
Controleren bij
kenniscentra op
aanwezigheid BPV bedrijf.

De datum uitslag wijkt af
van de datum
goedgekeurd door
examencommissie.
Starten van een nieuw
project: BPV matching.
Aanschaf module BPV
matching.
Starten van een nieuw
project: BPV matching.
Aanschaf module BPV

Officiële documentatie BPV
bedrijf ter herleiding
benaming.
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933

934

935

937

938

940

952

953

954

955

955

957

COLO geregistreerde naam.
De opgegeven code
leerbedrijf komt niet voor in
het register erkende
leerbedrijven.
Leerbedrijf is voor de
betreffende Crebo (nog) niet
geaccrediteerd op de
begindatum van de BPV.
Leerbedrijf is voor de
betreffende Crebo niet meer
geaccrediteerd op de
begindatum van de BPV.
De BPV is i.h.k.v. crebo
<code> achterhaald bij
COLO en geaccrediteerd.
Leerbedrijf is gevonden
maar de ingangsdatum
erkenning ligt na de
peildatum.
Datum behaald moet gelijk
zijn aan de werkelijke datum
uitschrijving.

Deze mutatie raakt de
situatie op een peildatum
waarvoor de mutatiestop
van kracht is (01).
Het veld <Code leerbedrijf
of identificerende velden>
moet gevuld zijn (01).

Het formaat van het veld
<Code leerbedrijf> is niet
conform de voorschriften
(01).
Het veld <BRIN-nummer
kenniscentrum> moet
voorkomen in de
bijbehorende waardenlijst
(01).
Het veld <Postcode
leerbedrijf> moet
voorkomen in de
bijbehorende waardenlijst
(02).
Postcode leerbedrijf bevat
geen Nederlandse postcode,
identificatie bij COLO niet
mogelijk.

Controleren bij
kenniscentra op
aanwezigheid BPV bedrijf.
Controleer op accreditatie.

Controleer op accreditatie.

-

BPV bedrijf was te laat met
erkenning aanvragen.
Indien een behaald
ingevuld voor de
verbintenis dan deze datum
als standaard aanbieden.
Indien geen datum behaald
gevuld dan veld
leeghouden.
De onderwijsadministratie
heeft studentgegevens te
laat aangeleverd aan
BRON.
Indien een kenniscentrum
geselecteerd dan is er een
Code leerbedrijf bekend.
Als kenniscentrum is
geselecteerd dan is code
leerbedrijf verplicht.
Controle op formaat 15 of
17 posities. De eerste 2 zijn
altijd getallen.
Deze komt van het veld
code leerbedrijf. Deze was
foutief ingevuld. Bij kiezen
kenniscentrum dan vullen
code leerbedrijf van het
kenniscentrum(eerste 4
posities).
Controleren bij
kenniscentra op
aanwezigheid BPV bedrijf.
Buitenlandse postcodes
moeten in een ander veld
ingevoerd worden.

matching.
Starten van een nieuw
project: BPV matching.
Aanschaf module BPV
matching.
Starten van een nieuw
project: BPV matching.
Aanschaf module BPV
matching.
Starten van een nieuw
project: BPV matching.
Aanschaf module BPV
matching.
Starten van een nieuw
project: BPV matching.
Aanschaf module BPV
matching.
Starten van een nieuw
project: BPV matching.
Aanschaf module BPV
matching.
Bij het behalen van een
diploma wordt de datum
behaald gevuld. Deze
datum moet ook gebruikt
worden bij de afsluiting
van een verbintenis.
Student is niet op tijd
aangeboden aan het
BRON.
Starten van een nieuw
project: BPV matching.
Aanschaf module BPV
matching.
Starten van een nieuw
project: BPV matching.
Aanschaf module BPV
matching.
Starten van een nieuw
project: BPV matching.
Aanschaf module BPV
matching.

Starten van een nieuw
project: BPV matching.
Aanschaf module BPV
matching.
Postcode van niet
Nederlandse herkomst
wordt niet geaccepteerd
door het DUO.

57

Bijlage M : Berichtenspecificaties
Berichtenspecificatie

721

Naam bericht

Extra persoonsgegevens en nieuwe inschrijving zijn vereist als een PGN
ontbreekt: melding <nummer>.

Resultaat van het
bericht

Afkeur

Minimale content

BSN

Omschrijving

Controle op geboortedatum, achternaam niet voldoende om persoon te
kunnen identificeren

Pre-condities

Lever bij het ontbreken van het BSN de identificerende
persoonsgegevens aan. Geboortedatum, Postcode en huisnummer

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijving regulier

Printscreen

-

Actie

Sociale aanpak: BSN / NAW gegevens controleren. Bij afwezigheid BSN
kan er een onderwijsnummer gegeven worden, maar dan moeten de
NAW gegevens kloppen
400029891

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Was

Is
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Berichtenspecificatie

740

Naam bericht

Het veld <veldnaam1> moet gevuld zijn.
Het veld <Hoogste vooropleiding> moet gevuld zijn

Resultaat van het bericht

Afkeur

Minimale content

Hoogste vooropleiding

Omschrijving

Doordat de datums vorige opleiding en huidige opleiding elkaar overlappen
komt de optie niet beschikbaar om een vooropleiding te kiezen tijdens het
registeren.
De administratieve applicatie KRD geeft dit aan met een geel driehoekje,
maar de registratie kan doorgaan.

Pre-condities

Diverse velden zijn verplichte invoervelden. Enkele voorbeelden zijn het
Inschrijvingsvolgnummer, de geboortedatum en Datum ingang
periodegegevens inschrijving.

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijving regulier

Printscreen

Toekomstige Einddatum vooropleiding

Actuele einddatum vooropleiding

Actie

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Sociale aanpak middels instructie (menselijk handelen). De einddatum
moet voor de begindatum van de opleiding aan het Albeda College zijn om
de hoogste vooroplieding te kunnen selecteren, anders is deze niet
zichtbaar.
Technische aanpak: Een andere verbintenis gebruiken als vooropleiding is
niet de juiste manier. Vooropleidingen mogen alleen van het scherm
vooropleidingen komen. DUO keurt de aanmelding af bij deze manier van
invoeren.
400041987
11-3-2013 – 17-4-2013
Was:

Is:

Berichtenspecificatie

752

Naam bericht

De combinatie onderwijsnummer, geboortedatum en geslacht is niet juist.

Resultaat van het bericht

Afkeur
59

Minimale content

Juiste geboortedatum, BSN, postcode en geslacht

Omschrijving
Pre-condities

De door u aangeleverde melding bevat een combinatie van identificerende
gegevens die niet bij elkaar horen.

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijven regulier

Printscreen
Was:

Is:

Actie
Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Sociale aanpak: Controle paspoort andere identificatiemiddelen
400042026
05-03-2013 – 24-04-2013
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Berichtenspecificatie

753

Naam bericht

De combinatie BSN, geboortedatum en geslacht en postcode is niet juist.

Resultaat van het bericht

Afkeur

Minimale content

BSN aanwezig

Omschrijving

Er is geen BSN aanwezig

Pre-condities

Invoeren BSN voor aanmelding ter bekostiging

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijving regulier

Printscreen

Was

Is

Actie
Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Sociale aanpak: Invoer aan de hand van identificatiemateriaal. Bij
ontbreken van BSN dan moeten de postcode, geslacht en geboortedatum
juist zijn, DUO geeft dan een onderwijsnummer aan de student.
400040330
16-04-2013 – 17-04-2013
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Berichtenspecificatie

770

Naam bericht

De postcode volgens instelling in de sleutelgegevens komt niet overeen met
de postcode volgens GBA

Resultaat van het
bericht

Signaal

Minimale content

Juiste postcode en adres

Omschrijving

Student moet gegevens aanleveren waar deze is ingeschreven, niet waar
woonachtig.

Pre-condities

Juiste naam, adres en woonplaatsgegevens

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijving regulier

Printscreen

Actie
Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Sociale aanpak: Doorvragen huisadres student
400010354
18-02-2013 – 30-04-2013
Was

Is
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Berichtenspecificatie

803

Naam bericht

Het veld <veldnaam1> moet op of na de <veldnaam2> liggen.

Resultaat van het
bericht

Afkeur

Minimale content

Einddatum BPV ligt op of na begindatum BPV

Omschrijving

-

Pre-condities

Een van de controles die plaatsvindt, is een controle op datumvelden. In de
betreffende datumvelden is een situatie aangetroffen die niet mogelijk is.

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijving BPV

Printscreen

Actie

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Sociale aanpak: Instrueren einddatum BPV niet voor begindatum BPV.
Technische aanpak: Controle veld Werkelijke datum einde BPV na of op
Begindatum BPV
400014327
14-02-2013 – 18-02-2013
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Berichtenspecificatie

804

Naam bericht

Het veld <veldnaam1> bestaat al in BRON.

