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Programmaplan - Definitief
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Als we erin slagen écht goed 
georganiseerd onderwijs mogelijk te 

maken dan bieden we onze studenten 
de mogelijkheid regie te nemen over 
hun studieproces wat een bijdrage 

levert aan het verhogen van de 
studenttevredenheid en studiesucces 

en het reduceren van uitval. 



WOORD VOORAF
Het programmaplan is besproken in het HBO, het BVO, in Volgteam 
Kwaliteitsafspraken, MT Bestuursstaf en diverse andere gremia.  

Welke deskundigheid vraagt het beroepenveld over 10 jaar? En voor welke 
banen is dat dan eigenlijk? De student wil studie en privé combineren maar wat 
betekent dit voor de het onderwijs van morgen en daarna? Allemaal vragen die 
van invloed zijn op de manier hoe we onderwijs organiseren. 

We bereiden ons voor op deze toekomst waarbij het onderwijs meer 
‘persoonlijk’ en ‘flexibel’ wordt. De diversiteit in type studenten neemt toe maar 
ook de diversiteit in de manier waarop zij hun onderwijs volgen neemt toe. 
Flexibiliteit bieden in termen van inhoud, tijd, plaats, vorm en tempo van leren 
wordt steeds belangrijker. De mate waarin verschilt per opleiding, per faculteit 
en per studentengroep.
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DEEL 1: PROBLEEMANALYSE EN AMBITIE
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PROBLEEMANALYSE
Matige processen en een (te) complexe informatievoorziening die 
onvoldoende is afgestemd op de behoeftes van de student en docent.

• Studenten en docenten voelen zich slecht ondersteund. Ondersteuners 
missen erkenning. 

• Op dit moment is de onderwijsondersteuning onvoldoende afgestemd en 
ingericht op het belang van de student en docent. 

• Versnipperde processen met veel variatie en onduidelijke kaders zijn niet 
goed te ondersteunen en leiden tot veel handwerk en is daarmee tijdrovend 
en foutgevoelig. 

• De gehele ondersteuning is erg complex geworden. Dit beperkt ons in de 
wens flexibel te worden. 

• We zijn onvoldoende in staat geweest de problemen in gezamenlijkheid op 
te lossen. 
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Door matige 
samenwerking blijven 

problemen te lang 
bestaan.

mist (soms):
● hulpmiddelen en informatievoorziening anno 2019
● flexibiliteit
● relatie met de praktijk

wil graag:
● vernieuwen maar kent niet 

alle mogelijkheden
● studenten die zich 

ontwikkelen tot nieuwsgierige 
professionals

mist (soms):
● tijd om alle taken te 

balanceren
● hulp bij vernieuwen
● Eén keer invoeren - 

meervoudig gebruik

wil graag:
● onderwijs van dienst zijn (met 

passende systemen en 
processen)

mist (soms):
● aandacht voor uitvoerbaarheid van beleid
● aandacht voor uniforme processen, tooling
● erkenning

wil graag:
● nieuwsgierige 

professionals
● flexibele leerroutes, 

flexibel onderwijs

mist (soms):
● mogelijkheid om in te 

spelen op de individu
● aansluiting op de 

arbeidsmarkt

wil graag:
● goed en uitdagend onderwijs
● studie en privé kunnen combineren
● betrokken en enthousiaste docent



AMBITIE PROGRAMMA  
De te bereiken uitkomsten zijn duidelijk de weg er naartoe wordt samen met 
studenten, docenten en ondersteuning bepaald.

Goed Georganiseerd Onderwijs (GGO) zorgt voor onderwijslogistieke 
processen, die eenvoudig, beter beheersbaar en klantvriendelijk zijn voor 
studenten, docenten en ondersteunende medewerkers.

