Taaknaam

Status

V11-005 FAQ laten zien op CAMBO

In uitvoering aanvraag

opleidingsinfo zien binnen CAMBO
V03-001 - VAVO vermelden in het aanmeldscherm

In uitvoering aanvraag
In uitvoering Topicus

V03-005 - Review web & email teksten CAMBO
V03-006 - Analyse meervoudig aanmelden uitwerken

In uitvoering Topicus
In uitvoering aanvraag

Beschrijving
FAQ voor aanmelders binnen cambo. Veel gestelde vragen op iedere pagina als linkje beschikbaar
Voorzet: https://mbovoorzieningen.nl/faq-cambo-student/
Als je de opleidingen in CAMBO bekijkt, heb je weinig informatie. Meer detail informatie zie je als je de
opleidingen naar Excel exporteert. Nu zie je dat ook diverse opleidingen gesloten zijn. Maar in feite is het heel
prettig als er een selectiemogelijkheid bij komt dat je alleen voor de opleidingen met status ‘open’ kunt
kiezen.
Kan het logo Welkom bij Centraal Aanmelden MBO & VAVO worden.
Is het een optie om een review te doen van alle teksten in de CAMBO website. Dit om inhoud, redactioneel en
tekstueel de puntje op de spreekwoordelijke i te plaatsen.
Actiehouder: Tom
INge alleen op te lossen als men met een deeplink binnen komt
Actiehouder Jack: Ingediend door Jack. Ook verzocht door Bridget van Dijk (summa)
Als je met een deeplink gaat aanmelden terwijl het buiten alle aanmeldperiodes valt komt de student pas laat
in de stappen erachter dat hij een zinloos pad aan het bewandelen is. Hij krijgt namelijk pas nadat hij bij
“Controleer de gewenste opleiding” op “Volgende” heeft geklikt een melding. Deze melding is “De gekozen
opleiding is niet meer beschikbaar, je aanmelding is aangepast”, een heel ongelukkige melding voor deze
situatie trouwens.
Het zou kloppen als al bij het inlogscherm komt te staan “Op dit moment kun je voor deze opleiding niet
aanmelden” en dan terug naar de landingspagina van de onderwijsinstelling.

V03-009 - Deeplink buiten de ingestelde aanmeldingsperiode : Voorstel
TOON bij deeplink de Instroommomenten op inlogscherm

In uitvoering Topicus

Kan dit worden verbeterd? Hieronder screenshots van zo’n voorbeeld. Kan dit worden verbeterd?
Actiehouder: Rob
Dynamisch ID retour in json bericht hier ook bij meenemen.
Hallo Inge, We zijn bezig met de bouw van de koppeling met Centraal Aanmelden conform::
https://www.portalplus.nl/images/PortalPlus-whitepaper-koppeling-CA.pdf
Een aantal scholen die PortalPlus gebruiken heeft de voorkeur uitgesproken voor de groene route.
Hierbij wordt in PortalPlus een uitstapje gemaakt naar Centraal Aanmelden waarna de aanmelder, na de
aanmelding in CA te hebben ingediend in PortalPlus, terugkeert naar PortalPlus (groene route, pijl terug).
Vervolgens haalt PortalPlus de aanmeldgegevens direct op en kan de aanmelder de aanmelding direct
vervolgen (afronden + intake) in PortalPlus.
Dit is voor veel van onze klanten de meest gestroomlijnde manier.
Om bovenstaande afhandeling mogelijk te maken is er een change nodig aan de kant van Centraal
Aanmelden. Hierover heeft mijn collega Dave van Vaerenbergh (@cc) contact gehad met Erik Dikkers (@cc).
Het betreft de volgende change:
• De terugkeer URL moet aan de kant van CA worden uitgebreid met aanvullende parameters (caKetenID).
• Er moet aan de kant van CA een endpoint uitbreiding komen om a.d.h.v. een queryparameter (caKetenID)
één specifieke aanmelding op te halen.
Kan ik via jou bij MBO Voorzieningen een verzoek indienen voor deze change?
Met vriendelijke groet, Frank

