
 
 

Nieuws uit de ontwikkelteams 
Wat komt eraan in release 2.50? Er zijn vele toevoegingen op het gebied van Toets- en 
examenlogistiek, BPV Matching, Workflow, de Portalen, Digitaal Leren en Lesgeven etcetera. 
 
Wat komt eraan in release 2.50? Gecombineerd met een korte vooruitblik naar de 
daaropvolgende release. 
 
Examinering en diplomering 
Op het gebied van examinering en resultaten wordt het volgende aangepast: 
- In de criteriumbank kunt u nu rekening houden met de geldigheid van generieke resultaten. 
- Het examenscherm is na diplomering via autorisatie read-only te maken voor specifieke rollen. 
Hiermee voorkomt u dat er na diplomering nog aanpassingen worden gedaan aan zaken als 
datum uitslag.  
- De stappen in het examenproces zijn preciezer autoriseerbaar. 
- In studieadviezen kunt u nu toetsen gebruiken die één niveau diep in de resultatenstructuur 
aanwezig zijn. Dit werkt nu hetzelfde als de criteriumbank. 
- Taxonomiecodes voor de generieke resultaten Engels zijn toegevoegd. De BRON uitwisseling 
wordt aangesloten in 2.51. Via de servicedesk portal houden we u op de hoogte.  
- Met ingang van 1 augustus 2016 zijn de (nieuwe) Profielen VMBO van kracht geworden. Om dit 
te ondersteunen voor het schooljaar 2017-2018 dienen er aanpassingen te komen in: 

 Taxonomie VMBO incl. aangepaste productregels 
 Uitslagbepaling VMBO 
 BRON-levering VMBO. 

De aanpassingen in de taxonomie worden, tezamen met de nieuwe elementcodetabel VO/VAVO 
in versie 2.50 uitgeleverd. Aanpassingen in de uitslagbepaling en BRON-levering worden in het 
eerste kwartaal van 2018 uitgeleverd om de examinering van 2018 correct te laten verlopen. 
 
BRON 
Op het gebied van de BRON functionaliteit zijn er, op basis van de in clientèle ontvangen wensen 
na de introductie van de nieuwe functionaliteit, vele gebruiksvriendelijkheid verbeteringen 
doorgevoerd. 
Daarnaast is er met een afvaardiging van het gebruikersoverleg gesproken over de automatische 
verwerking van teruggekoppelde gegevens uit het BRP en de database van DUO. De lijst met 
gegevens die teruggekoppeld kunnen worden, daar is bij elk item aangegeven hoe EduArte hier 
mee om moet gaan. Er zijn drie mogelijkheden: 
1. EduArte mag deze informatie blindelings aanpassen of toevoegen in de database. 
2. EduArte mag deze informatie overnemen maar moet wel een signaal geven onder beheer > 
BRON overname signalen. 
3. EduArte neemt deze gegevens niet over, maar logt dit onder beheer > BRON overname 
signalen. De gebruiker moet zelf bepalen of deze gegevens aangepast mogen worden en moet 
dit dan handmatig doen. Een voorbeeld van deze categorie is een geslachtswijziging in het BRP.  
 
Security 
U kunt nu onder beheer > webservice instellingen, per API sleutel bepalen welke webservices via 
de sleutel toegankelijk zijn.   
 



Aanmelden, intake en inschrijven 
U kunt per opleiding een wachtlijst inschakelen waar studenten op te plaatsen zijn.  
In de digitaal aanmeld wizard kunt een controlescherm inschakelen waarop de aanmelder zijn 
ingevoerde gegevens kan controleren voordat deze worden verzonden.  
Tevens kunnen in de wizard in het opleidingenscherm vrije velden getoond worden die zichtbaar 
worden afhankelijk van welke opleiding gekozen is. 
En tenslotte kunt u ook vervolg vrije velden tonen in de aanmeldwizard (en op andere plekken in 
de applicatie zoals begeleidingsformulieren). U kunt een vervolg vrije velden maken gekoppeld 
aan een checkbox vraag. Bijvoorbeeld: u stelt de vraag: Bent u een Topsporter? Indien dit met Ja 
beantwoord wordt, verschijnt er een aanvullende vraag: Heeft u een olympische status? Op deze 
manier kunt u het aantal velden beperken voor studenten die niet tot de uitzonderingsituatie 
behoren.  
 
