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Voorstellen 

Rutger Tuller – projectleider invoering CAMBO

Projectleider ICT

Suzan Nijhuis – projectmedewerker invoering CAMBO

Team Bedrijfsvoering Studentenadministratie –
inrichting processen en systemen

SIS bij ROC van Twente is Peoplesoft Campus Solutions 
(Oracle) en werken nauw samen met ROC Noorderpoort 
en Rijn IJssel (DEUG).



Aansluiten CAMBO – 2 projecten

Project 1: DEUG-CA (extern)
• Samen met Rijn IJssel, Noorderpoort en samenwerkingspartners 

Epicenter en CY2 BRD opgesteld en functionaliteit laten bouwen in 
opdracht van Oracle.

• Start: 21 september 2020

• Live: 23 augustus 2021

Project 2: ROCvT aansluiten CAMBO (intern)
• Projectgroep binnen ROC van Twente

• Start: 16 maart 2021 (officieel) 

• Live: 1 oktober 2021



Project 1: DEUG-CA
• Aan de hand van PvE Centraal Aanmelden gezamenlijk 

BRD opgesteld
• Veel aandacht voor bestaande processen (verwijderde 

studenten) en verdere routing bij de ROC’s
• Zoveel mogelijk automatisch verwerken van 

aanmeldingen en afmeldingen (positieve, unieke match)

• Gezamenlijk opstellen van testscenarios

• Gezamenlijke testperiode

• Snel schakelen met leverancier = snelle oplossing

• Iedere instelling kiest eigen datum van invoering



Project 2: ROC van Twente 
aansluiten op CAMBO
• Aanmelden: Website > CAMBO > Peoplesoft

• Datum live : 1-10-2021

• Wie meldt zich aan via CAMBO?
• Beroepsonderwijs ROC van Twente, m.u.v.:

• Studenten die zich aanmelden vanuit 
samenwerkingsverbanden

• Studenten die in het kader van LLO een opleiding volgen bij 
ROC van Twente (o.a. ODT)

• VAVO Lyceum van Twente werkt niet met CAMBO



Samenstelling (interne) projectgroep
• 1 projectleider dienst Educatie Technologie & ICT
• 2 medewerkers team Bedrijfsvoering Studentenadministratie

- bewaken processen en beschrijven proces/handleiding
- bewaken planning releases en functionele inrichting PS
- deelname project DEUG-CA

• 2 medewerkers dienst Marketing & Communicatie
- aanpassingen (teksten) website a.g.v. centraal aanmelden
- beheer en invoer UUID’s in opleidingendatabase

• 1 medewerker dienst Onderwijs & Kwaliteit
- bewaken uitwerking op instroombeleid



Verloop van project
• Besluitvorming

• Bepalen wie wel/niet mee doet
• Datum live-gang
• Inrichten Peoplesoft apart traject

• Voorbereiden aanpassingen
• Communicatie
• Website (aanmeldlink (UUID uit RIO, locatiekeuze) & 

instructie) 
• Werkwijze STIPT (loket voor vragen) 
• Integratie CA en Peoplesoft (en aanpassingen Peoplesoft)

• Testen

• Live: omschakelen website



Na live-gang
Waar lopen we tegen aan. Hoe doen jullie dat?

• Tip: wees verdacht op meer aanmeldingssites dan de 
algemene ROC/AOC pagina

• Vragen die we niet meer kunnen stellen nu via Intergrip
• Studiekeuzeadviesgesprek
• Ondersteuningsbehoefte

• Aanmeldingen door entree-studenten
• Aanmeldingen met DigiD vaak een drempel
• Tussenpersoon meldt student aan
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