Resultaat van het
bericht

Afkeur

Minimale content

Aanpassing in plaats van toevoeging

Omschrijving

Het veld <Datum begin inschrijvingsperiode> bestaat reeds in BRON

Pre-condities

Voor veel gegevens geldt dat die maar één keer toegevoegd kunnen
worden. Aanpassen is dan geen probleem. Het betreffende veld was in een
eerdere aanlevering van uw instelling al gemeld voor deze
onderwijsontvangende en kan niet nog een keer toegevoegd worden, maar
alleen worden aangeboden als aanpassing.

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijven regulier

Printscreen
Actie

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Sociale aanpak: Verwijderen van de verbintenis met volgnummer en later
een nieuwe verbintenis aanmaken. Student is al eerder bij BRON
geregistreerd door een ander softwarepakket ICARUS, maar deze gegevens
staan niet in Eduarte KRD
400010354
04-02-2013 – 30-04-2013
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Berichtenspecificatie

809

Naam bericht

Het veld <veldnaam1> bestaat niet in BRON.

Resultaat van het
bericht

Afkeur

Minimale content

Toevoeging in plaats van aanpassing

Omschrijving

Het veld <Datum begin inschrijvingsperiode> bestaat niet in BRON
Voorbeeld: Als Soort mutatie = “A”, dan moet Datum ingang
periodegegevens inschrijving bestaan in BRON voor de betreffende
inschrijving.
Aanpassen datum kan alleen in status voorlopig en dan is er nog geen DUO
communicatie.

Pre-condities

De melding die u hebt gedaan betreft een aanpassing of verwijdering van
bepaalde gegevens. Echter: in BRON is bij de inschrijving voor dit gegeven
geen waarde aangetroffen en kan dus niet aangepast worden. Dit kan
duiden op een probleem in uw schooladministratiepakket, maar het is ook
mogelijk dat u per abuis een verkeerde soort mutatie heeft aangeboden.

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijving regulier

Printscreen

Actie
Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Technische aanpak: Verplichte invoer bij aanmaken verbintenis
Sociale aanpak: Bij invoer verbintenis gelijk begindatum invullen
400011175
15-02-2013 – 18-02-2013
Was

Is
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Berichtenspecificatie

811

Naam bericht

Het inschrijvingsvolgnummer bestaat al in BRON.

Resultaat van het
bericht

Afkeur

Minimale content

Aanbieden als aanpassing in plaats van toevoeging

Omschrijving

Controleer of de inschrijving inderdaad toegevoegd moet worden, of dat
het een wijziging van gegevens betreft.

Pre-condities

De melding die u hebt gedaan bevat een toevoeging van een nieuwe
inschrijving onder een inschrijvingsvolgnummer dat al in gebruik is.

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijving regulier

Printscreen

Actie

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Sociale aanpak: Verwijderen van de verbintenis met volgnummer en later
een nieuwe verbintenis aanmaken. Student is al eerder bij BRON
geregistreerd door een ander softwarepakket ICARUS, maar deze
gegevens staan niet in Eduarte KRD
400040553
11-04-2013 – 30-04-2013
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Berichtenspecificatie

812

Naam bericht

Deze deelnemer heeft in BRON al een actieve inschrijving voor deze
opleiding aan uw instelling.

Resultaat van het bericht

Afkeur

Minimale content

1x een bekostigde verbintenis

Omschrijving

Er zijn meerdere actieve inschrijvingen die ter bekostiging aangeboden
worden. Dit komt of doordat 1 branche de eerste verbintenis niet op Nee zet
en beëindig of dat er meerdere branches met de student bezig
zijn(schoolhoppen)

Pre-condities

De melding die u hebt gedaan bevat een toevoeging van een
onderwijsontvangende die al geregistreerd is aan uw instelling voor de
betreffende opleiding.

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijven regulier

Printscreen

Actie

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Sociale aanpak: Instructie Maximaal 1x een verbintenis ter bekostiging in
een periode
Technische aanpak: Controle op verbintenis bekostigd op JA in een periode.
Doordat branches dit niet van elkaar kunnen zien wordt deze situatie
mogelijk. Een signaal met een geel driehoekje met de branche die al een
bekostiging op JA heeft gezet is hier wenselijk
30890024
25-03-2013 – 17-04-2013
-
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Berichtenspecificatie

814

Naam bericht

Per deelnemer mag per peildatum maximaal 1 te bekostigen inschrijving
worden geregistreerd.

Resultaat van het bericht

Signaal

Minimale content

1x bekostigde verbintenis

Omschrijving

Er zijn meerdere actieve inschrijvingen die ter bekostiging aangeboden
worden. Dit komt of doordat 1 branche de eerste verbintenis niet op Nee zet
en beëindig of dat er meerdere branches met de student bezig
zijn(schoolhoppen)

Pre-condities

Melding bij dubbele bekostiging, ook al zien de branches de aanmeldingen
niet van elkaar.

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijving regulier

Printscreen

Datum van t/m mag niet op dezelfde dag zijn, minimaal 1 dag er tussen. In
het voorbeeld hier maakt het niet uit omdat de oude verbintenis beëindigd
is.

Actie

Sociale aanpak: Instructie Maximaal 1x een verbintenis ter bekostiging in
een periode. 1 actieve verbintenis op bekostigd JA en geen overlappende
datum.

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Technische aanpak: Controle op verbintenis bekostigd op JA in een periode
en datum mag niet overlappen.
21291004
20-03-2013 – 22-03-2013
-
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Berichtenspecificatie

815

Naam bericht

Per deelnemer mag per kalenderjaar slechts 1 te bekostigen diploma worden
geregistreerd

Resultaat van het
bericht

Signaal

Minimale content

1x bekostigde verbintenis

Omschrijving

Alleen de hoogste opleiding moet voor diplomabekostiging aangebonden
worden

Pre-condities

Per deelnemer mag per kalenderjaar slechts 1 te bekostigen diploma worden
geregistreerd.

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Examinering

Printscreen

-

Actie

Sociale aanpak: Instructie Maximaal 1x een verbintenis ter bekostiging in
een periode. 1 actieve verbintenis op bekostigt JA en geen overlappende
datum.

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Technische aanpak: 1x diploma bekostigd kunnen maken. Indien een ander
diploma met een hoger niveau bekostigd moet worden dan eerst de andere
bekostiging ongedaan maken.
400007815
Niet te achterhalen
-
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Berichtenspecificatie

837

Naam bericht

De deelnemer heeft op deze Datum inschrijving een onwaarschijnlijke
leeftijd.

Resultaat van het
bericht

Signaal

Minimale content

Leeftijd van 13 jaar, bijna 14 jaar

Omschrijving

De leeftijd op Datum inschrijving moet tussen de 15 (voor BO; voor VE is
dat 16) en 65 jaar zijn (beide inclusief). In eerste instantie wordt de
geboortedatum volgens GBA gehanteerd. Als die niet te vinden is dan wordt
de geboortedatum die door u wordt aangeleverd gehanteerd.
Leeftijd van student is 13 jaar, bijna 14 jaar

Pre-condities

U hebt een melding gedaan voor een onderwijsontvangende, waarvoor geldt
dat de leeftijd erg hoog of laag is.

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijving regulier

Printscreen

Actie

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

De gegevens die ingevoerd zijn, zijn correct. Er is geen actie benodigd, want
de gegevens worden met het GBA gecontroleerd.
Technische aanpak: Bij een onwaarschijnlijke datum een geel driehoekje ter
waarschuwing.
400018526
22-09-2011 – 30-04-2013
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Berichtenspecificatie

841

Naam bericht

Het behalen van deze (deel-)kwalificatie is aan uw onderwijsinstelling niet
toegestaan.

Resultaat van het
bericht

Signaal

Minimale content

Crebo moet geëxamineerd kunnen worden bij het Albeda College

Omschrijving

U hebt een melding gedaan met een CREBO-code die (nog) niet is
toegestaan bij uw opleiding. Mogelijk hebt u niet de juiste code ingevoerd.

Pre-condities

Opleiding moet af te nemen zijn bij het Albeda College

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Examineren

Printscreen

-

Actie
Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Sociale aanpak: Navraag doen bij de onderwijsadministratie
290490006
07-02-2013 - heden

71

Berichtenspecificatie

889

Naam bericht

Het veld <&1> mag niet in de toekomst liggen.

Resultaat van het bericht

Signaal

Minimale content

Datum invoer = werkelijk datum einde BPV (variant 1)
Datum uitslag = datum goedgekeurd door examencommissie(variant 2)

Omschrijving

Er is een melding gedaan, waarbij het betreffende veld een toekomstige
datum heeft. Dit is niet onmogelijk.
Het veld <Werkelijke datum einde BPV> mag niet in de toekomst liggen
(01). Melding lost zich vanzelf op. Moment van verwerking is eerder dan
dat de bpv stopt(variant 1)
Melding is foutief ingevoerd, heeft nu nog geen gevolgen. Er is een grace
periode van 2 weken. De melding valt hierbinnen. (variant 2)

Pre-condities

Werkelijk datum einde BPV en datum slagen worden aangeboden

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijving BPV

Printscreen

-

Actie

Technische aanpak: Werkelijke datum einde BPV = Geplande datum einde
BPV. Wat is er fout aan? De wijziging wordt 2 dagen van tevoren gedaan,
maar dat moet niet uitmaken.
Technische aanpak: datum mag niet na datum geslaagd zijn(variant 2)

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Sociale aanpak: Melding lost zich vanzelf op. niet ernstig (variant 1)
Sociale aanpak: Variant 2 is foute invoer. Instrueren dat de datum op
goedgekeurd door examencommissie = datum uitslag. 18-03-2013 is
waarschijnlijk 1 datum voor alle studenten die gediplomeerd worden.
290490006
13-02-2013 – 15-02-2013
Variant 1

Variant 2
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Berichtenspecificatie

931

Naam bericht

Er is in het register erkende leerbedrijven geen leerbedrijf bekend op het
aangegeven adres.

