


Aanpak fusie
Dennis Leenman – Manager Functioneel Beheer



Iets over Yuverta
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LOCATIES



Cluster Bedrijfsvoering

5 saMBO-ICT Gebruikersdag 11 okt 2021

Werkpakketten
- DNA (leerlingen-, studenten- en cursistenadministratie)
- Facilitair
- Huisvesting
- Financiën
- ICT & IM
- Inkoop-Contract



Werkpakket ICT & IM
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Programma 
Metro
Luci Moorman - Programmamanager



Metro

Neemt iedereen mee op reis naar 
een geharmoniseerde:

- ICT-Infrastructuur
- ICT-organisatie
- Applicatielandschap
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Metro
Programma organisatie:

- Stuurgroep
- Programmateam
- Werkgroepen
- Reizigerspanel
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Aanpak

10

- Programma biedt overkoepelende 
aanpak voor:
• Planning & sturing (o.a. metrokaart)
• Veranderstrategie
• Klantgerichtheid
• Communicatie (o.a. dienstregeling)

• Programmalijnen met projecten

saMBO-ICT Gebruikersdag 11 okt 2021



Lijn ICT-infrastructuur

Lijn ICT-infra diensten

Lijn ICT-organisatie

Lijn Applicaties

Metrokaart (d.d. 27-9-2021)

Legenda
Halte (mijlpaal, project)

Station

Halte bereikt



Initiatie/voorbereiding

Roosterapplicatie harmonisatie

Subnet – Applicaties – Lijn mbo (SIS) 

Leermiddelen harmonisatie

LLO CIS applicaties harmonisatie

SIS harmonisatie

ELO harmonisatie

SIS aanbesteding

LIS harmonisatie

SIS centraal aanmelden

SIS 
tussen-
oplossing

Inkoop applicaties harmonisatie

Legenda
Halte (mijlpaal, project)

Station (Plateau)

Lijn PSA/HRM

Lijn Financieel

Lijn vmbo (LIS)

Lijn llo (CIS)

Lijn Onderwijslogistiek

Lijn Marketing & Communicatie

Planningsapplicatie harmonisatie

Lijn mbo (SIS)

Lijn Diversen

Intranet harmonisatie (fase B)

Halte bereikt

Generieke applicaties harmonisaties



SIS tussenoplossing
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Gekozen voor een tussenoplossing en een apart project voor de eindoplossing (nieuw SIS).

Huidige situatie: 3 keer Eduarte als SIS, maar afwijkende afgenomen modules.

Samenhang met andere projecten is groot, zorg dat de scope behapbaar blijft.

- Doelstelling
a) Realiseren van een oplossing waarin de bestaande SIS-en de overbruggingsperiode als één instelling 

opereren. 
b) De communicatie en gegevensverwerking met en van DUO zijn vanaf 01-08-2021 gelijkluidend op                

BRIN 01OE en Yuverta t.b.v. de bekostiging.



SIS tussenoplossing
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Projectresultaten
o Uitwisseling student- en cursistengegevens (waar nodig) vanuit 3 losse systemen naar BRON en terug via 

01OE. 
o Uitwisseling opleidingsgegevens vanuit 3 losse systemen naar RIO en terug via 01OE. 
o Administratieve verwerking studenten- en cursistengegevens. 
o Herziene controlerapportages t.b.v. operationele sturing DNA.

Voor de harmonisatie van rapportages is een losstaand project geweest. Dat gaat breder dan SIS.

Lessons learned
o Zorg voor een directe verbinding tussen leveranciers (ook DUO) op technisch vlak!
o Maak een gedetailleerd plan m.b.t. de koppelingen, met name ROD en RIO.
o Juridische checks goed vastleggen en controleren (staat er inhoudelijk ook wat men verwacht?).
o Controleer of er nieuwe licenties voor crebo’s gaan starten per 1-8 (die gaan niet automatisch over).



Vragen?
d.leenman@yuverta.nl
l.moorman@yuverta.nl
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