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Introductie

Alex Middelraad
• HEAO Bedrijfseconomie
• Sinds 2005 in dienst bij Hogeschool Inholland
• (domein)controller

• 2005 - 2013 Controller Domein Gezondheid, Sport & Welzijn
• 2013 - 2015 Project Reorganisatie 2013-2015
• 2015 - 2017 Project Onderwijslogistiek
• 2017 - Project Power BI
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Introductie - Inholland

Inholland
• 24.000 studenten
• 2.290 mdw, 1.893 FTE
• 6 Onderwijsdomeinen
• +/- 90 Opleidingen
• 6 hoofdlocaties

Alkmaar, Haarlem, Diemen / A’dam, Den Haag, Delft, Rotterdam 

• Centrale stafdiensten : Finance, HRM, Onderwijsbeleid, IVT
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Informatievoorziening bij Inholland (tot September 2017)

Vier grote bronsystemen
• Oracle Peoplesoft Student Volg
• Oracle Peoplesoft Student Administratie
• Oracle Peoplesoft HRM (2018 : HR2day)
• Coda Financials

Ontsluiting via 
• Hyperion Reporting Services
• Hyperion Essbase Kubussen

• Excel Add-In
• Webinterface Webanalysis
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Informatievoorziening bij Inholland (tot September 2017)

Reporting
• Zoveel kolommen als maar kon, zodat je er zelf nog wat zinnig van kon maken met 

draaitabellen, filters etc.

Bijna alles kwam uit in Excel
• Verdere bewerking op inhoud
• Aangevuld met andere gegevens
• Opgemaakt
• Verspreid via Mail of Sharepoint

Ondanks centrale systemen was er in de praktijk geen
Single Point of Truth
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Informatievoorziening bij Inholland
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Informatievoorziening bij Inholland (2016-2017)

Oracle Suite Uitfaseren
• Besloten is om de Oracle suite uit te gaan faseren

• Kosten
• Oude versies, niet meer serviceable

Power BI als reporting tool voor Inholland
• Onderdeel van de Office Suite, goede integratie met bestaande Microsoft omgeving
• Self Service mogelijkheden voor BI
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Informatievoorziening bij Inholland (2016-2017)

Aanpak
• Organisatie in vier “sporen” (Fin, HRM, Student Administratie, Student Voortgang)
• Eerste opschoning bestaande rapportages

• Dit betrof met name de reporting services rapportage's – lijst rapportages
• De kubus rapportages waren decentraal gemaakt, zicht op bestaan ervan beperkt.

• (te) weinig aandacht voor deze rapportages

Insteek
• Alles via Power BI, tenzij …
• Bestaande rapportages worden nagemaakt. In deze fase (fase 1)
• Datamodellen worden centraal gemaakt en beheerd
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Informatievoorziening bij Inholland (2016-2017)

ETL Straat en Data Modellen
• Bron systemen via Staging naar ODS naar Data Warehouse

• Modellen op basis van Data Warehouse

• Management Informatie op basis van data t/m gister

• Geen performance druk op operationele bronsystemen, door gebruik Data Warehouse

• Data Modellen ontwikkeld i.s.m. modeleigenaren

• Modeleigenaren zijn vertegenwoordigers vanuit de stafdiensten, 

• fucntioneel eigenaar en inhoudelijk experts van de bronsystemen en gegevens.

• Model eigenaren testen de inhoud van de modellen



13

Informatievoorziening bij Inholland (2016-2017)

Voordelen van de aanpak fase 1
• Duidelijke afgebakende set aan producten voor de 1e fase

• Beperkte discussie over het wat, bestaande rapportage’s is in scope.

• Vier modeleigenaren direct betrokken bij de ontwikkeling van bestaande rapportages in 
nieuwe omgeving.