Het doel van goed georganiseerd onderwijs is het leerproces van de student 
optimaal te ondersteunen en docenten te ontzorgen. De HvA biedt daartoe 
excellente ondersteuning aan studenten, docenten en ondersteunende 
medewerkers in de vorm van duidelijke afspraken, adequate processen en 
goed werkende applicaties. De studenten worden adequaat en tijdig 
geïnformeerd. Docenten weten welke leerroute en welke vakken de student 
volgt.

Goed georganiseerd onderwijs sluit aan bij de vier pijlers van de 
onderwijsvisie van de HvA: student, kennisinstelling, samenwerken en 
Amsterdam.
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Het programma heeft een vooraf gedefinieerde ambitie, maar niet een 
vastomlijnd pad daar naartoe. Met elkaar worden de projecten gedefinieerd die 
werkende weg invulling geven aan de ambitie. Het voorkomen van verdere 
versnippering vormt  hierbij het uitgangspunt.

De beste oplossingen houden rekening met de studeerbaarheid, 
doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid. 

  

“WAT ALS” in plaats van  “JE ZAL MAAR”

Je zal maar student zijn bij de 
HvA en….

Je zal maar docent zijn bij de 
HvA en….Wat als we in staat zijn om....



DEEL 2: OPDELING PROGRAMMA
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GEDEELDE AMBITIE - LOKALE VERANDERAGENDA
Een lokaal stappenplan dat past bij de situatie van de faculteit/opleiding.
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Elke opleiding of faculteit heeft een eigen situatie. Het programma Goed 
Georganiseerd Onderwijs biedt de mogelijkheid - binnen kaders - een eigen 
veranderagenda op te stellen die recht doet aan de situatie op de faculteiten en 
de urgentie. Deze lokale veranderagenda biedt de mogelijkheid tot 
experimenteren en van elkaar te leren.

Kaders voor de lokale veranderagenda zijn:

• meerwaarde van de oplossing voor student, docent en organisatie
• reeds genomen gezamenlijke besluiten
• uitvoerbaarheid en mogelijkheid tot opschaling 
• streven naar het beperken van de huidige versnippering 
• de investeringsagenda

 

  



Het resultaat is een programma 
waar ruimte is voor experimenten, 

faculteiten kunnen variëren in 
projecten en tijd met erkenning 
voor de afgesproken kaders en 

gedeelde ambitie. 
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DOELEN GOED GEORGANISEERD ONDERWIJS 
Klantvriendelijke, eenvoudige en goed beheersbare processen en informatie-
systemen voor student, docent én ondersteuner. 

DLO

“moderne flexibele digitale 
leeromgeving”

GGO draagt bij door: 
 

- duidelijke bron voor 
curriculum, geen 
dubbele invoer.

- studenten aanmeldingen  
voor onderwijs komen 
automatisch in het DLO.

- verbeterde 
informatievoorziening 
voor studenten en 
docenten.

HUISVESTING

“stemt het vastgoed af op de 
vraag om voorzieningen 

morgen en daarna.”

GGO draagt bij door: 
 

- door aanmelden 
voor onderwijs 
betere bezetting en 
benutting. 

- persoonlijk rooster 
en inzicht in gebruik 
studieruimtes.

FLEXIBILISERING

“robuust en studeerbaar 
onderwijs”

GGO draagt bij door: 
 

- het creëren van een 
sterke basis voor verdere 
flexibilisering.

- verbeterde 
informatievoorziening 
voor studenten

- minder versnippering door 
duidelijke kaders.



PROJECTEN
Samen en na afstemming met docenten, studenten en ondersteuners wordt de 
definitieve set experimenten en projecten vastgesteld in de stuurgroep.
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Procesdomein Spoor Experiment/ Project

Onderwijs-
voorbereiding

● Curriculum 
voorbereiden

● Experiment voorstel: Uitvoeringstoets tijdens 
voorbereiding

● Project: Requirements-analyse, selectie en 
implementatie van kaders, proces en 
informatievoorziening. 