Onderwijslogistiek (OLS) 
Vanuit de module Onderwijslogisitiek (OLS) zijn de volgende ontwikkelingen belangrijk om te 
melden.  
We hebben een tweetal grote uitbreidingen gedaan om de beheerlast te verminderen. In versie 
2.50 kunt u: 

 Keuzeregels exporteren en importeren middels de Inrichtingexport/import.  
 Keuzeregels kopiëren naar een andere opleiding en naar een ander cohort. Hierbij is ook 

een filteroptie voor productregelsoort toegevoegd om preciezer te kunnen kopiëren.  
 Paklijstverbindingen maken vanuit het ‘child’ onderwijsproduct naast de huidige 

mogelijkheid om dit vanuit de ‘parent’ te doen. 
Verder zijn er samenvoegvelden met de productregelstatus toegevoegd. Hiermee ontstaan 
mogelijkheden om in uw addenda en correspondentie te filteren op status, om bijvoorbeeld de 
status Deelnemerkeuze ingevoerd te negeren.  
 
U kunt vanaf versie 2.50 collectief addenda afdrukken en bij het afdrukken van addenda wordt 
een log bijgehouden in het verbintenissen scherm om aan te tonen dat er ook werkelijk een 
addendum afgedrukt is. Deze functionaliteit is ook beschikbaar voor klanten zonder de module 
OLS omdat het bij de module Kernregistratie hoort.  
 
BPV matching 
In versie 2.50 kunt u de volgende aanpassingen tegemoet zien.  
Een langgekoesterde wens van menig klant is uitgekomen, u kunt van het BPV dashboard (en de 
andere emailschermen) rechtstreeks naar de praktijkbegeleider en contactpersoon van het BPV 
bedrijf emailen.  
Verder zijn contactmomenten nu zichtbaar in de agenda van de medewerker waar deze aan 
toegewezen is.  Vergeet ook niet het moduledocument in de wiki te lezen. Dit is te vinden onder 
Achtergronddocumentatie en geeft een overzicht van de functionaliteit.  
 
Toets- en examenlogistiek 
Het resultateninvoerscherm van het toetsmoment is nu logisch gesorteerd op achternaam van de 
student. Als er studenten zijn die niet aan de inschrijfvoorwaarden voldoen, is nu beter zichtbaar 
waarom dat zo is. U kunt bij het afdrukken van documenten vanuit een toetsmoment nu ook één 
PDF bestand genereren om in één handeling alle brieven af te kunnen drukken.   
Het toevoegen van studenten aan een toetsmoment met een groot aantal toetsen verloopt nu op 
de achtergrond veel efficiënter, waardoor de gebruiker aanzienlijk minder lang hoeft te wachten.  
Vergeet ook niet het moduledocument in de wiki te lezen. Dit is te vinden onder 
Achtergronddocumentatie en geeft een overzicht van de functionaliteit.  
 
Workflow 
U kon al processen automatisch laten opstarten op basis van een zoekopdracht gecombineerd 
met een eventuele formule. Vanaf nu kunt u processen ook automatisch laten opstarten op basis 
van een event gecombineerd met een eventuele formule. Per event dat ontstaat wordt een 
proces gestart. De lijst met events zijn een vaste lijst die Educus in de toekomst nog kan 
uitbreiden. Een voorbeeld van een event is ‘Nieuw begeleidingsformulier voor deelnemer’. Elke 



keer dat een begeleidingsformulier voor een student wordt vastgelegd, dan wordt een 
workflowproces gestart. U kunt dit verder verfijnen door een specifiek template te kiezen op basis 
waarvan gestart mag worden. Met een formule kunt u nog verdere verfijning aanbrengen, 
bijvoorbeeld door aan te geven dat de workflow alleen gestart mag worden voor studenten die 
jonger dan 18 jaar zijn. De verschillende events worden beschreven in de volgende versie van 
het moduledocument welke u in de wiki kan vinden onder Achtergronddocumentatie.  
 