V03-010 - Terugkeer URL uitbreiden met caKetenID

Ter review gebruikersgroep
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suggestie
kunnengebruik
voorleggen
voor de hele aanmeldpagina
(homepage) omdat ik de huidige tekst te lang vind bij ‘Geen DigiD’ en de volgorde is wat onlogisch.
Suggestie:
Heb je nog geen DigiD?
(i):
Als je in Nederland woont of de Nederlandse nationaliteit bezit, kan je een DigiD aanvragen. Ga naar
https://www.digid.nl om direct een DigiD aan te vragen. Binnen enkele werkdagen krijg jij dan je DigiD
toegestuurd. Alleen met je DigiD kun jij je officieel aanmelden voor een mbo-opleiding.
Kan je geen DigiD aanvragen?
(i):
Woon je niet in Nederland en/of ben je niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit dan kun je geen
DigiD aanvragen.
Als je zonder DigiD inlogt, kan je geen officiële aanmelding maken, maar wordt je aanmelding als een
interessemelding verstuurd naar de mbo-instelling waar jij wilt studeren.
Wil jij je wel officieel aanmelden? Vraag dan eerst een toegangscode aan bij de mbo-instelling waar jij wilt
studeren. Dit kan bij het studenten informatiepunt van de gekozen mbo-instelling.
Account aanmaken met een toegangscode?
(I):
Wanneer je geen DigiD kunt aanvragen, kun je bij de mbo-instelling waar jij wilt studeren een toegangscode
voor een aanmelding aanvragen. Met deze toegangscode kun jij je dan officieel aanmelden voor een mboopleiding. Vraag de toegangscode aan bij het studenten informatiepunt van de gekozen mbo-instelling.

V03-012 - Tekst DiGi-D aanpassen

In uitvoering Topicus

Wellicht dat we dit nog kunnen meenemen? Overigens is het met een toegangscode nog steeds een
Controlescherm CAMBO + signaleringsmail.

V03-013 - Controlescherm CAMBO + signaleringsmail

In uitvoering Topicus

V04 - 009 Toestemming wettelijke vertegenwoordiger bij 18- aanmelden

Toe te wijzen aanvragen

Werkt het controlescherm naar volle tevredenheid?
indien een aanmelding 24u (tijd instelbaar) na indiening niet is opgehaald en/of er is geen status terug
ontvangen stuurt CAMBO een signaleringsmail naar de instellingsbeheerder. EN de aanmelding krijgt in het
overzicht een rood vlaggetje. Er moet een beheerdersveld worden toegevoegd om de mail te laten bezorgen.
Marjan Vos: Nieuwe wet vermoedelijk 1-8-2022 in werking (ivm vervallen Onderwijsovereenkomst) en de
toestemming die een wettelijke vertegenwoordiger moet geven bij het aanmelden van een 18- student.
Centraal (CAMBO) de toestemming organiseren.
I.p.v. iedere instelling in eigen SIS. Als wettelijke vertegenwoordiger geen toestemming geeft hoeft de
instelling de aanmelding helemaal niet te ontvangen. Toestemming wel aan SIS leveren.

V04-001 - Woonadres vs Correspondentieadres in CAMBO

In uitvoering aanvraag

Actie Piet: Er is, gedurende de pilotfase, een vraagstuk ontstaan rondom adressen bij het aanmelden via
CAMBO.
Actiehouder: Jack Haagen Alle teksten zowel de mail als scherm teksten.
Iemand van 68 jaar meldde zich aan voor een VAVO opleiding.
Zij merkte op dat een mailbericht dat begint met "Hoi" wel wat popiejopie is.
Bij VAVO zijn best wat leerlingen die ruim volwassen zijn.
In het kader van "leven lang leren" zullen we ook steeds meer MBO studenten zijn en komen die wat ouder
zijn.
De mail met de aanmeldingsbevestiging begint met "Hoi...."
Dat geldt ook voor de mail om het e-mail adres te bevestigen.
Wellicht stuurt Cambo meer mailberichten met "Hoi".

