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1. Voorstellen
2. Wat is de MORA?
3. Waarom een MORA?
4. MORA wie hoe waar?
5. MORA & ontwikkelingen



Voorstellen
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Rob Vos

MBO Digitaal

Netwerken:
Informatiemanagement
Route21 - MORA
Onderwijslogistiek
Examinering en Digitalisering



Wat is de MORA?
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Referentiearchitectuur voor het MBO
Samenwerking tussen MBO’s
Basis voor eigen architectuur

Verbinding met maatschappij, 
bedrijfsleven en regio

Marketing

Organiseren participatie in ontwikkeling 
en uitvoering onderwijs

Onderzoeken behoefte arbeidsmarkt

Instroom

Informeren en werven

Aanmelden (incl. doorstroom)

Intake en plaatsen

Inschrijven

Strategie, beleid en sturing

Visie bepalen, strategisch plannen en 
prognosticeren Verander- en verbeter managementBorgen (onderwijs)kwaliteit en 

wetgevingRapporteren en evalueren

Onderzoek

Ontwikkelen practoraat

Uitvoeren onderzoek

Onderwijs innoveren

Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen

Teamplan opstellen, uitvoeren en 
verantwoorden

Prognosticeren mensen- en middelen 
behoefte

Professionele en inhoudelijke ontwikkeling 
teamleden

Onderwijs ontwikkelen

Vertalen onderwijsvisie naar 
onderwijsaanbod

Ontwikkelen en voorbereiden 
onderwijs

Bepalen benodigde inzet van mensen 
en middelen Vaststellen en uitwerken examinering

Onderwijs uitvoeren

Uitvoeren leertaken en praktijk 
ervaren

Analyseren en beoordelen 
leerresultatenVerzorgen onderwijs

Student begeleiden

Bepalen leerroute Begeleiden en monitoren voortgang Matchen student en BPV plaats Ondersteunen

Onderwijs ondersteunen

Verwerven en onderhouden BPV 
plaatsen Plannen en roosteren Onderwijs en studenten 

administreren
Aan- en afwezigheid registreren 

en analyseren

Bedrijfsvoering

Human Resource 
Management Facility en ICT Management Informatie- en 

datamanagement Financieel Management Inkoop en 
contractmanagement Communicatie Juridische ondersteuning

Uitstroom

Uitschrijven

Alumni beheren

Informatieuitwisseling en 
verantwoording

Uitwisselen gegevens 
met derden Extern verantwoorden

Examineren en diplomeren

ExaminerenDiplomeren en certificeren

ArchiMedes 07-03-2022 00:58:36 CET



Wat is de MORA
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MORA geeft inzicht in:

• Processen
• Informatie
• Systemen/Applicaties
• Samenhang hiertussen

Verbinding met maatschappij, 
bedrijfsleven en regio

Marketing

Organiseren participatie in ontwikkeling 
en uitvoering onderwijs

Onderzoeken behoefte arbeidsmarkt

Instroom

Informeren en werven

Aanmelden (incl. doorstroom)

Intake en plaatsen

Inschrijven

Strategie, beleid en sturing

Visie bepalen, strategisch plannen en 
prognosticeren Verander- en verbeter managementBorgen (onderwijs)kwaliteit en 

wetgevingRapporteren en evalueren

Onderzoek

Ontwikkelen practoraat

Uitvoeren onderzoek

Onderwijs innoveren

Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen

Teamplan opstellen, uitvoeren en 
verantwoorden

Prognosticeren mensen- en middelen 
behoefte

Professionele en inhoudelijke ontwikkeling 
teamleden

Onderwijs ontwikkelen

Vertalen onderwijsvisie naar 
onderwijsaanbod

Ontwikkelen en voorbereiden 
onderwijs

Bepalen benodigde inzet van mensen 
en middelen Vaststellen en uitwerken examinering

Onderwijs uitvoeren

Uitvoeren leertaken en praktijk 
ervaren

Analyseren en beoordelen 
leerresultatenVerzorgen onderwijs

Student begeleiden

Bepalen leerroute Begeleiden en monitoren voortgang Matchen student en BPV plaats Ondersteunen