Resultaat van het
bericht

Signaal

Minimale content

Op het adres is de ABN AMRO niet erkend als leerbedrijf. ABN AMRO moet
aantekent zijn als leerbedrijf bij Caliberis e.d.

Omschrijving

Er is in het register erkende leerbedrijven geen leerbedrijf bekend op het
aangegeven adres (02)

Pre-condities

Er is geen leerbedrijf gevonden op de aangegeven postcode en/of het
aangegeven huisnummer.

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijving BPV

Printscreen

ECABO website

Actie
Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Technische aanpak: Module BPV matching
Sociale aanpak: Controleren bij kenniscentra op aanwezigheid BPV bedrijf
181193004
12-02-2012 – einde opleiding
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Berichtenspecificatie

932

Naam bericht

Er is een leerbedrijf gevonden, maar de naam lijkt niet genoeg op de bij
COLO geregistreerde naam.

Resultaat van het
bericht

Signaal

Minimale content

Juiste benaming BPV bedrijf

Omschrijving

Er is een leerbedrijf op dit adres, maar de naam komt onvoldoende overeen
met de geregistreerde naam (01)

Pre-condities
People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

BPV

Printscreen

Actie
Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Technische aanpak: Module BPV matching
Sociale aanpak: Officiële documentatie BPV bedrijf ter herleiding benaming
-
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Berichtenspecificatie

933

Naam bericht

De opgegeven code leerbedrijf komt niet voor in het register erkende
leerbedrijven.

Resultaat van het
bericht

Signaal

Minimale content

-

Omschrijving

De opgegeven code leerbedrijf in de melding komt niet voor in het door
COLO beheerde register erkende leerbedrijven

Pre-condities

Het bedrijf moet geregistreerd zijn in het register erkende leerbedrijven.
Albeda College kan een controle uitvoeren, maar is afhankelijk van de BPV
aanbieder

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijven BPV

Printscreen

Calbris: BPV bedrijf niet aanwezig

Actie

Technische aanpak: Module BPV matching
Sociale aanpak: Controleren bij kenniscentra op aanwezigheid BPV bedrijf
400002679
01-02- 2013 – Datum bedrijf ingeschreven

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld
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Berichtenspecificatie

934

Naam bericht

Leerbedrijf is voor de betreffende Crebo (nog) niet geaccrediteerd op de
begindatum van de BPV.

Resultaat van het
bericht

Signaal

Minimale content

-

Omschrijving

Het leerbedrijf is gevonden in het register erkende leerbedrijven, maar het is
op de peildatum (nog) niet geaccrediteerd voor de betreffende Crebo.

Pre-condities

Bedrijf moet op voorhand al geregistreerd zijn om een BPV overeenkomst te
kunnen opmaken

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijven BPV

Printscreen

-

Actie

Technische aanpak: Module BPV matching
Sociale aanpak: Controleer op accreditatie

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

400034625
07-02-2013 – Datum BPV bedrijf ingeschreven
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Berichtenspecificatie

935

Naam bericht

Leerbedrijf is voor de betreffende Crebo niet meer geaccrediteerd op de
begindatum van de BPV.

Resultaat van het
bericht

Signaal

Minimale content

-

Omschrijving

Het leerbedrijf is gevonden in het register erkende leerbedrijven, maar het is
niet op de peildatum niet meer geaccrediteerd voor de betreffende Crebo.

Pre-condities

Bedrijf moet op voorhand al geregistreerd zijn om een BPV overeenkomst te
kunnen opmaken.

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijving BPV

Printscreen

-

Actie

Technische aanpak: Module BPV matching
Sociale aanpak: Controleer op accreditatie

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

400012056
07-02-2013 – BPV bedrijf geaccrediteerd
-

77

Berichtenspecificatie

937

Naam bericht

De BPV is i.h.k.v. crebo <code> achterhaald bij COLO en geaccrediteerd

Resultaat van het
bericht

Signaal

Minimale content

-

Omschrijving

Het leerbedrijf is erkend voor de crebo die in de bpv genoemd is. Er hoeft
verder geen actie ondernomen te worden. Dit is een melding van een
goedkeuring.
Bij de BPV is ihkv crebo <90472> leerbedrijf <00SP3133KK0003401>
achterhaald bij SBB (01)

Pre-condities

-

People

-

Resultaatgebied

Inschrijven BPV

Printscreen

-

Actie
Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

400019184
-
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Berichtenspecificatie

938

Naam bericht

Leerbedrijf is gevonden maar de ingangsdatum erkenning ligt na de
peildatum.

Resultaat van het
bericht

Signaal

Minimale content

-

Omschrijving

Het leerbedrijf is weliswaar erkend, maar vanaf een datum geldigheid die
ligt na de peildatum. Controleer de melding en stuur indien nodig een
aangepaste melding.

Pre-condities

Bedrijf moet op voorhand al geregistreerd zijn om een BPV overeenkomst te
kunnen opmaken

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijving BPV

Printscreen

-

Actie

Technische aanpak: Module BPV matching
Sociale aanpak: Controleren bij kenniscentra op aanwezigheid BPV bedrijf
400019184
-

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld
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Berichtenspecificatie

940

Naam bericht

Datum behaald moet gelijk zijn aan de werkelijke datum uitschrijving.

Resultaat van het
bericht

Signaal

Minimale content

Datum behaald = datum uitschrijving

Omschrijving

Er is een grace periode van 2 weken

Pre-condities

-

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Examinering

Printscreen

Actie

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Technische aanpak: Indien een behaald ingevuld voor het examen van de
verbintenis dan deze datum als standaard aanbieden. Indien geen datum
behaald gevuld dan veld leeghouden.
Sociale aanpak: Als een student gediplomeerd is dan gelijk uitschrijven,
invullen uitstroom en bestemming.
41291004
22-03-2012 – 31-07-2013
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Berichtenspecificatie

952

Naam bericht

Deze mutatie raakt de situatie op een peildatum waarvoor de mutatiestop
van kracht is (01)

Resultaat van het
bericht

Afkeur

Minimale content

-

Omschrijving

Student is niet op tijd aangeboden aan het BRON

Pre-condities

Op tijd registeren

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijven regulier en BPV

Printscreen

Actie
Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Sociale aanpak: instrueren op tijdige invoer. Bekendmaken peildata
1 maart en 1 oktober
400007815
11-03-2013 – 22-03-2013
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Berichtenspecificatie

953

Naam bericht

Het veld <veldnaam 1> moet gevuld zijn.

Resultaat van het bericht

Signaal

Minimale content

Code leerbedrijf

Omschrijving

Het veld <Code leerbedrijf of identificerende velden> moet gevuld zijn (01)

Pre-condities

Diverse velden zijn verplichte invoervelden. Voorbeeld 1: Indien
bijvoorbeeld ‘Leerbedrijf’ van toepassing is en de soort mutatie is ‘T’
(toevoegen) of ‘A’ (aanpassen), dan dient de ‘Code leerbedrijf’ te zijn
gevuld. Voorbeeld 2: Als er bij minimaal 1 vak het 1e Eindcijfer, 2e
Eindcijfer of 3e Eindcijfer gevuld is, moet ook datum uitslag examen gevuld
zijn, indien uitslag examen ongelijk is aan ‘E’ (gespreid examen)
Het betreffende veld is niet ingevuld

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijven BPV en examineren

Printscreen

Actie

Technische aanpak: Indien een kenniscentrum geselecteerd dan is er een
Code leerbedrijf bekend. Als kenniscentrum is geselecteerd dan is code
leerbedrijf verplicht
Sociale aanpak: Controleren gegevens BPV bedrijf

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

400001237
14-03-2013 – einde BPV
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Berichtenspecificatie

954

Naam bericht

Het formaat van het veld <veldnaam 1> is niet conform de voorschriften.

Resultaat van het
bericht

Signaal

Minimale content

Juiste code leerbedrijf

Omschrijving

Het formaat van het veld <Code leerbedrijf> is niet conform de
voorschriften (01)
Het formaat van het veld <Code leerbedrijf> is niet conform de
voorschriften (02)

Pre-condities

Diverse velden dienen een bepaald formaat te hebben. Voorbeeld: Indien de
soort mutatie is ‘T’ (toevoegen) of ‘A’ (aanpassen) en het betreft
bijvoorbeeld een Binnenlands leerbedrijf, dan dienen van ‘Code leerbedrijf’
alle linker 15 of 17 posities gevuld te zijn met cijfers en/of hoofdletters. Alle
of overige posities rechts moeten leeg zijn). De postcode leerbedrijf hoeft
niet in de postcodetabel voor te komen. Alleen het formaat is van belang.

