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Onderwerpen van deze presentatie 
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• Gegevens export vanuit Magister naar een 
extern platform in de Technische 
Installatiebranche: waarom en welke?  

• Waar loop je tegen aan? Techniek en 
samenwerking 

• Hoe los je het op?  
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Screenshot 1 
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Screenshot 2 
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Screenshot 3 
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Wat levert Skills@school op voor 
gebruikers? 

• À la minute zicht op voortgang van studenten 
• Voor school: voortgang in BPV 

• Voor bedrijf: schoolresultaten en aan/afwezigheid 

• Prikkel voor betere begeleiding bij bedrijven 

• Minder tijd nodig voor administratie en 
verantwoording 

• Makkelijker en beter contact in de driehoek 
school-student-bedrijf  
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Synchronisatie 

1. CSV export - kon niet automatisch 

2. Gebruik Magister replica - data niet te 
ontsluiten 

3. Gebruik Magister Medius via powershell 

4. Crebo parameter tabel 



11 

Uitdagingen 
1. Crebo-parameter-tabel is een uitdaging: 

   OP -> OTIB -> OM -> FAB -> TAB 

   (samengevat: veel mensen zijn belangrijk in deze keten) 

2. ICT heeft vaak voorkeur voor één systeem i.p.v. meerdere 

3. Eigenaarschap LVS vs Data uit LVS vs bruikbare data uit LVS 

4. Afhankelijkheden webservices van meerdere partijen 

5. Foutafhandeling  

6. Volledige inschrijving is vereist (administratief proces) 

7. BSN -> stamnr 
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Oplossingen 
• Organisatorisch: insteken op niveau waarop 

besloten wordt over accepatie S@s 

• Technisch: 
– 200 regels powershell 

– leest CSV uit replica stamgegevens en 
afwezigheidsgegevens, levert via rEST interface 

– voortgangsgegevens uit magister medius (soap/http) 
en aanleveren via rEST  
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Dank! 
 
zie ook: 
www.skillsatschool.nl 
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Discussie 
• Succesfactor in de aansluiting van Magister op 

Skills@school: na besluit tot export van gegevens, is er 
gezorgd voor direct en regelmatig contact tussen de ICT-
betrokkenen: projectleider, externe softwareontwikkelaar 
en technische en functioneel beheer van DC  

• Stelling over opleidingsspecifieke applicaties binnen ICT-
systeem van de school: het ICT-systeem van de school moet 
ruimte bieden aan opleidingsspecifieke applicaties uit 
oogpunt van kwaliteit van het onderwijsproces.  

• Stelling over samenwerking Schoolmaster-School – ROC 
(management, ICT Afd.) Remco… 
 


