
Welkom bij ROC Tilburg

in Tilburg en Waalwijk



2020

RIO
ROC Tilburg

Project LCA
ROC Tilburg

vandaag

1 6 11 16 21 26 31

jan 13 - feb 28Initiatie
project

CAMBO testen feb 28 - mei 14

Productie testen mei 14 - jul 9

Inrichten 17 jan '20 Nalevering MBO 19 mrt '20 Locaties opgelost 14 sep '20

36 41

Pilot jul 10 - nov 1

Start CA ROC Tilburg
28 feb '20

DigiD CA
25 jun '20

VVA
1 sep '20



Initiatiefase project LCA

Samenstellen projectteam
Projectleider
Front-office (student service centrum)
Back-office (studentenadministratie)
Beheer opleidingsaanbod
Marketing & Communicatie (website)
Functioneel beheer

Projectplan opstellen



CAMBO testen
Website inrichten (deeplink naar cambo)

DigiD (pas beschikbaar vanaf 25-6)

Contactgegevens
E-mail verificatie
Persoonsgegevens uit BRP
Adresgegevens uit BRP
Wettelijk vertegenwoordiger (verplicht bij minderjarigen)

Opleiding
Vooropleiding via DUO
Opleidinggevens via RIO
Instroommomenten via RIO



CAMBO Website instelling



CAMBO Home pagina Home pagina met deeplink 

vanaf 
website 
instelling



CAMBO DigiD



CAMBO DigiD



CAMBO Contactgegevens



CAMBO Opleiding



CAMBO



Productie testen
Koppeling met Eduarte

Koppelpuntcode en API sleutel instellen
Veldenmapping instellen
Workflow ingericht 
- Automatische e-mail met uitvraag over behoefte aan opties

(aangepaste examinering, topsporter, hoger leerjaar, passend onderwijs)

Portal Cambo inrichten
Koppelpuntcode
Terugkeer URL’s (bij succesvol of afgebroken)

Inloggen zonder DigiD
- Telefoonnummer instelling dat gebeld moet worden
- Registratiecode die gebruikt moet worden



Productie testen
Opleidingsaanbod

Alles juist en volledig in RIO?
Afstemmen instroommoment(en) met de scholen

Aanmelding
Interesse-aanmelding of niet?
- aanmelden zonder DigiD = interesse-aanmelding. Hoe verwerken?
- aanmelden met DigiD: wat ontvang je allemaal? Identificatie met ID op school nog nodig?

Schoolmail versus privémail gebruiken
- wij gebruiken schoolmail vanaf een bepaald moment, maar privémail werd ook gebruikt

Signalen verwerken van centraal aanmelden?
- eduarte genereert diverse signalen indien van toepassing; wie gaat die verwerken?

Werkinstructies voor front-office en back-office maken



Pilot
Begin juli live met 2 scholen van ROC Tilburg
Enkele systeemtechnische ‘hobbels’ gehad
(ondertussen allemaal opgelost)

Half september nog 1 school live
Vanaf eind oktober zijn al onze scholen live

Wij zijn enthousiast!



Voordelen
Identificatie met DigiD
E-mail verificatie
Terugkoppeling status aanmelding via VVA
(naar cambo, gemeente en VO-school)
Overzicht van alle aanmeldingen voor de student zelf in CAMBO
Monitor voor dubbele inschrijvingen
(zodra deze functie beschikbaar is in het portaal van cambo)

Nadelen
Cambo is niet instellingsspecifiek te maken
(behalve voor terugkeer URL’s en telefoonnummer instelling)



Vragen?
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