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijven BPV

Printscreen

BRINCODE+POSTCODE+OPVULLING+HUISNUMMER+VOLGNUMMER

Actie

Technische aanpak: Controle op formaat 15 of 17 posities. De eerste 2 zijn
altijd getallen

Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Sociale aanpak: Controleren bij kenniscentra op aanwezigheid BPV bedrijf
400021847
25-03-2013 – Einde BPV
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Berichtenspecificatie

955

Naam bericht

Het veld <veldnaam 1> moet voorkomen in de bijbehorende waardenlijst.

Resultaat van het
9bericht

Signaal

Minimale content

Een juiste code leerbedrijf

Omschrijving

Het veld <BRIN-nummer kenniscentrum> moet voorkomen in de
bijbehorende waardenlijst (01)
Het veld <Postcode leerbedrijf> moet voorkomen in de bijbehorende
waardenlijst (02)

Pre-condities

Het betreffende veld komt niet voor in de waardenlijst (bv. postcode-;
referentietabel). Voorbeelden: Het BRIN-nummer ‘Kenniscentrum’ dient als
‘Kenniscentrum’ voor te komen in de referentietabel;
BRIN code Kenniscentrum moet, indien gevuld, voorkomen in de
referentietabel; Postcode leerbedrijf moet, indien gevuld, voorkomen in de
referentietabel; Als de Code gevolgde opleiding BPV gevuld is, moet deze
voorkomen in de bijbehorende referentietabel (meetdatum: Datum begin
BPV);

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijven BPV

Printscreen

Actie
Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Technische aanpak: Module BPV matching
Sociale aanpak: Controleren bij kenniscentra op aanwezigheid BPV bedrijf
400020202
Variant (01) Dubbel O in plaats van dubbel 0 (NUL)

Variant(02)
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Berichtenspecificatie

957

Naam bericht

Postcode leerbedrijf bevat geen Nederlandse postcode, identificatie bij COLO
niet mogelijk.

Resultaat van het
bericht

Signaal

Minimale content

-

Omschrijving

Buitenlandse postcode

Pre-condities

Leeglaten postcodeveld

People

Onderwijsadministratie

Resultaatgebied

Inschrijven BPV

Printscreen

Actie
Studentnummer
Tijd verstreken
Bron veld

Sociale aanpak: Buitenlandse postcode, dan deze in een ander veld invoeren
400001237
22-03-2013 – Einde BPV
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Bijlage N : Opleidingsplan
De trainingen in het registreren van studentgegevens in Eduarte KRD gaat plaatsvinden aan de hand van het
onderstaande schema.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Onderwijsadministratie (branche)
Wanneer
Lifestyle, Sport and Entertainment(LSE)
26 augustus 2013 maandag
Techniek(TE)
30 augustus 2013 vrijdag
Gezondheidszorg(GHZ)
2 september 2013 maandag
Handel en Commercie(H&C)
6 september 2013 vrijdag
Horeca en Toerisme(H&T)
9 september 2013 maandag
Business Services(BS)
16 september 2013 vrijdag
Arbeid Kwalificerend Assistent(AKA)
20 september 2013 maandag
Educatie(ED)
23 september 2013 vrijdag
Welzijn en Onderwijs(W&O)
27 september 2013 maandag
Secretarieel en Administratie(S&A)
30 september 2013 vrijdag
Deadline 1 oktober 2013

In de fase tot en met 30 september 2013 wordt er via de handleiding instructie gegeven hoe studentgegevens te
registreren in Eduarte KRD. De volgende stap na dit project is het opzetten van kennismanagement door collega’s
van de onderwijsadministratie op de volgende manier te instrueren:
1.
2.
3.
4.

Voorlichting(10 tot 15 personen)
Opleiding( 10 tot 30 personen)
Trainen(5 tot 10 personen)
Persoonlijke ondersteuning(1 tot 2 personen)
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Evaluatieformulier
Door na afloop het onderstaande evaluatieformulier in te laten vullen, kan er gewerkt worden aan een continue verbetering van het opleidingsplan.
Evaluatieformulier: Training registeren studenten Eduarte KRD
Naam
Branche
Team
Datum
Opmerkingen
Heeft de training aan uw
verwachtingen voldaan?

ja

grotendeels

een beetje

Wat vond u van het
programma van deze
training?
Hoe beoordeelt u de
algehele tijdsduur van
de training?
Wat vond u van de
hoeveelheid leerstof?

Goed

voldoende

onvoldoende

slecht

veel te lang

te lang

precies goed

te kort

veel te veel

te veel

precies goed

te weinig

Wat vond u van de
moeilijkheidsgraad?

zeer moeilijk

moeilijk

precies goed

niet moeilijk

Hoe beoordeelt u de
gebruikte werkvormen?

Goed

voldoende

onvoldoende

slecht

Hoe vond u de
ondersteuning van de
trainers tijdens de
training?
Sluit het niveau van de
training aan op uw
kennis en vaardigheden?
Vindt u de informatie in
het deelnemersmateriaal
relevant en voldoende
informatief?
Vindt u het
deelnemersmateriaal
overzichtelijk?

Goed

voldoende

Onvoldoende

slecht

Goed

voldoende

onvoldoende

slecht

goed

voldoende

onvoldoende

Slecht

weinig overzichtelijk

niet overzichtelijk

Zeer overzichtelijk

redelijk

nee

overzichtelijk
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Bijlage O: Eindproduct Handleidingen
KRD gebruikers info:

Handleiding registreren(aanmelden en inschrijven) student regulier proces
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Stap 1: Opstarten Eduarte KRD
1.1 Opstarten Eduarte KRD
Start het programma Eduarte KRD door op een van deze iconen te klikken
Type het volgende webadres in en druk op ENTER:
Voer uw gebruikersnaam, wachtwoorden en tokencode in
Stap 2: Aanmaken van een student
2.1 Startpagina Eduarte KRD
De startpagina(HOME) van Eduarte KRD start op. Klik op het tabblad DEELNEMER naast HOME
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2.2 Tabblad DEELNEMER
Het tabblad DEELNEMER is geselecteerd, dit is te zien
aan de blauwe omkadering.
Rechtsonder drukt u op de knop INVOER NIEUWE
DEELNEMER, de intake wizard wordt nu gestart

.
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2.3 Zoeken naar de student
De student die een opleiding wil gaan volgen bij het Albeda College kan al een keer in Eduarte KRD zijn geregistreerd. Door identificeerde gegevens in te
voeren en dan op het vergrootglas te klikken, wordt er in Eduarte KRD gezocht naar de student. Het zoeken met BSN, achternaam of geboortedatum
levert het beste resultaat op indien da student al is ingevoerd in Eduarte KRD. Bestaat de student dan kan deze aangeklikt worden en worden de
gegevens die al aanwezig zijn getoond. In dit voorbeeld wordt van een nieuwe student uitgegaan en is deze niet aanwezig in Eduarte KRD. Klik op
toevoegen. De eerste letter in een tekstveld wordt automatisch een hoofdletter.
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2.4 Identificerende gegevens invoeren van de student
Het personaliascherm wordt gestart. In dit scherm moeten de onderstaande onderdelen ingevoerd en gecontroleerd worden. Op het moment dat het BSN
nummer al bestaat verschijnt er een melding op het scherm. Ga terug met de vorige knop en zoek de student op.
Verplicht
Registratiedatum
(Niet aanpassen)
Organisatie-eenheid
Geboortenaam
Geslacht
Land
Postcode
Huisnummer

Gewenst
BSN

Controleren
Verbintenis actief vanaf

Voornamen(nog niet verplicht)
Geboortevoorvoegsel(s)
Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum(nog niet verplicht)
Emailadres
Telefoonnummer

Alleen een jaartal bij geboortedatum wordt geaccepteerd
Geen spatie tussen de getallen en letters van de postcode
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2.5 Achtergrond
In het gedeelte ACHTERGROND kunnen relaties, vooropleidingen en documenten aan de student worden gekoppeld. Klik op de knop PERSOON ALS
RELATIE TOEVOEGEN om een ouder en of verzorger aan de student te koppelen.
2.5.1

Toevoegen Persoon

Het scherm RELATIE TOEVOEGEN (PERSOON) opent zich. In dit scherm moeten de identificerende gegevens van de ouder / verzorger ingevoerd worden.
Nadat de gegevens ingevoerd zijn, druk dan op de knop OPSLAAN.
TIP: Indien de student minderjarig is en geen wettelijk vertegenwoordiger is ingevoerd dan verschijnt de melding dat deze ingevoerd dient te worden.
TIP:WV/Ouder(s) dienen bij relatie gevinkt te worden anders wordt de WV of ouder NIET afgedrukt op de onderwijsovereenkomst
Verplicht
Gewenst
Controleren
Geboortenaam
Geboortevoorvoegsel(s) Adres hetzelfde als deelnemer
Relatie
Voorna(a)m(en)
Wettelijk vertegenwoordiger
Voorletters
Betalingsplichtige aangevinkt
Roepnaam
BSN
Geslacht
Rekeningnummer
Relatie
Emailadres
Telefoonnummer
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2.5.2

Toevoegen Vooropleiding

De relatie(s) zijn ingevoerd. De volgende stap is het toevoegen van een vooropleiding. Het toevoegen van een vooropleiding is altijd nodig, ook als de
student geen vooropleiding heeft of deze nog niet heeft afgerond. Door op de knop VOOROPLEIDING TOEVOEGEN te klikken opent zich het scherm
vooropleiding.