V04-003 - Mail met de aanmeldingsbevestiging begint met "Hoi...."

V04-004 - Accounts & Rollen & Rechten CAMBO

In uitvoering Topicus

In uitvoering aanvraag

Kan "Hoi" vervangen worden door "Beste" ?
Rechten en rollen moet geheel omgebouwd worden voor rechten en rollen. Wat wel mogelijk is om een
account aan te maken voor de analyses. Is dit voldoende? Voorstel dit nu zo in te regelenmaar wel in de
ijskast houden voor toekomstige check
CAMBO beschikt op niveau van de instelling niet over een rollen en rechten systeem. Alle gebruikers die door
de leverancier van CAMBO op instellingsniveau gekoppeld worden krijgen dezelfde rechten. Is dit een
ongewenste situatie en zo ja wat zou er functioneel moeten kunnen.
Bert geeft aan.
Via de DUO E-Zine kwam onderstaand informatie binnen. Aangezien crebo ook gebruikt wordt binnen CAMBO
vraagt dit om een (textuele) aanpassing. Lijkt mij niet iets wat via de Expert-groep moet lopen en/of waar een
beschrijving van moet worden aangeleverd. Wel vervelend dat het lekkere korte 'crebo' nu beduidend langer
word.
Gr. Bert
Gemakshalve even de tekst geknipt en geplakt zoals ik deze intern via de nieuwsbrief heb verstuurd:

V04-005 - Textuele aanpassing CREBO

Ter goedkeuring Cooperatie

Sinds 1 april hebben BRON, het diplomaregister, het verzuimloket en het vrijstellingen register nieuwe namen.
Alhoewel je in eerste instantie wellicht denkt 'succes ermee' heeft dit toch best wel impact. 'Crebo-code' en
'elementcode' zijn bijvoorbeeld veranderd in 'erkende opleidingscode'. Dit betekent niet alleen een
verandering van taalgebruik, maar ook een aanpassing in systemen en (samenvoeg)documenten. Kortom,
werk aan de winkel voor de leveranciers, maar ook voor de ondersteunende dienst. In 2021 worden de oude
en nieuwe naam nog naast elkaar gebruikt. Meer informatie: https://duo.nl/zakelijk/middelbaarberoepsonderwijs/nieuws/nieuwe-namen-voor-bron-en-registers.jsp
Oudst
:-) dus eerst
Erik heeft voorstel gemaakt m.b.t. de status ingetrokken. Nu is niet zichtbar of dit door de student of de
instelling is gedaan en dit inzicht is noodzakelijk i.v.m. de communicatie richting aanmelder.
Jos en Rob hebben reactie gegeven en hierop heeft Erik reactie gegeven. Zie hieronder:
Jos zijn opmerkingen:
Je hebt gelijk, het gaat om “Ingetrokken of Withdrawn”. De Rejected melding via het MBO-koppelvlak zorgt
voor een status Afgewezen in Cambo. Goed dat je scherp meeleest. Bij een intrekking vanuit het SIS blijkt na
nadere technische analyse niet nog een bericht naar het SIS terug te gaan. Alleen als een student zelf een
aanmelding intrekt via Cambo wordt boolean ingetrokken=true gezet, o.a. het bsn geschoond en volgt er een
update bericht voor het SIS. Kortom: voor een groot deel gebeurt eigenlijk al wat is voorzien, alleen de status
aanduiding in de interface van Cambo is onduidelijk. Met de suggesties ter UI verbetering in het voorstel voor
Cambo zelf maken we een flinke stap voorwaarts)
Rob zijn opmerkingen:
Er veranderen in het voorstel juist geen technische gegevensstromen met impact op het koppelvlak. Wel extra
verduidelijking rondom “Ingetrokken” die wellicht ook tekstueel nodig is in het PVE. Aangezien andere
leveranciers nog niet zijn aangesloten of hier tegenaan lopen, zal de technische impact nihil zijn.
Geen bericht meer naar SIS is inmiddels genuanceerd. Dit blijkt al niet te gebeuren. Lijkt me wel goed om te
analyse of het historisch aan begin van de pilot wel is gebeurd dat Cambo onterecht een bericht doorstuurde.
Het voorstel van een veld naast de status “Ingetrokken” is exact hoe het werkt in Cambo en expliciet als
onderscheid opgenomen in het voorstel.

