Doorgevoerde verbeterpunten per 28 augustus en FAQ
A. Doorgevoerde verbeterpunten
1.

Productoverzicht:
• Uitbreiding van de filtermogelijkheden, handig voor dossier-houders: er is een filter
toegevoegd waardoor je óf alles kunt zien, óf alles waar je zelf kunt bewerken óf een
specifiek dossier
• Binnen producten zijn gele (waarschuwingen) en rode (foutmeldingen) driehoeken. In het
gebruik zullen die langzamerhand ook in het algemene productoverzicht zichtbaar worden

2.

Tracks verwijderen inclusief de referenties
Let op!
•
•
•
•

Beschikbaar voor ICP en dossier-houders met beheerrechten
Het gaat om verwijdering van één track of product tegelijk
In deze handeling worden drie acties (met veel klikken) samengenomen: referenties
opzoeken en verwijderen, depubliceren en verwijderen. Dit kan niet worden hersteld
CROHO-opleidingen mogen niet worden verwijderd/ gedepubliceerd worden

Handelingen
•
•
•
3.

Kies in het productoverzicht de te verwijderen track
Kies “Verwijderen”
Bevestig de controlevraag (denk na!)

Multi-select bij koppeling opleidingen aan een voorlichtingselement
Let op!
•
•

Alleen beschikbaar voor ICP en beheerders die recht hebben evenementen te beheren
In principe kunnen alle producten geselecteerd worden. Studiekeuze123 zal zich alleen
beperken tot de inschrijfbare opleidingen, vooralsnog alleen de CROHO-opleidingen

Handelingen
•
•

Open een voorlichtingsevenement of maak een nieuw evenement aan
Bij deelnemende producten:
o kies “toevoegen”
o sorteer of filter evt. in het aangeboden selectiescherm
o kies meerdere opleidingen door gebruik te maken van ctrl-klik of ctrl-shift-klik
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4.

Multi-select bij toevoegen opleiding aan Vooropleiding (studyroute)
Let op!
•
•

•
•

Beschikbaar voor ICP en dossier-houders met beheerrechten
Betreft ook wijziging opzet van Vooropleiding (studyroute). Die bestaat nu uit:
o Basisdeel: type + beschrijving
o Opleidingendeel: op welke CROHO van toepassing?
o Instellingdeel: beperkt tot specifieke instellingen?
Wanneer géén onderwijsinstelling wordt gekozen, is de Vooropleiding (studyroute) alleen
van toepassing op de gekozen CROHO (ongeacht de instelling)
Wanneer géén CROHO wordt gekozen, geldt de gekozen toelating voor alle studenten

Handelingen
•
•
•

5.

Kies bij de opleiding het veld “Vooropleiding”
Voeg een nieuwe keuze toe (of bewerk een bestaande)
In Opleidingenoverzicht: selecteer meerdere opleidingen met Ctrl of Ctrl-shift-klik bij
deelnemende producten:
o kies “toevoegen”
o sorteer of filter evt. in het aangeboden selectiescherm
o kies meerdere opleidingen door gebruik te maken van ctrl-klik of ctrl-shift-klik
o Idem bij instellingen

Recht op multiple handelingen (bulkacties)
Er zijn een aantal zaken die vanaf nu voor meer opleidingen tegelijk uitgevoerd kunnen worden.
Omdat dit handelingen zijn die dus ook meer zaken tegelijk verkeerd kunnen gaan, is er voor gekozen
om hiervoor een specifiek recht in het leven te roepen; het recht op multi-bewerkingen.
De ICP kan dit recht toekennen aan degenen die hij voldoende ingewerkt acht om deze
verantwoordelijkheid te dragen – en geeft daarmee het recht om de volgende reeks nieuwe functies
toe te kunnen passen.

6.

Items toevoegen aan meer opleidingen tegelijkertijd
Let op:
•
•
•
•
•
•
•

Van toepassing voor standaardwaarden, contacten, locaties of suborganisaties.
Het gaat om toevoegen, niet om overschrijven of wissen.
Beschikbaar voor ICP, beheerders en dossierhouders met beheer-rechten.
Dossier-houders kunnen alleen toevoegen binnen het eigen dossier.
Het toe te voegen element moet wel al aangemaakt zijn.
In enkele gevallen kan gekozen worden of de toevoeging gekoppeld moet worden aan een
vorm (vt/dt/du) of niet.
Wanneer de status van de opleiding “gepubliceerd” is, wordt de toevoeging ook meteen
gepubliceerd.

