
Verslag overleg MMM/Iddink groep 

1. Opening om 10.00 
2. Vercommercialisering? 

De vereniging maakt zich zorgen over de prijsontwikkelingen van Magister. We hopen dat een 
ontwikkelaar van een LAS dit doet uit de overweging en overtuiging om het onderwijs opFmaal te 
ondersteunen en faciliteren en niet om zoveel mogelijk omzet te genereren. De nieuwe modules 
zijn kostbaar en de posiFe van Magister t.o.v. bijvoorbeeld SOM-Today lijkt te veranderen. Harald 
geeM aan dat het echt te doen is om de ondersteuning van het onderwijs. Met de komst van Sivon 
is er wel een verandering gekomen. Steeds vaker worden aanbestedingen ingezet om te 
beoordelen welk LAS goed is voor een organisaFe. De eisen bij de aanbestedingen zijn zodanig dat 
zelfs een Magister daar niet alFjd aan kan voldoen. Deze eisen lijken vooral prijstechnisch en ICT-
gericht. Het onderwijs verwacht steeds meer ondersteuning in modulevorm. Magister ontwikkelt 
zich ook die kant op: 

  
Frank stelt de vraag of er dan een verschil kan ontstaan tussen grotere scholen die meer budget 
hebben en de kleine scholen die zich deze modules wellicht niet kunnen veroorloven. Dorina wil 
daar graag later over praten. 

3. Servicedesk 
Er is een nieuwe servicedesk. Hans maakt melding van verkeerd opnemen van een incident 
waarbij hij onterecht werd doorverwezen om via een andere weg ‘feedback’ te geven in plaats van 
het aanmelden van een incident. Als dit bij andere melders ook zo gaat is dat geen goede zaak. 
Harald is het daar volledig mee eens en neemt het mee om te bespreken. 

4. Web OOP 
Het gebruik en de tevredenheid nemen toe ondanks dat het zeker nog niet klaar is. De desktop 
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blijM, zeker voor applicaFebeheer en dergelijke noodzakelijk. Er zijn al weer diverse nieuwe 
features. Zo kan het OPP ook gevuld worden bij leerlingen in een aanmeldgroep. Iddink werkt 
geleidelijk naar een volledige web applicaFe. De aanmeldingen zijn nu heel belangrijk. Zo zal per 
gebeurtenis die in een schooljaar plaatsvinden zaken verbeterd worden. 
 
 
 
Leon geeM aan dat hij de autorisaFestructuur nu heel lasFg vindt omdat er zo veel manieren zijn 
om te autoriseren. Dit wordt herkend en daar wordt aandacht aan besteedt. Iddink is al bezig om 
een volledig nieuwe manier van autoriseren te ontwikkelen.  
Hans geeM ook aan dat we een manier moeten zien te vinden om de juiste mensen op de juiste 
manier te kunnen autoriseren en gebruik laten maken van het WEB OOP.  

5. Roadmap 
Deze wordt/is volledig vernieuwd en gerelateerd aan de gebeurtenissen in het schooljaar 
Voor de komende jaren de eerste impressie: 

 
Het verzuim  willen we in het nieuwe schooljaar volledig in het web hebben. 
De koppeling met AFAS voor personeelsgegevens is in ontwikkeling evenals de mogelijkheid om 
toetsen vanuit extern te koppelen. Magister Join speelt daar een belangrijke rol. 

6. SluiFng 
De voorzi`er sluit de vergadering om 11.30 uur. Volgend overleg  

AcFelijst 
1. Afgerond: Iddink: Onderzoek OPP voor nieuwe, niet acFeve leerlingen ✓ 
2. Harald: MicrosoM koppeling design delen met Hans, volgt nog 
3. Afgerond: Dorina: In contact brengen Laura (communicaFe) en Leon✓ 

Voor de ALV levert Leon tekst aan Dorina aan. ✓ 
4. Iddink, proces in verband met incidentenregistraFe versus feedback duidelijk maken aan 

servicemedewerkers 
5. Iddink, autorisaFestructuur Web OOP. Is er een mogelijkheid dit te verduidelijken ter 

ondersteuning van het toekennen en OOP-ers meer laten werken met het Web OOP. 



6. Nieuwe datum voorstel: Donderdag 6 april 10.00 uur overleg MmM – Iddink ✓ 

Leon


