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Opsteller: Fred Doornbos  



Onderwijsinstellingen kunnen anders omgaan met het 
verwerken van wijzigingen tijdens een 
opleidingstraject van een student. Dat raakt de 
onderwijsovereenkomst, de inschrijving en de 
gegevensuitwisseling met BRON. 
Hoe heeft het Alfa-College hier invulling aan gegeven. 



www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw 

http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw


Agenda 
 

• Achtergrond Alfa-college 
• Wijzigingsblad 
• Program Change 

 
 



Achtergrond 
 

Gevestigd in Groningen, Leek, Assen, Hoogeveen en 
Hardenberg 
 
11.000 Leerlingen 
 
Kernregistratiesysteem People Soft 
 
Samenwerking ROC van Twente, Noorderpoort en SSC 



Wijzigingsblad 
 
Voorloper Program Change 
 
Voordelen : 
Geen handtekening 
 
Nadelen : 
Geen controle op juist gebruik 
 
 



Program Change 
Voorheen werden alle opeenvolgende opleidingstrajecten 
van een student via meerdere inschrijvingsvolgnummers 
in People Soft geregistreerd. Iedere programmawijziging 
die de student doet wordt geregistreerd door zijn huidige 
inschrijving af te sluiten en een nieuwe inschrijving te 
starten. 
Deze werkwijze bracht onnodig veel administratieve 
handelingen met zich mee. Bovendien zorgt het voor 
vervuiling in het systeem, bijvoorbeeld als het gaat om 
rendementsgegevens. 



Program Change 
 In de huidige situatie is het mogelijk om de 
programmawijziging van een student via 1 doorlopende 
inschrijving te registeren. De doorlopende leerlijn van 
een student wordt hierdoor administratief duidelijker 
zichtbaar. 
In het geval van een wijziging van een Crebo of niveau 
kan de bestaande inschrijving van een student blijven 
doorlopen.  
De Programma wijziging word doorgevoerd via een 
Program Change. 



Program Change 
Verlenging, wijziging van intensiteit of wijziging van de 
leerweg zijn ook mogelijk gemaakt met behulp van de 
program change. 



Waar moet je rekening mee houden? 
 
• Aanpassen functionaliteit 
• Instructie van de gebruikers 
• Aanpassen van de rapportages 
• Informeren studenten 
• Afstemming met leerlingeraad en interne accountant 
• Aanpassen van de algemene voorwaarden 

 
 



Voordelen 
 
• Vereenvoudiging van de werkzaamheden 
• Verhoging kwaliteit 
• Betere rapportages 
• Doorlooptijd wordt korter 
• Archivering 



 Nadelen 

• Investering 
• Flexibiliteit 
• Uitzonderingen voor niet akkoord 



 
 
 

Vragen ? 
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