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Inleiding
Om de gereedheid van instellingen bij het project ‘Het Nieuwe Studielink’ in kaart te
brengen, is er op basis van de blauwdruk een monitor uitgevoerd. Het doel van deze
tweede monitor is om inzicht te geven in of de gewenste resultaten, zoals opgenomen in
de blauwdruk, tijdig zijn gerealiseerd. Tussen 13 april en 23 april 2018 is een enquête
ingevuld door alle aangemerkte dossierhouders.1 De komende maanden staan er o.a. nog
in mei, juli en september monitor momenten gepland.
In hoofdstuk twee van dit document, wordt de gereedheid van de instellingen op basis
van de enquête weergeven door middel van een stoplichtrapportage. Ook worden de
belangrijkste conclusies en opmerkingen per aandachtsgebied op basis van de
monitoruitkomsten benoemd.
In hoofdstuk 3 wordt de voortgang van Studielink en QDelft weergegeven aan de hand
van de Master Blauwdruk middels de stoplichtkleuren. Tevens wordt per resultaatgebied
van de blauwdruk de belangrijkste aandachtspunten en conclusies aangegeven.

Monitor Rapportage april 2018
Op basis van de aandachtsgebieden en de daarbij gedefinieerde activiteiten (inclusief
deadlines) is in onderstaand schema de volgende stoplichtrapportage opgenomen. In
totaal hebben 49 instellingen de enquête ingevuld. In bijlage 1 vind je de
methodologische opzet van deze monitor, waar de activiteiten en de stoplichtkleuren
worden beschreven.
Nr

Instelling

Project

Training en
uitrol

Testen

Techniek

Hogescholen

1

1

Aeres Hogeschool

2

Amsterdamse hogeschool
voor de kunsten

3

Artez Hogeschool voor de
kunsten

4

Avans Hogeschool

5

Christelijk hogeschool Ede

6

Christelijke hogeschool
Windesheim

7

Codarts Hogeschool voor de
Kunsten Rotterdam

8

Design Academy Eindhoven

In januari 2018 heeft er op dezelfde wijze al een proefmonitor plaatsgevonden.
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9

