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In mist ontdek je de wereld meter voor meter…
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Vraagstukken

• Wat betekent Centraal aanmelden voor ons eigen aanmeldproces en de 
strategie van customer intimicy?

• Wat is de impact op onze systemen? 
• Wat moeten we wanneer klaar hebben? 

Presentator
Presentatienotities
ZoektochtNu een goed geregeld proces. Wat is de meerwaarde voor KW1C? Moeten we mee vanwege de trend? Wat zijn de consequenties? Bedenk, dat de ingewijden vaak meer administratieve – IT mensen zijn. De proceseigenaren / management houden de boot vaak nog even af: even afwachten…Pas toen het doordrong, dat dit initiatief breed omarmd werd, veranderde het beleid van Kritisch volgen naar Proactief participeren. Intern dan…



Presentator
Presentatienotities

Poll Title: Wat weet je van Centraal Aanmelden
https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/TSY7LUUDuuoXSmHp29Xni



Presentator
Presentatienotities

Poll Title: Mijn organisatie is goed voorbereid op de komst van Centraal Aanmelden
https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/pSxsFeAUQq1uoiQMLSQQD



Waar draait het om?

• Register Instellingen en 
Opleidingen (RIO)

• Voorziening Vroegtijdig 
Aanmelden (VVA)

• Centraal Aanmelden (CA)
• Afhandelen Aanmelding 

(AA)

Presentator
Presentatienotities
De aanname is, dat iedereen hier wel wat weet van centraal aanmelden, hebben we gecheckt.



Uitgangspunten KW1C

1. Het KW1C voldoet aan wet- en regelgeving.
2. Het aanmeldingsproces in het kader van Centraal aanmelden behoudt de huidige 

kwaliteitskenmerken.
3. Het aanmeldingsproces is voor aspirant-studenten helder en leidt zo snel mogelijk tot een 

inschrijving.
4. KW1C bepaalt zelf welke stappen er worden gezet tussen aanmelding en inschrijving.
5. De aanmelding omvat ook het aanleveren van de aanvullende informatie om een student 

goed te kunnen plaatsen, ongeacht de aanmeldingsroute.
6. Aspirant-studenten weten gedurende het hele aanmeldingstraject wat de status is van hun 

aanmelding en wat er van hen wordt verwacht. 
7. Het aantal systemen en (eigen) interfaces in het applicatielandschap worden zoveel mogelijk 

beperkt.
8. Het handmatig overnemen van informatie wordt zoveel mogelijk beperkt.



1. Er wordt veel energie gestoken in de werving en begeleiding van scholen, decanen en aspirant-
studenten voorafgaand aan het aanmelden (strategie van customer intimacy). 

2. De website met opleidingsinformatie is sterk gericht op het informeren van aspirant-studenten om 
hen bewust te laten kiezen. 

3. Wanneer een opleiding vol is, wordt dat direct getoond, niet na het invullen van allerlei gegevens.
4. Een aspirant-student kan zich maar voor één opleiding tegelijkertijd aanmelden. Eventueel kan 

een aspirant-student de belangstelling voor een andere opleiding kenbaar maken via een 
contactformulier. 

5. Binnen de aanmeldmodule wordt de wettelijke toelaatbaarheid getoetst aan de hand van een 
beslisboom, die kijkt naar vooropleiding en vakkenpakket in relatie tot de gekozen opleiding.

6. Een verzoek of signaal voor een studie- of zorgadvies wordt snel opgepakt. 
7. De aanmelding wordt zeer snel, vaak al binnen één dag, afgehandeld. De OOK wordt vaak 

binnen één dag al verstuurd.
8. Aanmeldingen worden centraal verwerkt en waar nodig begeleidt door onafhankelijke 

studieadviseurs.

Waar hebben we invloed op – nu en straks?

1. Er wordt veel energie gestoken in de werving en begeleiding van scholen, decanen en aspirant-
studenten voorafgaand aan het aanmelden (strategie van customer intimacy). 

2. De website met opleidingsinformatie is sterk gericht op het informeren van aspirant-studenten om 
hen bewust te laten kiezen. 

3. Wanneer een opleiding vol is, wordt dat direct getoond, niet na het invullen van allerlei gegevens.
4. Een aspirant-student kan zich maar voor één opleiding tegelijkertijd aanmelden. Eventueel kan 

een aspirant-student de belangstelling voor een andere opleiding kenbaar maken via een 
contactformulier. 

5. Binnen de aanmeldmodule wordt de wettelijke toelaatbaarheid getoetst aan de hand van een 
beslisboom, die kijkt naar vooropleiding en vakkenpakket in relatie tot de gekozen opleiding.

6. Een verzoek of signaal voor een studie- of zorgadvies wordt snel opgepakt. 
7. De aanmelding wordt zeer snel, vaak al binnen één dag, afgehandeld. De OOK wordt vaak 

binnen één dag al verstuurd.
8. Aanmeldingen worden centraal verwerkt en waar nodig begeleidt door onafhankelijke 

studieadviseurs.



Basis procesplaat



Aandachtsgebieden

• Centraal aanmelden
• RIO
• Afhandelen aanmelding
• Vroegtijdig aanmelden



Rollen

• Aankomend student
• Centrale administratie (I&R)
• Studie- / Zorgadviseur
• Governance & Control 
• Systeem



Systemen

• KW1C.nl
• Centraal aanmelden
• Aanmeldmodule
• O2
• RIO
• Eduarte



Gegevensstromen 



Gegevensstromen 





• Vertrekpunt voor studenten: 
KW1C.nl of Centraal aanmelden?

• Afvangen aanmeldbericht:
Niet rechtstreeks naar Eduarte
vanwege aanvullende gegevens en 
beleid van één aanmelding per 
keer. 

• MBO-check van Intergrip:
Gegevensuitwisseling beperken.

• RIO:
- Eigenaarschap
- Inrichting
- Aanhaken VAVO (Magister)
- Onderhouden communicatiecontext

Vraagstukken



In de tijd…



Actuele stand van zaken KW1C

• We nemen deel aan Centraal aanmelden, maar niet als pilotschool.
• We hebben meegedacht met Afhandelen Aanmelden maar zullen niet in de voorhoede zitten.
• Analyse uitgevoerd.
• Inrichtingsmodel voor RIO opgesteld op basis van minimumeisen (1 onderwijsaanbieder, 1 

locatie) voor de korte termijn. Locaties worden uitgebreid als Centraal Aanmelden wordt 
geïmplementeerd.

• In kaart gebracht welke processen moeten worden aangepast.
• (Op hoofdlijnen) in kaart gebracht welke wijzigingen nodig zijn in onze systemen (afhankelijk 

van specificaties koppelvlakken).



Presentator
Presentatienotities

Poll Title: Met dit verhaal in het achterhoofd, rekening houdend met onze situatie...
https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/2iGrOMevM98N1YgNmWVAT



j.vandenhurk@kw1c.nl
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