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Kaart Management 

Bij het ROC van Amsterdam 
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Podium 
Kwaliteit, topconcepten, innovatief, 

uitdagend, Amsterdam  
 
Talent 
Maatwerk, goede begeleiding, zorg 

         Podium voor talent 
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Topconcepten 
werken en leren i.s.m. bedrijfsleven 

• Schiphol College 
• The College Hotel 
• Rietvinck College (zorg) 
• Food College 
• Amsterdam Beauty College 
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Unieke concepten 
• Johan Cruyff College voor topsporters 
• Jan des Bouvrie College 
• Media En Reclame College (MERC) 
• Frank Sanders’ Akademie voor 

Musicaltheater 
• TEAMstages 

 



Nauwe samenwerking 
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Amsterdam, Hilversum, Hoofddorp en Amstelveen 
Flevoland, Almere, Lelystad / Dronten 
 
32.454 MBO-studenten  
  3.000 VMBO-scholieren  
  9.189 Educatie & Inburgering 
  1.100 Vavo-leerlingen 
45.743     
 
350 opleidingen / 14 mbo-domeinen 
 
3.081 fte 
 



 



  Servicepunt 
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Nieuwbouw 
Veel opleidingen in 2012-2013 op prachtige nieuwe 
locaties! 
 MBO College Amstelland geopend september 2011 
 MBO College Noord open eind 2011  
 MBO College Zuid open september 2012 
 MBO College West open eind 2012  

www.rocva.nl/nieuwescholen 





 

WWW.ROCVA.NL 

http://www.rocva.nl/�


Voorkant ROCvA-pas 
 

• A Peoplesoftnummer 
• B Type pas: In het KMS systeem zijn de volgende kaarthoudertypen (gebruikers) gedefinieerd: 
• -          D    = Deelnemers  
• -          M   = Medewerkers (intern) 
• -          E    = Externe medewerkers 
• -          B    = Bezoekerspas (zonder pasfoto) 
• -          T    = Tijdelijke pas (zonder pasfoto) 
• C Pasnummer is als volgt ingedeeld bijvoorbeeld 543101047 
• 543       Code voor het ROC van Amsterdam 
• 1          Code voor de werkmaatschappij 
• 01047   Nummer van de pas        
• D Achternaam 
• E Roepnaam 
• F Voorvoegsel 
• G Pasfoto kaarthouder  
       of logo gebruikersgroep 
• H Barcode 
• I Basisbedrukking voorzijde 
• J ROCvA logo 
 



Achterkant ROCvA-pas    
                                   
• Standaard tekst inclusief antwoordnummer waar verloren en gevonden 

kaarten gratis naar kunnen worden opgestuurd. 
• In het ontwerp van het kaart management systeem (KMS) is rekening 

gehouden met verschillende typen passen voor verschillende soorten 
gebruikers. Met een code in de linkerhoek op de achterkant van de kaart, is 
aangegeven om wat voor type ROCvA-pas het gaat. 

• Type 00 technologieloze kaart 
• Type 01 mifare & magneetstripkaart  
• Type 02 mifare kaart  
• Type 03 mifare & contactchip kaart  
• In rechterhoek verval datum van  

pas (6 jaar geldig) 
 



Kaart Management Systeem 

• Integraal onderdeel van het Studenten 
Administratie Systeem PeopleSoft 
– Maatwerk gebouwd voor ROC van 

Amsterdam 
– Interfaces met NEDAP applicaties Gronos, 

AEOS, LoXS en Vecos 
– Interface met Camera software en Print 

Software 



Interfaces 



Interfaces 

• De Interfaces naar de NEDAP systemen 
worden binnenkort aangepast 
– Nu een PULL mechanisme 

• Iedere x minuten 
– Wordt een PUSH mechanisme 

• Direct 



Kaart Management Systeem 

• Hoe komt een deelnemer in PeopleSoft 
– Deelnemer meldt zich aan via de website, 

aanmelding komt automatisch in PeopleSoft 
terecht 

– Administratie controleert aanmeld gegevens 
en indien akkoord wordt de aanmelding 
doorgezet naar het intake proces 

– Deelnemer is nu bekend in PeopleSoft en dus 
ook in het KMS 



Aanmelden Deelnemer 



Aanmelding Verwerken PS 

Zoeken of persoon al bestaat in 
de database 

Nieuwe persoon aanmaken of 
aanmelding koppelen aan 

bestaande persoon 



Deelnemer beschikbaar KMS 



Foto Studio 

• Foto’s worden gemaakt op speciale PC’s 
– Camera 
– Foto Studio Software 
– Koppeling met PeopleSoft 

• Foto wordt Opgeslagen 
– Foto (interface) server 
– PeopleSoft Database 



Foto Maken 

Start Foto Software 



Foto Software 



Foto Beschikbaar in PS 



Foto’s 

• Foto’s beschikbaar in deelnemer 
administratie systeem 
– Tonen op bepaalde schermen 
– Export naar o.a. TrajectPlanner 
– Foto lijsten 

 



Kaarten 

• Persoongebonden kaart 
– Kaart met foto 
– Persoonlijk, niet uitwisselbaar 
– Deelnemer, Medewerker, Externe Medewerker 

• Niet persoongebonden kaart 
– Tijdelijke kaart 

Vervangt vergeten persoongebonden kaart 
– Bezoekers 
– Speciale kaarten (Parkeer, schoonmaak, brandweer 

etc.) 



Kaarten 



Kaarten 

• Een persoon kan maximaal één kaart 
tegelijk hebben met de status uitgegeven. 
– Alle functionaliteit staat op de kaart met status 

uitgegeven 
– Alle overige kaarten zijn (nog) niet bruikbaar 

• Oude kaarten 
• Nieuwe kaart, al wel geprint maar nog niet 

uitgegeven 
– Kaart blokkeren is mogelijk 

• Geen kaart met functionaliteit 



Kaarten Beheren 

Acties 

Overzicht 
Kaarten 



Printer 

• Kaarten worden afgedrukt en gecodeerd 
op speciale PC’s 
– Kaart printer met codeer unit 
– Print software 
– Koppeling met PeopleSoft 



Kaarten Printen 

Selectie Criteria 

Selecteren 

Afdrukken en 
Coderen 



Toegang tot gebouwen 

• Toegangbeheer loopt via AEOS 
– Inschrijving van deelnemer bepaald tot welke 

gebouwen de deelnemer toegang krijgt 
(automatisch toegekend) 

– Handmatig extra toegang toekennen voor bijv. 
stage 

– Na uitschrijven worden de automatisch 
toegekende toegangen weer verwijderd 



Lockers 

• Twee locker systemen in gebruik 
– NEDAP 
– VECOS 
– Locker profiel wordt automatisch toegekend 

op basis van inschrijving 



KMS in PeopleSoft 



Beheer in KMS 
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