● Experiment voorstel: vastleggen 
beschikbaarheid docent

● Curriculum 
vastleggen

● Project: Adequate vastlegging bronsystemen

● Curriculum 
publiceren

● Nieuwe studiegids optimale jaarplanning

Bouwstenen op weg naar Goed Georganiseerd Onderwijs met onderwijslogistieke 
processen, die eenvoudig, beter beheersbaar en klantvriendelijk zijn. 



PROJECTEN
Samen en na afstemming met docenten, studenten en ondersteuners wordt de 
definitieve set experimenten en projecten vastgesteld in de stuurgroep.
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Procesdomein Spoor Experiment/ Project

Onderwijs-
uitvoering

● Aanmelden 
onderwijs

● Project: Aanmelden onderwijs

Procesdomein Spoor Experiment/ Project

Onderwijs-
ondersteuning

● Roosteren en 
inzetplanning

● Project: Toekomstige Roostermethodiek 
Amstelcampus

● Project: Requirements Roosterapplicatie
● Project: Verwerving en implementatie 

Roosterapplicatie

● Studentinformatie
voorziening

● Persoonlijk Studentportaal (ntb)

Bouwstenen op weg naar Goed Georganiseerd Onderwijs met onderwijslogistieke 
processen, die eenvoudig, beter beheersbaar en klantvriendelijk zijn. 



DEEL 3: AANPAK, RESULTATEN EN PLANNING 
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Wij hebben een aanpak gericht op resultaat en participatie 
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INTEGRALE AANPAK
Het is de kunst om bij veranderingen in de onderwijslogistiek een integrale 
aanpak te hanteren. 

SUCCESVOL
PROJECT

BESTURING EN 
KADERS 

PROCESSEN

MENS EN 
CULTUUR

INFORMATIE
VOORZIENING

Organisaties zijn meer dan de optelsom van processen, functies, 
verantwoordelijkheden. Organisaties zijn ook (vooral) werkgemeenschappen van 
mensen die met elkaar samenwerken om iets van waarde toe te voegen. Netwerken 
van mensen die communiceren met elkaar, relaties aangaan en verbreken, beslissingen 
nemen en handelen in hun eigen belang of dat van de gemeenschap. 

Domein van 
doelgerichtheid en  
beheersbaarheid: 

analyseren, en 
doelgericht verbeterenDomein van de 

verbinding en inspiratie, 
betrokkenheid bij het 

grotere geheel, afweging 
van belangen.



AFWEGINGSKADER VOOR BESLISSINGEN 
Stuurgroep neemt besluiten met in ogenschouw de inhoud (van projecten), 
planning, bemensing, kwaliteit en budget.
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Hoofdvraag: draagt het bij aan de ambitie van het programma?
Uitgangspunt: we gaan uit van wat al eerder is afgesproken.

• Heeft het meerwaarde voor studenten, docenten en ondersteuners (in die 
volgorde)?

• Welk probleem wordt opgelost? Wat is er nodig om het passend te 
krijgen?

• Is het schaalbaar en leidt het ook tot een toekomstvaste situatie op 
langere termijn?

• Hoe is het voorstel tot stand gekomen? Zijn de juiste mensen betrokken 
geweest?

• Leidt een individuele variant van het proces en daarmee afwijking tov het 
totaal tot uitvoeringsproblemen?



1. Van en voor onderwijs: dienstbaarheid aan de student. Studenten en docenten 
krijgen een belangrijke stem op bepalende momenten in het programma en in 
de projecten. Samen werken aan Goed Georganiseerd Onderwijs leidt tot 
betere voorzieningen, gedragen oplossingen en (op termijn) een hogere 
waardering.

2. Wat moet in gezamenlijkheid en wat niet. Er wordt expliciet gemaakt of en wat 
op welk niveau gezamenlijk wordt georganiseerd.

3. Het project is af als de gebruikers tevreden zijn en beheer is ingeregeld (en dus 
niet bij oplevering van de laatste mijlpaal etc.) 