V04-006 - Inzicht in ingetrokken aanmelding

In uitvoering Topicus

Het voorstel is bedoeld als een structurele oplossing, omdat het nu voor relatief veel support zorgt. Mocht er
n.a.v. de bovenstaande toelichting en nuancering nog steeds het gevoel bestaan dat het een pleister betreft

Inge: is dit een wens voor allemaal? Soms ligt digid er uit maar dat is zo landelijk dat niemand daar een
alternatief voor heeft. Dit moeten we bouwen en onderhouden en willen we dat dus allemaal?

Rob: wat voor melding wordt er gegeven en is dat te verduidelijken als er een DigiD storing is?
Hallo Rob, het betreft geen technische storing van DigiD maar functionele. Bijvoorbeeld vergeten een
verandering van 06-nummer ook door te geven aan DigiD. DigiD wachtwoord vergeten.
Bert:
Ik wordt de laatste dagen weer wat vaker gebeld door ouders die vastlopen in het CAMBO aanmeldproces en
die ik helaas ook niet verder kan helpen met de digitale route:
Als het inloggen via DigiD niet werkt (en daar heb ik inmiddels meerdere gevallen van aan de lijn gehad) dan
moet er gebruik gemaakt worden van een code. Er moet dan een via e-mail ontvangen QR code gescand
worden en daar komt dan weer een code beschikbaar die ze in CAMBO moeten invoeren. Dit vraagt
meerdere devices tegelijkertijd (inclusief de telefoon waar ze mij mee bellen), een QR app (die ze vaak tijdens
de sessie nog moeten installeren) en de nodige vaardigheid. Vaak gaat het dan al mis vanuit de veelheid aan
handelingen, moeten er lange e ingewikkelde codes handmatig ingevoerd worden en worden mensen per
seconde minder vriendelijk.
In enkele gevallen ben ik uiteindelijk akkoord gegaan met een handmatige procedure en zet ik de benodigde
velden in een e-mail die ik ze toestuur.

V06-002 Vastlopen aanmelding bij DigiD

In uitvoering aanvraag

Zou het bespreekbaar zijn om in CAMBO een download voor beheerders beschikbaar te krijgen waarmee een
invulbaar formulier beschikbaar komt van de noodzakelijk in te vullen velden met een CAMBO logo erboven
of heb jij een andere suggestie voor dit soort situaties.

Tekstueel duidelijker maken dat prive emailadres moet worden gebruikt.
let op: gebruik hier je privé e-mail adres niet je school e-mail
Van: Ruud van Hoof <r.v.hoof@roc-teraa.nl>
Verzonden: maandag 28 juni 2021 08:49
Aan: Info mbovoorzieningen <info@mbovoorzieningen.nl>
Onderwerp: e-mail adres student
Hallo, Gedurende de aanmeldperiode melden heel veel studenten zich bij ons aan met een e-mail adres van
de school waarop ze op dat moment nog ingeschreven staan (leerlingnummer@vo-school.nl)
Bijvoorbeeld: 12345@vakcollege.nl.