Onderwijs ondersteunen

Verwerven en onderhouden BPV 
plaatsen Plannen en roosteren Onderwijs en studenten 

administreren
Aan- en afwezigheid registreren 

en analyseren

Bedrijfsvoering

Human Resource 
Management Facility en ICT Management Informatie- en 

datamanagement Financieel Management Inkoop en 
contractmanagement Communicatie Juridische ondersteuning

Uitstroom

Uitschrijven

Alumni beheren

Informatieuitwisseling en 
verantwoording

Uitwisselen gegevens 
met derden Extern verantwoorden

Examineren en diplomeren

ExaminerenDiplomeren en certificeren
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Waarom een MORA?
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MORA is een instrument

• Visualisatie
• Gemeenschappelijke taal
• Inzicht

Verbinding met maatschappij, 
bedrijfsleven en regio

Marketing

Organiseren participatie in ontwikkeling 
en uitvoering onderwijs

Onderzoeken behoefte arbeidsmarkt

Instroom

Informeren en werven

Aanmelden (incl. doorstroom)

Intake en plaatsen

Inschrijven

Strategie, beleid en sturing

Visie bepalen, strategisch plannen en 
prognosticeren Verander- en verbeter managementBorgen (onderwijs)kwaliteit en 

wetgevingRapporteren en evalueren

Onderzoek
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Teamplan opstellen, uitvoeren en 
verantwoorden

Prognosticeren mensen- en middelen 
behoefte

Professionele en inhoudelijke ontwikkeling 
teamleden

Onderwijs ontwikkelen

Vertalen onderwijsvisie naar 
onderwijsaanbod

Ontwikkelen en voorbereiden 
onderwijs

Bepalen benodigde inzet van mensen 
en middelen Vaststellen en uitwerken examinering

Onderwijs uitvoeren

Uitvoeren leertaken en praktijk 
ervaren

Analyseren en beoordelen 
leerresultatenVerzorgen onderwijs

Student begeleiden

Bepalen leerroute Begeleiden en monitoren voortgang Matchen student en BPV plaats Ondersteunen
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Verwerven en onderhouden BPV 
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Aan- en afwezigheid registreren 
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Hoe is de MORA ontstaan?

8

Hoe is de MORA ontstaan:

• Triple-A
• TPO plaat
• HORA

Verbinding met maatschappij, 
bedrijfsleven en regio

Marketing

Organiseren participatie in ontwikkeling 
en uitvoering onderwijs

Onderzoeken behoefte arbeidsmarkt

Instroom

Informeren en werven

Aanmelden (incl. doorstroom)

Intake en plaatsen

Inschrijven

Strategie, beleid en sturing

Visie bepalen, strategisch plannen en 
prognosticeren Verander- en verbeter managementBorgen (onderwijs)kwaliteit en 

wetgevingRapporteren en evalueren

Onderzoek

Ontwikkelen practoraat

Uitvoeren onderzoek

Onderwijs innoveren

Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen

Teamplan opstellen, uitvoeren en 
verantwoorden

Prognosticeren mensen- en middelen 
behoefte

Professionele en inhoudelijke ontwikkeling 
teamleden

Onderwijs ontwikkelen

Vertalen onderwijsvisie naar 
onderwijsaanbod

Ontwikkelen en voorbereiden 
onderwijs

Bepalen benodigde inzet van mensen 
en middelen Vaststellen en uitwerken examinering

Onderwijs uitvoeren

Uitvoeren leertaken en praktijk 
ervaren

Analyseren en beoordelen 
leerresultatenVerzorgen onderwijs

Student begeleiden

Bepalen leerroute Begeleiden en monitoren voortgang Matchen student en BPV plaats Ondersteunen

Onderwijs ondersteunen

Verwerven en onderhouden BPV 
plaatsen Plannen en roosteren Onderwijs en studenten 

administreren
Aan- en afwezigheid registreren 

en analyseren

Bedrijfsvoering

Human Resource 
Management Facility en ICT Management Informatie- en 

datamanagement Financieel Management Inkoop en 
contractmanagement Communicatie Juridische ondersteuning