4. “Show me” en “proof me”. Via een representatieve showcase laten zien dat een 
oplossing werkt en ook meerwaarde heeft. De resultaten worden vervolgens 
snel verbreedt.

5. Kortcyclische iteraties en prototyping: we vertalen onduidelijkheid niet in een 
‘grand design’ waarbij we nog langer studeren en nog meer onderzoek doen 
maar in kortcyclische iteraties en prototypes. 

6. Regelmatig evalueren: Na 2 jaar maken we de balans op. 20

LEIDENDE PRINCIPES BIJ UITVOERING 
 



PLANNING PROGRAMMA
Samen met keyspelers op de faculteiten wordt de definitieve planning 
vastgesteld.

 

21

Januari 2019 Januari 2020 januari 2021 januari 2022

PROJECTEN

Aanmelden 
Onderwijs

     UITROL    PILOTOPSTART
Curriculum 
Voorbereiden

Roosteren

    BOUW/ IMPLEMENTATIEOPSTART
Curriculum 
Vastleggen/ 
Studiegids

IMPLEMENTATIEVERWERVING
Methodiek
Amstelcampus

     UITROL    PILOTOPSTART

C
O

N
C

E
P

T

Start-
bijeenkomst



PLANNING 
Lokale veranderagenda per faculteit afgestemd op de individuele context. 
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PROGRAMMA GOED GEORGANISEERD ONDERWIJS

Januari 2019 Januari 2020 januari 2021 januari 2022

VERANDERAGENDA FAC.

VERANDERAGENDA FAC.. 

VERANDERAGENDA FAC.. 

PILOT

UITROL

UITROL

FI
C

TI
E

F



PARTICIPATIE EN MEDEZEGGENSCHAP
Een bruisend programma met betekenisvolle participatie.

● Met, voor en door studenten en docenten: samen met studenten vanuit hun 
wensen en met docenten vanuit hun ervaringsdeskundigheid. Ieder dus vanuit 
zijn eigen rol. Zij zijn volwaardig partner in het programma. 

● Met stevige betrokkenheid van de ondersteunende medewerkers. Zij leveren 
een bijdrage vanuit hun expertise (als beleidsmakers, toeleveranciers 
deskundigheid, materiaal, behuizing, systemen, deskundigheid op 
onderwijsontwikkelingen, etc). 

● Medezeggenschap wordt meegenomen: naast hun formele rol, nemen we de 
medezeggenschap op alle niveaus in de organisatie mee in het proces en de 
stappen die we zetten. Zodat zij weten wat er in het programma gebeurt en 
hoe de participatie van medewerkers en studenten verloopt. 

De kaders voor samenwerking worden vroegtijdig uitgewerkt. Inspraak en 
besluitvorming worden verschillend belegd.  
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WAT IS HIERVOOR NODIG?
Iedereen is op de hoogte en weet wat in welke rol van hen wordt gevraagd. Zij 
voelen het eigenaarschap om bij te dragen aan het realiseren van de doelen.

• Een duidelijk en herkenbaar verhaal over het waarom en de ambities van 
het programma, dat betrokkenheid en eigenaarschap genereert bij 
studenten, docenten en ondersteuners en andere belangrijke spelers.. 

• Een stevig intern communicatietraject, zodat studenten, docenten en 
ondersteuners en andere spelers weten dat het programma er is, wat de 
ambities zijn en zich uitgenodigd voelen om mee te denken en te doen om 
samen te werken aan goede resultaten. 

• Het slim organiseren van deelname door studenten, docenten en 
ondersteuners.

• Een goed geïnformeerde medezeggenschap in alle lagen van de 
organisatie, zodat zij haar adviserende en instemmende rol goed kan 
vervullen. 
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• Samen met studenten, docenten en ondersteunende medewerkers maken 
we een het  verhaal over het waarom en de ambities van het programma. 
Dit kunnen concrete ambities zijn, maar kan ook een gedeelde een koers of 
vergezicht zijn. Dit verhaal vormt ook de basis voor de verhalen over de 
deelprojecten. 