Gegevens die ingevoerd moeten worden bij de vooropleiding staan hieronder vermeld. Als alle gegevens zijn ingevoerd, druk dan op de knop OPSLAAN.
Verplicht
Gewenst
Controleren
School van
Diploma behaald
De einddatum mag niet later zijn
vooropleiding
dan de begindatum van de
opleiding die gekozen wordt bij de
verbintenis bij het Albeda College
Onderwijsinstelling
Advies school van
herkomst
Soort vooropleiding
Begindatum
Einddatum
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2.5.3

Documenten toevoegen

We komen terug in het scherm van de ACHTERGROND. Nu gaan we de aanwezige documenten registreren. Documenten die
toegevoegd moeten worden aan dit onderdeel is het document BVG(Nederlands legitimatiebewijs) of andere identificerende
stukken. Later worden de OVK en de Aanwezigheidsregistratie hier automatisch ingevoerd. Rechts ziet u een voorbeeld van
wat er onder de documenten kan komen te staan. Druk op de knop DOCUMENT TOEVOEGEN. Wat belangrijk is om bij ieder
document de locatie en de einddatum naast de andere verplichte velden in te voeren.

Het scherm DOCUMENT TOEVOEGEN opent zich. Hier moeten de onderstaande velden als volgt ingevoerd worden. Als alle documenten zijn ingevoerd,
druk dan op Opslaan. We komen terug in het scherm ACHTERGROND. De relaties, vooropleiding en de documenten zijn in Eduarte KRD geregistreerd.
Druk op de knop VOLGENDE.
Verplicht
Gewenst
Documentcategorie
Documentnummer
Documenttype
Omschrijving
Datum
Geldig tot
Type bijlage
Locatie : Alleen bij aanwezigheidsregistratie
Koppelen aan verbintenis
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Stap 3: Verbintenis aanmaken
Om de student te kunnen koppelen aan een opleiding moet er een verbintenis aangemaakt worden. Een verbintenis aanmaken verloopt in verschillende
fasen met de daarbij behorende statussen. In totaal zijn er 4 statussen, namelijk voorlopig, volledig, afgedrukt en definitief. We maken een verbintenis
aan met de status voorlopig.
3.1 Verbintenis aanmaken (Voorlopig)
In het volgende scherm wordt de vraag gesteld om ene nieuwe verbintenis aan te maken. Kies hier voor JA
Het scherm voor het aanmaken van een voorlopige verbintenis wordt geopend. Als een verbintenis aangemaakt wordt moeten de onderstaande gegevens
ingevoerd worden. Als alle gegevens ingevoerd zijn, druk dan op de knop VOLTOOIEN. De voorlopige verbintenis is aangemaakt, wijzigingen hierin zijn
mogelijk.
Verplicht
Gewenst
Controleren
OrganisatieZijn de volgende gegevens en documenten
eenheid
aanwezig dan kan de status op volledig gezet
worden.

Begindatum
Cohort

Intensiteit
Locatie
Cohort
Leerjaar

ID
NAW(voornamen en geboortejaar)
Diploma, Cijferlijst, Doorstroomkaart
Onderwijsproductafnames maken: JA
Maak verbintenis: JA
De vooropleiding moet automatisch ingevoerd
zijn
Opleiding: Crebo-Leerweg (BOL,BBL)
Geplande einddatum wordt ingevuld na
selecteren opleiding
Bekostigd: de student is nog niet bekostigd, dit
gebeurd pas als alle gegevens volledig
ingevoerd zijn en de OVK wordt afgedrukt.
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3.2 Verbintenis aanmaken (Volledig)
Alle gegevens die benodigd zijn om een student te laten studeren bij het
Albeda College zijn ingeleverd. De voorlopige verbintenis kan nu volledig
gemaakt worden door de status te wijzigen naar volledig. Dit gaat bij de
verbintenissen van de student. Bewerk de verbintenis en plaats de status
op VOLLEDIG.
Klik op de verbintenis die aangepast moet worden en druk dan op
BEWERKEN. De verbintenis kan dan de status VOLLEDIG krijgen door
deze te selecteren. In de status volledig worden andere velden die eerst
niet verplicht waren nu wel verplicht.

Verplicht
Opleiding
Locatie
Relevante vooropleiding
Intensiteit
Geplande einddatum

Controleren
NAW gegevens

Controleer de gegevens en klik op OPSLAAN. Er komt een melding als de geboortedatum niet is ingevoerd en bij het ontbreken van een BSN komt de
melding dat de voornamen niet zijn ingevoerd .
Indien er geen vooropleiding of BSN nummer is opgegeven bij de student dan komt de onderstaande melding:
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3.3 Groepsplaatsing
De student moet in een lesgroep en een plaatsingsgroep geplaatst worden. Dit kan door
naar het menu verbintenis van de student te gaan en dan op groepen te klikken kan de
student in een lesgroep geplaats worden.

Lesgroep

Het plaatsen van de student in een plaatsingsgroep moet onder verbintenissen –
verbintenis. selecteer de regel onder de verbintenis en klik op bewerken. Plaats de student
in de juiste plaatsingsgroep en een vul het leerjaar en begindatum in. De student is nu in de
benodigde groepen geplaatst. De onderwijsovereenkomst kan afgedrukt worden.

Plaatsingsgroep
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3.4 Onderwijsovereenkomst afdrukken
Klik links onderaan het scherm staat nu de knop onderwijsovereenkomst afdrukken. Klik daarop en een scherm met de mogelijke overeenkomsten
die af te drukken zijn opent zicht. Selecteer de juiste overeenkomst en deze wordt dan afgedrukt naar een WORD bestand. De overeenkomst wordt
onder de documenten van de student geplaatst. Klik na het afdrukken van de overeenkomst het scherm met de mogelijke af te drukken overeenkomsten
weg door op de x in de rechterbovenhoek te klikken.

TIP: Door het bovenstaande scherm te sluiten zonder een onderwijsovereenkomst te hebben geselecteerd, dan blijft de status op VOLLEDIG staan
TIP: Heb je een verkeerd format geselecteerd, kies dan [annuleren] en selecteer vervolgens het juiste format. Zo lang bovenstaand scherm niet wordt
gesloten, kan er ander format worden gekozen
Hierna wijzigt de status in AFGEDRUKT bij de verbintenis. De gegevens van de student worden nu naar BRON verzonden ter bekostiging van de student.
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3.5 Verbintenis aanmaken (Definitief)
Als het BRON teugkoppeling heeft gegeven aan het Albeda College en de student bekostigd wordt, dan kan de status in Eduarte KRD op Definitief gezet
worden. Het veld bekostigd wijzigt dan automatisch in JA. De datum van de overeenkomst getekend mag aangepast worden naar de datum van
ondertekening. Sla de wijziging op door op de knop OPSLAAN te klikken.
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Koppelen bewijs van verblijfsgerechtigheid
Onder het tabblad Personalia van de student moet het bewijs van
verblijfsgerechtigheid gekoppeld worden aan de student. Ga naar de
student, klik op personalia en dan op documenten.
In dit scherm kiest men rechts onderin voor “toevoegen”.
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In het scherm dient men als eerste de documentcategorie te kiezen:
Document BVG. Daarna kiest men in het veld Docmenttype het
aangeleverde bewijs verblijfsgerechtigheid. De ontvangstdatum van het
document is gelijk aan de systeemdatum
Het veld “Geldig tot” dient gevuld te worden. Voor identiteitsbewijzen,
paspoorten en verblijfsvergunningen geldt dat de datum ingevuld wordt tot
wanneer het document geldig is. Voor uittreksels van de gemeentelijke
basisadministratie geldt dat de datum van afgifte wordt vermeld.
Voor alle documenten die geregistreerd worden bij personalia –
documenten geldt: het veld “koppel aan verbintenis” dient aangevinkt te
worden.
TIP: als men kiest voor document toevoegen, controleer of men gaat
registreren bij de correcte verbintenis.