Driestar Educatief

10

Fontys Hogescholen

11

Haagse Hogeschool

12

Hanzehogeschool Groningen

13

HAS Den Bosch

14

Hogeschool de Kempel

15

Hogeschool INholland

16

Hogeschool IPABO

17

Hogeschool Leiden

18

Hogeschool Rotterdam

19

Hogeschool Utrecht

20

Hogeschool van Amsterdam

21

Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen

22

Hogeschool Van Hall
Larenstein

23

Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht

24

Hogeschool Zuyd

25

Hotelschool Den Haag

26

Iselinge Hogeschool

27

Katholieke PABO Zwolle

28

Marnix Academie

29

Saxion Hogeschool

30

NHL Stenden

31

Thomas More Hogeschool

32

Viaa

Universiteiten
33

Erasmus Universiteit
Rotterdam

34

HZ University of Applied
Sciences

35

Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten

36

NHTV Breda University of
Applied Sciences

37

Open Universiteit
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38

Protestantse Theologische
Universiteit

39

Radboud Universiteit
Nijmegen

40

Rijksuniversiteit Groningen
4 St. Gerrit Rietveld Academie
1

42

Technische Universiteit Delft

43

Technische Universiteit
Eindhoven

44

Theologische Universiteit
Apeldoorn

45

Theologische Universiteit
Kampen

46

Universiteit Leiden

47

Universiteit Maastricht

48

Universiteit Twente

49

Universiteit Utrecht

50

Universiteit van Amsterdam

51

Universiteit van Tilburg

52

Universiteit voor Humanistiek

53

Vrije Universiteit Amsterdam

54

Wageningen Universiteit

De belangrijkste conclusies per aandachtsgebied op basis van deze monitor staan
hieronder beschreven.
1. Algemeen
● In totaal hebben 5 instellingen de monitor niet ingevuld. De HAS Den Bosch en de
Hogeschool IPABO hebben zowel de nul meting als deze enquête niet ingevuld.
Thomas More Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en de Technische
Universiteit Eindhoven hebben deze enquête niet ingevuld.
● Enkele instellingen geven aan dat bij een aantal vragen in de enquête een nuance
geldt, waarbij ze graag toelichting op de vraag hadden willen geven. Ja/nee blijkt
niet altijd van toepassing.
● Enkele instellingen geven aan dat het een zeer drukke periode is omdat er veel
verschillende zaken tegelijkertijd spelen naast het HNS, zoals halvering
collegegeld en DVS. In een aantal gevallen hebben instellingen weinig capaciteit,
soms maar 1 medewerker.
● Omtrent communicatie is het verzoek gedaan om zoveel mogelijk per doelgroep te
communiceren, het aantal e-mails te beperken en de projectwebsite actueel te
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●

houden.
Instellingen willen graag inzicht in met welke functionaliteiten er precies live (versie
0.9) wordt gegaan.

2. Project
● Het merendeel van de instellingen, 35 van de 49, heeft deelgenomen aan de Q12018 release bijeenkomst op 22 maart.
● Het merendeel van de instellingen, 35 van de 49, werkt met een intern plan van
aanpak omtrent Het Nieuwe Studielink.
● 8 instellingen hebben de risicoanalyse uitgevoerd en 4 van deze 8 hebben de
resultaten met Studielink gedeeld.
● 10 instellingen hebben aangegeven niet op de hoogte te zijn van het document
Impact Genomen Besluiten. Instellingen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor
de vertaling van deze besluiten naar mogelijke impact voor de eigen organisatie.
Wij adviseren deze instellingen alsnog deze besluiten door te nemen.
De volgende opmerkingen zijn door instellingen gemaakt:
● Er bleek enige onduidelijkheid te bestaan over het verzoek aan instellingen om
een risicoanalyse uit te werken. Dit verzoek is inmiddels toegelicht op de
projectwebsite. De risicoanalyse is gericht op het in kaart brengen van risico’s
binnen de eigen instelling. Het is dus niet gericht op zaken die spelen op niveau
van het landelijke project Het Nieuwe Studielink, maar juist specifiek voor de
eigen organisatie. Denk bijvoorbeeld aan vakantie of afwezigheid van
sleutelfiguren, technische overgang naar SAAS of afwezigheid van
communicatiemedewerkers.
● Kleinere instellingen zoals Aeres Hogeschool, Theologische Universiteit Kampen,
Theologische Universiteit Kampen en Marnix Academie geven aan dat de impact
minder groot is en dat ze vooral meeliften op de grotere instellingen.
● Andere instellingen die Studielink marginaal gebruiken zoals Hotelschool Den
Haag, Open Universiteit en de Gerrit Rietveld Academie geven aan minder
betrokken te zijn doordat Studielink een kleine rol binnen de instelling speelt en
dat het project HNS daardoor minder prioriteit heeft.
3. Training en uitrol
● Het trainingsplan is gedeeld met de instellingen. De trainingen zijn gebaseerd op
het trainen van max. 2 key-users, die vervolgens zelf trainingen HNS binnen de
eigen instelling op kunnen zetten en verzorgen.
● Bijna alle instellingen hebben kennisgenomen van het trainingsaanbod HNS en
met uitzondering van 5 (van de 49) instellingen zijn de afgevaardigde
medewerkers allemaal ingeschreven voor de trainingen.
● De volgende instellingen volgen hebben zich niet opgegeven voor de training in
het gebruik van HNS: Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam,
Theologische Universiteit Kampen, Theologische Universiteit Apeldoorn en de
Gerrit Rietveld Academie. De instellingen geven aan het zelf kennis en ervaring op
te doen met HNS, aan de hand van de handleidingen, testen en demo’s.
● Hogeschool Leiden, Theologische Universiteit Apeldoorn, HZ University of Applied
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Sciences en de Gerrit Rietveld Academie zijn niet op de hoogte van de planning
uitrol dashboard. Zij zijn nogmaals op de hoogte gesteld.
Hogeschool Utrecht, Theologische Universiteit Kampen, Vrije Universiteit
Amsterdam, Artez hogescholen en eerder genoemde instellingen hebben (nog)
geen capaciteit gepland conform de uitrolplanning dashboard.

