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Ontwikkelingen

• Keuzedelen
• Certificaten
• MBO verklaringen
• Geregionaliseerde kwalificaties
• Leven lang ontwikkelen

• Flexibiliteit/diversiteit in 
• Aanbod (inhoud, vorm, tijd, docententeams)
• Doelgroep
• Locatie 
• Bekostiging 
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Toekomstperspectief aanmelden en inschrijven
De volgende stap: Afhandelen Aanmeldingen

• Meerdere instellingen: “CA is eerste stap in ontwikkeling collectieve 
ICT-oplossingen”

• 14 januari: verkenning doorontwikkeling -> Afhandelen Aanmeldingen
• student op uniforme wijze ondersteunen en inzicht geven in het 

verloop van de afhandeling van zijn aanmelding in de 
studentomgeving van Centraal Aanmelden

• uitwerken van de eisen aan een “centrale” applicatie Afhandelen 
Aanmeldingen ten behoeve van de ondersteuning voor activiteiten 
en processen
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Afhandelen Aanmeldingen
Waarom zouden we dat willen?

• Aanmelden bij het mbo is uniform – voor aspirant-student één centrale 
studentomgeving van aanmelden tot inschrijven

• Afhandeling van aanmeldingen efficiënt ondersteunt – vanuit één 
voorziening, ondersteuning voor alle opleidingen, alle instellingen

• De administratieve afhandeling is niet onderscheidend – admin. en 
logistieke ondersteuning is bij alle scholen vergelijkbaar
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Afhandelen Aanmeldingen
Waarom zouden we dat willen?

• Input slide Wim Konings?
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Afhandelen Aanmeldingen
Waarom zouden we dat willen?

• Input slide Wim Konings?
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Afhandelen Aanmeldingen
Waarom zouden we dat willen?

• Input slide Wim Konings?
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Het proces Afhandelen Aanmeldingen
Heeft als doel:

• het controleren van de toelaatbaarheid
• het vergaren van informatie tbv een studiekeuzeadvies (recht van de 

aspirant-student);
• het vergaren van informatie tav de ondersteuningsbehoefte van de 

aspirant-student (tbv de begeleiding);
• het verzamelen van aanvullend benodigde gegevens tbv inschrijven.
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Het proces Afhandelen Aanmeldingen
Cyclisch, parallel, met vergelijkbare activiteiten

Presentator
Presentatienotities
Iedere instelling is vrij om het proces van de Afhandeling van de Aanmelding zelf vorm en inhoud te geven. De afhandeling zal per instelling (en mogelijk per opleiding), afhankelijk van nut en noodzaak, een eigen invulling krijgen én er kan per aspirant-student, indien daar aanleiding voor is, van worden afgeweken. �Uit de verkenning met deelnemende instellingen is gebleken dat alle instellingen het afhandelen van de aanmelding doen aan de hand van vijf generiek te typeren activiteiten die, al dan niet in combinatie, per opleiding worden vormgegeven. Deze activiteiten zijn:Aanvullende gegevens verzamelenControleren toelaatbaarheid (wettelijke en aanvullende voorwaarden)Thuisactiviteiten verstrekken en beoordelenSchoolactiviteiten verstrekken en beoordelenGesprekken plannen en vastleggenMet iedere activiteit wordt (aanvullende) informatie over de aspirant-student verzameld en door de instelling beoordeeld. Er wordt in de workflow onderscheid gemaakt tussen ‘wie is aan zet’ (instelling of aspirant-student). Middels “als/dan-regels” kunnen er verbindingen gemaakt worden tussen activiteiten in de workflow. Zo ontstaat een ‘standaard workflow’ waarlangs aanmeldingen worden afgehandeld.Sommige instellingen hanteren één ‘standaard workflow’ voor alle aanmeldingen bij de instelling. Bij andere instellingen zijn er meerdere “standaarden”, bijvoorbeeld per opleiding of cluster van opleidingen.Bij ontvangst van een aanmelding, of tijdens de afhandeling ervan, kan aanleiding ontstaan om af te wijken van ‘de standaard workflow’. De instelling past de workflow dan aan op de specifieke situatie van de aspirant-student, de workflow wordt ‘student specifiek’. Hierbij wordt nog steeds gebruik gemaakt van bovenstaande activiteiten die vervolgens “op maat” worden ingevuld voor de betreffende aspirant-student (denk aan een extra activiteit(en) of anders ingevulde activiteiten; andere typen school- en/of thuisactiviteiten, ander typen gesprekken met bijvoorbeeld andere vertegenwoordigers van de instelling, etc).
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De voorziening Afhandelen Aanmeldingen

Presentator
Presentatienotities
Toelichting procesplaat AA:Startpunt; ontvangst aanmelding van aspirant-student uit CAInstelling richt ‘standaard workflow’ in obv 5 bouwstenen; 1 standaard hele instelling, of standaard per (cluster van) opleidingBouwstenen zijn geparametriseerd: vullen met inhoud, teksten/vragen/opdrachten, instellen van deadlines, reminders, relaties tussen bouwstenen; resultaat: worflow staat klaar; Aanmelding ontvangen, eerste beoordeling, start standaard workflow met 1 druk op knop.Indien aanleiding: ‘studentspecifieke workflow’: selecteren en vullen van bouwstenenAspirant-student krijgt uitnodiging om activiteiten uit te voeren: vragen beantwoorden, opdrachten maken, afspraken inplannen etcAspirant-student heeft in zijn studentomgeving in CA een Presentatie-overzicht Aanmeldingen met overzicht van de afhandeling, wie is aan zet (aspirant-student of instelling) en wat is het resultaatInstelling beoordeelt de ontvangen informatieIndien de informatie na de standaard workflow onvolledig is start een studentspecifieke workflow.Indien informatie volledig is kan het studiekeuzeadvies worden opgesteld/afgegeven.Accepteert student dan volgt de inschrijvingManagement informatie voor de instelling om het proces te monitoren
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