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DEUG / SSC / ROC
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ROC DEUG SSC

Alfa College X X

Noorderpoort X X

ROC Nijmegen X ‘X’

ROC van Twente X X

Rijn IJssel X

Samenwerkingsverbanden PeopleSoft CS

Dutch Educational User Group (DEUG)

Shared Service Centrum PeopleSoft (SSC)

ROC   leverancier (Oracle)participatie



Perspectieven inrichting HKS
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3 perspectieven (zie bijv. ihks.nl, Visie op Keuzedelen

Student (onderwijsinhoud)

Veel keuzemogelijkheden, studie op maat

Self-service

Organisatie

Programmeerbaarheid

Organiseerbaarheid 

Bedrijfsleven (praktijk)

Samenwerking, maatwerk

Innovatie, slagvaardigheid

Perspectief ‘Organisatie’ niet eenduidig

Centraal georganiseerd, management bepaalt

Decentraal georganiseerd, onderwijsteam bepaalt

 Keuze: consequentie voor inrichting

 Soort organisatie: consequentie voor inrichting



Basis versus uitgebreid
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# Factor Basis Uitgebreid

A. Hoeveelheid 

keuzedelen, ruimte van 

keuze, keuzevrijheid

 Ongeacht opleidingsduur biedt 

ROC telkens 2 configuraties 

keuzedelen aan.

 Student kiest hieruit één 

configuratie.

 ROC organiseert onderwijs in 

beide configuraties.

 ROC biedt in principe alle 

gekoppelde keuzedelen  aan.

 Student kan hieruit vrij kiezen.

 In principe kan alles 
georganiseerd worden

B. Wanneer wordt er 

gekozen? Bij aanvang 

studie? Eén of 

meerdere momenten? 
Continu?

 Er wordt in het tweede deel 

van de opleiding gekozen.
 Er is één keuzemoment

Er kan op elk moment van de 

gehele opleiding een keuzedeel 
gekozen worden.

C. Wie kiest er? Op welke 

wijze wordt er 
gekozen?

Overleg student met SLB’er. 

SLB’er legt keuze vast in 
administratiesyst.

De student kiest (self-service)

D. Wanneer wordt het 

onderwijs in 

keuzedelen verzorgd? 

Onderwijsarrangement 
of onderwijsaanbod?

Onderwijsaanbod ligt vast aan het 

begin van de opleiding. Keuzedeel 

(configuraties) worden gevolgd in 

vastgesteld semester (bijvoorbeeld 
het voorlaatste). 

Op basis van keuze van student 

wordt een onderwijsarrangement 

bepaald (aangepast). In principe 

kan een keuzedeel op elk moment 
van de opleiding gepland worden. 



Basis-functionaliteiten o.b.v. PvE
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F1 Basisfunctionaliteit voor vastleggen, ontsluiten, filteren en presenteren van de 

taxonomie alsmede mogelijkheid tot eerste onderwijsontwerp.  

F2 Verrijking gekozen opleidingen-aanbod t.b.v. onderwijsontwerp. 

F3 Registreren keuze door student van keuzedeel (-delen)

F4 Contractueel vastleggen keuze in opleidingenblad bij OOK

F5 Aangepaste BRON-levering: 

F6 Aanpassingen aan bestaande CS-modulen

F7 Aangepaste platte tabellen

F8 Aangepaste koppelingen met andere informatiesystemen. 

F9 Aangepaste basis CS-rapportages (wettelijk). 

F10 Inpassing in bestaande studentbegeleiding

F11 Inpassing in bestaande onderwijslogistiek, programmering, roostering, planning 

F12 Inpassing in bestaand systeem van summatief resultaatbeheer

F13 Inpassing in bestaande systematiek BPV

F14 Examinering en diplomering



Uitgebreide functionaliteiten
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F2A Presentatie onderwijsaanbod inclusief keuzedelen, per cohort, per schooljaar

F2B T.b.v. voorlichting studenten: folder met nadere toelichting op aangeboden keuzedelen. 

F3A T.b.v. self-service student. Inzichtelijk krijgen van aanbod voor student. 

F3B Inschrijven op keuzedeel op bepaald moment in jaar.

- student maakt keuze en ontvangt bericht met voorlopige bevestiging

F3C Bevestiging/afwijzing aan student van deelname aan keuzevak.

F3D Controle op keuzevrijheid (minimaal 2 keuzemogelijkheden) 

F4A Controle onderwijsarrangement student op volledigheid, tijdigheid, verdeling BOT / BPV

F4B Overzicht van ingeschreven studenten per keuzedeel t.b.v. onderwijsteam, SLB.

F6A Automatische aanpassingen aan bestaande CS-modulen. Zie ook F2D

F9A Specifieke CS-rapportages betreffende HKS. 

F9B Specifieke rapportages betreffende HKS buiten CS.

F10A Meer zelfstudie - individuele (digitale) begeleidingsinstrumenten

F11A Individueel rooster 

F11B Plannen van individu t/m instituut (meerdere jaren - groter aantal resources) 

F12A Toepassing van individuele toetsbomen



Keuze afzonderlijke ROC’s
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2 dimensies projectscope

Basis of uitgebreid

PeopleSoft CS en/of andere applicaties



‘Overzicht’ ………………………
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Basis

Uitgebreid

CS

Niet

Andere appl.



Gefaseerd (meerjarig) project
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Projectfase Gezamenlijk Afz. ROC

Basisfunctionaliteit

F1 - vastleggen, ontsluiten, filteren en presenteren van de 

taxonomie alsmede mogelijkheid tot eerste 

onderwijsontwerp

10-15

Minimuminrichting

Wat minimaal nodig is om per 1 aug. 2016 het HKS van 

start te gaan

08-16

Basisinrichting

Wat o.b.v. de afz. keuzen uiteindelijk gemeenschappelijk 

binnen CS geïmplementeerd moet worden

??

Gewenste inrichting

Waar elk afzonderlijk ROC uiteindelijk voor gekozen 

heeft, dus binnen en buiten CS

??



Vervolgacties
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Actie Datum

Advies betreffende realisatie basisfunctionaliteit aan DEUG, SSC 

en ROC’s (business case, budget, organisatie)

17-04-15

Goedkeuring betrokken besturen basisfunctionaliteit 01-05-15

Advies geheel, concept projectplan aan DEUG, SSC en ROC’s 01-05-15

Start implementatie basisfunctionaliteit in CS 01-05-15

Goedkeuring betrokken besturen gehele project 01-06-15

Start project 01-06-15