Ook voor de e-mailfunctionaliteit staan uitbreidingen op stapel: 

- De verschillende e-mailschermen zijn seperaat autoriseerbaar gemaakt (BPV dashboard, 
toetsmomentdashboard, algemene e-mailscherm, collectief e-mailen). 

- U kunt preciezer de afzender van de email weergeven: u kunt een organisatie-eenheid 
een alias naam geven om te tonen als afzender en u kunt in het template bepalen welke 
organisatie-eenheidsoort gekozen moet worden om de afzender te bepalen. 

- U kunt meerdere ontvangers selecteren. 
- U kunt een emailadres als ontvangadres intypen welke niet in EduArte bekend is. 
- Als ontvangers kunnen de mentor(en) op systeemdatum worden gekozen. 
- U kunt de emailtemplates categoriseren om daar lees-autorisatie aan te koppelen. Op 

deze manier zijn niet alle verstuurde opgeslagen e-mails meer leesbaar.  
Vergeet ook niet het moduledocument in de wiki te lezen. Dit is te vinden onder 
Achtergronddocumentatie en geeft een overzicht van de functionaliteit. 
 
Stagewijzer en opdrachten  
De docent in zijn rol als onderwijsbegeleider / stagebegeleider kan in samenspraak met de 
praktijkopleider de opdrachten die uitgezet zijn via de stagewijzer beoordelen. Oftewel, wat de 
docent nu al kan met betrekking tot het beoordelen van een opdracht die de student heeft 
ingeleverd, kan de praktijkopleider nu ook. Er kan een beoordeling worden ingevuld, een 
resultaat worden gegeven op een bij de opdracht horende toets uit de resultaatstructuur. School 
en stagebedrijf werken zo optimaal samen om stageopdrachten uit te zetten en te beoordelen. 
Om het proces van toewijzen van stagewijzers aan de juiste stagiaires nog gemakkelijker te 
maken, kan de BPV coördinator dit via EduArte collectief regelen. De mogelijk om via het Portaal 
individueel te koppelen was er uiteraard al eerder. 
 
De door de student ingediende stage uren zijn overigens vanaf deze release aan te passen, een 
veel gehoorde wens. 
 

 
 
 
 
 



Studiewijzer en opdrachten  
Van verschillende gebruikers van EduArte Digitaal Leren en Lesgeven hebben we feedback 
gekregen over de overzichten voor de docent en de student bij zijn studiewijzers en opdrachten. 
De docent wil in het studiewijzeroverzicht kunnen filteren op groep, zodat de groep of klas als 
uitgangspunt kan worden genomen bij het bekijken van de studiewijzers. 
Om dat voor elkaar te krijgen hebben we verschillende uitbreidingen gedaan, waaronder het 
uitbreiden van de filter en de kolommenkiezer. 
In het opdrachtenoverzicht hebben we de studiewijzer als kolom toegevoegd, uitgevoerd als 
hyperlink (en dus aanklikbaar) en deze kolom toegevoegd aan de kolommenkiezer. 
 

 
Vanuit de student is het mogelijk in de werklijst te zien bij welke studiewijzer een opdracht hoort 
door deze als kolom toe te voegen. Daarnaast is het nu mogelijk om een studietaak (net als 
huiswerk) af te ronden.  
 

 
 
Er is een rich text editor toegevoegd in de studiewijzer. De docent kan de teksten opmaken, 
opsommingstekens gebruiken, verdelen over de pagina. Zie hieronder een afbeelding van wat er 
mogelijk is. 
 



 
Nieuw uploadpanel in de studie / stagewijzer 
Er is een nieuw uploadpanel beschikbaar waarin de docent in één handeling materiaal kan 
uploaden, arrangeren, wijzigen en hernoemen. Zie onderstaande afbeelding. 
 

 
 
 
 
EduArte Digitaal Leren en Lesgeven: de basis van contentintegratie 
In release 2.50 hebben we de basis van het integreren van content in EduArte gerealiseerd. Als 
student kan ik de digitale content die voor mij beschikbaar is bereiken zodat ik direct vanuit het 
portaal de beschikking heb over het leermateriaal. Dit werkt via (SSO)linkjes naar het digitale 
materiaal van de content aanbieder. 
Het betreft content die op basis van de ECK-standaard beschikbaar is voor mij omdat ik het heb 
aangeschaft, of omdat het via de Entree-federatie koppeling voor mij beschikbaar is.  

