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Agenda

• Korte inleiding

• Denken vanuit de student

• OSIRIS PlanApp

• OSIRIS Student



PlanApp



Denken vanuit de student



Waarom sta ik hier?

• Nieuwe opleiding, veel nieuwe ervaringen

• Meerdere nieuwe vakken

• Vak A (fictief voorbeeld)

– Contact informatie op OASE

– Opdracht informatie op Canvas

– Opdrachten inleveren op Peach

– Cijfer inzien op Oncourse

– Contact met examencommissie via Osiris



Wat HEB ik als student Computer Science?

• OSIRIS

• OSIRIS PlanApp

• Diverse hulpsystemen

– Canvas

– MyTUe

– Oncourse

– Studyguide

– Gebrek aan overzicht!



Wat WIL ik als student Computer Science?

• Gecombineerd en overzichtelijk systeem

• Simpele samenwerking tussen systemen

• Duidelijke communicatie vanuit onderwijsinstelling

– Fouten gebeuren, zoek oplossingen

• (web)applicaties met notificaties

• Feedback op alles!

– Vak aanmelding/uitschrijving

– Nieuwe cijfers

– Nieuwe deadlines



OSIRIS PlanApp



PlanApp

• Co-creatie met TU Eindhoven

• Samen met studenten

• 1e generatie PlanApp is door studenten ontwikkeld

2e generatie PlanApp door CACI



PlanApp

• Het doel van de module is:

– Studenten te helpen bij het oriënteren op keuzevakken en

– het plannen van de gekozen keuzevakken

• De module biedt de mogelijkheid naar vakken te zoeken en deze in 

een planning te plaatsen zodat er uiteindelijk een compleet 

opleidingsplan ontstaat.



OSIRIS Student



OSIRIS Student

• In 2017 gestart met de vernieuwing van OSIRIS Student

• Samen met de student

– Online survey’s

– Meet & greets

• Samen met de onderwijsinstellingen

– Hogeschool Rotterdam - Studienet



Hogeschool Rotterdam

• Strategisch programma Studienet

• De online informatiebehoefte van de student is in kaart gebracht

120+ 100+ 20+
User stories Studenten Workshops



Hogeschool Rotterdam

• Studenten zoeken zekerheid en overzicht om studievertraging te 

voorkomen.

• Hoe krijgen we de juiste informatie op het juiste moment voor de 

juiste persoon via het juiste kanaal beschikbaar.

• Niet alleen data beschikbaar stellen, maar ook gebruiksvriendelijk, 

samenhangend en eenduidig presenteren: informatie betekenisvol 

maken



Nieuw OSIRIS Student

• Betere ondersteuning van verschillende doelgroepen

• Interface

– ‘Mobile first’

– ‘Simplified’

– Taakgericht

– Persoonlijk

• Beschikbaar op telefoon, tablet, desktop

• Service architectuur



Betere ondersteuning van doelgroepen

Regulier Contract VolwassenenBuitenland

Hallå



Betere ondersteuning van doelgroepen



Betere ondersteuning van doelgroepen



Beschikbaar in 3 verschijningsvormen

Nieuw resultaat

Je hebt een 10 voor

Aerospace System Design

App PortalWebapplicatie



Service architectuur

Black
board

My
time
table

OSIRIS

RSS

Berichten

Rooster

Xedule

Nieuws

Webservice API



Merel Wientjes
1e jaars Aerospace Engineering & 
Technology

Demo





Vragen?