Handelingen
•
•
•

In producten-editor: selecteer de producten waar je het contact aan wil toevoegen
Filter evt. eerst tot gewenste opleidingen zichtbaar zijn. Selecteer door aanklikken, gebruik
ctrl-klik of ctrl-shift-klik.
Menu “Multi-bewerking”, kies gewenste actie en volg de menu-aanwijzingen
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7.

Vanuit productoverzicht meerdere producten tegelijk publiceren
Let op!
•
•
•
•
•

Van toepassing voor alle producten die de status “draft” hebben (potloodje!)
Beschikbaar voor ICP, beheerders en dossierhouders met beheer-rechten.
Dossier-houders kunnen alleen multi-publiceren binnen het eigen dossier.
wanneer de status van de opleiding “gepubliceerd” is, wordt de toevoeging ook meteen
gepubliceerd.
let ook op waarschuwingsdriehoeken in product-overzicht, deze kunnen belemmerend
werken (rode driehoek).

Handelingen
•
•

8.

In producten-editor: selecteer de producten die je wilt publiceren. Selecteer alléén
producten die in draft staan!
Kies “Publiceer” in de menubalk en bevestig de controlevraag
(effect: potloodjes zijn verdwenen)

Een specialisatie omzetten naar Variant (of omgekeerd)
Binnen HOVI wordt de definitie gehanteerd, dat een variant een compleet programma is, afgeleid
van een CROHO-opleiding en opleidend tot dezelfde degree. Een specialisatie is een keuze binnen
een opleiding, en valt onder de tracks.
Omdat de termen “Variant” en “Specialisatie” in het verleden veel door elkaar zijn gehanteerd, kan
het zijn dat deze producten onder de verkeerde definitie in HOVI zijn opgenomen. Om alsnog de
correcte termen te gebruiken, is omzetting mogelijk gemaakt.
Let op!
•
•
•

Beschikbaar voor ICP, beheerders en dossierhouders met beheer-rechten.
Specialisaties (Tracks) worden op een andere manier gerelateerd aan de CROHO-opleiding
dan Varianten. Die koppeling moet dus na omzetting weer gemaakt worden.
Het aantal velden verschilt tussen “Variant” en “Specialisatie”. Controleer dus achteraf of de
in te voeren velden gevuld zijn.

Handelingen
Van specialisatie naar inhoudelijke variant
•
•
•

•
•

Selecteer de om te zetten specialisatie en kies “Depubliceer”. De bestaande referenties
worden verwijderd na bevestiging.
Kies “Productconfiguratie” en klik op “Specialisatie”
Kies in de pop-up
o bij Metatype voor “Program”
o bij producttype voor “Inhoudelijke variant”
o vul de juiste CROHO in
Kies OK
Controleer de aan te vullen velden, kies achtereenvolgens “Bewaar” en “Publiceer”
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Van inhoudelijke variant naar specialisatie
•
•
•

•
•
•

9.

Selecteer de om te zetten variant en kies “Depubliceer”. De bestaande referenties worden
verwijderd na bevestiging
Kies “Productconfiguratie” en klik op “Inhoudelijke variant”
Kies in de pop-up
o bij Metatype voor “Track”
o bij producttype voor “Specialisatie”
Kies OK
Controleer de aan te vullen velden, kies achtereenvolgens “Bewaar” en “Publiceer”
Selecteer de (CROHO-)opleiding waar deze specialisatie bij hoort
o Kies voor “Tracks”
o Voeg hier de nieuw-aangemaakte specialisatie aan toe

Aanpassen taalvoorkeur
HOVI staat standaard ingesteld op Nederlandse redacteuren. Het is mogelijk om die voorkeur aan te
passen – alle menu-items en labels zullen dan naar Nederlands omgezet worden.
Let op
Op dit moment is de vraagstelling (en de HELP-tekst) alleen nog beschikbaar in het Nederlands. Aan
een vertaling wordt gewerkt. Bij taalaanpassing naar Engels verdwijnen, tot de vertaling er is, de
Nederlandse hints en help-teksten.
Handelingen
•
•
•
•

Ga naar het openingsscherm van HOVI
Klik op je naam (links onderin)
Bij de Pop-up: Kies voorkeuren en pas de voorkeurtaal aan
Bevestig je keuze.

De nieuwe keuze wordt actief na de volgende inlog.
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B. FAQ
1. Welke opleidingstypes zijn er in HOVI?
Bij de producten wordt onderscheid gemaakt tussen programs, courses en tracks.
•

•
•

Onder Programs vallen de CROHO-opleidingen en varianten hiervan. Ook joint- en double
degree opleidingen horen bij de programs. In principe zijn dit dus de opleidingen die in
CROHO zijn geregistreerd of volledige opleidingen die hier van zijn afgeleid en opleiden tot
dezelfde degree.
Courses zijn wel volledige programma’s, maar dan zonder relatie met CROHO.
Tracks is de verzamelterm voor alle producten die binnen een programma gekozen kunnen
worden, zoals minoren, specialisaties, afstudeerrichtingen en dergelijke.