• We hebben oog voor verschillen in de organisatie en het onderwijs. Dat 
vraagt om het betrekken van studenten en medewerkers op alle niveaus. 
Dit gaan we slim organiseren.

• We koppelen regelmatig terug aan de HvA-gemeenschap waar we staan en 
wat de resultaten zijn. Dit is ook maatwerk: aan wie en hoe is afhankelijk 
van de betrokkenheid bij het onderwerp. 

• De communicatiestijl sluit aan bij de gewenste verandering. Practice what 
you preach. Deelnemende studenten en docenten communiceren vooral 
ook zelf met hun achterban (via de implementatieteams per faculteit)
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DE COMMUNICATIEAANPAK IN GROTE LIJNEN
Nader uit te werken in een plan voor (verander)communicatie.
 



DEEL 4: PROGRAMMA INRICHTING

26

Wij hebben een adequate organisatie met aandacht voor structuur, 
bemensing en rollen, activiteiten, investering en risico’s.



Afstemming

OPDELING PROGRAMMA
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Opdrachtgever CvB/CBO : Huib de Jong
Decaan -  Ramon Puras
Dir.BV - Freek Rebel
Student - Carlo Vonk
Onderwijsraad - Harry Zengerink
Dienst Directeur - Chris Schut
Beleidsdirectie - ntb 

HvA studenten, docenten, CMR en 
ondersteuning op expertise basis. 
Hoogwaardige afstemming vroegtijdig 
en transparant.

Opdrachtgever

Stuurgroep

Programma
manager/team

Workshops, Lab, 
atelier etc.

Programmamanager: Walter Groen 

Team Business 
architectuur

Team Verander/ 
communicatie 

Programmateam
Co-pilot: Michiel Feij
Ondersteuning - Sonja Wessels
Hoofd Onderwijsbureau - ntb
Opleidingsmanager - ntb
Onderwijs - Veronica Bruijns
Projectleiders - ntb 

Team business architectuur
ICT en Onderwijs - Annet Zwaagstra
Rooster-informatiemanagement - ntb
ICT en Onderwijs - Paul den Hertog
ICT en Onderwijs - Obe van der Klei

Team verander/ communicatie
Strategie  - Katja Grevers
Communicatie uitvoering - ntb
Studentparticipatie - Carlo Vonk 

Project IIIProject IIProject I

Implementatieteam fac A

Implementatieteam fac B

Implementatieteam fac C

Adviesgroep
implementatie



ROL STUURGROEP 
De stuurgroep op niveau van het programma kent een brede 
vertegenwoordiging en wordt voorgezeten door de opdrachtgever, de voorzitter 
van het CvB. De stuurgroep komt periodiek bij elkaar. 

De stuurgroep:
• bewaakt de ambities van het programma en de samenhang van van de 

projecten
• houdt zicht op hoe een voorstel tot stand is gekomen. 
• stuurt op de investeringsparagraaf
• houdt zicht op de voortgang van programma (of project)
• speelt een rol als ambassadeur binnen de HvA, faculteit of dienst
• stafdirecteuren worden betrokken op relevante onderdelen.
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ROL PROGRAMMATEAM
Houdt regie op samenhang van programma en uitvoering. 

Het programmateam is professioneel maar niet perse groot. Een kleine groep 
HvA-ers (aangevuld met externen om ontbrekende expertise in te vullen) groeit 
in het programma.

