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• Gaye Eksen; teamleider Team Mobility bij 

Universiteit Leiden-SOZ.

• Jochem Koopman; Consultant bij CY2, functional

lead project Mobility Management – Outgoing.

Wie zijn wij?



• Het project; organisatie, doelstellingen, 

doelgroepen

• Oriënteren op mobiliteit - demo

• Studentenportaal MMO – demo

• Admin Dossierafhandeling - demo

• Lessons learned en vervolgtraject

Wat gaan jullie zien:



• Gestart in 2018, project (nagenoeg) afgerond.

• Ondersteuning voor Inkomende en Uitgaande 

mobiliteit.

• Samenwerking tussen UL (FB, IR, Faculteiten) en 

SaNS-EC.

Het project Nieuw Mobility Management



• Herkenbaar en intuïtief werkend systeem voor 

student en medewerker.

• Informatie in applicatie beheren (i.t.t. gedeelde 

bestanden in shared folders)

• Crisismanagement: weet waar je studenten zijn.

• Uitfaseren van de bestaande applicatie OIEM

Projectdoelstelling



• Agreement: studenten die een semester (of meer) op 

uitwisseling gaan via een overeenkomst met een 

buitenlandse partner.

• Freemover: studenten die een semester (of meer) naar 

een buitenlandse onderwijsaanbieder zonder 

overeenkomst gaan.

• Other: alle andere (kortdurende) mobiliteit.

Doelgroepen



World map; wat hadden we



• Oriënteren op de overeenkomsten via de nieuwe world map

• Zelf in de hand wat getoond wordt aan studenten.

• Maak overeenkomsten aan en toon/verberg deze.

• Vul zelf de informatie zonder ‘tussenkomst’ webredactie.

• World map maakt gebruik van Oracle Maps

World map; wat hebben we nu

https://worldmap.universiteitleiden.nl/


• Aanmelden in oIEM

Studenten ‘portaal’; wat hadden we



• Na oriëntatie kan een student zich aanmelden in uSis.

• Wat kan/moet de student doen:

• Application;

• Offer (alleen voor Exchange);

• During your Stay;

• Upon Return;

Studentenportaal MMO; wat hebben we nu

https://tst-ws-s4-sans.mcx.nl:8021/


• Basisbestand uit oIEM halen voor de selectie.

• En verder vooral heel veel….

Admin Dossierafhandeling: wat hadden we



• Voor elke processtap een workcenterpagina.

• Communiceer met de student via het portaal als uploads 

niet voldoen.

• Uitgebreide communicatie ingericht (3C).

• Beveiliging van dossiers o.b.v. verschillende typen data.

• En uiteindelijk toch ook grote overzichtsqueries…..

Admin Dossierafhandeling: wat hebben we nu

https://tst-ws-s4-sans.mcx.nl:8021/


• Algemene ervaring is positief; intuïtieve verwerking van dossiers.

• Meer aanmeldingen (en 1000+ plaatsingen) dan voor de module in gebruik 
was.

• Alles in 1 systeem: we vragen studenten alleen wat nodig is en hebben bij 
de verwerking alle informatie bij de hand.

• Prettige werkwijze selectieprocedure door automatisch GPA berekening, 
geen uploads van handmatige transcripts.

• Het ´hergebruiken´ van functionaliteit (ATI) zorgt soms voor beperkingen 
in de MMO-module.

• Het concept dat query’s en werklijsten de Excel sheets kan vervangen is 
niet altijd haalbaar. Niet alle informatie wordt in het dossier bijgehouden.

Projectresultaten & Ontvangst



• Opsplitsing in verschillende projectdelen was wenselijk geweest.

• Projectmethodiek en planning was niet altijd duidelijk.

• Lange doorlooptijd van het project i.c.m. verloop 

projectmedewerkers heeft voor vertraging gezorgd.

• Intensief betrekken van gehele gebruikersgroep leverde niet de 

gehoopte kennis/support op.

• Het blijft moeilijk afscheid te nemen van excel….

Lessons Learned



• Opleveren van restpunten van het project.

• Na een jaar gebruik (nu) inventarisatie van 

verbeterpunten bij de faculteiten.

• Project Beurzen om de financiële afhandeling van 

mobiliteit ook te ondersteunen (naast uitgaande ook 

inkomende (ATI/MMI) mobiliteit).

• Erasmus Without Papers

Vervolgstappen



Contact

• Proces: Gaye Eksen

• teamleider Team Mobility bij Universiteit Leiden-SOZ.

• g.eksen@sea.leidenuniv.nl

• Project en techniek: Jochem Koopman; Consultant 

bij CY2

• jochem.koopman@cy2.nl