V06-003 - gebruik prive email adres

In uitvoering Topicus

Dit zijn e-mail adressen die aan het einde van het schooljaar op het vo worden afgesloten en niet meer
gebruikt kunnen worden. We willen natuurlijk een aanmelding ontvangen via een e-mail adres dat na het
slagen op het vo ook nog in gebruik is.
Is er op één of andere manier een mogelijkheid dat die school e-mailadressen niet worden geaccepteerd?
Of is er een mogelijkheid om in onderstaand scherm aan te geven dat ze géén school e-mail adres moeten
gebruiken bij aanmelden? Of hebben jullie daar misschien een ander idee voor?
Inge: volgens mij werkt dit nu, klopt it?
Hallo Rob,
Zie onderstaande mailwisseling. Ik ben erg blij met de mogelijkheid om op onderwijsaanbieder niveau te
kunnen synchroniseren met RIO, maar zou dit zelf als beheerder ook graag terugzien in mijn eigen CAMBO
beheer scherm. Als het niet instelbaar mag zijn voor de locatie beheerder dan zou het uitgegrijst kunnen
worden, met de toevoeging dat aanpassingen aangevraagd kunnen worden bij de leverancier Topicus via de
gebruikelijke/afgesproken route.

V06-004 Niveau onderwijsaanbieder zichtbaar maken in CAMBO
V06-005 - Bijwerken PvE

In uitvoering aanvraag
In uitvoering aanvraag

Gr. Bert
Jack:
Met "Toegankelijkheid" kunnen we instellen of een opleiding in het opleidingsoverzicht moet komen.
Met "Specifieke doelgroep" en een geheime toegangscode komt het niet in het opleidingsoverzicht. Dan kan
de opleiding alleen worden gekozen via een cambo-deeplink of door het invullen van de geheime
toegangscode binnen cambo.
Wij gaan deze werking exact zo overnemen in onze website. Leerlingen krijgen de deeplink naar de
opleidingspagina in onze website om info te vinden en het aanmeldknopje te kunnen klikken.
Ik zie echter dat je ook bij gebruik van de cambo-deeplink eerst de geheime toegangscode moet invullen
voordat je de aanmelding kunt doen. (zie bijgevoegde screenshot)
Dat is dubbel op, een onnodige extra hobbel.
Kunnen we de geheime toegangscode meegeven in de deeplink? (is dat misschien al zo?)
Of dat die geheime toegangscode niet nodig is als je met een deeplink erin komt?

V08-001 Geheime toegangscode bij gebruik deeplink
V09-001 Emailadres veld verplichten

In uitvoering aanvraag
Wijzigingsaanvragen

Optie van Tom: Kan optioneel code via deeplink worden meegegeven. Dit zou per deeplink optioneel kunnen
zijn. Inge pakt deze met Erik op.
Veld e-mailadres ouder wettelijke vertegenwoordiger bij 18- verplicht veld maken.
STAP en CAMBO en Rob – Initieel vs. Post initieel onderwijs en bekostigd en niet bekostigde opleidingen
Hoe kijken we hier tegen aan hoe gaan we verder?

V09-002 CAMBO - Ontwikkeling

Wijzigingsaanvragen

Groep samenstellen en bespreken. Paul en Hannie niet en verder iedereen wel.
Inge: dit is afgedaan, kunnen we deze sluiten?
Bert – aanmeldseizoen wijziging, wat gaat er gebeuren op 2021-11-01.
Jacqueline - Vorig jaar heeft mij dit veel werk opgeleverd. e.e.a. was niet zichtbaar aan opleidingen.
Hannie – Wij zien alle oude opleidingen nog. Inge heeft hier een mail over gehad.
Tom – Communicatie hierover doen en handleiding maken?

V09-003 V09-004 Aanmeld seizoen wijzigt

In uitvoering aanvraag

Inge pakt dit op.

Fase 3 wijzigingsverzoek. Uit gaan van contact gegevens in RIO met de keuze deze te gebruiken of de CAMBO
gegevens
Vraag van Inge - Contactgegevens in CAMBO wijzigen?
Inge vraagt of de onderwijsaanbieders en contactgegevens vanuit RIO gebruikt moeten worden in CAMBO.
Willen we dat of willen we het open houden in CAMBO en zelf kunnen invullen?
DUO gaat die contactgegevens bij RIO nog onderzoeken. Moet worden verder worden besproken. Piet levert
Inge informatie vanuit RIO aan.
V09-003 V09-004 Contactgegevens CAMBO wijzigen.

