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Systeemlandschap rond AAR

• studentgegevens en groepsindelingen in Edictis (SAP)

• roosters in Untis (multi-user  web)

• chipcards in ID-Ware, geïntegreerd met Gronos

• registratie van aan- en afwezigheid in Gronos Web:
• ‘buitenring’ met chipcard
• in de klas met Gronos Klassenboek
• sommige lessen (sport) met handloggers

• ziektemeldingen en verlofaanvragen in Gronos Web

• rapportages met Crystal Reports
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Verschillende gebruikersgroepen

Verschillende gebruikersgroepen hebben verschillende 
informatiebehoeftes:

• studenten: wat is er over mij geregistreerd? Hoe staat het 
met mijn verlofaanvragen?

• docenten: wie zouden er moeten zijn in mijn les? Wie zijn 
er geweest?

• mentoren: hoe is het verzuim van mijn studenten? Bij wie 
is er risico op uitval? Wie moet worden gemeld bij 
Leerplicht?

• management: hoe is de registratie-discipline van 
docenten? Hoe hoog is het verzuim van studenten? 
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Rapportages in Gronos: week- en 
dag-overzichten

Uitgangspunt: studenten, docenten en mentoren moeten 
hun informatie in Gronos vinden! 

• rapportages per klas en per student:

• aan- en afwezigheid per dag, per week, over meerdere 
weken

• totalen LNPGO: Les, Niet geregistreerd, Present, 
Geoorloofd afwezig, Ongeoorloofd afwezig

Wijzigingsverzoek aan Nedap: rapportage per klas per 
vak/docent over meerdere weken 
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Rapportages in Gronos: leerplicht

• 16 uur in 4 weken afwezig

• wel/niet alleen voor kwalificatieplichtigen (16-17 jaar 
zonder startkwalificatie)
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Management-rapportages in Crystal 
Reports

Rechtstreeks op de Gronos database, met behulp van extra 
informatie uit Edictis

• rapportage over registratiediscipline; per sector / opleiding 
/ docent; vergelijking registraties met rooster

• uitdaging: uitval van lessen!

• rapportage over aanwezigheid en verzuim per sector / 
opleiding / klas / student

• rapportages over ziekte en verlof per sector / opleiding / 
klas / student

Discussie: Crystal Reports of Qlikview?

Uitdaging: logica ‘verzuim’ moeilijk te reproduceren
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vragen van saMBO~ICT

• eigenaarschap: niet belegd – ook niet nodig

• hergebruik: niet zinvol

• gouden tips:
• houdt rapportages zo veel mogelijk in eigen hand, maak je zo 
min mogelijk afhankelijk van leverancier
• je krijgt de organisatie niet in beweging zonder rapportages
• laat rapportages niet de sluitpost van het project worden!
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