
Achtergrondinformatie over aanpak en onderwerpen in BOOST IT 

 

Het realiseren van de ambitie van BOOST IT zal alleen mogelijk zijn met een geïntegreerd ICT-landschap. Om dat 

op te bouwen ontwerpen we de daarvoor benodigde onderwijsprocessen als onderdeel van het processenlandschap. 

De projecten waarmee we BOOST IT zijn begonnen kunnen als volgt worden weergegeven:  

 

 

 

Elk van de projecten levert zeker een bijdrage aan het verbeteren van ons onderwijs. Echter, omdat niet vanuit een 

integrale visie is gekeken bij het opzetten van elk van de projecten ontstaat er geen integraal werkend processen- 

of ICT-landschap. 

 

Om die reden zijn we gestart met het opstellen van een team dat werkt op grond van een Agile-aanpak, en wel 

volgens het Scaled Agile Framework (SAFE). Hierbij worden de onderwijsprocessen centraal gesteld en worden 

vanuit de Ambitie BOOST IT de toekomstige onderwijsprocessen ingericht. Schematisch kan dat als volgt worden 

weergegeven.  

 



 

 

Dat betekent dus dat de uitwerking van de Ambitie BOOST IT in de onderwijsprocessen, en vervolgens de 

architectuurkeuzes (met welke applicatie of met welke technologie de processen gaan worden gerealiseerd) 

bepalend zijn door welk (project-)team aan het werk gaat.  

De combinatie van het hebben van een ambitie voor BOOST IT en een aanpak om dit te realiseren is een 

belangrijke stap, want zoals Mandela zei: ’Visie zonder actie is dagdromen, actie zonder visie is tijdsverspilling, 

maar visie met actie kan de wereld veranderen’. 

 

In de SAFe-aanpak wordt gewerkt met een Backlog (werkvoorraad) van nog te realiseren processen. De criteria die 

wordt gehanteerd voor de ordening van de Backlog en vervolgens de keuze welk proces eerst wordt opgepakt, 

wordt in overleg met de STUURGROEP bepaald. Dit resulteert in een transparante Backlog.  

 

Agile staat voor wendbaarheid. Dat betekent dus ook dat de ordening van de Backlog kan veranderen op basis van 

ontwikkelingen in de omgeving en keuzes die worden gemaakt. Concreet betekent dit ook dat nu nog niet bekend 

is welke (bouwstenen van) processen in 2019 gerealiseerd en geïmplementeerd worden bij de academies. We 

weten wel dat er veel interactie met de gebruikers vanuit de academies zal zijn; zo zorgen we ervoor dat er alleen 

procesbouwstenen gerealiseerd worden die waarde toevoegen voor de academies.  

 

Om die reden moeten we dit programmacontract zien als een beginstand, als een beste inschatting van de 

werkverdeling over de projecten op het moment van opmaken.  

 

Programmadoelstellingen 

Eind 2019… 

1. Hebben we als Avans ‘de basis op orde’ op het gebied van digitale onderwijsondersteuning, met andere 

woorden staat de basis stevig om verbeteringen wendbaar, snel en beheerst door te voeren. 

2. Werken we Avans-breed aan de standaardisering van processen ten behoeve van flexibilisering van het 

onderwijs. 



3. Realiseren we met 4 á 5 Agile teams in iteraties van 2 á 3 weken processtappen (modules) die worden 

geïmplementeerd bij de academies.  

4. Biedt de procesarchitectuur BOOST IT de basis voor de aansluitende informatiesystemen- en technische 

architectuur voor de onderwijsprocessen. 

5. Is 70% van de academies en diensteenheden tevreden over de werkwijze van BOOST IT. 

 

Relatie tussen projecten en Agile-teams 

We zijn nu in een overgangsfase beland waarbij de lopende projecten bestaan naast de Agile teams. Op zich kan 

dit natuurlijk gewoon. Sommige activiteiten lenen zich meer om projectmatig aan te worden gepakt, andere 

activiteiten passen meer bij een Agile-aanpak. Belangrijk is dat er een goede afstemming is tussen de Agile-teams 

en de projecten daar er overlap kan ontstaan rond de vraag wie pakt wat op. Hierbij hanteren we het principe dat 

die werkzaamheden die Agile kunnen worden aangepakt, opgepakt zullen worden door de Agile-teams. Het 

programmacontract moeten we dus zien als een startsituatie voor wat betreft de verdeling van de doelstellingen en 

budgetten over de projecten en de Agile-teams. Uiteraard zal verschuiving van verantwoordelijkheden en 

budgetten steeds in nauw overleg verlopen. 

 

Vergoeding BOOST IT werkzaamheden. 