• Indeling in fase’s, ontwikkel en verbeter perspectief in 2e fase

Nadelen
• Alles wat niet 1 op 1 kan, levert discussie op

• Printen, Export naar excel, kolom volgordes, etc

• Modellen krijgen bepaalde inrichting om oude output te genereren

• Modellen worden opgeblazen met veel detail informatie
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Distributie van Rapportages

Uitgangspunten
• Er wordt een set rapportages aangeboden via een centrale workspace (PBI-Inholland)
• Deze rapportages en onderliggende modellen zijn IT managed

Hoe kunnen we de rapportages en benodigde rechten efficient en effectief inrichten ?
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Distributie van Rapportages
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Distributie van Rapportages

Gebruikersgroepen
• Gebruikersgroepen worden in het Active Directory automatisch gevuld op basis van 

kenmerken, zoals functie, afdeling, etc

• Een wijzigingen in bijv. afdeling, functie resuklteert in andere dashboard(s)

Dashboardgroepen
• In de dashboard groepen worden de dashboards aan de gebruikersgroepen gekoppeld

• Alle benodigde rechten voor de rapportages op dashboard worden hier ingeregeld

Self Service Toegang
• Via een change process kan handmatig toegang tot een dashboard worden verwerkt.

• Flexibel met de voordelen van weinig beheer.
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Resultaten na 6 maanden (Sept 2017 – Feb 2018)

Resultaten
• 90% van de medewerkers heeft een licentie gekregen
• 65% van de medewerkers met een licentie heeft minimaal een keer ingelogd op Power BI

• Waaronder dus ook veel docenten

• Bestaande gebruikers kunnen verder en weten de weg te vinden
• Veel nieuwe gebruikers > docenten > primair proces
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Resultaten na 6 maanden (Sept 2017 – Feb 2018)
Gebruikers van lijstrapportages
• Missen het printen
• Zien de frisse opmaak en snelheid
• Zitten nog in ”oud” gedrag, zoeken eerst naar de export naar excel

Controllers
• Zijn nog wat onwennig
• Zoeken naar mogelijkheden voor eigen rapportages en distributie

Docenten
• Keken kort de kat uit de boom voor “nog meer cijfers” over hun professionele processen
• Omarmen de ”nieuwe” gegevens en mogelijkheden
• Passen grootschalig de rapportages toe
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Resultaten na 6 maanden (Sept 2017 – Feb 2018)

Succes - Toetsmonitor
Met de ”toetsmonitor” kunnen docententeams nu zelf zien wat de resultaten zijn van een
toets. Vergelijking :
• met vorige Jaren;
• tussen locaties;
• Naar vooropleiding van studenten;
• Met andere toetsen uit het programma.

• In het verleden kon dit wel, maar nu zo snel en gebruikersvriendelijk, waardoor dit
veelal door staf mensen werd bekeken en niet door de docenten en
toetsontwikkelaars zelf.

• De juiste mensen kunnen nu de juiste context, vragen en antwoorden geven op de 
beschikbare data
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Resultaten na 6 maanden (Sept 2017 – Feb 2018)

Succes - Toetsmonitor
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Resultaten na 6 maanden (Sept 2017 – Feb 2018)

Succes – Studentmonitor
Met de ”studentmonitor” kunnen studieloopbaan begeleiders zelf direct de (opbouw) 
voortgang samen met een student bekijken.

• De data is actueel en makkelijk toegankelijk
• snel na het onstaan van een achterstand, kunnen concrete voortgangs afspraken worden

gemaakt met de student
• De juiste studenten kunnen meer aandacht krijgen door makkelijk inzicht in wie de extra 

aandacht nodig heeft
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Maart 2018 en verder

En nu verder met …
• Begeleiding van nieuwe gebruikers in interpretatie en gebruik van data

• Zeer actiegerichte reacties op het hebben van cijfers, dit vraagt begeleiding

• Verbeteren van de processen omtrent beheer en ontwikkeling
• Verbeteren vraagstelling vanuit de organisatie
• Afronding Implementatie Privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevens (AVG))
• Forecasting & Scenario’s
• Self Service inrichting

• Leesbaarheid modellen
• Beheersbaarheid … ?




