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Inleiding
Om de gereedheid van betrokkenen bij het project ‘Het Nieuwe Studielink’ in kaart te
brengen, is er op basis van de blauwdruk een monitor uitgevoerd. Het doel van deze
vijfde monitor is om inzicht te geven in of de gewenste resultaten zoals opgenomen in de
blauwdruk tijdig zijn gerealiseerd. Tussen 4 september en 12 september 2018 is een
enquête ingevuld door alle aangemerkte dossierhouders.
In hoofdstuk twee wordt de gereedheid van de instellingen op basis van de enquête
weergegeven door middel van een stoplichtrapportage. Ook worden de belangrijkste
conclusies en opmerkingen per aandachtsgebied op basis van de monitor benoemd.
In hoofdstuk drie 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 mei 2018
Op basis van de aandachtsgebieden en de daarbij gedefinieerde activiteiten (inclusief
deadlines) is in onderstaand schema de volgende stoplichtrapportage opgenomen. In
totaal hebben 51 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

Implemen
tatie

Testen

Techniek

Hogescholen
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

9

Driestar Educatief
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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

HZ University of Applied
Sciences

27

Iselinge Hogeschool

28

Katholieke PABO Zwolle

29

Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten

30

Marnix Academie

31

NHTV Breda University
of Applied Sciences

32

Saxion Hogeschool

33

St. Gerrit Rietveld
Academie

34

NHL Stenden

35

Thomas More
Hogeschool

36

Viaa

Universiteiten
37

Erasmus Universiteit
Rotterdam
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38

Open Universiteit

39

Protestantse
Theologische Universiteit

40

Radboud Universiteit
Nijmegen

41

Rijksuniversiteit
Groningen

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
● Alle instellingen hebben de enquête ingevuld met uitzondering van Hogeschool
Arnhem en Nijmegen, NHL Stenden en de St. Gerrit Rietveld Academie.
● Dit is de laatste monitor voor livegang op 10 oktober.
2. Project
● 42 van de 51 instellingen hebben deelgenomen aan de bijeenkomst op 10
september in Amersfoort.
● 28 van de 51 instellingen deelgenomen aan de webinar op 30 augustus rondom
het go/nogo besluit.
● Als er nog onduidelijkheden heersen voor instellingen, stuur dan vooral een mail
naar nieuw@studielink.nl. We helderen alles omtrent de livegang graag op.
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De volgende opmerkingen zijn gemaakt:
● Over het algemeen zijn instellingen positief over de voortgang en hebben ze het
idee dat ze op schema lopen, ook al blijft het krap. De grootste problemen bij
instellingen liggen bij capaciteit.
● Kleine instellingen zijn over het algemeen weinig op de hoogte van alle zaken die
spelen, doordat er vaak maar 1 persoon verantwoordelijk is. Ze vertrouwen vooral
op het SIS en andere instellingen.
3. Implementatie
● Ten tijde van de vragenlijst hebben 24 van de 51 instellingen aangegeven het
Dashboard Instellingen volledig te hebben ingericht. Bij een laatste peiling op
dinsdag 25 september is gebleken dat alle instellingen hun inrichting hebben
afgerond.
● Enkele instellingen geven aan dat niet alle medewerkers op de hoogte zijn van de
livegang op 10 oktober van Het Nieuwe Studielink. Wij adviseren dit alsnog zo
spoedig mogelijk te doen.
● De meerderheid van de instellingen hebben voorbereidingen getroffen betreft
communicatie richting studenten over de livegang. Instellingen hebben ten tijde
van de vragenlijst wel aangegeven dat ze wachten op de communicatieberichten
van Studielink. Inmiddels is op de projectwebsite een en ander geplaatst aan te
gebruiken communicatiematerialen.
De volgende opmerkingen zijn gemaakt:
● Enkele instellingen vinden dat ze het Dashboard niet gebruiksvriendelijk is en
vinden dat het meer werk oplevert dan het oude Dashboard.
● De meerderheid van de instellingen die de inrichting nog niet heeft afgerond
geven wel aan het grootste gedeelte al ingericht is. De kleine instellingen noemen
dat hun inrichting beperkt is en er nog genoeg tijd is om dit af te ronden.
● Instellingen zouden het fijn vinden om best practices rondom inrichting ergens
met elkaar te kunnen delen.
4. Test
● 37 van de 51 instellingen waren van plan om mee te doen aan de SL Q3 test.
Daadwerkelijk hebben er 19 instellingen actief meegedaan.
● 19 van de 51 instellingen hebben deelgenomen aan de webinar voorafgaand aan
de SL Q3 test.
● De finale ketentest rapportage pagina is door de meerderheid van de instellingen
bekeken. De Newsflash pagina is weinig geraadpleegd.
● Inmiddels staat de rapportage van de laatste test op de projectwebsite.
De volgende opmerkingen zijn gemaakt:
● In verband met capaciteitsproblemen zijn enkele instellingen niet in staat geweest
om mee te testen.
● De webinar is als zeer prettig en verhelderend ontvangen. Instellingen vinden het
een fijne aftrap van de testperiode en een snelle manier van informatiedeling.
● Instellingen konden de newsflash pagina moeilijk vinden. Instellingen die het wel
raadpleegden, vonden de pagina nuttig.
● Instellingen zijn blij dat er zoveel vooruitgang is gemaakt na de tweede ketentest,
waar er veel zorgen waren.
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●