De volgende opmerkingen zijn gemaakt door instellingen:
● Het dashboard moet voor de go-live op 4 oktober ingericht zijn. Het is belangrijk
dat instellingen die aan het begin van de uitrolplanning staan wel een start maken
met de inrichting om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en op te
lossen.
● Instellingen maken zich zorgen over het inrichten van het dashboard Instellingen
en vragen zich af hoelang het inrichten van het dashboard kost.
4. Test
● Het merendeel van de instellingen, 34 van 49, hebben meegedaan aan GAT Q1
testen.
● Meer dan de helft van de instellingen, 28 van de 49 neemt deel aan Ketentest 1.
● Het merendeel van de instellingen, 31 van de 49 zal deelnemen aan de
gecombineerde GAT Q2/ketentest 2. Met de instellingen die aangeven geen deel
te nemen aan deze test, wordt contact opgenomen in mei. Het doel is dat zoveel
mogelijk instellingen deelnemen aan deze test.
● Negen instellingen geven aan niet akkoord te zijn met de aangegeven
aansluitdatum voor ontkoppelpunt ketentest. Studielink neemt met deze
instellingen contact op.
● Respectievelijk 11 en 10 instellingen geven aan dat er geen datum is gepland voor
aansluiting op ontkoppelpunt test2 en ontkoppelpunt productie. Ook hier zal
Studielink z.s.m. contact zoeken met de instellingen.
De volgende opmerkingen zijn gemaakt door instellingen:
● De startdatum van de GAT is, door een latere oplevering van QDelft, 2 dagen
verschoven. Instellingen geven aan dat het verschuiven van deze data onwenselijk
is. Bij enkele instellingen heeft dit geleid tot capaciteitsproblemen. Instellingen
geven aan dat het niet alleen problemen geeft voor de interne planning, maar ook
onrust veroorzaakt binnen de instelling.
● Meerdere instellingen geven aan benieuwd te zijn naar het verloop van de ketentest,
om een gevoel bij Het Nieuwe Studielink te krijgen.
● Na de vorige monitor is gestart met het gebruik van Jira. Er zijn verschillende
opmerkingen over Jira gemaakt (zoals over de terugkoppeling over de voortgang
van issues en het kunnen filteren op statussen). Studielink en QDelft kijken o.b.v.
de reacties hoe dit proces geoptimaliseerd kan worden.
● Niet alle instellingen zijn tevreden over de organisatie van de test. Handleidingen
en informatie over inrichting is als gebrekkig ervaren. Informatie wordt niet altijd
tijdig aangeleverd en wijzigt te vaak.
● Enkele instellingen geven aan dat het tijdig verzorgen van een training omtrent de
GAT een positieve bijdrage in de doorlooptijd had kunnen leveren.
● Enkele instellingen geven aan dat er een goede samenwerking is met hun SIS
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●

leveranciers. Ook werken verschillende instellingen samen, bijvoorbeeld Marnix,
VIAA, Driestar, Design Academie en hogeschool de Kempel, zodat er soms
gezamenlijk getest kan worden en soms maar 1 instelling test.
Enkele instellingen maken zich zorgen over de inrichting. Tijdens de GAT is gebleken
dat de manier van inrichting van de systeemnamen en bijbehorende variantcodes
anders is dan verwacht. Studielink en QDelft zoeken naar een oplossing.
Enkele instellingen ervaren problemen met de testomgevingen, doordat er ook
testomgevingen beschikbaar moeten zijn voor het testen van de halvering
collegegeld en DVS aanpassingen.