 De links kunnen door de docent worden opgenomen in de studiewijzer/opdracht. 
 Als student heb ik een overzicht van de digitale content-links die voor mij beschikbaar 

zijn. Via deze links kan ik de content vanuit het portaal direct benaderen (SSO). We 
presenteren deze  middels een linkjes pagina onder Studie  Leermiddelen. 

 
EduArte Digitaal Leren en Lesgeven: de basis van online toetsen  
In de studiewijzer was het al mogelijk een taak aan te maken van het type ‘toets’. Vanaf release 
2.50 kan hieraan een online toets gekoppeld worden. Met het online toetsprogramma Quayn is 
een basisintegratie tot stand gebracht. De docent kan hierdoor een geplande toets uit Quayn 
kiezen om deze te koppelen aan een taak. 
De student kan door deze integratie direct vanuit het portaal een Toets in Quayn maken. 
 
 



EduArte Digitaal leren en Lesgeven: plagiaatcontrole met Urkund 
Als docent kan ik voortaan bij het opstellen van een opdracht aangeven dat er sprake is van 
plagiaatcontrole, zodat deze plagiaatcontrole wordt uitgevoerd als de student een opdracht 
inlevert. Tevens kan ik als student zien dat er sprake is van plagiaatcontrole. 
In de detailpagina van de opdracht wordt getoond dat er sprake is van plagiaatcontrole. 
In de uitkomst van de plagiaatcontrole tonen we vervolgens aan de docent: 

 Het percentage plagiaat 
 Een aanklikbare link naar Urkund waar het inhoudelijke resultaat ter beoordeling wordt 

getoond. 
Plagiaatcontrole is een aparte module, per organisatie eenheid te (de)activeren. 
 
Portfolio van de student 
Het portfolio van de student heeft meer mogelijkheden: 

 De lay-out is aangepast; er is minder witruimte en daardoor ontstaat een overzichtelijk 
beeld van het portfolio. 

 Export middels een ZIP bestand is mogelijk. 
 Er kan een bestand en / of link toegevoegd worden bij de categorie ‘vaardigheden’. 
 De student kan zijn pasfoto aanpassen. 

 
Workflow in de Portalen 
Een grote wens van meerdere instellingen was het hebben van een overzicht van de workflow 
activiteiten in het portaal van de medewerker / docent. Zo weet deze dat hij of zij naar EduArte 
moet gaan om de activiteiten daar op te pakken. 
De meldingen verdwijnen in het Portaal zodra ze zijn uitgevoerd. 
 
  

Het Arcus Leeuwenborgh Techniekcollege 
In Zuid-Limburg hebben de EduArte klanten Arcus College en Leeuwenborgh de handen in één 
geslagen om alle technische MBO opleidingen gezamenlijk aan te bieden vanuit een nieuwe 
organisatie: het Techniekcollege. Een dergelijk project is een omvangrijke onderneming en een 
belangrijk onderdeel daarvan is het nieuwe gebruik van EduArte. Alle opleidingen en studenten 
zijn ondergebracht in de EduArte-omgeving van het Arcus College. Dit heeft de nodige voeten in 
de aarde gehad. Daarom hebben we Frans Hoofwijk, teamleider functioneel beheer & PMI van 
Leeuwenborgh bereid gevonden achtergronden over het project te delen. 
 

 
  
Educus: Naast de aanpassingen aan jullie EduArte omgevingen zijn er natuurlijk nog een 
heleboel andere zaken waar je als afdeling informatiemanagement aan moet denken in een 
traject als deze. Kan je daar wat meer over vertellen? 
Frans Hoofwijk: In het onderhavige traject, de samenwerkingsschool Techniek hebben de 
Colleges van Bestuur tot een impactanalyse besloten, die zo compleet mogelijk de impact van de 
voorgenomen samenwerking op processen en systemen van de beide onderwijsinstellingen in 
kaart heeft gebracht. In deze analyse zijn er oplossingsrichtingen op diverse terreinen besproken 
en besloten, op grond waarvan door beide instellingen aan de implementatie ervan gewerkt kon 
worden.  



