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1. Introductie



Toen… en 

nu…
2006 20202014



Student Journey - Traditioneel



Student Journey - Traditioneel



Oriënteren: 

Bachelor/Mastersite (1)

Op de Bachelor- en 

Mastersite van de UU kan 

een student zich oriënteren 

op zijn studiekeuze.



OSIRIS - TOELATEN

Als een student moet 

matchen, dan moet de 

student in OSIRIS een 

matchingsformulier invullen 

als onderdeel van het 

aanmeldtraject.

Gedurende de 

matchingsactiviteiten 

worden ook nog andere 

applicaties zoals Blackboard 

gebruikt.



Afstuderen

In het diplomeringstraject 

worden steeds meer 

processen gedigitaliseerd via 

OSIRIS Zaak, bijvoorbeeld het 

beoordelen van het 

eindwerkstuk. In de toekomst 

zullen mogelijk meer 

processen gedigitaliseerd 

worden, bv. het aanleveren, 

beoordelen, archiveren en 

evt. publiceren van scripties.



De arbeidsmarkt?

2006 20202014



Ontwikkelingen

1. Technologie  - beroepen veranderen – nieuwe vaardigheden studenten?

2. Een leven lang leren – blijven ontwikkelen

3. Bediening van meerdere doelgroepen in het onderwijs

-> Impact op zowel het hoger- als beroepsonderwijs



De vier Flexibele studentroutes van 

SURF:

“Het bieden van keuzes vraagt om 

flexibilisering van het onderwijs op de 

dimensies:  tempo, tijd, plaats, 

inhoud en niveau.”

……een beetje structuur



• Basis voor samenwerken en 

kennis delen.

• Goede kapstok om een plek te 

geven aan:
• Bestaande best practices;

• Nieuwe en lopende flexibiliserings-

projecten in de OSIRIS community.

Flexibele Studentroutes



Strategische agenda saMBO 2018-2022

Doelstellingen:

1. Inhoud van het onderwijs aanpassen
• Werk maken van een leven lang leren

2. Flexibilisering van het onderwijs realiseren
• Gezamenlijke regie op leermiddelen

• Elke student heeft eigen dossier 

• Onderwijslogistiek maakt flexibilisering mogelijk

3. Digitalisering van het leren faciliteren



2. Ambities & plannen



Ambitie flexibilisering:

Hoe?

- Het makkelijker maken van het erkennen van elders gevolgde cursussen 

- Plaats- en tijdsonafhankelijk leren

- Eén landelijke onderwijscatalogus

Kunnen bedienen van een veranderende behoefte van 

de doelgroep



Stand van zaken Flexibilisering Universiteit Utrecht

Middel: o.a. experiment flexstuderen/ zone Flexibilisering/ UU programma’s

Door deel te nemen aan verschillende flexibilisering pilots wil de UU:

- het begrip flexibilisering concreet te maken;

- de impact kunnen bepalen van flexibilisering op zowel beleid als IT.

In deze presentatie:

- UU initiatieven per ‘SURF’ route



Eigen tempo

Vanaf 1 september 2019 vindt er op de UU een 

pilot plaats met flexstuderen

Waarom?

- Mogelijk maken: combineren werk en/of 

topsport met een studie.

Wie?

- De universitaire lerarenopleidingen 

- De master Geographical Information 

Management and Applications.



Cursusplanner

Een student kan 

gekozen cursussen 

inplannen (ook 

mogelijk met vakken 

van andere 

opleidingen) en 

controleren of er geen 

conflicten ontstaan bij 

combinaties van 

cursussen. 



Eigen tempo 

Uitdagingen (aangepast tempo):

1. Community vorming

2. Langstudeerders

3. Onderwijslogistiek:

- Volgordelijkheid van vakken onderwijscatalogus

- Roostering

4. IT ondersteuning studenten: 24/7: “Instellingen sluiten aan op leren in de 

praktijk en bieden ‘just in time’ ondersteuning, ook na kantoortijden en in de 

vakantieperiodes”.

5. Security toegangsbeleid

6. Maatwerk (communicatie) naar studenten



Buiten de gebaande paden

- Vanuit het Versnellingsplan verkent de UU met 

de WUR en de TU/e vanaf september 2019 of 

het volgen van vakken tussen deze drie 

instellingen geoptimaliseerd kan worden

- Interdisciplinair onderwijs

- Kies op maat 

- OOAPI

- De landelijke onderwijscatalogus

Waarom?

- Vakuitwisseling mogelijk maken voor student

- Minder ‘administratieve’ last

Wie?