5. Techniek
● Alle instellingen hebben de noodzakelijke aanpassingen op basis van de impact
genomen besluiten afgestemd met de SIS-leverancier, behalve Universiteit Twente,
Universiteit Maastricht, Fontys Hogescholen en PTHU. Deze vier instellingen hebben
wel allemaal een SIS waarvoor een andere instelling wel heeft aangegeven dat de
impact genomen besluiten en eventuele aanpassing afgestemd zijn met de SISleverancier. Naar verwachting zijn de SIS-leveranciers daardoor al wel op de
hoogte. Het advies aan bovengenoemde instellingen is dit voor de zekerheid te
bespreken met de SIS-leverancier.
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Voortgang Master Blauwdruk april 2018
In dit hoofdstuk geven we inzicht in de voortgang van de blauwdruk aan de kant van
QDelft en Studielink. De acties waarvan de deadline gepasseerd is worden belicht. 2
Onderwerp

Status

Livegang
Communicatie, training en documentatie
Project
Testen
Datamigratie
Inrichting beheerorganisatie servicedesk en hosting
Change- en releasemanagement

Algemene analyse:
● Van een aantal activiteiten is de datum verschoven. Een aantal activiteiten zoals de
beschrijving van de Servicedesk en de change en releaseprocedure is opgesplitst in 2
momenten. Het deel wat betrekking heeft op het dashboard instellingen en voor de
gehele applicatie is meegenomen in deze monitor en de activiteiten in augustus
worden toegevoegd aan de blauwdruk.
● Enkele activiteiten waren vroegtijdig gepland om druk te verspreiden. Van een aantal
is de datum verschoven. Alhoewel dit geen impact heeft op het kritieke pad, zorgt het
voor een grotere piek belasting in juli en augustus.
Livegang:
●

In mei, na ketentest 1, staat het besluit go-live dashboard instellingen gepland. De
voorbereiding van dit besluit ligt op koers. Het opbouwen van het ketentestlandschap
waarbij alle SIS-en en instellingen die willen mee testen gekoppeld zijn, is een
enorme klus gebleken. Inmiddels verloopt dit sneller.

Communicatie, training en documentatie:
● Alle activiteiten zijn gestart en lopen op schema. Het trainingsplan wordt uitgevoerd:
de trainingen staat gepland, de handleidingen zijn meegenomen in de GAT ter review,
medewerkers hebben zich ingeschreven voor de trainingsmodules. Wat als onhandig
wordt ervaren is dat de training later is dan de GAT-test waarbij dezelfde
functionaliteit getest moest worden.
Project:
● De impact van de genomen besluiten is geanalyseerd en gedeeld met de instellingen.
2

Zie bijlage 3 voor een gedetailleerd overzicht.
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Dit is een dynamisch document. Het is van belang dat instellingen ook de impact van
te besluiten die nog genomen worden analyseren (dit wordt toegevoegd aan de
blauwdruk).
De releasebijeenkomst Q1 2018 had een goede opkomst en is positief ervaren.
De instellingen is verzocht een interne risicoanalyse uit te voeren. Studielink heeft
continue de aandacht voor de risico’s voor het gehele project, maar niet wat dit
binnen de instellingen allemaal kan betekenen. Het idee was risico inventarisaties van
instellingen te analyseren om mogelijke risico’s die instellingen over het hoofd kunnen
zien, breed te delen. Een aantal instellingen heeft aangegeven alsnog deze
inventarisatie te willen uitvoeren en te delen met Studielink. De analyse hiervan
wordt gedeeld op de projectwebsite.