Het programmateam:
• Planvorming  (haalbaarheidsonderzoeken, scenario’s)
• Ondersteunen en coördineren uitvoering projecten  
• Organiseren afstemming op de verschillende niveaus binnen de HvA 
• Sturen op programmadoelen 
• Sturen op samenhang 
• Helpen (en toezien) op kwalitatief goede participatie in de projecten 
• Rapporteren over voortgang van projecten op richtinggevend niveau
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ROL AFSTEMMING
Werkende weg vinden we samen uit wat Goed Georganiseerd Onderwijs 
voor ons betekent.  
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De afstemming met studenten, docenten en ondersteuners (CMR) vindt plaats 
in ateliers, workshop, labs etc. De vorm en samenstelling van de groep 
verschilt al naar gelang het onderwerp. Uitgangspunten:

• Bruisend: energiek, krachtig, over één onderwerp en zo kort mogelijk 
• Duidelijke kaders: onderscheid tussen meningsvorming en besluitvorming
• Professioneel: goed georganiseerd en voorbereid
• Multidisciplinair: verschillende groepen met elkaar
• Vroegtijdig: zodat er ook echt betekenis advies gegeven kan worden
• Transparant: alle informatie (en complexiteit) komt op tafel

In de adviesgroep implementatie zitten alle facultaire implementatiemanagers. 
Implementatie producten afkomstig uit projecten worden in dat gremium 
besproken en getoetst op haalbaarheid.  



ROL STUDENTPARTICIPATIE
Studenten worden op verschillende niveaus en plekken ingezet.
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< 10 studenten***

*) In dienst (0,3 fte).
**) In dienst (0,3 fte)
***) Payrol (0-urencontract) 

Actief (richtinggevend):
● Stuurgroeplid
● Coördineren 

studentenparticipatie
● Sturende rol in 

programma

Actief (uitvoerend):
● Rol in programma
● Rol in projecten

Betrokken bij de 
afstemming: actief in 
Lab’s, workshops  en 
ateliers

1 student*

 3-5 studenten**



INVESTERINGSAGENDA 
Financiering komt vanuit de kwaliteitsgelden en vanuit de grootschalige 
implementaties van IV vanuit regiegroep ICT.

• Er wordt toegewerkt naar een geoormerkt programmabudget op 
programmaniveau. 

• Projectbegrotingen en project uitputting worden verantwoord aan regiegroep 
ICT en beleidsstaf.  

• De programmakosten in 2019 worden gedekt door “Passende Onderwijs 
Voorzieningen”.

• Er is een vervangingsbudget voor collega’s die gemiddeld 1 dag per week 
of meer voor het programma. 

• In de kaderbrief - voorjaar 2019 - wordt de budgettering nader uitgewerkt. 
• Op niveau van de uit te voeren projecten/experimenten wordt inzichtelijk 

gemaakt wat de benodigde investering is en (waar mogelijk) hoe de 
business case eruit ziet. 
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BUDGETTERING (2019)
Brede inbreng vanuit onderwijs, bestuursstaf en diensten.
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BUDGETTERING 
Globale budgettering voor het complete programma (in 2019).
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RISICO’S
Welke risico’s zien we initieel die een succesvol programma in de weg staan? 

1. Afwachtende houding tav programma kan haalbaarheid beïnvloeden.  
➢ Maatregel: zorgen dat het gaat bruisen. Beste mensen verzamelen en ook 

richten op realiseren van eerste resultaten. 

2. Ondanks afspraken geen commitment. Als gevolg hiervan gebrekkige 
implementatie.   
➢ Maatregel: belang van student staat voorop. Programma stuurt op 

gezamenlijkheid en heldere keuzes waar nodig! Met inbreng vanuit HvA 
betrokkenen en vastgesteld in de lijn
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BIJLAGE A: KWARTIERMAKEN UITGEWERKT
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Feb Mrt

7. Budgettering

6. Verander- en 
communicatiestrategie

1. Opzet Stuurgroep

2. Opzet Klankbordgroep

3. Organisatie en aanpak

4. Werving studenten

5. Mobilisatie/ onboarding
consultatie HvA organisatie

PID project 1

Apr

PID project 2

PID project x
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Dec Jan

Kwartiermaken uitvoering

PLANNING KWARTIERMAKEN
De tien werkpakketten zijn beschreven. Het kwartiermaken eindigt met de HvA 
brede startbijeenkomst begin april 2019.

