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Wat gaan we doen?

• Context

• De droom

• De basis 2016

• De verfijning 2017

• Droom versus werkelijkheid

• Afsluiting



Context

• Noorderpoort: 21 jaar, 15 scholen, 14.000 studenten, 1.800 
medewerkers, Groningen en Drenthe.

• in 2016/17 zijn 3.500 keuzes gemaakt

• 135 keuzedelen in ROC aanbod

• 2017/18 is het 3e jaar met keuzedelen, want ook met 
experimenteel jaar meegedaan

• Werken met zgn Voorkeurkeuzedelen en beroeps 
specifieke keuzedelen (15 scholen vraagt soms erg 
specifiek aanbod)



De droom; vanuit student

Een aanbod:

- Dat binnen de (wettelijke) kaders past

- Dat relevant is

- Dat voor student begrijpelijk en te kiezen is

- Dat voor onderwijs te organiseren is

- Waarvan impact van keuze doorvertaald kan worden

Duits

- Schooljaar 2017-2018
- 4 uur per week 4 perioden lang
- Locatie hora, winschoten
- Toetsing dmv 3 examens
- Het keuzedeel richt zich op grammatica (blok 1), schrijven (blok 2) en mondelinge 

vaardigheden (blok 3 en 4). Van de student wordt daarnaast verwacht dat …..

- MAX groepsgrootte = 20
- Alleen in 1e jaar studie (verbreding)



Cohorten
De droom; organisatie
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Examinering & 
diplomering

Begeleiding + 
formatieve

toetsing

De droom

Plannen 
onderwijs

Uitvoeren 
onderwijs Ik krijg de juiste leermaterialen, opdrachten

Ik krijg de juiste docent, rooster, het past in mijn 
rooster

Juiste toetsen, mijn SLB-er is op de hoogte van mijn 
keuzes en voortgang 

Juiste examen, vrijstelling, 
diploma



De basis 2016
- Eigen aanbod gedefinieerd en alle keuzedelen vastgelegd in PeopleSoft;

- Examinering en diplomering ingericht in PeopleSoft;

- Rapportage via Qlikview; inzicht in aanbod per team, per school, per 
keuzedeel, voor hele ROC, met details en link naar examenplan;

- Keuzeproces uitgewerkt en gefaciliteerd middels keuzeformulieren op 
papier met daarin het aanbod per opleiding;

- Examenplannen vastgesteld en in Decos JOIN gearchiveerd;

- Qua inrichting peoplesoft, qua activiteiten in scholen



De verfijning 2017

• Team moet zelf het aanbod kunnen bepalen

• In plaats van jaarlijkse inventarisatie ronde

• Overzicht: keuzedelen per schooljaar, per cohort

• In plaats van slechts 1 cohort

• SLB-er kan aangeven wat de student wil

• In plaats van invulformulier dat naar Examenbureau 
gaat

• Juiste toetsen, mijn SLB-er is op de hoogte van mijn 
keuzes en voortgang



Team moet zelf het aanbod 

kunnen bepalen: workcenter

• Teammanager ziet zijn / haar 

opleidingen

• Directeur kan accorderen



Team moet zelf het aanbod 

kunnen bepalen: workcenter

• Per opleiding kun je 

keuzedelen toevoegen / wijzigen

• Per cohort

• Je kiest binnen gestelde (wettelijke) 

kaders



Overzicht: keuzedelen per 

schooljaar, per cohort

Qlikview

• Voor 1 cohort (bijvoorbeeld startjaar 2016)

• Of voor 1 schooljaar (bijvoorbeeld 2017/2018)

• Wat bied ik aan, wat moet ik organiseren

• Samen met welke andere teams?



SLB-er kan aangeven wat de 

student wil: mentorpagina

• Mijn studenten

• Alleen de keuzes die kunnen / mogen / aangeboden worden



SLB-er kan aangeven wat de 

student wil: mentorpagina



Juiste toetsen, mijn SLB-er is op de 
hoogte van mijn keuzes en voortgang



Droom versus werkelijkheid

• Complex voor teams

• Proces mbt keuzedelen beter inbedden in bestaand 
proces

• Self service is mooi, maar vraagt kennis

• Gebruiksvriendelijkheid

• Streven naar aanpassing door middel van functionele 
en op eindgebruikers gerichte ‘schil’ 

• Uitleg, documentatie en begeleiding in de praktijk



Droom versus werkelijkheid

• Missende functionaliteit

• Aan kunnen leveren van meer managementinformatie

• Tbv oa onderwijslogistiek, planning en roostering

• Signaleringsfunctie ontwikkelen

• Maken studenten (tijdig) keuzes?

• Is aanbod conform wet en kaders?

• Rapportage gemaakte keuzes

• Inzage en opbouwen van kengetallen




