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Use Case Cosmos
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De situatie

Luister naar Erik Erikson
05 min 45 sec

Hoger onderwijs streeft naar een goed geïntegreerde Digitale Leer en Werk 
Omgeving (DLWO) zodat onderwijslogistiek e�ciënt verloopt. Naast 

integratie is er ook een behoefte om data uit verschillende 
onderwijssystemen op één centrale plek, flexibel en veilig te kunnen beheren.

In deze use-case laten we zien hoe het power platform op zowel de Hva als de 
Hogeschool InHolland wordt gebruik om de systeemintegratie en onderwijslogistiek te 
ondersteunen. We laten zien hoe model driven apps dé oplossing zijn om relationele 

data van verschillende onderwijs-informatie systemen te beheren en op te slaan.

Power Platform, model driven apps zijn wat 2at betreft dé omgeving om relationele 

data van verschillende onderwijs-informatiesystemen op te slaan en te beheren. Het 

Power Platform heeft meerdere voordelen:

   Toekomstbestendig: API koppelingen

   Veilige omgeving: AVG proof

   Usability: Overzichtelijk relatiebeheer, uniforme omgeving

   Export / Import mogelijkheden (middels excel)

   Onderwijsanalytics (Power BI)

Power Platform:
Dé omgeving voor 
beheeropslag
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De oplossing

De resultaten

Impact van de power platforms.

Vakken automatisch aan te maken in 

het LMS op basis van SIS informatie

Vakken automatisch aan 
te maken

Niet regulier onderwijs beter te organiseren

Onderwijs beter te 
organiseren

Studenten eenvoudiger een gewenste 

studieroute te laten kiezen en volgen 

(in kader van flexibiliseren)

Eenvoudiger gewenste 
studieroute kiezen
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Informatie die normaal verstopt staat in 

het SIS, te tonen in vakken van het LMS 

(bijv. Te behalen ECTS of vakcode)

Informatie tonen in vakken
van het LMS

IcoonIcoon

2at heeft voor zowel Inholland als de HvA het power platform ingezet ter 
ondersteuning van systeemintegratie en onderwijslogisitek, qua impact is 

het onderwijs nu in staat om:

Benieuwd naar wat het power platform voor uw instelling kan betekenen? 
Neem dan contact met ons op via de onderstaande knop.
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