.
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KRD gebruikers info:

Handleiding registreren(aanmelden en inschrijven) student BPV proces
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Stap 1: Opstarten Eduarte KRD
1.2 Opstarten Eduarte KRD
Start het programma Eduarte KRD door op een van deze iconen te klikken
Type het volgende webadres in en druk op ENTER:
Voer uw gebruikersnaam, wachtwoorden en tokencode in
Stap 2: Aanmaken van een student
2.6 Startpagina Eduarte KRD
De startpagina(HOME) van Eduarte KRD start op. Klik op het tabblad DEELNEMER naast HOME
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2.6.1

Zoeken organisatie

De student kan tijdens de opleiding praktijkervaring opdoen, door werkzaamheden te verrichten op een stage of op een werk-leerbedrijf. Er moet dan
onder Personalia – Relaties een ORGANISATIE ALS RELATIE TOEVOEGEN een stage-werkleerbedrijf ingevoerd worden.

Het onderstaande scherm opent zich. Door naar het bedrijf te zoeken op postcode en huisnummer moet het als resultaat getoond worden als het bedrijf
is ingevoerd in Eduarte KRD. Selecteer het bedrijf en druk op opslaan.
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Stap 4: BPV overeenkomst
4.1 BPV overeenkomst aanmaken (Voorlopig)
Als de student een stage of een werk-leerbedrijf heeft gevonden, dan
moet er een BPV overeenkomst afgesloten worden. Deze overeenkomst
kan gemaakt worden onder het menu verbintenis en dan BPV bij de
student.

In het scherm van de BPV overeenkomsten staan nog geen BPV vermeldingen. Druk op NIEUWE BPV om er een aan te maken.
Het onderstaande scherm wordt geopend. Voer de gearceerde velden moeten ingevoerd worden.
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Gegevens die voor de status voorlopig ingevoerd moeten worden zijn:
Verplicht
Gewenst
Status
Contactpersoon
BPV-bedrijf
Praktijkbegeleider
Begindatum
Praktijkbegeleider (Naam)
Contractpartner
Contactpersoon contractpartner
Onderwijsbegeleider
Verwachte einddatum

Verwachte einddatum
Afsluitdatum
Overeenkomst ondertekend
Totaal aantal uren handmatig invoeren. Het laten
berekenen door KRD gaat niet in alle situaties
goed.

Controleren
Opnemen in BRON: aangevinkt
Juiste verbintenis

Plaats een vinkje bij omvang handmatig
aanpassen

TIP: Als er een begindatum voor de BPV geregistreerd wordt die voor de datum van de begindatum van de verbintenis ligt , dan verschijnt de melding:
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4.2 Controleren accreditatie
Sla de BPV verbintenis op door OPSLAAN te klikken. Controleer de accreditatie van het BPV bedrijf door op de knop CONTROLEER ACCREDITERING
linksonder in te klikken.
4.3 BPV overeenkomst aanmaken (Volledig)
De status van de BPV overeenkomst kan op volledig gezet worden als alle gegevens zijn geregistreerd en gecontroleerd zijn. In de status volledig zijn de
volgende velden verplicht:
Verplicht
Controleren
Verwachte einddatum
Opnemen in BRON: aangevinkt
Totale omvang
WV/Ouder(s) dienen bij relatie gevinkt te
worden anders wordt de WV of ouder NIET
afgedrukt op de onderwijsovereenkomst
Afsluitdatum
Terugkoppeling van het kenniscentrum :BPV
bedrijf geaccrediteerd?
Overeenkomst van BPV bedrijf getekend
ontvangen
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4.4 BPV overeenkomst aanmaken (Afgedrukt)
In de status VOLLEDIG kan de BPV overeenkomst
afgedrukt worden. Klik op de knop
PRAKTIJKOVEREENKOMSTAFDRUKKEN.
Er opent zich een scherm met de mogelijke BPV
verbintenissen die afgedrukt kunnen worden.
Selecteer een overeenkomst en klik daarna op het
kruisje in de rechterbovenhoek. De BPV
overeenkomst wordt onder de documenten van de
student geplaatst.

De BPV status is nu: Overeenkomst afgedrukt. De
communicatie om de gegevens te verzenden aan
het BRON ter bekostiging van de student wordt nu
gestart. De overeenkomst moet naar het BPV
bedrijf gestuurd worden en getekend terug
worden gestuurd door het BPV bedrijf.

TIP: Door het bovenstaande scherm te sluiten zonder een onderwijsovereenkomst te hebben geselecteerd, dan blijft de status op VOLLEDIG staan
TIP: Heb je een verkeerd format geselecteerd, kies dan [annuleren] en selecteer vervolgens het juiste format. Zo lang bovenstaand scherm niet wordt
gesloten, kan er ander format worden gekozen.
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Als het kenniscentrum en het BRON terugkoppeling heeft gegeven aan het Albeda College, de student bekostigd wordt en het BPV bedrijf heeft de
overeenkomst getekend teruggezonden. Nu kan de status in Eduarte KRD op Definitief gezet worden. Sla de wijziging op door op de knop OPSLAAN te
klikken.
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KRD gebruikers info:

Handleiding Examineren
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Stap 1: Opstarten Eduarte KRD
1.3 Opstarten Eduarte KRD
Start het programma Eduarte KRD door op een van deze iconen te klikken
Type het volgende webadres in en druk op ENTER:
Voer uw gebruikersnaam, wachtwoorden en tokencode in
Stap 2: Aanmaken van een student
2.7 Startpagina Eduarte KRD
De startpagina(HOME) van Eduarte KRD start op. Klik op het tabblad DEELNEMER naast HOME

112

TIP: Indien de student de uitslag ontvangt nadat de geplande einddatum van de verbintenis is verstreken, dient er een VERVOLG verbintenis te worden
aangemaakt. Vervolgens is het uitdraaien van een examenovereenkomst echter alleen mogelijk als de student de status VOLLEDIG heeft én minimaal de
status ‘goedgekeurd door de examencommissie’ heeft!
Stap 3: Diplomeren van een student
3.1 Controleren resultaten
Het diplomeren van een student kan pas als deze voor alle onderwijsproducten een eindresultaat heeft behaald. De formatieve resultaten komen uit
DsDo. KRD ontvangt de resultaten van DsdO en controleert deze en maakt er summatieve resultaten van. Na de controle plaatst KRD het eindresultaat
bij het afgenomen onderwijsproduct. Dit kan ingezien worden in KRD bij de student onder de tab Deelnemer – Resultaten - Resultatenmatrix
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3.2 Controle studentgegevens
De gegevens van de student die op het diploma komen te staan moeten gecontroleerd worden. Belangrijk hierbij is om de naam van de student,
geboortedatum, geboorteplaats en het crebo te controleren. Naast deze gegevens moeten de overeenkomsten en legitimatie in Personalia –
Documenten onder de student gecontroleerd worden.
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3.3 Kandidaat stellen
De student kan kandidaat gesteld worden voor het examen. Ga naar het tabje
examens en kies dan voor examens. Rechtsonder in dan de student
kandidaat gesteld worden.
Als de eindresultaten niet ingevoerd zijn onder de resultaten matrix, dan staat
er bij Naar status AFGEWEZEN. Druk op OPSLAAN en de student wordt
kandidaat gesteld voor het examen. Als het Examen afgenomen is, dan kan
de examencommissie de beoordeling toevoegen, door op de knop Beoord.
Examencommissie te klikken.
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3.4 Beoordeling en controle dossier
Voer de beoordeling in. Datum UITSLAG is de datum van de
examencommissie, voer deze datum in anders keurt BRON de
bekostiging af. Om de goedkeuring te bevestigen druk op OPSLAAN
De knop CONTROLEER DOSSIER is nu beschikbaar.
Geef aan bij Naar status dat de student geslaagd is en druk op
opslaan

Het diploma kan afgedrukt worden. De verbintenis moet beëindigd
worden.
Na het afdrukken van het diploma gaat de melding van slagen naar
het BRON ter bekostiging.
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KRD gebruikers info:

Beëindigen verbintenis
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Stap 1: Opstarten Eduarte KRD
1.4 Opstarten Eduarte KRD
Start het programma Eduarte KRD door op een van deze iconen te klikken
Type het volgende webadres in en druk op ENTER:
Voer uw gebruikersnaam, wachtwoorden en tokencode in
Stap 2: Aanmaken van een student
2.8 Startpagina Eduarte KRD
De startpagina(HOME) van Eduarte KRD start op. Klik op het tabblad DEELNEMER naast HOME
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Stap 3: Beëindigen verbintenis
3.1 Opzoeken van de verbintenis
De student is geslaagd en de verbintenis moet beëindigd worden. Ga naar het
tabblad Verbintenissen en klik op verbintenis.
Klik links onderaan op Verbintenis beëindigen. Het scherm voor de beëindiging
van de verbintenis wordt geopend. Dit scherm bestaat uit 3 gedeeltes.
In deze handleiding wordt de situatie aangehouden dat een student slaagt.
Indien een andere reden van toepassing is en de student heeft nog geen
startkwalificatie of minderjarig is, dan moet deze naar trajectbureau gestuurd
worden.
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Stap 4: Beëindigen verbintenis
4.1 Beëindigen verbintenis gedeelte verbintenis
Kies in de reden uitschrijving de menukeuze: Geslaagd en opleiding met
diploma verlaten. De einddatum moet gelijk zijn aan die van de uitslag van de
examencommissie. Een andere datum invoer genereert een BRON melding en
vertraagd de bekostiging en de student krijgt mogelijk te lang
studiefinanciering die later terugbetaald moet worden.