Een enkele instelling vond dat de testscenario’s te veilig waren opgesteld.

5. Techniek
● Instellingen zijn weinig op de hoogte van de rapportages van de proefconversies.
● De instellingen die de omzetting van Test2 omgeving naar de acceptatieomgeving
hebben getest, geven aan dat dit succesvol verlopen is. Er waren twee instellingen
waar er technisch iets mis ging. Inmiddels zijn alle instellingen aangesloten op de
A-omgeving én de K-omgeving.
● De laatste proefconversie is afgerond op 24 september. Op 27 september
verschijnt de rapportage op de projectwebsite. Instellingen waarbij verschillen zijn
opgemerkt, zijn individueel benaderd door Studielink om dit op te lossen.
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Voortgang Master Blauwdruk september 2018
In dit hoofdstuk geven we inzicht in de voortgang van de blauwdruk aan de kant van
QDelft en Studielink. De acties, waarvan de data reeds gepasseerd zijn, worden belicht.
Zie bijlage 3 voor een gedetailleerd overzicht.
Onderwerp

Status

Livegang
Communicatie training en documentatie
Project
Testen
Datamigratie
Inrichting beheerorganisatie servicedesk en hosting
Change- en releasemanagement
Algemene analyse:
●
Een nieuwe versie van de blauwdruk staat op de projectwebsite.
Livegang:
● Op dinsdag 25 september was er een moment ingepland tussen de opdrachtgever
en de stuurgroep waarin de voortgang van de livegang van Het Nieuwe Studielink
gecontroleerd werd. Hier is een GO gegeven. Om de instellingen op de hoogte te
stellen van de uitkomsten van dit moment, heeft er een webinar plaatsgevonden
op donderdag 27 september van 10.30-11.00 uur. Tijdens de webinar heeft de
projectmanager, Walter Groen, de huidige stand van zaken toegelicht wat betreft
de datamigratie, blokkerende bevindingen, performance en het go live draaiboek.
● Gedurende de livegang zal de projectwebsite continu van updates worden
voorzien. Tevens ontvangen de instellingen aan het eind van de dag een update
met highlights van desbetreffende dag. Indien zich calamiteiten voordoen tijdens
en vlak na livegang, treedt het calamiteitenplan in werking. Hierover kan meer
informatie worden gevonden op de projectwebsite.
Communicatie:
● Vanuit communicatie wordt continu aandacht besteed aan het bewaken van een
overload aan informatie. De projectwebsite wordt steeds intensiever gebruikt om
instellingen te informeren. Via het tabblad Go Live zijn hulpmiddelen zoals de
Wegwijzer en FAQ te vinden om instellingen te voorzien in hun
informatiebehoefte. Ook zijn er nieuwe communicatiemiddelen ontwikkeld, zoals
een factsheet en een flyer, en wordt er de komende tijd nog meer ontwikkeld,
zoals screencasts van processen en een tweetal animaties.
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●

Inmiddels zijn externe stakeholders op de hoogte gebracht van de livegang van
Studielink. Zij hebben informatiemateriaal ontvangen waarmee zij hun eigen
organisatie op de hoogte kunnen brengen en eventuele vragen van studenten
kunnen beantwoorden.

