
Bedrijfsvoering op orde met Triple A 

Triple A Maturityscan 
jef.van.den.hurk@mxi.nl 

http://experienceplus.nl/index.php?efficiente_bedrijfsvoering 



Triple A door de bril van Thijs… 

Triple A Maturityscan 
jef.van.den.hurk@mxi.nl 



Even kennismaken… 

Ik ben Thijs… 

Ik zoek een goede 

opleiding op een 

goede school! 

Wat wil ik eigenlijk 

worden? 
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Wat willen we met de Triple A Maturityscan? 

 Het effect van Triple A op de student inzichtelijk 

maken (student centraal) 

 

 Handreiking voor een verbetertraject op basis van 

Triple A (4 ‘maturityniveaus’, schaalbaarheid) 

 

 Communicatiemiddel over  Triple A, processen, ICT 

(instrument  om te gebruiken in een workshop) 

 

 Inzicht krijgen in imbedding Triple A voor saMBO-ICT 

(benchmark?) 

 

 

 



Uitgangspunten 

 Benaderen vanuit het onderwijs en de 
ondersteunende processen (niet vanuit architectuur 
of ICT) 

 

 Accent op onderwijscatalogus 

 

 Geen beoordeling, instelling bepaalt  zelf het 
gewenste maturityniveau 

 

 Geschikt voor workshop 

 

 Geschikt (te maken) voor inventarisatie / benchmark 
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Scenario’s 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Werving Website + koppeling 

met database, 

test 

+ aanmeld-

prognoses, 

proefrooster 

+ succes-

prognoses 

obv test 

Aanmelding Formulier van 

website 

Digitaal 

aanmelden 

Koppeling met 

DUO 

+ leerdossier,  

prognoses 

Intake Student 

geschikt voor 

opleiding? 

Indicatie 

leerproblemen 

Aanpassen 

van opleiding 

Individuele 

leerroute 

…. 

2e & 3e lijns 

begeleiding 

Met kunst en 

vliegwerk 
Boel op orde 

Student 

centraal 

Onderwijs 

van 

overmorgen 



Thijs 

Thijs 1 Thijs 2 Thijs 3 Thijs 4 

Werving Thijs … 

Aanmelding Vervolgens… 

Intake Als Thijs … 

…. 

2e & 3e lijns 

begeleiding 





MATURITYSCAN 

 



 

kern- 

registratie 

 plannen,  

 roosteren,  

 middelenbeheer 

 

individuele 

trajecten, 

inschrijven op 

leereenheden 

 

elo & portfolio   

 

toetsen & 

resultaat- 

beheer 

 

begeleidings-

systeem 

     onderwijs- 

     catalogus 
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Hoe kunnen we ook naar de processen en ICT kijken? 

Onderwijs-
administratie 

Onderwijs & 
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15 

Onderwijsregistraties 



Onderwijsapplicatielandschap 

Onderwijs-
administratie 

Onderwijs-
logistiek 
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Resultaten- 
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