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Doel voor vandaag

• Meenemen in de overwegingen van Aventus voor OSIRIS

– Langetermijnsdoelen Aventus

• Meenemen in wat wij zijn tegengekomen tijdens de implementatie van OSIRIS:

– Onderwijs van nu in een systeem van de toekomst – hoe werk je binnen een MBO met star onderwijs in een 

flexibel systeem?



Programma vandaag

• Even voorstellen + spelregels

• Wie zijn jullie?

• Ambities van Aventus voor een flexibel MBO

– OSIRIS als middel: 

• Regie van de student + flexibilsering

• Reageren op landelijke gebeurtenissen

• Wat zouden wij willen?

• En dan.. De implementatie  

• Klaarmaken studentenadministratie

• Lessen en tips

• Afsluiting



Waar komen jullie vandaan?

• https://www.menti.com/8nd1uwpjch

https://www.menti.com/8nd1uwpjch


Ambities van Aventus voor een flexibel MBO

• “Jouw route voor maximale groei” 

– Strategische pijler

– Flexibel versnellen, verbreden en verdiepen

• Zowel formatief als summatief inspelen op trends binnen en buiten het werkveld

• Student in controle over studietempo: aanbodgericht onderwijs

• Voorbeeld: Centrale examinering

– Studenten schreven (waar het kon) zelf in!



De situatie rond maart 2020

• Studentadministratie verdeelt in inschrijving en examinering

• Eduarte als SIS

• Bouwen van summatieve resultaatstructuren bij STA-E

– Interpretatie van het onderwijs voor het systeem

• Versnellen en vertragen in de vorm van cohortwisselingen – STA-E als uitvoerder, niet als facilitator

• ‘U vraagt, wij draaien’ → wat moet de positie van de studentenadministratie zijn binnen een 

organisatie?



Als jij nu student was, wat zou je dan het liefste willen?

Studeren op mijn eigen tempo: 

bijvoorbeeld meer onderdelen tegelijk 

afronden, bij dezelfde BPV

Studeren in mijn eigen combinatie: 

onderdelen volgen van verschillende 

opleidingen, daarna kies ik voor een 

hoofdrichting

Studeren op mijn eigen plek: wat ik kan 

online volgen, en alleen voor het 

hoognodige naar school komen

‘Traditioneel’ studeren: gewoon een 

vast programma, wat binnen een 

bepaalde tijd af moet zijn



En dan… de implementatie!

• OSIRIS als middel: 

– Studenten inschrijven op hun onderwijs

• Centrale examinering en verder

– Docenten voeren eigen cijfers in 

– Door middel van OSIRIS Zaak makkelijker keuzedelen uitkiezen

• Maar… aan grondslag ligt het bouwen

– Huidige onderwijs is geschreven om in Eduarte terecht gekomen

– Dus: star onderwijs in een flexibel systeem

• Kwaliteit van de data

– Ook de cijfers uit Eduarte waren ‘star’ 



Klaarmaken van de studentenadministratie

• Begonnen met inventariseren van wat er allemaal moest worden gebouwd

– Alle examenprogramma’s

– Criteria omzetten

• Daarnaast inventarisatie van de gevolgen van die bouw op de resultaten

– Berekening van eindresultaat op een niveau hoger

– OSIRIS toonde resultaten nét iets anders – niet fout, maar anders

• Implementatie van OSIRIS Zaak: Keuzedelen kiezen

– Opeens werd dit een planningsoefening

– Samenwerking SOL

• Diplomeren



En toen… Live!

• Herstelwerkzaamheden op de conversie

– 10 meest voorkomende fouten… en nog veel meer

• Centrale examinering:

– Conversie vertaalde 1 onderwijsproduct naar minimaal 12 cursussen in OSIRIS

– Resultaat: implementatie OnTrac voor inschrijving

– Meer handwerk in het verwerken van resultaten



Uitdagingen

• Conversie gaat maar zo ver, grote hoeveelheid handwerk na conversie

• Centrale examinering

• Invoeren van resultaten door docenten

• Synchronisatie planning en examenprogramma’s voor keuzedelen



Afsluiting

• Wat hebben wij geleerd?

– Renate

– Fenna

• Wat hebben jullie geleerd?

– Laat het weten in de chat!

• Napraten?

– Mail ons!

– fenna.van.engelen@omix.nl

– r.uiterweerd@aventus.nl

mailto:fenna.van.engelen@omix.nl
mailto:r.uiterweerd@aventus.nl
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