Dan moet je denken aan zaken als IT-infrastructuur, plannen en roosteren, afstemming van 
personele en financiële systemen, toegang voor studenten, managementinformatie, de 
elektronische leeromgeving en PR en communicatie. Daarbij heeft het geholpen dat op voorhand 
al de inrichtingskeuze is gemaakt om niet aan cherry-picking te doen, de informatievoorziening 
als een op elkaar aansluitend en samenhangend geheel te beschouwen en geen nieuwe 
informatievoorzieningssystematiek voor het samenwerkingscollege op te tuigen. Maar gebruik te 
maken van de informatievoorziening van één van beide instellingen, in het onderhavige geval de 
informatievoorziening van Arcus. Een van de deelprojecten voorzag erin dat de studenten van de 
techniek-opleidingen van beide instellingen nog slechts in het Studenten Informatie Systeem van 
Arcus ondergebracht zouden worden. Het laat zich raden, dat op het moment van dat besluit de 
onzekerheden die met de vernieuwingen bij BRON samenhingen (multi-BRIN en de ontbrekende 
ondersteuning van DUO daarin) voor de nodige onrust gezorgd hebben.   
 
Educus: Hoe ging de samenwerking met Educus?  
Frans Hoofwijk: Vanaf de start van het (deel)project is Educus gevraagd te participeren en 
expertise te leveren. Omdat Leeuwenborgh pas sinds januari 2016 de kernregistratie via EduArte 
uitvoert, hebben we ervoor gekozen extra expertise bij Educus in te huren om namens de 
Leeuwenborgh-organisatie input in het project te leveren. Na een wat moeizame start waarin de 
diverse partijen duidelijk aan elkaar moesten wennen, is er op enig moment een versnelling 
doorgevoerd en is er veel vordering geboekt in het samenstellen van een inrichting- en 
besluitenlijst, een conversiemappingdocument en wat dies meer zij. Na wijziging in de 
projectaansturing van de zijde van Educus is in het project de voortgang geboekt die erin 
geresulteerd heeft dat uiteindelijk medio juli 2017 de conversie met een positief resultaat is 
uitgevoerd, waardoor de studenten techniek van Leeuwenborgh in het EduArte-systeem van 
Arcus terecht gekomen zijn. Daarvoor zijn we de leverancier dank verschuldigd. Natuurlijk 
hebben we ervan kunnen profiteren dat nagenoeg gelijktijdig een soortgelijk traject in Rotterdam 
liep, waardoor Educus de opgedane expertise over en weer kon inzetten. Als er iemand in dit 
gehele traject een pluim verdient is het de consultant van Educus, die met veel verstand van 
zaken, en veel gevoel voor verhoudingen, haar werk gedaan heeft. Ik durf te stellen dat we 
zonder haar de conversie niet tot een goed einde hadden kunnen brengen. 
  
Educus: Wat heb jullie geleerd van dit traject en op basis daarvan wat zou je als advies 
meegeven aan collega’s die mogelijk in hetzelfde schuitje terecht gaan komen? 
Frans Hoofwijk:  

 Tuig een projectorganisatie op, die goed geworteld is in de organisaties. 
 Zorg voor een goede projectleider. 
 Houdt de lijnen met de leverancier kort.  
 Committeer de leverancier aan het project. 
 Zorg er voor alles voor dat je voldoende aandacht besteedt aan de fase na conversie, de 

implementatie. 
 Neem de eindgebruiker (ook al zal hij het nut niet meteen inzien en wil hij vooral niet met 

de last opgezadeld worden) op gezette tijden gedurende het project mee en bespreek 
dan vooral ook zijn taak: op welke operationele gebieden worden er welke veranderingen 
voor de actoren in het werkveld actief.  

 Tot slot zou ik nadrukkelijk overwegen de nieuwe Techniek-organisatie onder te brengen 
in een aparte EduArte-omgeving. 

 

Nieuw! Release training vanaf 2.50 
De nieuwste release van EduArte, release 2.50, die op 3 november naar productie gaat, bevat 
zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen vele nieuwe en mooie functionaliteiten. Zowel aan 
de EduArte classic kant als aan de kant van de Portalen en Digitaal Leren en Lesgeven. 
 
