
Welkom bij het webinar

“SIS van opleidingsroute 
naar Studentroute”

We starten om 12.00 uur



Programma

12.00 Welkom 
Marcel Penners, HAN, SIG Onderwijslogistiek, VP zone Flexibilisering

12.00-12.10 Introductie + terugblik op de opbrengsten van de SIS-dag
door Lucie Lolkema – HU

12.10-12.25 De vertaling van het AVANS onderwijsmodel naar een maatwerk-omgeving

door Felix Kuijpers – Programmamanager Digitalisering O&O - Avans

12.25-12.40 De vertaling van het wetsvoorstel leeruitkomsten naar functionaliteit voor SIS
door Anja Imhof-van Rossum en Linda Lieferink – Hogeschool Utrecht

12.40-12.55 Eindreflectie op de ontwikkelingen vanuit HOSA en forecast
door Menno Scheers – Lead architect SURF ( HOSA)

12.55-13.00 Stellingen Mentimeter en Afsluiting





SIS Themadag 19 april 2022
Zone Flexibilisering

Felix Kuijpers
Programmamanager Digitalisering 
Onderwijs en Onderzoek

Avans Hogeschool: 

de vertaling van het 
eigen onderwijsmodel 
naar een maatwerk-
omgeving 



Ambitie2025
Wendbaar & veerkrachtig
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Vertaling Ambitie 2025 naar Onderwijsmodel



• 25% van het curriculum is vrij
• Module eenheden van 15 EC of veelvoud daarvan
• Persoonlijke leerroute, maar niet individueel 
• We hechten aan het belang van samenwerken

Flexibel kiezen wordt mogelijk als we onze 
opleidingen meer op dezelfde manier gaan 
organiseren en achterliggende processen 
afstemmen. 

Het onderwijsmodel geeft hier een kader voor. 

Onderwijsmodel



Nieuwe versie V4E

Het Value4Education model van Avans waarin alle 
(onderwijs)processen zijn gevat
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Bij de implementie van Ambitie 2025 maken we gebruik van onderstaand 
model

Ambitie 
2025

Onderwijs-
model/PVB/

beleid

Processen

TechnologieMensen

Implementatie Ontwikkelen en inrichten
van ondersteunende applicaties

Aanleren van processen
en gebruik applicaties

Ontwerpen en 
beschrijven processen

OM JE ONDERWIJS TE KUNNEN 
FLEXIBILISEREN ZULLEN JE 

PROCESSEN, ORGANISATIE EN 
TECHNOLOGIE MOETEN 

STANDAARDISEREN



Van aanbod gestuurd

Naar vraag gestuurd

VAN AANBOD NAAR VRAAG
DENKEN VANUIT STUDENT(JOURNEY) EN PROCESSEN IS ESSENTIEEL



KIEZEN 
VOOR 
AGILE 
AANPAK



WERKEN 
ONDER 
ARCHITECTUUR



EIGEN SOFTWARE DEVELOPMENT



FLEXIBILITEIT IS NOODZAKELIJK

De flexibiliteit en snel kunnen voldoen aan de vraag uit de organisatie waar Avans op in heeft 
gezet is niet mogelijk met alleen externe applicaties:

• Moeilijk informatie te ontsluiten dan wel weg te schrijven

• Leveranciers bouwen op basis van grootste gemene deler, moeilijk om aan individuele eisen tegemoet 
te komen.

• Niet gebaseerd op Value4Education - procesdenken

• Eenvoudige structuren ‘mappen’ op complexe structuren (van de externe applicaties) maakt de 
eenvoudige structuur complex 

• Laag tempo van innovatie

• Het organiseren van multidisciplinaire flexibele onderwijsactiviteiten is met alleen externe 
applicaties voor de ondersteunende ICT systemen tijdrovend en inefficiënt en kent risico’s 
met betrekking tot de privacy



Sneller leveren van werkende digitale producten 

• Avans heeft gekozen voor software-ontwikkeling m.b.v. microservices op basis van Mendix

• Gartner verwacht dat over twee jaar meer dan de helft van de grote organisaties microservices 
gebruikt om applicaties te ontwikkelen. Forrester onderschrijft de leidende positie van Mendix.

• Lange termijn visie SURF CSC t.a.v. onderwijsadministratie geeft aan dat modulaire opbouw en 
microservices architectuur op basis van open standaarden het beste scenario is

• Zienswijze werkgroep Surf digitale leeromgeving sluit hier op aan

• Advies Werkgroep Surf Verbetering Gebruikerservaring Digitale Leeromgeving: Kies voor een 
agile werkwijze voor continue doorontwikkeling 

• Sluit aan op Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA)

De ambities van flexibilisering en personaliseren vragen om een nieuwe 
generatie wendbare en open studentinformatiesystemen 



…..en zo kan onze student zijn curriculum samen stellen:
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Kun je een reflectie geven?

37

Vanuit: 

Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA)

FLOW: visie op onderwijslogistiek voor flexibel
onderwijs (Vrije Universiteit)
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Een paar vragen
• Wat zijn de ervaringen van het SANS-verband?

• Hoe kunnen we de verschillen tussen hogescholen 

en universiteiten vaststellen zonder daar een 

waardeoordeel aan te verbinden?

• Kunnen we nog wel over een SIS spreken?

• Hoe kunnen we processen/modules opknippen in 

logische onderdelen?

• Welke hiervan zou de instelling moeten oppakken 

en welke landelijk?
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