Testen:
● Het opleveren van de testomgevingen is niet verlopen volgens planning. De GAT en
ketentestomgeving zouden op de gecommuniceerde URL plaatsvinden. QDelft heeft
een dag voor oplevering geconstateerd dat het opleveren van de testomgeving niet
mogelijk was waardoor last minute met de instellingen nieuwe inloggegevens met
bijbehorende URL’s gedeeld moest worden. Dit heeft tot veel onrust geleid.
● Er moet aangesloten worden op 3 ontkoppelpunten:
Test2 huidige Studielink: Het aansluiten van instellingen op het ontkoppelpunt met
test 2 omgeving kan nog niet worden getest i.v.m. een issue op de Bron HO-stub.
Productie Huidige Studielink: er zijn inmiddels 9 instellingen aangesloten op
productie. Op 15 april 2018 heeft zich een productie storing voorgedaan wegens een
configuratie op het ontkoppelpunt. Dit heeft geleid tot een korte onderbreking van het
berichtenverkeer, zonder verdere consequenties. Er zijn geen berichten verloren
gegaan. Nadat het probleem verholpen was kwam het berichtenverkeer weer op gang
volgens planning. Het heeft geleid tot aangescherpte afspraken tussen QDelft, CACI
en Studielink.
Ketentest HNS: Van de 28 instellingen die meedoen met de ketentest 1 zijn er
inmiddels 7 aangesloten op dit ontkoppelpunt. Het is de verwachting dat de andere
instellingen tijdig aangesloten zijn.
Tijdige en grondige voorbereiding door instellingen is een aandachtspunt. Studielink
voert regie op de aansluiting en stuurt op tijdige voorbereiding. De aanwezigheid van
een technisch en functioneel beheerder bij calls heeft tot een versnelling van het
aansluiten geleid.
● Het detailtestplan voor de eerste ketentest is tijdig gedeeld. De testscenario’s zijn
eind april gedeeld met de deelnemers die zich actief opgegeven hebben voor de
eerste ketentest.
● 1 SIS-leverancier, Trajectplanner, neemt geen deel aan de ketentest. Deelname aan
de ketentest 2 heeft voor alle SIS-leveranciers een verplicht karakter.
● GAT Q1 is 20 april 2018 afgerond. Bevindingen worden geanalyseerd en opgepakt.
Datamigratie:
● Er is een technisch draaiboek en een controleplan voor de controle van de
conversie dashboard Instellingen. Er is nog geen algeheel controleplan voor de
gehele datamigratie van ook de studentgebonden gegevens.
● Er wordt nog gebouwd aan de conversie programmatuur. Deze zal naar
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verwachting eind mei gereed zijn.
Inrichting beheerorganisatie servicedesk en hosting:
● De beschrijving van de inrichting Servicedesk is gereed voor de go-live dashboard
instellingen.
● De SNO dashboard instellingen zal voor het go-live besluit gereed zijn
● Communicatie over de werking Servicedesk omtrent go-live dashboard
instellingen is nagenoeg gereed en zal tijdig gedeeld worden
Change- en releasemanagement:

●

Het change- en release proces m.b.t. het dashboard instellingen is gereed. Aan de
blauwdruk wordt toegevoegd dat half augustus het change- en release proces
voor na de go-live in oktober gereed moet zijn.
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Bijlage 1: Methodologische opzet monitor
De monitor is gebaseerd op de Blauwdruk die inzicht geeft in de uit te voeren
instellingsactiviteiten voor Het Nieuw Studielink. Deze blauwdruk is opgesteld en
afgestemd met onderwijsinstellingen, en bestaat uit een tijdsplanning met de
belangrijkste resultaten, activiteiten en momenten voor instellingen in aanloop naar het
in gebruik nemen van Het Nieuwe Studielink. De monitor is gericht op alle instellingen en
SIS leveranciers die verantwoordelijk zijn voor aansluitingen bij een instelling. Bij al deze
instellingen en leveranciers is proactief gezocht naar dossierhouders.
De monitor brengt de feitelijke stand van zaken in kaart voor een aantal
aandachtsgebieden die in het kader van de implementatie van belang zijn. Het betreft de
aandachtsgebieden:
● Project
Het implementeren en het in gebruik nemen van HNS is unieke opgave voor het
studiejaar 2018-2019. De implementatie moet multidisciplinair worden uitgevoerd, in
een bepaald tijdspad met daarbij verschillende mijlpalen. De regie in dit proces ligt bij
de dossierhouder van een instelling. Onder het aandachtsgebied project, worden
zaken zoals informatievoorziening en betrokkenheid van de instelling in kaart
gebracht.
● Techniek
Om HNS in gebruik te nemen moeten er een aantal veranderingen worden
doorgevoerd in de huidige systemen en moeten medewerkers bekend worden
gemaakt met de (aangepaste) werkwijze van Studielink en het SIS.
● Testen
Om het HNS in gebruik te nemen moeten alle opgeleverde functionaliteiten en
aanpassingen worden getest. Hiervoor zijn twee GAT testen, twee ketentesten en een
finale test gepland.
Per aandachtsgebied is een activiteitenplanning gedefinieerd met bijbehorende deadlines
(vastgelegd in het document Blauwdruk). Deze deadlines zijn gericht op de uitvoering en
houden rekening met onderlinge afhankelijkheden van activiteiten. Op basis van de
activiteitenplanning is een enquête opgesteld die initieel tot 23 april 2018 was uitgezet
bij 54 instellingen, de laatste reacties op 25 april zijn ook nog verwerkt. In totaal hebben
49 instellingen de enquête ingevuld.
De stand van zaken is in kaart gebracht op basis van deadlines per aandachtsgebied. Dit
is weergegeven met stoplichten met de volgende betekenis:
Wit:

De informatie is gedeeld door instelling maar vereist verdere
navraag bij bijvoorbeeld de SIS leverancier.

Grijs:

Geen informatie beschikbaar doordat de enquête niet is ingevuld
door de instelling

Groen:

De instelling ligt op het moment van afnemen van de enquête
op schema (of voor op schema) wat betreft de (toekomstige)
harde deadlines zoals opgenomen in de blauwdruk. Of het is de
verwachting dat de desbetreffende instelling de harde deadlines
realiseert.

12

Oranje:

Op het moment van afnemen van de enquête is de instelling
bezig met het opstarten van bepaalde activiteiten waarmee
harde deadlines worden gerealiseerd, of de instelling voert
bepaalde activiteiten waarbij het nog niet zeker is dat de harde
deadlines worden gehaald.

Rood:

De instelling heeft op het moment van afnemen van de enquête
een harde deadline zoals opgenomen in de blauwdruk niet
gehaald en/of het is de verwachting dat de instelling een harde
deadline niet gaat halen.
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Bijlage 2: Enquêtevragen
Enquête Instellingen - de vragen zijn gesorteerd op aandachtsgebied
Project
vr 1

Heeft er iemand van jouw instelling deelgenomen aan
releasebijeenkomst Q1-2018 op 22 maart 2018 en zijn de
belangrijkste uitkomsten intern gedeeld?
vr 2.a.
Is er een plan van aanpak omtrent Het Nieuwe Studielink binnen de
instelling?
vr 2.b.
Is er een risicoanalyse HNS uitgevoerd binnen de instelling?
vr 2.c.
Is deze verwerkt in het plan van aanpak?
vr 2.d.
Zijn de belangrijkste risico’s gedeeld met Studielink?
vr 3.a.
Heeft jouw instelling kennisgenomen van het document ‘Impact
genomen besluiten’ van Studielink zoals gedeeld met de
dossierhouders en gepubliceerd op de projectwebsite?
vr 3.b
Heeft jouw instelling op basis van de genomen besluiten en de
impactanalyse van Studielink de impact / consequenties voor de
eigen instelling bepaald?
vr.9
Wil je nog een toelichting geven op de voortgang binnen jouw
instelling?
vr.10
Zijn er opmerkingen/tips/adviezen/risico's die je met ons wilt
delen?
Training en Uitrol
vr 4.a.

Heeft jouw instelling kennis genomen van trainingsaanbod HNS?

vr 4.b.

Zijn de medewerkers van jouw instelling aangemeld voor de
trainingen?
Zo niet, op welke wijze worden de medewerkers binnen de
instelling getraind in het gebruik van HNS?
Conform doorgegeven voorkeuren voor uitrol dashboard is een
uitrol planning gemaakt. Heeft jouw instelling kennisgenomen van
de planning uitrol dashboard?
Is conform de uitrolplanning, capaciteit voor inrichting dashboard
ingepland binnen jouw instelling?

vr 4.c.
vr 5.a.
vr 5.b.
Testen
vr 6.a.

Neemt jouw instelling deel aan GAT Q1 2018?

vr. 6.b.

Deelnemers aan de GAT Q1-2018 hebben een concept handleiding
dashboard instellingen ontvangen. Zijn opmerkingen over deze
handleiding gedeeld met nieuw@studielink.nl?
Neemt jouw instelling deel aan ketentest 1?
Neemt jouw instelling deel aan de gecombineerde GAT Q2 /
ketentest 2?
Heeft jouw instelling kennisgenomen van de detailplanning van de
drie ontkoppelpunten voor Test2, productie en ketentest?
Is jouw instelling akkoord met de aangegeven aansluitdatum voor
ontkoppelpunt ketentest?
Is er een datum gepland voor jouw instelling om aan te sluiten op
ontkoppelpunt Test2?

vr. 6.c.
vr. 6.d.
vr.7.a.
vr.7.b.
vr.7.c.
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vr.7.d.