Testen:
● De SL Q3 test focust zich vooral op het verhelpen en hertesten van de hoge
prioriteit issues waarvan er ook een aantal randvoorwaardelijk is voor de livegang.
● 37 instellingen hebben aangegeven te willen deelnemen aan de SL Q3 test. 19
instellingen hebben de monitorformulieren op regelmatige basis ingeleverd.
● De 19 instellingen die zichtbaar testen hebben 70% van de processen afgerond,
dat is ruim voldoende.
● Aan het einde van de eerste testdag bleek dat er geen berichtenverkeer meer
plaatsvond tussen HNS en DUO. Omdat hierdoor het risico werd gelopen dat er
onnodig test-BSN’s verloren zouden gaan is daarop de test op 11 september rond
16.00 uur stilgelegd. Woensdag 12 september bleken de problemen snel opgelost
en kon de test rond 10.30 uur weer worden hervat. Daarmee bleef de uitval
gelukkig beperkt. Desondanks is besloten om de deadline voor het invoeren van
de BSN’s die de mutatietest van DUO ondergaan, te verlengen tot maandag 17
september 12.00 uur.
● DUO heeft op 17 september de aangekondigde mutatietesten uitgevoerd. Daarbij
zijn 5 van 6 wijzigingen positief verzonden.
● Het testrapport van SL Q3 staat inmiddels op de projectwebsite.
Datamigratie:
● De vorige proefconversie was de eerste die op de Productieomgeving van HNS
werd uitgevoerd. De controle hierop liet een uitval zien van zo’n 40.000
inschrijvingen. De verklaring hiervoor ligt in de verschillen van variantcodes
tussen HNS en het huidige Studielink. Instellingen zijn hier per mail van op de
hoogte gesteld. In andere gevallen betrof deze uitval het ontbreken van ingerichte
opleidingen in HNS. Ook hier zijn instellingen van op de hoogte gesteld. Inmiddels
is de laatste proefconversie van start gegaan We zullen deze week zien of de
laatste PC de gewenste resultaten oplevert om gerust met de daadwerkelijke
conversie van start te kunnen gaan komende maandag 1 oktober. De
bruikbaarheidstest die wordt uitgevoerd op de specifieke omgeving D liep tegen
wat technische problemen op, waardoor deze test maar deels uitgevoerd kon
worden. Naar verwachting zal de volgende bruikbaarheidstest op omgeving D
komende woensdag uitgevoerd kunnen worden.
● Naar aanleiding van de proefconversie die halverwege september heeft
plaatsgevonden, zijn onverwachts e-mails verstuurd naar zittende studenten.
Desbetreffende studenten zijn hierover geïnformeerd, evenals alle dossierhouders.
Een bericht hierover is terug te lezen op de projectwebsite.

Inrichting beheerorganisatie servicedesk en hosting:
● Instroom en uitstroom meldingen vooralsnog onder controle. Er is wel hogere
instroom meldingen afgelopen weken.
● Addendum op SNO in voorbereiding met aanvullende productie acceptatie
periodes na go live (deel)releases.
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●
●
●
●
●

Load Balancer issue opgelost en productie draait volledig redundant.
DUO is succesvol aangesloten op productie Ontkoppelpunt.
Kennisoverdracht van 3e en 2e lijn naar 1e lijn is on going.
Laatste 2 aansluitingen Ontkoppelpunt (OU en Visacare).
Voorbereidingen productie koppelingen DigiD en Banken.

Change- en releasemanagement (geen update t.o.v. vorige keer):
● Change en Releasemanagement wordt verder uitgewerkt na de go live en tot die
tijd worden huidige afspraken gehandhaafd.
●

Productieomgeving voorbereid voor Continuous Integration & Continious Delivery.

●

Voorbereiden go live HNS v0.8.

●

Verder uitwerken voorstel change- en releasemanagement proces.
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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.
● Implementatie
In voorbereiding op livegang van HNS, dienen de instellingen in sommige gevallen
tijdig aanpassingen vanuit het aandachtsgebied Techniek door te voeren, dienen de
instellingen deel te nemen aan diverse testen óf kennis te nemen van testresultaten
indien zij niet zelf meetesten en dienen de instellingen hun medewerkers op de
hoogte te houden van de voortgang en belangrijke updates van HNS.
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 12 september 2018 was
uitgezet bij 54 instellingen, de laatste reacties op 21 september zijn ook nog verwerkt. In
totaal hebben 51 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 of de instelling is door
verschillende deelplanningen nog niets zeggen over het betreffende
onderwerp.
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Grijs:

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

Groen:

De instelling ligt
schema (of voor
deadlines zoals
verwachting dat
realiseert.

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.

op het moment van afnemen van de enquête op
op schema) wat betreft de (toekomstige) harde
opgenomen in de blauwdruk. Of het is de
de desbetreffende instelling de harde deadlines
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Bijlage 2: Enquêtevragen
Enquête Instellingen - de vragen zijn gesorteerd op aandachtsgebied
Project
vr 1.a

Heeft jouw instelling voornemens om deel te nemen aan de bijeenkomst
van Het Nieuwe Studielink op maandag 10 september?

vr 1.b

Heeft jouw instelling deelgenomen aan de webinar op donderdag 30
augustus omtrent het derde Go/No-go besluit?

vr 5.a

Willen jullie nog een toelichting geven op de voortgang binnen jouw
instelling?

vr 5.b

Zijn er opmerkingen/tips/adviezen/risico’s die jullie met ons willen delen?