In uitvoering Topicus

Wijziging maken en intern bespreken in expertgroep.
De mogelijkheid om in te stromen in een later leerjaar. Is dit een collectieve wens? Moet hier een aanpassing
voor komen of past het in het bestaande proces. Tekstuele aanpassing?

V09-005 instroom later leerjaar

Wijzigingsaanvragen

@Bert - In principe kan dit door je in te schrijven op een reeds gestart cohort. De student moet deze
werkwijze dan wel begrijpen. M.i. moet je dit soort aanmeldingen niet via CAMBO proberen in te regelen.
Jos Brinkhof - In Eduarte (en Digitaal Aanmelden) kun je dat bij een relatie (ouder/verzorger) aan te geven of
deze betalingsplichtig is. Dat is belangrijk, omdat bij bepaalde situaties dat niet direct duidelijk is. Het meest
logische voorbeeld is een situatie met gescheiden ouders.
In CAMBO is het inderdaad niet mogelijk om bij een wettelijk vertegenwoordiger aan te geven of deze
betalingsplichtig is. Wanneer je bij een minderjarige student automatisch een van de ouders zou aanduiden
als betalingsplichtig is er dus een kans dat de verkeerde ouder geselecteerd wordt.
Er werd geconcludeerd dat het niet wenselijk is dat een SIS hier aannames in doet. Dit betekent dat de
student dit later in het aanmeldproces moet doorgeven aan de school.

V09-006 betalingsplichtige

Wijzigingsaanvragen

@Inge; Voor zover mij bekend waren de Pilotscholen wel voornemens dit als wens bij jullie aan te geven. Ik
kan niet zien of dat is gebeurd!
@Bert: Hoe gaan we hier dan mee om als de stucent al bekend is en er een andere betalingsplichtige wordt
aangeleverd..., of als een tweede inschrijving een andere betalingsplichtige aanlevert dan de eerste.
Als studenten kiezen voor inschrijvenmbo.nl dan missen ze het o zo belangrijke orientatiegedeelte en meer
info over de opleiding en de school.
Om studenten te helpen wat ze moeten doen als ze op deze inhoudelijk nietszeggende pagina komen is ons
voorstel dat het onmogelijk wordt om buiten een deeplink om erin te kunnen gaan.
Tevens bereik je dan dat een school uitsluitend laat aanmelden via het aanbod dat op zijn eigen site staat en
zich geen zorgen hoeft te maken dat leerlingen zich ook via de achterdeur kunnen aanmelden. Bijvoorbeeld
op de website een opleidingslocatie even sluiten in de aanmeldperiode om te forceren dat men zich op
andere locaties gaat aanmelden.

V09-006 Leerlingen altijd via de schoolwebsite sturen, achterdeur
dichtzetten

Wijzigingsaanvragen

Als een student naar de url inschrijvenmbo.nl gaat via zijn browser dan krijgt hij bijvoorbeeld de melding
zoiets als "Dit is inschrijvenmbo.nl, je kunt hierin via de website van je school naar keuze" en kan verder niets
doen.
De instellingen die PeopleSoft Campus Solutions (CS) als SIS gebruiken merken dat bij aangeboden
opleidingen die vanuit dit pakket aan RIO geleverd zijn, in Cambo (Centraal aanmelden MBO) niet altijd (vaak
niet) het bijbehorende MBO-niveau getoond wordt aan de aanmelders.
De oorzaak:
* bij aangeboden opleidingen op een domein / dossier wordt vanuit CS een MBO-niveau geleverd, zoals
uiteraard ook nodig aangezien deze over meerdere niveaus gaan
* bij aangeboden opleidingen op een kwalificatie wordt vanuit CS *geen* MBO-niveau geleverd, want
overbodig, immers de kwalificatie - CREBO - heeft een landelijk vastgesteld MBO-niveau, en anders zou de
informatie zelfs tegenstrijdig kunnen worden (zo werkt de BRON/ROD uitwisseling ook, al is het daar in de
specificaties wat explicieter gesteld)
Van Gerwin Meijer begrepen wij dat dit de juiste vorm van leveren is aan RIO.
Echter, nu de probleemstelling: omdat deze informatie (die dus wel bij DUO beschikbaar is) niet geleverd
wordt aan Cambo, krijgen de aanmelders het betreffende niveau van de opleiding niet in beeld.
Bij een aangeboden opleiding op een kwalificatie vanuit een SIS dat wel (dus dubbelop eigenlijk) MBO-niveau
meelevert aan RIO wordt in Cambo *wel* een MBO-niveau getoond.