Voor een aantal projecten zoals OWL, Office 365 en Digitaal Toetsen zijn we de voorklimmersfase voorbij. Het is nu 

een kwestie van uitrollen op grond van wat we in de voorklimmersfase hebben geleerd. Dat betekent dat alle 

academies betrokken worden en veel medewerkers opgeleid gaan worden. Voor de financiële vergoeding van de 

academiemedewerkers hanteren we het principe dat werkzaamheden die puur bedoeld zijn om het eigen werk met 

de nieuwe applicaties te kunnen uitvoeren zoals opgeleid worden of de eigen basis op orde brengen niet worden 

vergoed. Daar waar academiemedewerkers werkzaamheden verrichten die in breder Avans-belang worden 

uitgevoerd, zoals medewerkers die door BOOST IT worden ingehuurd of in een pilot meedraaien of voorklimmer-

achtige werkzaamheden doen worden wel vanuit BOOST IT vergoed. 

 

Agile teams doelstellingen 

Op het gebied van Agile willen we in 2019 de volgende doelen bereiken: 

- Eind 2018 twee Agile teams in werking.  

- Eind 2019 een Agile Release Train (ordergrootte = 4 á 5 Agile teams) opgestart, waarin meerdere teams 

samenwerken, in hetzelfde ritme, aan een geïntegreerd product.  

- Alle Agile teamleden hebben de Agile/SAFe training gevolgd.  

- De teams geven de voorkeur aan deze nieuwe manier van werken.  

- De procesontwerpers werken nauw samen met de gebruikers vanuit de academies.  

- Er is een continue oplevering van producten en/of functionaliteiten vanuit de Agile teams. 

- De academies zijn positief over de resultaten die door de Agile teams worden opgeleverd.    

 

De manier waarop de Agile teams in het programma BOOST IT gaan werken, is voor de meeste medewerkers 

nieuw. En het aanleren van een nieuwe werkwijze kost altijd tijd en energie. Om deze overgang (transformatie) in 

goede banen te leiden, gaan we werken met transformatieteam. 
 
Communicatie 

In 2018 hebben we vanuit het programma de organisatie vooral verteld over BOOST IT. Vanaf komend studiejaar 

moeten we meer de dialoog op gang krijgen, verbinden en zorgen dat de ambassadeurs in de academies hun rol 

willen/kunnen pakken (intrinsieke motivatie).  

Ook is het belangrijk dat we de sense of urgency tussen de oren krijgen. Medewerkers moeten voelen dat we het 

vóór Avans is en dat het dus van ons allemaal is. Dit moeten we stimuleren en mogelijk maken. Alle communicatie 

draagt bij aan de kernwaarden van Avans: persoonlijk en betrokken. 
 
Projectdoelstellingen: 

Daarnaast kennen we per project ook doelen voor 2019 (op hoofdlijnen). 

De realisatie van de doelen is verwerkt in de rubriek “Kwalificeer en kwantificeer de impact op de gebruiker/klant”. 

 



Onderwijslogistiek1 

Doelen voor Onderwijslogistiek:  

- Implementatie Xedule bij 8 academies in studiejaar 2018/2019, start introductie Xedule bij 9 laatste 

academies in studiejaar 2019/2020  

- Drie Innovaties (docentloos roosteren - studentloos roosteren en agenderen) testen met academies, 

doorontwikkelen met leverancier en implementeren bij academies  

- Begeleiden Academies verbetering OWL ter voorbereiding 

- Onderwijslogistiek adviesplatform ontwikkelen waarop de deelnemers zorgen voor advies, begeleiding, 

deskundigheidsbevordering, beheer en de doorontwikkeling van de onderwijslogistieke voorziening. 

(Platform onderwijslogistiek) 

- Ontwerpen nieuwe toetsprocessen  en onderbrengen in Xedule (Project Toetsorganisatie). 

- Realiseren verandertraject logistieke keten 

- Uitvoeren PvA voor efficienter om te gaan met ruimte binnen Avans 

 

Digitaal toetsen 

Eind 2019: 

Wordt RemindoToets bij alle academies in 2019 gebruikt, wordt gewerkt met complexere toetsvormen, wordt het 

gebruik van eigen devices (STEP) verbreed tot het niveau van 1500 gelijktijdige gebruikers, wordt de 

toetsorganisatie voor flexibeler toetsen en is het professionaliseringsaanbod uitgebreid waardoor docenten beter en 

sneller met Remindo aan de slag kunnen 

 

Office 365 

Eind 2019… 

1. Kunnen alle medewerkers en studenten de documenten die nodig zijn voor het Onderwijs en 

Bedrijfsadministratie efficiënter beheren: 

- Intern en met het werkveld delen 

- Op een uniforme en overzichtelijke wijze opslaan 

- Op een manier die kosteneffectief en veilig is 

2. Kunnen alle medewerkers en studenten efficiënter digitaal samenwerken: 

- Intern en met het werkveld 

- Op een uniforme en overzichtelijke wijze 

- Op een manier die kosteneffectief en veilig is 

3. Hebben alle medewerkers van Avans de mogelijkheid om inzicht te krijgen in, en gebruik te maken van de 

mogelijkheden en good practices met Office 365. 
 
