Case study

Efficiëntere manier van omgaan met gegevens bij ROC Mondriaan
door volledig gedigitaliseerde deelnemersadministratie

ROC Mondriaan in Den Haag verzorgt onderwijs voor ruim
58.000 onderwijsdeelnemers in de regio’s Den Haag, Delft,
Leiden en Naaldwijk. Op verschillende locaties worden
beroeps- en bedrijfsopleidingen, volwassenonderwijs en functiegerichte trainingen gegeven. Het is
mogelijk dat een student op verschillende locaties lessen volgt.

Voorheen werd op elk van de locaties van ROC Mondriaan apart per deelnemer een dossier
aangemaakt. Hierdoor waren er op verschillende plekken binnen ROC Mondriaan dossiers van
dezelfde deelnemer. Dit zorgde niet alleen voor een onnodig papieren archief maar leidde er ook toe
dat medewerkers veel tijd kwijt waren aan het zoeken naar documenten. Eveneens ontbrak een
totaaloverzicht van wat, per deelnemer, aan documenten in ROC Mondriaan aanwezig was.

Om deze situatie te verbeteren heeft ROC Mondriaan de volledige deelnemersadministratie
gedigitaliseerd. Centraal vindt het beheer van de dossiers plaats die vervolgens vanaf verschillende
locaties door medewerkers benaderbaar zijn. ROC Mondriaan gebruikt hiervoor het digitaal
archiefsysteem Xtendis.

Xtendis wordt geselecteerd na een uitgebreide marktverkenning. Het digitaal archiefsysteem moest
gebruiksvriendelijk zijn, gekoppeld kunnen worden met het deelnemersinformatie-systeem
PeopleSoft en in verschillende fasen geëxpandeerd kunnen worden naar een organisatiebrede
toepassing. Xtendis kon perfect voldoen aan deze eisen.

Als pilot zijn in eerste instantie zesduizend deelnemerdossiers gedigitaliseerd. Hiervoor werden twee
hoogvolume scanners ingezet. Ten behoeve van het indexeren zijn de documenten voorzien van
barcodes met de zoeksleutelwaarden. Xtendis herkent de barcode en zorgt voor een volledig
automatische vastlegging.
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In een volgende fase werd Xtendis gekoppeld met de Oracle database van het
deelnemersinformatiesysteem Peoplesoft. Ingevoerde documenten in Xtendis konden naast de
deelnemersgegevens in PeopleSoft worden getoond wat eveneens zorgt voor een enorme
tijdsbesparing op het raadplegen van gegevens.

Voorheen was Xtendis gekoppeld met het deelnemersinformatiesysteem PeopleSoft dat bij ROC
Mondriaan in gebruik was. Maar recent is ROC Mondriaan overgegaan op een Cloud-oplossing: het
leerlingvolgsysteem Magister van producent SchoolMaster. Xtendis is ook hiermee gekoppeld.
Documenten die door Xtendis worden beheerd, zijn in Magister raadpleegbaar. Formulieren die
Magister genereert worden voorzien van een voor Xtendis leesbare barcode. Als ze ingevuld retour
komen, worden ze gescand en vervolgens volledig automatisch door Xtendis verwerkt.

ROC Mondriaan zet Xtendis niet alleen in voor deelnemersdossiers. Er zijn diverse andere
toepassingen. Zo is er een digitaal personeelsarchief aangemaakt. Van alle circa 1900 medewerkers
die bij Mondriaan werken, zijn de personeelsdossiers digitaal opgeslagen in Xtendis. Een specifieke
gebruikersgroep heeft toegang tot dit aparte archief. Binnen dit archief wordt gewerkt met
beveiligingszones waarbij specifieke documenten binnen het archief worden afgeschermd.

Maar ook de secretariële post wordt overzichtelijk digitaal opgeslagen in Xtendis. De registratie,
archivering en distributie van de poststukken vindt nu in één handeling plaats. Het secretariaat kan
van ieder document voortaan de actuele status inzien.
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