V10-001 MBO niveau toevoegen

Wijzigingsaanvragen

V10-003 - adres gegevens meesturen van ouders

In uitvoering Topicus

V10-004 terugkeerlink ook gebruiken bij vertrek vanuit inschrijven mbo
V10-005 filteren inactieve opleiding

Wijzigingsaanvragen
In uitvoering Topicus

Vandaar ons dringende verzoek om z.s.m. de gegevenslevering aan te passen zodat Cambo altijd het niveau
van de aan de aangeboden opleiding gekoppelde kwalificatie ontvangt, ook als deze niet expliciet in de RIO
levering gevuld is. Zodat ook aanmelders bij onze instellingen van elke aangeboden opleiding het
bijbehorende MBO-niveau kunnen zien.
Wens van een SIS om altijd het adres van een ouder of verzorgen door te sturen naar het SIS. Nu is dat alleen
als een afwijkend adres wordt ingevoerd.
Nu ga je bij aanmeldenmbo terug naar de start pagina. Bij een deeplink is dit te configureren maar niet als je
via inschrijven mbo gaat. Wat kan is dat je dan standaard naar de terugkeerpagina gaat vastgesteld in CAMBO.
Dit geldt dan voor alle leden.
Bron: a.plomp@kw1c.nl
•Wanneer gestart wordt vanuit de CAMBO-website is alleen een link nodig bij succes (?)
•In de conﬁgura e zou ik die graag als extra a ribuut terugzien met de naam "Doorstuurlink" (i.p.v.
Terugkeerlink) en omschrijving "Doorstuurlink bij succesvolle aanmelding gestart vanuit CAMBO" o.i.d.
•Als het a ribuut "Doorstuurlink" niet is ingevuld werkt het als vanouds, d.w.z. starten bij CAMBO is eindigen
bij CAMBO
•Aan de "Doorstuurlink" worden deels dezelfde parameters meegegeven als bij de deeplink:
oa. afgebroken: Ja/Nee -- Niet van toepassing/Al jd Nee
ob. opleiding: UUID van de gekozen opleiding
oc. cohort: Code van het gekozen cohort (instroommoment)
od. caketenid: ID van de door student doorlopen aanmelding - alleen gevuld indien aanwezig en
afgebroken=Nee.
De wens om te filteren op niet actieve opleidingen

V11-002 time out

In uitvoering Topicus

V11-003 Onderwijsaanbieder in overzicht

In uitvoering Topicus

Op de 2FA staat nu een time out van enkele dagen. Wel handig maar ivm AVG moet dit korter. Elke keer
inloggen of inactief voor meer dan 1 uur opnieuw vragen. Peter Vermijs vragen
Joke van de Schraaf (j.van.de.schraaf@yuverta.nl) Nu we met drie koppelpunten en bijbehorende
verschillende onderwijsaanbieders zijn gaan werken is het goed om dit ook te kunnen zien in het
aanmeldingenscherm en in de excel download van de aanmeldingen. Dit graag toevoegen

In uitvoering Topicus

Indien aanmelders verschillende vooropleidingen hebben wil het tonen van de opleiding soms niet goed gaan.
Bij bjivoorbeeld reeds een examen gedaan maar daarna een nieuwe opleiding gestart en niet afgemaakt dan
laat hij toch geslaagd zien. Door meerdere opleidingen te laten zien kan dit voorkomen worden.
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