Is er een datum gepland voor jouw instelling om aan te sluiten op
ontkoppelpunt productie?

Techniek
vr. 8.

Heeft jouw instelling de noodzakelijke aanpassingen in het SIS
(impact van genomen besluiten) afgestemd met de SISleverancier? Dit betreft i.i.g. een koppelvlak wijziging, enkele SISen moeten nog andere aanpassingen doorvoeren.
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Bijlage 3 : Masterblauwdruk
In deze bijlage wordt er inzicht gegeven in de voortgang van de blauwdruk aan de kant
van QDelft en Studielink. Alleen de acties waarvan de data reeds gepasseerd is worden
belicht, ook de zaken van de vorige monitor.
I
1.
2.

Livegang Nieuw Studielink
Go-live Stuurgroep besluit ontkoppelpunt
Go-live ontkoppelpunt

II

Communicatie, training en documentatie

B

Instellingen

07.12.2017
09.01.2018

Stuurgroep
QDelft /CACI

09.01.2018

QDelft
Studielink

24. Afstemmen beoogd trainingsaanbod met de verschillende 15.01.2018
doelgroepen en activiteiten verwerken in blauwdruk

Studielink

25. Start ontwikkeling van de trainingsmodules

15.01.2018

QDelft

26. Start inventarisatie huidige documentatie

15.01.2018

Studielink

27. Start ontwikkeling training inrichting dashboard

01.02.2018

QDelft

28. Plan van aanpak opstellen reviewproces handleidingen

01.02.2018

Studielink

29. Plan van aanpak opstellen nieuwe procesbeschrijvingen

01.02.2018

Studielink

30. Inrichten intekenen voor trainingsmodules

01.02.2018

Studielink

31. Publiceren/communiceren trainingsaanbod gebruik HNS
voor instellingen

01.02.2018

Studielink

32. Aangepast trainingsplan op basis van de consultatieronde 15.02.2018

QDelft
Studielink

33.

Start proces om kennisbank en VRAAGbaak voor
instellingen aan te passen/vernieuwen

01.04.2018

Studielink

34.

Start ontwikkeling training dashboard (afhankelijk van
trainingsplan)

01.04.2018

QDelft

35.

Start reviewproces bestaande Studielink handleidingen

01.04.2018

Studielink

20.03.2018

Instellingen

19.12.2017
09.01.2018

Studielink
Studielink

23. Concept trainingsplan (met doelgroepen en
trainingsmodules per doelgroep)

36. Start inschrijven medewerkers van instellingen voor
trainingen
III
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.

Project
Landelijke releasebijeenkomsten Q4 2017
Inrichten elektronische enquête ten behoeve van de
monitoring van de readiness van de keten voor het
nieuwe Studielink. O.b.v. algemene roadmap, roadmap
per stakeholder groep opstellen.
Inrichten website voor rapportage over de monitor
(projectvoortgang visueel weergeven)
Uitvoeren nulmeting monitor
Beoordelen eerste monitorrapportage (en terugkoppelen
bevindingen)
Inventarisatie van mogelijke impact genomen besluiten
Opleveren eerste monitorrapportage

15.01.2018

Studielink

20.01.2018
30.01.2018

Studielink
Studielink

30.01.2018
30.01.2018

Studielink
Studielink
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54.

