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Context

• KW1C (den Bosch) fuseert met de Leijgraaf (Veghel – Oss – Cuijk)
• Nieuw KW1C

- 18.000 studenten
- 1.500 medewerkers

• De fusie maakt een aanbesteding noodzakelijk voor 
- SIS
- LMS
- Facilitair / servicemanagementsysteem



MORA bij KW1C

• Procesarchitectuur van de MORA door RvB omarmd als standaard voor KW1C
• Basis van de MORA aangevuld met delen van de bestaande Enterprise 

Architectuur



Aanbesteding SIS
• Gebruik gemaakt van een bestaand PvE, gebaseerd op Triple A
• Procesplaat aangepast aan de MORA
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Usecases herindelen



Aanbesteding LMS

• Processen van de MORA als vertrekpunt
- Onderwijs ontwikkelen
- Verzorgen onderwijs
- Uitvoeren leertaken
- Begeleiden



Inzichtelijk maken van benodigde functionaliteiten







De MORA(AL) van dit verhaal

Het opstellen van een PvE is een bult werk…

• MORA helpt met het in kaart brengen van de te ondersteunen processen
• De link tussen processen en functionaliteiten (MORA: applicatie services) 

biedt mogelijkheden om eisen en wensen per functionaliteit goed in kaart te 
brengen

• Pleidooi voor een gemeenschappelijk traject om eisen en wensen op te stellen 
voor de verschillende applicatieservices in de MORA. 
- Dat beperkt de noodzaak van het ‘wiel uitvinden’ van elke instelling bij veel aanbestedingen
- Geeft duidelijkheid aan leveranciers over wat instellingen nodig hebben
- Goede onderwerpen voor een dergelijk gemeenschappelijk PvE: SIS, LMS
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