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Agenda

• Context Noorderpoort
• De basis: systeem en proces
• Uitgangspunten: beleidskaders
• Uitvoering: 

• Aanbod samenstellen
• Kiezen en keuzes verwerken
• Uitvoeren en resultaten verwerken
• Proces management
• Doorontwikkeling systemen



Context

• Noorderpoort: 22 jaar, 15 scholen, 14.000 studenten, 1.800 
medewerkers, Groningen en Drenthe.

• Tot nu toe ruim 5200 studentkeuzes
• 217 keuzedelen in ROC aanbod
• 2018/19 is het 4e jaar met keuzedelen, want ook met 

experimenteel jaar meegedaan
• Werken met zgn Voorkeurkeuzedelen en beroeps 

specifieke keuzedelen (15 scholen vraagt soms erg 
specifiek aanbod)



3 fases
1e jaar: architectuur opzetten en basis voor systeem & proces 

realiseren

2e jaar: verfijnen van de basis

3e jaar: systemen finetunen, proces implementatie afronden









De basis: systeem en proces

Peoplesoft als basis
Qlikview voor rapportages



PeopleSoft voor de basis
Doelen:
• Keuzedelen vastleggen
• Eigen aanbod vastleggen
• Vastleggen gemaakte keuzes
• Resultaatbeheer
• Examinering en Diplomering
• Centrale vastlegging met koppelingen naar andere 

applicaties



Qlikview voor 
managementinformatie
Doelen:
• Inzicht in aanbod

• Per cohort, per opleiding, per team, per school, of voor 
geheel Noorderpoort

• Inzicht in gemaakte keuzes en behaalde resultaten
• Tot op studentniveau



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?



Uitgangspunten: beleidskaders

- Aanbod is vraaggestuurd, onderwijs is aan zet
- 4 keer import SBB per jaar
- 1 keer aanpassen Noorderpoort aanbod per jaar
- Teams stellen zelf teamaanbod vast, kan uniek per 

team/locatie/leerweg
- SLB’ers regisseren keuze vastleggen voor hun eigen groep
- Maximaal 1 examenplan per (Noorderpoort) keuzedeel
- Lijn eigenaarschap per keuzedeel belegd bij 

onderwijsdirecteuren



Uitvoering: Aanbod samenstellen

Een aanbod:
- Binnen de (wettelijke) kaders
- Noorderpoort aanbod 2018/19 217 keuzedelen. 
- Vraaggestuurd samengesteld
- Deels centraal en deels decentraal
- 1 keuzedeel = 1 examen
- Eenmaal per jaar vaststellen (ROC aanbod….)



Team moet zelf het aanbod 
kunnen bepalen: workcenter

• Per opleiding kun je 
keuzedelen toevoegen / wijzigen

• Per cohort

• Je kiest binnen gestelde (wettelijke) 
kaders

•Nu nog standaard Peoplesoft, wordt 
gewerkt aan Fluid pagina



Uitvoering: keuzes verwerken

- Jaarkeuzemodel geen configuraties
- Eenmaal per jaar kiezen
- In eerste jaar in eerste periode
- Later: kiezen uiterlijk in begin periode voorafgaand aan start 

uitvoering
- Kiezen onder begeleiding



SLB-er kan aangeven wat de 
student wil: mentorpagina

• Mijn studenten

• Alleen de keuzes die kunnen / mogen / aangeboden worden



Uitvoeren en resultaten 
verwerken
- Niet schooloverstijgend
- Niet starten in periode 1 van eerste leerjaar tenzij
- In BBL extra uitdaging
- Invulling onderwijsprogramma inkoop tenzij
- Ook invulling in samenwerking met andere ROC’s
- Resultaatbeheer in Peoplesoft



Proces management
- Keuzedelenjaarkalender met belangrijkste momenten in het 

jaar
- Integreren in teamjaarkalender
- Aansluitend op de kalender management op resultaat
- AO beschrijving
- Hulp op Weten & Regelen (intranet)



Doorontwikkeling
- Meer logica in mentorpagina (ipv altijd per jaar)
- Meer keuzeopties in mentorpagina (streven naar ALLE 

keuzes via SLB’er en niets meer via Examenbureau)
- Student self service
- Meer info via Qlikview
- Diepere vastlegging aanbod (ook start van uitvoering)
- Meer foolproof
- Meer Oracle Fluid interfaces
- Procesimplementatie verder uitvoeren







Contact?

Met dank aan alle betrokkenen bij de uitvoering van deze 
opdracht.

Rick Staal, Hendrik Jan Smeding

Meer weten?

+31 88 230 85 54 / 06 579 482 54 
@hjsmeding
hj.smeding@noorderpoort.nl
www.noorderpoort.nl
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