Resultaten 

Voor het behalen van de doelstelling met Office 365: 

1. is Xythos in december uitgefaseerd, alle documenten zijn dan verplaatst naar Sharepoint, Teams of OneDrive 

2. zijn de voorklimmers in maart en volgers in september getraind in het beheren van documenten in Office 365 

(Sharepoint, Teams of OneDrive) 

3. is Corsa in juni uitgefaseerd en gemigreerd naar een voorziening in Sharepoint. De gebruikers zijn voortijdig 

getraind 

4. is de gebruikte capaciteit op de netwerkschijven als samenwerkomgeving, in december met 30% afgenomen. 

De documenten zijn verplaatst naar Sharepoint, Teams of OneDrive 

5. is in april het proces voor het vervaardigen van content voor continu adequate training en communicatie 

geborgd. Daarmee wordt continu de verandering als gevolg van de inzet van voorzieningen uit Office 365, 

begeleid. 

6. Is in mei volledig capabel IT-beheer ingericht op de clouddienst Office 365 

7. Is in maart het plan voor de implementatie voor het onderwijs opgeleverd 

8. Wordt de Google-Suite, als voorziening in het onderwijs van Avans, vanaf september niet meer aangeboden 

9. Is in juni een plan klaar voor het uitfaseren van vervangbare systemen als SuperOffice en FormDesk 

 
1 In het programmacontract spreken we generiek over de onderliggende ‘’projecten’’; Onderwijslogistiek is echter 
al een reeds bestaand ‘’programma’’. Indien er project vermeldt staat, dan bedoelen we in dit geval het 
programma Onderwijslogistiek. 



 

Portaal 

Doelen voor Portaal in 2019: 
- hebben we een portaal dat een digitale Avans community creëert die: 
• toegang geeft tot de werkomgeving passend bij het individu 

• verbindend werkt  

• interne communicatie op alle niveaus brengt en ondersteunt (push en pull): 

o verandercommunicatie (ambitie / strategie) 

o processen- Beleidsinformatie (zenden en terugvinden) 

o projecten / werk / studeren 

o trots / ambitie / groepsgevoel (Avans community, verhalen) 

• samen leren, werken en onderzoeken bevordert en ondersteunt 

• ongeacht de achterliggende technische toepassing op een persoonlijke maar in lijn met de Avans identiteit 

informatie ontsluit  

• die informatie uit verschillende systemen op een intelligente wijze met elkaar verbindt en presenteert in 

het portaal 

• gebaseerd is op een flexibel in te richten integratielaag waarbij producten waaraan de organisatie 

behoefte heeft op een gestandaardiseerde manier worden gekoppeld aan het portaal waarbij het mogelijk 

moet zijn de presentatie te laten aansluiten op de Avans identiteit 

• aan kan blijven sluiten op nieuwe systemen en toepassingen die de gebruiker nodig heeft 

 

Identity- en Accessmanagement (IAM) 

Aan het eind van 2019:  

Heeft Avans een flexibele, AVG/GDPR compliant, omgeving waardoor Avans in staat is om op verantwoorde wijze 

om te gaan met identiteiten en met een gecontroleerde toegang tot informatie. Een ingerichte en getrainde 

beheer- en eindgebruikersorganisatie maakt hier ook onderdeel van uit. De overbodige infrastructuur en software 

wordt opgeruimd. 

 

ICTO Coach 

Aan het eind van 2019: 

hebben de ICTO Coaches een aantoonbare bijdrage geleverd aan het vergroten van het draagvlak binnen de 

academie voor de inzet van ICT in diverse onderwijsprocessen. Zij hebben docenten geïnspireerd en geholpen bij 

het didactisch verantwoord inzetten van ICT en een bijdrage geleverd aan de kennisdeling binnen de academie en 

daarbuiten. Zij zijn een serieuze gesprekspartner voor directie en de onderwijscommissie en automatisch 

aangesloten bij de onderwijsvernieuwing /-ontwikkeling. Zij kennen de ambitie van het programma BOOST IT, 

fungeren als ambassadeur en leveren een actieve bijdrage aan de scrumteams. 

 

LMS: 

In 2019  
- wordt bepaald waaraan een toekomstig LMS moet voldoen.  
- is de aanbestedingsstrategie bedacht en vastgesteld. 
- is een eventuele aanbesteding in de markt gezet. 

 

 


