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AGENDA

• Even voorstellen

• Portalisering

• Aanpak

• EduArte portalen

• Nu & straks

• Statistieken

• Uitdagingen

• Live demo (15 min)



EVEN VOORSTELLEN

• René van der Mark

• Informatieadviseur

• TU Delft wiskunde

• 17 jaar bij bank/verzekeraar gewerkt als ICT-er 

• Sinds 1 jaar overgestapt naar het onderwijs  blij mee!



PORTALISERING

Digitaal portaal met daarin verschillende 

applicaties die waar mogelijk  geïntegreerd

met elkaar samen werken: 

• Office365

• Blackboard

• EduArte

• et cetera



AANPAK

1. Zet kleine maar duidelijke stappen in de goede richting

2. Stop af en toe en bepaal hoe je verder wilt (en waarheen!)

3. Hou contact met je gebruikers  tijdens pilots en via Klankbordgroep.

Voorbeeld van weerstand: “weer een digitale omgeving?“

4. Faciliteren van techniek; procesverantwoordelijkheid bij onderwijs(logistiek). 

Voorbeeld hoe dit werkt: aanwezigheidsregistratie

Concreet: 

• EduArte-portalen voor student, docent, praktijkopleider en ouder

• Converteren Intranet naar Office365 (gereed)

• Start.rocmn.nl : doorsturen per doelgroep naar juiste portaal (gereed)



EDUARTE INFORMATIE STUDENT

Oude situatie: geen informatie beschikbaar vanuit EduArte 

Nieuwe situatie: nette ontsluiting met afwezigheid en cijfers

 Portaal ook geschikt voor mobiel en tablet (responsive design)

Student kan op meerdere manieren bij zijn informatie komen:

1) Blackboard als studentenportaal met links naar Office365 en EduArte Student

2) Office365 met Blackboard-tegel                  en EduArte Student-tegel

3) Rechtstreekse link (favoriet in browser)

 Belangrijk is dat student snel en makkelijk kan navigeren

 Er wordt steeds nieuwe functionaliteit toegevoegd aan de portalen (bv keuzedelen)

 Goede samenwerking met Educus



EDUARTE INFORMATIE DOCENT

Oude situatie: docent gebruikt de standaard EduArte applicatie op de laptop.



EDUARTE DOCENT OP MOBIEL

Nieuwe situatie: gebruiksvriendelijke ontsluiting voor docent

 Portaal ook geschikt voor mobiel

 Voor elke docent nu beschikbaar

 Gebruik is optioneel



EDUARTE PORTALEN –

HUIDIGE FUNCTIONALITEIT

Doelgroep

Student Rooster Absentie Cijfers

Docent Absentie
invullen

Afspraak 
maken

Ouder

Praktijkopleider



EDUARTE PORTALEN –

FUNCTIONALITEIT STRAKS

Doelgroep

Student Rooster Absentie Cijfers BPV-uren
schrijven

Inschrijven op 
keuzedelen

Docent Absentie
invullen

Afspraak 
maken

Ouder Rooster Absentie Cijfers BPV-uren 
inzien

Keuzedelen
inzien

Praktijkopleider BPV-uren 
goedkeuren



STATISTIEKEN OVER SEPTEMBER 

EduArte Student

Unieke gebruikers: 2400 op recorddag; 7400 in september (± 33% van alle studenten)

 Goede start! Zou moeten groeien naar 90% (o.a. voor de keuzedelen).

EduArte Docent

Unieke gebruikers: 350 op recorddag; 825 in september (± 50% van alle docenten)

 Boven verwachting! Zal gaan groeien door mond-tot-mond-reclame.



KOMENDE PERIODE

1. Pilot BPV-urenregistratie (50 bedrijven)

2. Toegangsproces geautomatiseerd voor Praktijkopleiders

3. Pilot Ouders 

4. Toegangsproces geautomatiseerd voor Ouders (OAUTH)

5. Pilot app

Uitdagingen: techniek, datakwaliteit en organisatie (o.a. beheer 
wachtwoorden)

OAUTH (Google, Microsoft, Facebook, LinkedIn): 
 wie wil met ons samen werken voor combinatie Azure en EduArte?

› Mail me aub: r.vandermark@rocmn.nl

mailto:r.vandermark@rocmn.nl


LIVE DEMO



HOE VERDER

EduArte informatie ontsloten (had prioriteit)

Nu kijken hoe integrale oplossing voor de verschillende doelgroepen wordt 

gerealiseerd.



QUESTIONS?

René van der Mark, r.vandermark@rocmn.nl

https://nl.linkedin.com/in/projectleider
https://nl.linkedin.com/in/projectleider
mailto:r.vandermark@rocmn.nl


EDUARTE DOCENT



EDUARTE STUDENT - ABSENTIE



EDUARTE STUDENT - CIJFERS