Met elkaar het 
gedeelde 

beeld van de 
opdracht 
bepalen



ACTIVITEITEN KWARTIERMAKEN    
Januari - Maart 2019

Kwartiermaken (december 2018 - maart 2019)
• Tijdelijk programmateam (medewerkers en samenwerking) - gereed
• Uitwerken contouren programmaplan - gereed
• Input ophalen op contouren programmaplan - loopt
• Voorlopige bezetting Stuurgroep, eerste bijeenkomst - februari
• Participatie fundament verstevigen/ startbijeenkomst - april
• Budgettaire kaders uitwerken - maart

Opstarten eerste projecten
• Initiatie Aanmelden onderwijs oa projectleiding, plan etc. - februari
• Initiatie Curriculum Voorbereiding projectleiding, plan etc. - februari/maart
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Parallel: kennismaken stakeholders, bemensen programmateam, inventarisatie 
bestaande procedures en afspraken, structuren, middelen, beschikbare 
capaciteit, best-practices etc. 



HVA BREDE STARTBIJEENKOMST
Met elkaar het gedeelde beeld van de opdracht bepalen.

Delen informatie over programma. Samen vaststellen van 
gedeeld beeld van de opdracht. 
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Wanneer: 

Wat: 

Waarom:

Wie:

Hoe
  

Eerste helft april 2019

HvA brede bijeenkomst, bij wijze van start van het project. 

Voor iedereen die wil. Gestreefd wordt naar een goede 
afvaardiging van studenten, docenten, ondersteuning en 
medezeggenschap.

Inbreng van de deelnemers is hierbij cruciaal en wordt 
ondersteund door de foto’s/ omgevingsanalyse per 
faculteit.  



BIJLAGE B: UITWERKING PROJECTEN 
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PROJECT: AANMELDEN VOOR ONDERWIJS
Vertrekpunt en belangrijk voor ambities HvA.
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Aanmelden voor onderwijs is één van de centrale elementen in de ambities van 
het programma en is randvoorwaardelijk voor het realiseren van de HvA 
ambities ten aanzien van flexibilisering en personalisering. 

Om aanmelden voor onderwijs mogelijk te maken moet het nodige gebeuren. 
Het programma coördineert de verbeteractiviteiten en functioneert als de 
paraplu voor alle projecten op dit gebied. Ervaringen en best-practices binnen 
én buiten de HvA worden hierbij meegenomen. 

De eigenheid van de opleiding of faculteit blijft in beeld. Het beperken van 
proces- en systeemvarianten op niveau van een opleiding of faculteit is geen 
doel op zich maar biedt meerwaarde als het leidt tot een wendbaardere 
informatievoorziening en daarmee hoger klantwaarde voor de student.
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Aanmelden 
voor 

onderwijs

Curriculum 
vastleggen

Persoonlijke 
informatie 

(leerroute en 
rooster)

Student
gerichte 

begeleiding

Betere 
roostering 
en zaal-
planning

Curriculum  
voor-

bereiden

“randvoorwaarden” “enabler”

PROJECT: AANMELDEN VOOR ONDERWIJS
De onderlinge samenhang   

Curriculum 
publiceren



PROJECT: CURRICULUM VOORBEREIDEN

43

Dit project start met een onderzoek naar de knelpunten en ambities. De 
uitkomsten worden vertaald naar requirements op basis waarvan onderzocht 
wat de oplossing is. Dit gaat over passende systeemondersteuning maar vooral 
over onderwijs. Waar is het noodzakelijk om gezamenlijke afspraken over te 
maken maar ook wat is des faculteits of van de opleiding.  

Samen met opleidingsmanagers, docenten en ondersteuning wordt gezocht 
naar een optimale oplossing van het proces van het vaststellen en uitvragen 
van het onderwijsprogramma. Het beoogde resultaat is een vereenvoudigd 
proces (met grip) dat optimaal gebruik maakt van de kennis van de 
stakeholders in de organisatie. 

  