Vanaf nu bieden we u de mogelijkheid om vóór de uitrol van de release, in één dag een training 
over de nieuwe release te volgen. Deze training wordt verzorgd door ons Productteam. U krijgt 
uitleg over nieuwe mogelijkheden en hoe u ze kunt gebruiken en inrichten in uw organisatie. 
Uiteraard is er ook ruimte voor het stellen van vragen hierover. 



Deze training is speciaal bedoeld voor functioneel beheerders en vindt plaats in Ede in onze 
cursusruimte. 
 
U bent van ons gewend dat er releasenotes geleverd worden, waarin kort beschreven staat wat 
de nieuwe en gewijzigde mogelijkheden zijn. Deze ontvangt u uiteraard nog steeds. Deze dag is 
een interessante en waardevolle aanvulling daarop. 
 
Naar aanleiding van een eerdere aankondiging van de Release Training op de servicedesk portal 
hebben we al veel aanmeldingen ontvangen. Op basis hiervan hebben we twee dagen gepland 
voor de cursus. 
 
Data:  19 oktober 2017 
  24 oktober 2017 
Tijd:  10.00 tot 16.00 uur 
Kosten: € 100,= exclusief btw per deelnemer (inclusief lunch, koffie en thee) 
Locatie: Ede 
 

Iddink Groep 100% eigenaar van EduArte  
Hierbij kunnen wij u met gepaste trots melden dat Educus BV, onderdeel van Iddink Groep, vanaf 
8 september 2017 100% eigenaar is van het digitale leerplatform EduArte. In goed overleg met 
Topicus Onderwijs, heeft de Iddink Groep het intellectueel eigendomsrecht nu 100% in handen. 
Het aankomende jaar zullen wij gebruiken om de overdracht goed te volbrengen. 
 
Wij zijn Olav Løite en zijn team bij Topicus dankbaar voor de solide basis die zij de afgelopen 
jaren hebben gecreëerd. Olav zal samen met zijn team borgen dat de kennis van het platform 
adequaat en vakkundig wordt overgedragen aan het Iddink Groep team. Hierover zijn afspraken 
gemaakt die waarborgen dat u, onze klant, hier niets van zult merken. 
 
Wij zijn zeer content met deze 100% verwerving. Op deze manier kunnen wij onze krachten 
binnen de Iddink Groep bundelen en onze positie binnen de MBO markt verder verstevigen. Maar 
veel belangrijker nog voor u: betere oplossingen bieden.  
 
 

 

Uitbreiding ondersteuning door Servicedesk EduArte 
Vanaf 4 september heeft de Servicedesk van EduArte de dienstverlening uitgebreid. Het melden 
van problemen of vragen hoeft niet meer uitsluitend via Clientele. U kunt nu ook direct met een 
tweedelijns medewerker contact opnemen om uw vraag te bespreken. 
 
Heeft u een vraag over EduArte waarvan u niet direct weet hoe u dit moet melden? Of u wilt 
graag even telefonisch contact om een melding te bespreken? 
U kunt dan rechtstreeks een van onze specialisten spreken. Dat kan op werkdagen van 9.00 tot 
11.00 via telefoonnummer 0900-9898899. 
Bij vragen of problemen die niet direct opgelost kunnen worden, zal dan samen met u een 
melding worden gemaakt. Wij kunnen u op die manier op de hoogte houden van de oplossing. 
Clientele blijft ons systeem waarmee we u informeren over de afhandeling van meldingen, vragen 
en wensen.  
 
Uiteraard blijft het snel en direct melden van een vraag of probleem via Clientele altijd mogelijk. 



 

 
EduArte Communicatie 
 
SURF Onderwijsdagen 
Op dinsdag 7 en woensdag 8 november 2017 zijn de SURF Onderwijsdagen in het WTC te 
Rotterdam. EduArte is aanwezig met een stand op het Netwerkplein en verzorgt in samenwerking 
met Cibap een presentatie Online en blended leren met EduArte. 
 
Voor meer informatie over de onderwerpen in deze nieuwsbrief, voor het maken van een 
afspraak of het aanvragen van een presentatie, neem contact op met Educus: 
  
Geke van Dijk, Geke.vandijk@educus.nl 

 
 

 
   

 

  

 
   

     

 