Uitstroom

Uitschrijven

Alumni beheren

Informatieuitwisseling en 
verantwoording

Uitwisselen gegevens 
met derden Extern verantwoorden

Examineren en diplomeren

ExaminerenDiplomeren en certificeren

ArchiMedes 07-03-2022 00:58:36 CET



Wat is de MORA
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Waar vind ik de MORA:

MBO Digitaal
MORA’s eigen website
Waar draagt MORA aan bij

Verbinding met maatschappij, 
bedrijfsleven en regio

Marketing

Organiseren participatie in ontwikkeling 
en uitvoering onderwijs

Onderzoeken behoefte arbeidsmarkt

Instroom

Informeren en werven

Aanmelden (incl. doorstroom)

Intake en plaatsen

Inschrijven

Strategie, beleid en sturing

Visie bepalen, strategisch plannen en 
prognosticeren Verander- en verbeter managementBorgen (onderwijs)kwaliteit en 

wetgevingRapporteren en evalueren

Onderzoek

Ontwikkelen practoraat

Uitvoeren onderzoek

Onderwijs innoveren

Tactisch inrichten; het team organiseren en ontwikkelen

Teamplan opstellen, uitvoeren en 
verantwoorden

Prognosticeren mensen- en middelen 
behoefte

Professionele en inhoudelijke ontwikkeling 
teamleden

Onderwijs ontwikkelen

Vertalen onderwijsvisie naar 
onderwijsaanbod

Ontwikkelen en voorbereiden 
onderwijs

Bepalen benodigde inzet van mensen 
en middelen Vaststellen en uitwerken examinering

Onderwijs uitvoeren

Uitvoeren leertaken en praktijk 
ervaren

Analyseren en beoordelen 
leerresultatenVerzorgen onderwijs

Student begeleiden

Bepalen leerroute Begeleiden en monitoren voortgang Matchen student en BPV plaats Ondersteunen

Onderwijs ondersteunen

Verwerven en onderhouden BPV 
plaatsen Plannen en roosteren Onderwijs en studenten 

administreren
Aan- en afwezigheid registreren 

en analyseren

Bedrijfsvoering

Human Resource 
Management Facility en ICT Management Informatie- en 

datamanagement Financieel Management Inkoop en 
contractmanagement Communicatie Juridische ondersteuning

Uitstroom

Uitschrijven

Alumni beheren

Informatieuitwisseling en 
verantwoording

Uitwisselen gegevens 
met derden Extern verantwoorden

Examineren en diplomeren

ExaminerenDiplomeren en certificeren
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https://mbodigitaal.nl/mora/
https://mora.mbodigitaal.nl/index.php/Hoofdpagina
https://mora.mbodigitaal.nl/index.php/Waar_draagt_MORA_aan_bij

https://mbodigitaal.nl/mora/
https://mora.mbodigitaal.nl/index.php/Hoofdpagina
https://mora.mbodigitaal.nl/index.php/Waar_draagt_MORA_aan_bij


Hoe kun je de MORA inzetten
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Waar draagt de MORA aan bij?



Hoe kun je de MORA inzetten
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Hoe ziet de MORA eruit?



Hoe kun je de MORA inzetten
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Procesketens

BPV

EXAMINEREN

ONDERWIJSLOGISTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING

WERVEN EN ADMINISTREREN

ONDERWIJSUITVOERING EN BEGELEIDING

BEDRIJFSVOERING



Hoe kun je de MORA inzetten
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Informatiemodel



Hoe kun je de MORA inzetten
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Applicatieservices



MORA - Digitale transformatie

15

Ontwikkelingen:

• Meer gegevens beschikbaar
• Meer werken met informatie
• Informatie breder inzetten (Self Service, Embedded, Keten rapportage)
• Meer beslissingen nemen op basis van informatie
• Meer begeleiden m.b.v. informatie



Einde presentatie

Gebruikersdag – maandag 20 juni 2022
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