Delen impact genomen besluiten van andere instellingen
op projectsite
Beoordelen risico assessments instellingen
Updaten blauwdruk en uitvoeren monitor april 2018
Opleveren monitor april 2018

55.
56.
57.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

I Testen/ aansluitingen (TTB)
V
Master testplan gereed
Go-Live beslissing Ontkoppelpunt Stuurgroep
Deelnemers GAT Q4-2017 informeren (testhandleiding,
basisscenario’s, uitleg bug tracker)
GAT Q4-2017 omgeving beschikbaar
Planning aansluiten Ontkoppelpunt op productie gereed
(met inzicht in benodigde capaciteit)
Benodigde documentatie aansluiten Ontkoppelpunt
gereed
Planning delen met keten
GAT Q4-2017
Start
Eind
‘Aansluiter’ op ontkoppelpunt per instelling en
ketenpartner is bekend
Aansluiting instelling – testomgeving QDelft omhangen
naar Test2 (als test voor go-live omhangen)
Monitoring tool ontkoppelpunt beschikbaar voor CACI
Ontkoppelpunt op productie start
Detailtestplan ketentest 1 gereed en afgestemd

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Opleveren Draaiboeken Ketentest 1 en afstemmen met
stakeholders
Testteam samenstellen (instellingen, studenten,
ketenpartijen, etc.)
Beschikbaarheid van benodigde testomgevingen in de
keten monitoren
Adviesrapportage GAT Q4-2017 gereed voor Stuurgroep
Deelnemers GAT Q1-2018 informeren (testhandleiding,
basisscenario’s)
Opleveren verschillende testomgevingen
GAT Q1-2018 omgeving beschikbaar
GAT Q1-2018
Start
Eind

16.04.2018

Studielink

16.04.2018
16.04.2018
30.04.2018

Studielink
Studielink
Studielink

15.09.2017
07.12.2017
18.12.2017

Studielink
Studielink
Studielink

08.01.2018
08.01.2018

QDelft
Studielink

08.01.2018

QDelft

09.01.2018

Studielink
Instellingen

09.01.2018
26.01.2018
09.01.2018

Studielink

09.01.2018

CACI

09.01.2018
09.01.2018
22.03.2018

13.04.2018

QDelft
QDelft
Studielink
QDelft
QDelft
Studielink
Studielink

13.04.2018

Studielink

22.02.2018
20.03.2017

Studielink
Studielink

02.04.2018
02.04.2018

QDelft
QDelft

13.04.2018

28.03.2018
18.04.2018

Instellingen
Studenten

V Datamigratie
118.

119.
120
121.

Beschrijving datasets (o.a. beschrijving bronsysteem,
datamodel)
Start
Gereed
Delen uitgangspunten bron, volgorde en vorm van
conversie
Geanonimiseerde database ter beschikking van QDelft
stellen
Visie datamigratie en dataconversie gereed en
afgestemd met keten

01.10.2017 Studielink
01.11.2017
15.11.2017 Studielink
QDelft
31.01.2018 Studielink
10.01.2018 Studielink
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122.

123.
124.
125.

126.
VI
135.
136.

Opstellen conversieregels gebaseerd op datasets en
uitgangspunten en gekoppeld aan releaseplanning
Start
Gereed
Conversietool organiseren en conversieregels opnemen
Start
Gereed
Visie Studielink en QDelft datamigratie/conversie
afstemmen met keten
Visie Studielink en QDelft met uitgangspunten migratie
voorleggen aan stuurgroep
Start
Gereed
Opleveren plan van aanpak datamigratie
Inrichten beheerorganisatie, servicedesk en
hosting
SNO Ontkoppelpunt gereed

Studielink
QDelft
01.12.2017
01.05.2018
QDelft
01.12.2017
01.05.2018
19.12.2017 Studielink
Studielink
01.01.2018 QDelft
31.01.2018
01.02.2018 QDelft

13.11.2017 QDelft

137.

Opleveren beschrijving inrichting Servicedesk (deel
dashboard)
Beheerplan QDelft afstemmen met Studielink

VII

Change- en releasemanagement

150.

Beschrijven functies Studielink in het kader van het
beheer: vraagmanagement, architectuur en
leveringsmanagement
Afstemming ontwerp en inrichting van het keten change
en releaseproces met instellingen

n.n.b.

Studielink

n.n.b.

Studielink

Beschrijven samenwerking team Operations en
beheerorganisatie in change, release en service-levelmanagement-proces

n.n.b.

Studielink/
QDelft

151.
152.

01.02.2018 QDelft
15.02.2018 QDelft
Studielink
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