- UU / WUR / TU/e 



Buiten de gebaande paden

Uitdagingen:

1. Gedeelde procesafspraken instellingen: o.a. toelating

2. Voorzieningen: o.a. studenten met een functiebeperking

3. Bekostiging

4. Toegang systemen: EDU-ID?

5. Gedeelde onderwijscatalogus

6. Gedeelde cursusplanner/ curriculumplanning

7. Van roadmap naar wensen i.p.v. wensen naar roadmap

8. Erkenning van elders gevolgde cursussen en registratie hiervan

➽ Instellingen werken samen op alle aspecten van onderwijslogistiek.



Begeleiding aanvragen 

via OSIRIS Zaak

In OSIRIS Zaak kunnen 

verschillende 

onderwijsprocessen worden 

ingericht. Een voorbeeld 

hierbij is het aanvragen van 

begeleiding.



Mijn Diploma

Verkennen van gezamenlijke vrije master

Waarom?

- Student eigenaar eigen ontwikkeling

- Student weet zelf wat er nodig is om zich 

te ontwikkelen

- Combinatie met werk mogelijk maken

Wie?

- UU / WUR / TU/e

- CHARM-EU

- UU-breed-> vrije master



Mijn diploma

Uitdagingen:

1. ‘Flexibel’ examenprogramma inrichten

2. Richtlijnen voor verkrijgen van een diploma

3. Rechtsgeldigheid diploma

4. Goedkeuren examenprogramma door instelling 

5. Bekostiging: Ingeschreven bij welke instelling?

6. Valideren resultaten over instellingen heen

7. Etc.



Modulair studeren

Voorbeeld: Het UU programma Life Long Learning/ 

Pilot Open Badges 

Waarom?

- Ondersteunen van de maatschappelijke 

ontwikkeling ‘leven lang ontwikkelen’

- Naast werken ook studeren

- Sneller resultaat (na module certificaat) 

Ondersteunen van ‘Stapelbare’ resultaten

- Meerdere vormen van onderwijs ondersteunen

Wie?

- Professionals

- Bij-/nascholers

- Zij-instromers



Modulair studeren

Uitdagingen: 

1. Meerdere instroommomenten per jaar

2. Inschrijven op cursussen en/of trajecten (modules)

3. Toelating op cursussen en/of trajecten (modules)

4. Stapelen van cursussen tot één diploma 

5. Onderwijscatalogus categoriseren op meerdere manieren

6. Koppeling van verschillende cursussen tussen elkaar -> Roostering

7. Uitgifte certificaat/ badge per behaalde traject

8. Diverse betaalmogelijkheden 

➽ De student beschikt altijd en overal over alle relevante onderwijsdata.



3. CACI & Flexibele studentroutes
Samen met klanten en                 experimenteren

& 
implementeren!



Rol CACI: Enabler & partner

Instellingen in de 
OSIRIS community

maken zelf beleid, 
wij zijn een…. 

Enabler



Samenvatting ambities 
1. Eigen Tempo

✓ SURF Challenge: vertragen & versnellen:
▪ Meerdere instroommomenten,
▪ Individueel college jaar

2. Buiten de gebaande paden

✓ Onderwijs kiezen buiten (hoofd) instelling en administratieve
lasten verminderen samenwerking.

3. Mijn diploma 4. Modulaire studeren

• Gedeelde onderwijscatalogus (OOAPI initiatief)
• Gedeelde cursusplanner/ curriculumplanning
• Erkenning van elders gevolgde cursussen en registratie hiervan
• Standaardisatie integratie

?
Optimaliseren: Oriënteren, aanmelden,
Toelaten, betalen, stapelen, certificaten / 
EDU Batches.



Buiten gebaande paden: wat doen we nu….

Inschrijven 
cursussen & 

toetsen

Leren

Studievoortgang

evalueren 

Studieplannen
Oriënteren &  
aanmelden

Inschrijven
Studie 

afronden  
diplomeren

Nieuw gereedschap
student (24x 7)

1. Studenten App

2. PlanApp



PlanApp

1. Zoeken naar cursussen, minors en specialisaties

2. Het plaatsen van vakken op de shortlist (Plan later)

3. Het plannen vakken

4. Het valideren van het plan van de student
– de vereiste voorkennis

– de juiste volgorde

– studielast in een blok

– afstuderen op basis van het plan



Studieplan: Bachelor Bio-information Technology (I)



Modulair Studeren: wat doen we nu… 

✓ Inschrijven op cursus  i.p.v opleiding

✓ Webshop & Catalogus
– Online afrekenen

– Executive onderwijs

✓ Financiële afhandeling:
– Factureren werkgever of student

– Factureren per cursus en toetsinschrijving

– Mailen facturen

– Eenvoudige interface financieel (OSIRIS Debiteur)



Studentroute: Webshop

Oriënteren Inschrijven Ontvangst 
certificaat

Betalen Start cursus
Inschrijven

Toets of nieuwe 
cursus



Via provider & start cursus