Implementatie
vr 2.a

Heeft jouw instelling het dashboard instellingen volledig ingericht?

vr 2.b

Als jouw instelling sinds 18 mei nieuwe alternatieve opleidingen heeft
ingericht op het huidige Studielink, hebben jullie die dan ook exact
hetzelfde in het nieuwe Studielink ingericht?

vr 2.c

Zijn alle medewerkers die te maken hebben met (Het Nieuwe) Studielink
op de hoogte van de livegang in oktober?

vr 2.d

Heeft jouw instelling voorbereidingen getroffen wat betreft de
communicatie met studenten over de livegang?

vr 2.e

Heeft jouw instelling nog vragen over de livegang? Of heeft jouw instelling
behoefte aan ondersteuning van Studielink voor de livegang?

Testen
vr 3.a

Heeft jouw instelling deelgenomen aan de Finale Ketentest?

vr 3.b

Ter voorbereiding op de Finale Ketentest was er een webinar op 2
augustus. Heeft jouw instelling deelgenomen aan de webinar? Zo ja, hoe
vonden jullie de webinar?

vr 3.c

Tijdens de Finale Ketentest is er een speciale pagina opgezet, de
zogenaamde Finale Ketentest Rapportage pagina. Hoe vonden jullie deze
pagina?

vr 3.d

Naast de Finale Ketentest Rapportage pagina is er ook een Newsflash
pagina opgezet. Hoe vonden jullie deze pagina?

vr 3.e

Zijn er andere zaken omtrent de Finale Ketentest die jullie met ons willen
delen?

Techniek
vr 4.a
vr 4.b

Op 4 september heeft de omzetting van de Test2 omgeving naar de
acceptatieomgeving plaatsgevonden. Heeft jouw instelling al getest of deze
acceptatie is gelukt? Zo ja, is de omzetting succesvol verlopen?
Inmiddels is er een aantal proefconversies gedaan. Heeft jouw instelling
van de rapportages van deze proefconversies vernomen?
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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 en welke zaken er de komende tijd nog gepland staan.
nr.

Datum Plan

Verantwoordelijk

31.08.2018

Stuurgroep

Livegang Nieuwe Studielink
1.

Finale go-live Stuurgroep besluit HNS 0.8

2.

NIEUW: Ketentest Q3

3.

Studielink/QDelft/Instelli
ngen

Start

11.09.2018

Einde

28.09.2018

NIEUW: Front office Studenten dicht

01.10.2018

Studielink/CACI

4.

NIEUW: Dashboard instellingen huidig Studielink dicht
vanaf 12.00 uur

02.10.2018

Studielink/CACI

5.

Releasebesluit Stuurgroep HNS 0.8

08.10.2018

Studielink

6.

Go-live HNS 0.8

10.10.2018

QDelft

7.

Testen van met name S&P (na livegang)

Studielink/QDelft

Start

13.11.2018

Gereed

13.12.2018

8.

Releasebesluit Stuurgroep HNS 0.9

28-02-2018

Studielink

9.

Go-live HNS 0.9

n.n.b.

Studielink/QDelft

10.

Testen van met name DVS en herinschrijving

Studielink/Instellingen

Start

15.12.2018

Einde

31-01-2019

11.

Releasebesluit Stuurgroep HNS 0.95

n.n.b.

Stuurgroep

12.

Testen Q1 2019

n.n.b.

Studielink/Instellingen

13.

Release besluit Stuugroep HNS 1.0

n.n.b.

Stuurgroep

14.

Huidige Studielink archiveren

n.n.b.

Studielink

15.

Go-live HNS 1.0

n.n.b.

16.

Decharge Opdrachtnemer

n.n.b

II

Studielink

Communicatie, training en
documentatie

14

A

Student

1.

Ontwikkelen communicatiestrategie studenten

15.09.2018

Studielink

2.

Uitvoeren communicatie richting studenten

15.09.2018

Instellingen

Doorlopend

Studielink

3.

Informatievoorziening in applicatie
Tekstblokken en ‘i’- pop-ups

4.

Opleveren aangepaste stappenplannen gebruik frontoffice
studenten

28.09.2018

Studielink

5.

Opleveren aangepaste VRAAGbaak ten behoeve van de
go-nogo test

10.10.2018

Studielink

6.

