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Fusie van ID College met ROC Leiden 

Schooljaar 2016 – 2017

In januari 2017 besluit dat alle nieuwe studenten voor schooljaar 2017-2018 worden ingeschreven in 
database van ID College. 
Reden: vanaf start schooljaar 2017-2018 starten nieuwe studenten met dezelfde OER om een overstap 
naar een andere locatie en/of vervolgopleiding beter aan te sluiten.

• In database Eduarte ID College werd zgn. multi-brin toegepast ivm licentie bepaalde opleidingen van 
ROC Leiden die ID College niet had.

• Controle op ‘inschrijvingsvolgnummer’ noodzakelijk > door invoer in andere database onder brin 25MA 
van Leiden was het mogelijk dat een inschrijving bij DUO ‘overschreven’ werd. 

Een terugblik:
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Start Project EduArte conversie 2018

Fase 1: voorbereiding schooljaar 2017-2018

In de periode januari – juni 2017: 

Er zijn afspraken gemaakt over:
• Studievoortgang incl. model inrichting opleidingen resultaatstructuren
• Aan en afwezigheid inclusief EduArte onderwijs studenten
• BPV- matching
• Begeleiding
• Logistiek, keuzedelen, examenlogistiek, roostering in overgangsjaar 2017-2018

In deze periode is al aan het onderwijs gevraagd om docenten/teamleiders vrij te maken voor deelname in 
een werkgroep (periode september 2017 – maart 2018).
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Fase 2: beschrijving processen – voorbereiding inrichting 

Schooljaar 2017 – 2018

2 EduArte-systemen: 
Op de locaties van oud ROC Leiden werd in 2 EduArte – systemen (1e jaars / oudere jaars) gewerkt, 
niet alleen voor de administratie maar ook voor alle docenten/begeleiders. 
Tevens een multi-brin in het Eduarte van ID College.
Afspraken over inschrijvingsvolgnummers en continue controle daarop!

Beschrijving processen:
Dit schooljaar is gebruikt om alle (administratieve) processen opnieuw te beschrijven om zo te komen tot 
harmonisatie van de processen, met input van ‘beide’ instellingen.
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Schooljaar 2017 – 2018

Start werkgroepen:
Instroom, BPV, Examinering, Onderwijsontwerp, Plannen & roosteren, Onderwijsdeelname, 
Onderwijsuitvoering, Begeleiden. 

Samenstelling werkgroep vanuit: onderwijs- en studentadministratie, stafdienst, onderwijs, functioneel 
beheer, begeleiding.

Elke werkgroep heeft 4-5 bijeenkomsten waarbij het gehele proces is doorlopen, indien van toepassing, 
de schermen en tabellen in Eduarte zijn doorgenomen, de benodigde output / rapportages zijn 
vastgesteld, etc.

Output: procesplaat / handboek / werkinstructies tbv inrichting nieuwe EduArte (per 1-8-2018)
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Fase 3: conversie / inrichting EduArte

Conversie: 

Om pratische redenen is gekozen om de database van ID College als ‘’basis’ te gebruiken, daaraan 
toegevoegd is de data van ROC Leiden. 

Afspraken over ‘dubbele’ studenten (> 40.000) 
Afspraken over nieuwe coderingen (o.a. groepscodering)
Afspraken over debiteur- en studentnummers
Afspraken over ‘dubbele’ werkgevers
Was-wordt tabellen 
Afspraken over afsluiten inschrijvingen/bpv’s/groepen in database ROC Leiden
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Fase 4: aanbesteding nieuw SIS
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