
Digitalisering binnen Mondriaan 

Van ordner 
naar 

beeldscherm 



Even voorstellen……. 

Betrokken partijen van dit Mondriaan digitaliserings-
project Expansion, Schoolmaster en als trekker de  
ROC Mondriaan vertegenwoordigd door 
 
 Peter van Det Expansion 
 
 
 Marc Keijzer Schoolmaster 
 
 
 Wim van Velzen  ROC-Mondriaan 



Wie zijn wij……. 

ROC – Mondriaan  Den Haag, Delft, Leiden,  
 Voorburg, Westland 
 

 20.000 studenten 
 

Verdeeld over 6 campussen 
- 26 scholen 

   met een eigen studenten administratie 
 

Centrale Diensten w.o.  College van Bestuur, 
 Financiën en Controle, HRM, 
 Studie Loopbaan Centrum,  
 Facilitaire Bedrijf, 
 Bureau informatie Management 



 2 jaar geleden overgestapt van PeopleSoft naar 
Magister 
 

 1,5 jaar geleden gestart met een Studenten 
Back Office (SBO) 

 
 

 Centraal georiënteerde afdeling die ter ondersteuning 
van het onderwijs / Front Office standaard 
werkzaamheden uitvoert 

 
 

Wie zijn wij……. 



Werkzaamheden Studenten Back Office zijn o.a.  
 

- het plaatsen van de studenten, verzorgen van de 
jaarovergang en de samenstelling van de klassen, 

- genereren de OWO en BPVO, 
- verzorgen van de BRON uitwisseling, 
- uitvoeren van data controle binnen Magister,   
- interne controle op deelnemersdossier en het 
- begeleiden van de  accountantscontrole 

(in- output bekostiging) 
 

Wat doen wij……. 



 

Deelnemersdossiers werden centraal gearchiveerd 
 

- Alle ondertekende bekostigingsdocumenten van de 
Studenten Front Office worden via de interne post, naar 
de Studenten Back Office (SBO) gestuurd. 

Hoe doen wij het……. 

Zo’n chaos is het 
niet geworden, maar … 



We willen af van die papieren rompslomp,  
 

- af van de veelvoud aan kopieën, 
- af van het via de interne post verzenden van bekostigings- 

documenten, 
- af van het vele papieren archiveringswerk 
 - Studenten Back Office / Front Office  

Waar willen we naar toe……. 

en we willen af van de stapel  
zoekgeraakte stukken 

 



We willen … 
 

- naar eenvoud, uniformiteit en duidelijkheid 
 
- op elk gewenst moment geïnformeerd worden v.w.b. de 

status van o.a. het bekostigingsdossier 
 
- 100% nauwkeurigheid 
 - Bekostiging 
 - Studenten- en opleidingsdossier 

Waar willen we naar toe……. 



Vanuit het verleden is er onderzoek gedaan naar 
een digitaal archief 
- meerdere pakketten bekeken 
- keuze gevallen op het digitale archief “Xtendis” van 

Expansion 

 
Xtendis ervaring opgedaan bij het gebruik van 
-   Inkomende post   
- HRM – dossier 
- D.m.v.  koppeling  PeopleSoft / Xtendis studentendossier

  

Waar willen we naar toe……. 



Eenvoudige koppeling tussen Magister / Xtendis 
 
 

- web-service in plaats van een vaste koppeling 
- gescande documenten die automatisch in Xtendis 

worden verwerkt 
- de gescande documenten via Magister te raadplegen 

zijn 
- onafhankelijk zijn van inrichting / beheer pakket 
 - de vrijheid om zelf de gewenste “soorten” 

 documenten te beheren. 

Waar wilden we naar toe……. 



De Barcode is de sleutel……. 

Alle documenten zijn of worden voorzien van een 
BARCODE 
 

 Vanuit Magister (BARCODE (39)) 

 - Onderwijsovereenkomst 
 - Beroepspraktijk overeenkomst 
 - Verklaring Betaling Cursusgeld 
 - Betaling Overeenkomst Beroepsonderwijs 
 
 

 Met behulp van DYMO – etiket / Voorblad o.a. 
 - ID – Bewijs 
 - Diploma’s,  
 - Cijferlijsten 



Metadata 
• OWO/BPVO 
• Documenten 
• LVS 

Magister 

webservice 

De techniek  …. 



In gewoon Nederlands 
 Document wordt via de scanner aangeboden 

- Xtendis controleert de aanwezigheid van het dossier in het 
digitaal archief 

- Xtendis genereert een dossier en/of plaatst het document 
in het bestaande dossier 

 

 Xtendis stuurt een URL naar Magister 
- Magister plaatst de URL bij de student / document 

 

  De Gebruiker activeert de URL, d.m.v. een 
 documentknop. 
- Xtendis wordt gestart 
- Document wordt opgehaald  
   en getoond  



Hoe ziet dat er dan uit ? 

Herkenning document type 



Doorontwikkeling 

Wat willen we nog meer 
 

- foutief - gescande document uit Magister kunnen verwijderen, 
- na interne controle kunnen registeren of de bekostigings-

documenten wel / niet akkoord zijn, 
- omschrijving mee kunnen geven v.w.b. reden afkeur, 
- Magister Workflow inrichten v.w.b. de bekostiging 
 - bekostiging <aan> als bekostigingsdocumenten ontvangen zijn 

 - meldingen op het “vandaag” scherm  

- en de digitaal aangeleverde VO – doorstroom-formulieren op 
laten nemen in de geautomatiseerde  Xtendis / Magister 
verwerking.  - waarbij de bestandsnaam de digitale informatie weergeeft  

12345_drs_15092014.PDF 



Hoe ziet dat er dan uit ? 

Barcode = TTF  True Type Font (standaard lettertype) 



Hoe ziet dat er dan uit ? 

Alle documenten per student verzameld bij externe documenten 



Hoe ziet dat er dan uit ? 

De Onderwijsovereenkomsten per inschrijving 



Hoe ziet dat er dan uit ? 

De rapportage in de kolomkiezer 



Hoe ziet dat er dan uit ? 

De signalering per rol in het start (vandaag) scherm 



Mondriaan gaat digitaal 

maar voor de ordners voorgoed verdwenen zijn…….…….!? 

vragen? 