120

4.2 Beëindigen verbintenis gedeelte BPV
Kies in de reden uitschrijving de menukeuze: Geslaagd en opleiding met
diploma verlaten. De einddatum moet gelijk zijn aan die van de uitslag
van de examencommissie. Een andere datum invoer genereert een BRON
melding en vertraagd de bekostiging en de student krijgt mogelijk te lang
studiefinanciering die later terugbetaald moet worden.

121

4.3 Beëindigen verbintenis gedeelte bestemming
Als een student het Albeda College verlaat, dan is het van belang om de
bestemming op te geven. Dit voor de verantwoording naar het DUO.
Het Albeda College moet er voor zorgen dat de student goed terecht is
gekomen op een andere bestemming.
In dit geval is de student geslaagd en moet er in de velden bestemming
en bestemming na opleiding gekozen worden voor de eindbestemming
van de student.

Stap 5 : Verbintenis beëindigd
De student is uitgeschreven bij het Albeda College
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Bijlage P : Eindproduct Dashboard DUO
KRD gebruikers info:

Dashboard DUO afkeur - signaalmeldingen

Dashboard DUO.xlsx
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Legenda
DUO afkeur - signaalmelding (bron afkeur - signalenlijst)
Periode: februari tot en met april
Melding

Frequentie

721

4

740

Extra persoonsgegevens en nieuwe inschrijving zijn vereist als een PGN
ontbreekt: melding <nummer>.
Het veld <Hoogste vooropleiding> moet gevuld zijn

Afkeur /
Signaal
Afkeur

2

Afkeur

752

De combinatie onderwijsnummer, geboortedatum en geslacht is niet juist.

1

Afkeur

753

De combinatie BSN, geboortedatum en geslacht en postcode is niet juist.

85

Afkeur

803
804

Het veld <veldnaam1> moet op of na de <veldnaam2> liggen.
Het veld <veldnaam1> bestaat al in BRON.

4
1

Afkeur
Afkeur

809

Het veld <veldnaam1> bestaat niet in BRON.

2

Afkeur

811

Het inschrijvingsvolgnummer bestaat al in BRON.

1

Afkeur

812

215

Afkeur

384

Signaal

38

Signaal

1

Signaal

10

Signaal

746
14

Signaal
Signaal

8

Signaal

17

Signaal

404

Signaal

167

Signaal

1
62

Signaal
Signaal

940

Deze deelnemer heeft in BRON al een actieve inschrijving voor deze
opleiding aan uw instelling.
Per deelnemer mag per peildatum maximaal 1 te bekostigen inschrijving
worden geregistreerd.
Per deelnemer mag per kalenderjaar slechts 1 te bekostigen diploma
worden geregistreerd
De deelnemer heeft op deze Datum inschrijving een onwaarschijnlijke
leeftijd.
Het behalen van deze (deel-)kwalificatie is aan uw onderwijsinstelling niet
toegestaan
Het veld <&1> mag niet in de toekomst liggen.
Er is in het register erkende leerbedrijven geen leerbedrijf bekend op het
aangegeven adres.
Er is een leerbedrijf gevonden, maar de naam lijkt niet genoeg op de bij
COLO geregistreerde naam.
De opgegeven code leerbedrijf komt niet voor in het register erkende
leerbedrijven.
Leerbedrijf is voor de betreffende Crebo (nog) niet geaccrediteerd op de
begindatum van de BPV.
Leerbedrijf is voor de betreffende Crebo niet meer geaccrediteerd op de
begindatum van de BPV.
De BPV is i.h.k.v. crebo <code> achterhaald bij COLO en geaccrediteerd
Leerbedrijf is gevonden maar de ingangsdatum erkenning ligt na de
peildatum.
Datum behaald moet gelijk zijn aan de werkelijke datum uitschrijving.

1032

Signaal

953

Het veld <veldnaam 1> moet gevuld zijn.

83

Signaal

954

Het formaat van het veld <veldnaam 1> is niet conform de voorschriften.

55

Signaal

955

Het veld <veldnaam 1> moet voorkomen in de bijbehorende waardenlijst.

23

Signaal

957

Postcode leerbedrijf bevat geen Nederlandse postcode, identificatie bij
COLO niet mogelijk.

2

Signaal

814
815
837
841
889
931
932
933
934
935
937
938
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Algemene beschrijving
Het product dashboard bestaat uit 7 Excel tabbladen en dient voor monitordoeleinden, om de
werking van de gemaakte producten mee te kunnen onderzoeken. Het eerste tabblad toont de
verzameling van de afkeur en signaalmeldingen over de afgelopen periodes. Het eerste tabblad
dient als bron voor de andere tabbladen. Hieronder treft u een verkleinde weergave aan van de
werkelijkheid.

Afkeur

25012013

1022013

11022013

15022013

22022013

721

8042013

17042013

1

1

4

740
752
753

1
11

9

17

17

16

803

2

2

804

1

809

2

8

7

811
812
Signalen
814

1
28

36

37

40

45

14

15

25012013

1022013

11022013

15022013

22022013

8042013

17042013

11

27

61

183

43

27

32

2

16

15

3

2

8

110

72
1

815
837

1

841

1

889

168

200

146

42

931

1

1

1

8

2

1

6

1

6

3

3

932
933

5

934

43

41

38

97

12

120

53

935

22

18

12

45

9

44

17

937

1
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Productbeschrijving: Dashboard Afkeurmeldingen
Overzicht afkeurmeldingen
Op tabblad 2 staat het aantal DUO afkeurmeldingen over een periode inzichtelijk gemaakt door een staafdiagram. In een oogopslag wordt het verloop
duidelijk. Bijvoorbeeld bij melding 812 was het aantal op datum 22 februari 45. Na deze datum is een mutatiestop in werking getreden. Na de
mutatiestop waren bijna alle meldingen verholpen en bleef er 1 over of deze is nieuw. Een afkeurmelding komt in elk afkeurbestand van het DUO terug.
Het doel van dit grafische overzicht is om de afkeurmeldingen te monitoren en hier op in te spelen, zodat deze opgelost worden door de branches
enerzijds en anderzijds dient deze als bron voor instructiemateriaal.

Overzicht Afkeurmeldingen
_25012013_
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33
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24
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15
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9
6
3
0
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_11022013_
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17 16
11
4
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1 1
740

1
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9
1
753

1 1

1 2
803

1

1

804

809

1
811

1

1 1

812
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Totalen Afkeurmeldingen
Op het derde tabblad staat het overzicht van de totalen van afkeurmeldingen van het DUO over alle periodes. Dit overzicht is vooral bedoeld om het
effect van de andere producten over een langere periode te monitoren / controleren.

Totaal Afkeurmeldingen
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

215

85

4

2

1

721

740

752

753

4

1

2

1

803

804

809

811

812
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Gemiddelde Afkeurmeldingen
Op het vierde tabblad staat het overzicht van de gemiddelden van afkeurmeldingen van het DUO over alle periodes. Het eerste doel van de andere
producten is om onder de aantallen uit het overzicht te komen. Het uiteindelijke doel is om deze meldingen voorgoed op te lossen. Dit overzicht is vooral
bedoeld om het effect van de andere producten over een langere periode te monitoren / controleren.

Gemiddele Afkeurmeldingen
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Productbeschrijving: Dashboard Signaalmeldingen
Overzicht Signaalmeldingen
Het vijfde tabblad toont het aantal signalen over een periode in een staafdiagram. Ook hier is in een oogopslag het verloop van de DUO signaalmeldingen
waar te nemen. Echter moet hier een kanttekening geplaatst worden, omdat een signaal maar 1 keer in wordt gegeven bij 1 aanmelding. Mocht er een
aanpassing gedaan worden op een student, dan pas wordt de melding weer gegenereerd door het DUO. Het kan in dus zo zijn dat er op 11 februari 389
signaalmeldingen waren bij signaalmelding 940. De afname in het signalenbestand van het DUO geeft aan dat er op 15 februari nog maar 196
signaalmeldingen zijn. Dit betekend niet dat er 193 signaalmeldingen zijn opgelost van de melding 940. Er zijn op 15 februari 196 meldingen
bijgekomen, maar hoeveel er opgelost zijn van de datum 11 februari is een raadsel. Dit bovenstaande kan een situatie teweegbrengen van een systeem
vol signalen.
Signalen zijn nu nog vrijblijvend en hebben geen effect op de bekostiging, maar als de overheid de regels aanscherpt dan kunnen er problemen ontstaan
met de bekostiging. Het doel van dit signalenoverzicht is om deze op te lossen of er een afkeurmelding van te maken, zodat de melding dan wel onder
een andere noemer getoond wordt onder de afkeurmeldingen. De onderwijsadministraties reageren sneller op afkeurmeldingen. Dit om toekomstige
problemen te voorkomen.