Opleveren Duitse vertalingen ten behoeve van livegang
(VRAAGbaak, en

30.09.2018

Studielink

teksten in front office student)

7.

Voorbereiden info.studielink.nl studentenpagina’s op
livegang

03-09-2018

Studielink

8.

Opleveren gebruikersdocumentatie

NNB

Studielink

B

Instellingen

9.

Kennisbank voor instellingen vervangen door Confluence

21.09.2018

Studielink

10.

Teksten in applicatie voor instellingen compleet (Loopt
door tot 1.0 release)

n.n.b

Studielink

11.

Start Procesbeschrijvingen opstellen

06.08.2018

Studielink/Instellingen

12.

Opleveren procesbeschrijvingen

28.09.2018

Studielink

13.

Opleveren overige gebruikersdocumentatie
(procedurebeschrijvingen etc.)

30.09.2018

Studielink

14.

Opleveren filmpjes van FO Studielink processen

30.09.2018

Studielink

15.

Voorbereiden info.studielink.nl instellingspagina’s op
livegang

29.09.2018

Studielink

16.

WCAG certificering

30.08.2018

Studielink/Qdelft

III

Project

1.

Fallbackplan 1.2 gereed

09-08-2018

Studielink

2.

Opleveren monitorrapportage juli 2018

04.09.2018

Studielink

3.

Landelijke releasebijeenkomst Q3 2018

10.09.2018

Studielink
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4.

Updaten blauwdruk en uitvoeren monitor september 2018

15.09.2018

Studielink

5.

Opleveren monitorrapportage september 2018

30.09.2018

Studielink

6.

Externe audit op inhoud (TO/Architectuur)

n.n.b.

Studielink

7.

Uitgefaseerd en opgeslagen Studielink

n.n.b.

Studielink

8.

Landelijke bijeenkomst Q4

n.n.b.

Studielink

04.09.2018

QDelft

IV

Testen/aansluitingen (TTB)

1.

Switch Test2-omgeving (CACI) naar A-omgeving

2.

NIEUW: Ketentest Q3

Studielink/QDelft/Instelli
ngen/SIS

Start

11.09.2018

etc.

Einde

28.09.2018

3.

Visacare aansluiten op OKP

30-09-2018

Studielink/QDelft/Visaca
re

4.

Verbinding Huidig Studielink-Ontkoppelpunt omhangen
naar Het Nieuwe

10.10.2018

QDelft

n.n.b

Studielink

Studielink-Ontkoppelpunt
5.

Detailtestplan Selectie & Plaatsing

6.

Testen (van met name S&P)

7.

Studielink/QDelft/Instelli
ngen

Start

13.11.2018

Geree
d

13.12.2018

DIGID

n.n.b.

-

Pre-productietest

-

Productietest

8.

GAT Q4 2018 omgeving beschikbaar

n.n.b.

9.

GAT
Q4

n.n.b.

QDelft

Start
Eind
10.

Draaiboek voorbereiding testen DVS

n.n.b.

11.

Detailtestplan herinschrijving

n.n.b.
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12.

Testen DVS

n.n.b.

13.

Aansluiting DUO

n.n.b.

QDelft

14.

Aansluiting IND

n.n.b.

QDelft

15.

Aansluiting Banken

n.n.b.

QDelft

01.06.2018

QDelft

V

Datamigratie

1.

Start Proefconversies datamigratie

2.

Proefconversies beoordelen en bevindingen
rapportageconversie opstellen en

Studielink

terugkoppelen

3.

4.

VI

1.

Start

01.04.2018

Geree
d

27.09.2018

Controle datamigratie door Studielink Go Live

Studielink

Start

07.10.2018

Geree
d

09.10.2018

Conversie DVS?

Inrichten beheerorganisatie, servicedesk en hosting
Opleveren definitieve systeem documentatie (technische
ontwerp,

01.08.2018

QDelft

architectuur etc)

2.

Procedurebeschrijvingen/aanvraagformulieren gereed
(ISAT, PIM, etc)

15.08.2018

Studielink/QDelft

3.

Beschrijving van het ontwerp van de beheerorganisatie
(Servicedesk,

15.08.2018

QDelft

ontwikkelteam, beheerteam, etc.)

4.

Kwaliteitstoets ingerichte beheerorganisatie Go-live HNS

15.08.2018

Studielink

5.

Overlegstructuur i.c.m. andere partijen (zoals DUO, IND)
na livegang 1.0

n.n.b

Studielink

6.

Nieuwe Teststrategie HNS (voor na livegang)

n.n.b

Studielink
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