Overzicht Signalen
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Totaal Signaalmeldingen
Het zesde tabblad toont de totalen van alle signaalmeldingen over alle periodes. Dit overzicht is vooral bedoeld om het effect van de andere producten
over een langere periode te monitoren / controleren.

Totaal signalen
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Gemiddelde Signaalmeldingen
Het zevende tabblad toont het gemiddelde van een signaal over alle periodes. Het doel van de andere producten is om onder dit gemiddelde te komen.
Dit overzicht is vooral bedoeld om het effect van de andere producten over een langere periode te monitoren / controleren.

Gemiddelde signaalmeldingen
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Bijlage Q : P&OC Tabellen 4

133

134

135

Bijlage R : Evaluatieformulieren
Evaluatieformulier: Training registeren studenten Eduarte KRD
Naam
Nienke van Hoven
Branche
Welzijn en Onderwijs
Team
HZW W&O ALX
Datum
7 juni 2013
Opmerkingen
Heb handvatten gekregen hoe het

Heeft de training aan uw
verwachtingen voldaan?

ja

Wat vond u van het programma
van deze training?

Goed

voldoende
x

onvoldoende

slecht

Duidelijke opzet, prettig om te
oefenen.

Hoe beoordeelt u de algehele
tijdsduur van de training?

veel te lang

te lang

precies goed

te kort

1/2 dag is goed.

Wat vond u van de hoeveelheid
leerstof?

veel te veel

te veel

te weinig

Mooi materiaal meegekregen en

Wat vond u van de
moeilijkheidsgraad?

zeer moeilijk

Hoe beoordeelt u de gebruikte
werkvormen?

Goed

Hoe vond u de ondersteuning van
de trainers tijdens de training?

Goed

Sluit het niveau van de training
aan op uw kennis en
vaardigheden?

Goed

Vindt u de informatie in het
deelnemersmateriaal relevant en
voldoende informatief?

goed

grotendeels

een beetje

nee

registratieproces verloopt.

x

x
precies goed

duidelijke info van te voren.

x
niet moeilijk

Met trainers onder elkaar goede
afwisseling / uitwisseling en
oefeningen.

onvoldoende

slecht

Fijne afwisseling tussen theorie /
luisteren en praktijk.

voldoende

Onvoldoende

slecht

Erg laagdrempelig, delen van
ervaringen was erg fijn, bedankt!

voldoende

onvoldoende

slecht

Nog weinig kennis & ervaring Eduarte

moeilijk

precies goed
x

voldoende
x

x

KRD, maar prima te volgen

x
voldoende
x

onvoldoende

Slecht

Oefeningen/werkvormen /
programma’s heel volledig
uitgewerkt.
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Evaluatieformulier: Training registeren studenten Eduarte KRD
Naam
Remco Lip
Branche
Welzijn en Onderwijs
Team
HZW W&O ALX
Datum
7 juni 2013
Opmerkingen
Niet teveel inhoud, dat staat in de
map, maar vooral aandacht voor de

Heeft de training aan uw
verwachtingen voldaan?

ja

Wat vond u van het programma
van deze training?

Goed

Hoe beoordeelt u de algehele
tijdsduur van de training?

veel te lang

Wat vond u van de hoeveelheid
leerstof?

veel te veel

te veel

Wat vond u van de
moeilijkheidsgraad?

zeer moeilijk

moeilijk

precies goed

niet moeilijk

-

Hoe beoordeelt u de gebruikte
werkvormen?

Goed

voldoende

onvoldoende

slecht

Mag wat mij betreft creatiever en

Hoe vond u de ondersteuning van
de trainers tijdens de training?

Goed

Sluit het niveau van de training
aan op uw kennis en
vaardigheden?
Vindt u de informatie in het
deelnemersmateriaal relevant en
voldoende informatief?
Vindt u het deelnemersmateriaal
overzichtelijk?

Goed

grotendeels

een beetje

nee

voldoende

onvoldoende

slecht

te lang

precies goed

te kort

x

x
precies goed

te weinig

uitvoering en achtergrondinformatie.
Tip: laatste opdracht over
knelpunten misschien eerder?
Afsluiting over waar je mee aan de
slag gaat?
Korte lunchpauze. Maar fijn dat jullie
op de tijd en voortgang letten.
had nog wel meer over de inhoud
willen weten.

x

dynamischer.

x
voldoende

Onvoldoende

slecht

Leuke enthousiaste mensen.

onvoldoende

slecht

Leuke groep.

onvoldoende

Slecht

Weet ik nog niet, nog niet
doorgenomen, nog thuis naar kijken.

weinig

niet

Moet er thuis nog naar kijken.

overzichtelijk

overzichtelijk

x
voldoende
x
goed
Zeer
overzichtelijk

voldoende
redelijk
overzichtelijk
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Evaluatieformulier: Training registeren studenten Eduarte KRD
Naam
Johan Berkhout
Branche
Welzijn en Onderwijs
Team
HZW W&O ALX
Datum
7 juni 2013
Heeft de training aan uw
verwachtingen voldaan?

ja

Wat vond u van het programma
van deze training?

Opmerkingen
Wacht al een tijd op zo’n voorlichting.
Gelukkig dat ik hier nu aan kon

grotendeels

een beetje

nee

Goed

voldoende

onvoldoende

slecht

Hoe beoordeelt u de algehele
tijdsduur van de training?

veel te lang

te lang

precies goed

te kort

Wel een lange middag te merken aan
de concentratie.

Wat vond u van de hoeveelheid
leerstof?

veel te veel

te veel

precies goed

te weinig

-

Wat vond u van de
moeilijkheidsgraad?

zeer moeilijk

moeilijk

precies goed

niet moeilijk

-

Hoe beoordeelt u de gebruikte
werkvormen?

Goed

voldoende

onvoldoende

slecht

Het zelf oefenen was nuttig, maar nam
wel een grote plek in.

Hoe vond u de ondersteuning van
de trainers tijdens de training?

Goed

Onvoldoende

slecht

Ruimte voor inbreng en uitwisselen.

Sluit het niveau van de training
aan op uw kennis en
vaardigheden?

Goed

onvoldoende

slecht

Ben ervaren medewerker, veel is
bekend, toch leuk om weer eens van

Vindt u de informatie in het
deelnemersmateriaal relevant en
voldoende informatief?
Vindt u het deelnemersmateriaal
overzichtelijk?

goed

x

x

x
voldoende

deelnemen.
-

x
voldoende
x

een andere kant te kijken.
voldoende

onvoldoende

Slecht

Kan ik gelijk mee aan de slag.

redelijk
overzichtelijk

weinig
overzichtelijk

niet
overzichtelijk

Kan ik gelijk mee aan de slag.

x
Zeer
overzichtelijk
x
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Evaluatieformulier: Training registeren studenten Eduarte KRD
Naam
Ouarda Azarkan
Branche
Welzijn en Onderwijs
Team
HZW W&O ALX
Datum
7 juni 2013
Heeft de training aan uw
verwachtingen voldaan?

ja

Wat vond u van het programma
van deze training?

Goed

Hoe beoordeelt u de algehele
tijdsduur van de training?

veel te lang

Wat vond u van de hoeveelheid
leerstof?

veel te veel

grotendeels

een beetje

nee

de processen in de organisatie.

x
voldoende

onvoldoende

slecht

Zeer uitgebreid. Misschien is het
beter om per thema voorlichting te
geven.

x
te lang

Opmerkingen
Zeker, het goed om te weten hoe

precies goed

te kort

Voldoende.

te weinig

Veel, doordat alle
registratieprocessen werden

x
te veel

precies goed

x

x

behandeld.
Wat vond u van de
moeilijkheidsgraad?

zeer moeilijk

Hoe beoordeelt u de gebruikte
werkvormen?

Goed

moeilijk

precies goed

niet moeilijk

voldoende

onvoldoende

Gemiddeld, de voorlichting was
goed te volgen.

x
slecht

x

Goed. De trainer nam zowel het
proces van de branche als die van
de centrale organisatie mee in het
proces.

Hoe vond u de ondersteuning van
de trainers tijdens de training?

Goed

Sluit het niveau van de training
aan op uw kennis en
vaardigheden?
Vindt u de informatie in het
deelnemersmateriaal relevant en
voldoende informatief?

Goed

Vindt u het deelnemersmateriaal
overzichtelijk?

Zeer
overzichtelijk

voldoende

Onvoldoende

slecht

Deze was goed. Het was een kleine
groep.

voldoende

onvoldoende

slecht

Jazeker. Verricht al jaren

x

werkzaamheden op dit gebeid.

x
goed

voldoende

onvoldoende

Slecht

doorgenomen. Later lees ik deze in
het geheel.

x
redelijk
overzichtelijk

Deze heb ik gedeeltelijk

weinig
overzichtelijk

niet
overzichtelijk

Ja, per registratieproces was er een
onderwerp aangemaakt.

x
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Bijlage S : Bedrijfsbeoordeling

Peter Verweij
beoordeling 07062013.pdf
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