Let op: bij een aantal instellingen wordt de term “Specialisatie” gebruikt voor wat we in HOVI
“Variant” noemen. Hier moeten soms productconfiguraties worden aangepast.
Inmiddels is het mogelijk geworden om een variant die eigenlijk een specialisatie is, om te zetten (of
andersom). Kijk bij punt 8 beschreven op pagina 3 en 4 van dit document.
2.

Ik zie een CROHO-opleiding niet in de lijst staan. Hoe kan dat?
Het gebeurt met regelmaat dat bij de CROHO-opleiding via “Productnaam” een alternatieve naam
wordt opgenomen. Wanneer dat gebeurt wordt de opleiding onder die alternatieve naam getoond in
de productenlijst en is die daardoor niet meteen herkenbaar als CROHO-opleiding.
Als er verwarring is over varianten en CROHO-opleidingen binnen het productenoverzicht, gebruik
dan het CROHO-nummer in de filter – dan staan de CROHO-opleiding en bijbehorende varianten
netjes bij elkaar.

3.

Er staan twee opleidingen met gelijke CROHO-code in het overzicht, één als CROHO-opleiding, één als
variant. Hoe moet dit verwerkt worden?
Wanneer de CROHO-opleiding alleen als Voltijd-opleiding in CROHO is verwerkt, en de Inhoudelijke
variant een deeltijd-afleiding is, is de gescheiden weergave logisch. Wanneer echter in CROHO de
opleiding zowel in Voltijd als in Deeltijd geregistreerd is, is het logischer om deze in HOVI ook samen
te nemen. Neem in dat geval de deeltijd-informatie over in de CROHO-variant en verwijder
vervolgens de variant.

4.

Het lukt niet om een specialisatie te verwijderen. Waar ligt dit aan?
Specialisaties en andere tracks kunnen gekoppeld zijn aan verschillende opleidingen. Voordat een
product verwijderd wordt, moeten die relaties worden opgeheven.
•
•

•

Open het te verwijderen product en kijk bij “referenties”. Hier staat een lijst waar deze track
is genoemd.
Dubbelklik op zo’n referentie
o wijzig daar onder “tracks” de verwijzing.
o Publiceer deze wijziging.
Keer terug naar het productoverzicht
o De-publiceer het te verwijderen product
o Verwijder het product
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5.

Het lukt met niet om een product te wijzigen. Waar ligt dit aan?
Wanneer je een opleiding alleen kunt bekijken (de opleiding grijs wordt weergegeven) en je deze niet
kunt wijzigen, dan kan er sprake van zijn dat je niet de juiste rechten hebt. Neem hiervoor contact op
met je ICP om dat te herstellen.

6.

Bij CROHO-opleiding wordt niet de juiste CROHO-naam getoond
Wanneer bij een CROHO-opleiding in het veld “Productnaam” een afwijkende naam wordt
ingevoerd, wordt hier een waarschuwing vermeld (gele driehoek), tot publicatie. Na publicatie zal de
alternatieve naam in het productoverzicht komen.
Let wel: de afnemer bepaalt zelf of deze zich aan de CROHO-registratie houdt, of de voorkeur geeft
aan de alternatieve naam. Studiekeuze123 hanteert de CROHO-registratie.

7.

Toevoegen van nieuwe producten
Alleen ICP en dossier-houders kunnen producten toevoegen. De ICP kan dat voor de gehele instelling
doen, de dossier-houder alleen binnen het eigen dossier.
Handleiding:
•
•
•
•
•
•

ga naar het productenoverzicht
kies “Toevoegen”
kies het juiste metatype (Program, Course of Track)
kies het juiste producttype
indien een program is gekozen: kies de Croho waar het product bij hoort
Vul de bijbehorende velden in
o druk op “Opslaan” wanneer u de inhoud alleen wilt bewaren, nog niet wilt
publiceren
o Kies op Publiceren wanneer u het product beschikbaar wil stellen aan afnemers

Let op:
•
•
•

De ICP kan het nieuwe product desgewenst via dossiers aan een beheerder toewijzen
Wanneer het product door een dossier-houder is aangemaakt, is dit product automatisch
toegevoegd aan het alfabetisch eerste dossier van die dossier-houder.
Wanneer de dossier-houder meer dossiers onder zijn hoede heeft, kan hij zelf in het
productenoverzicht het nieuwe product aan een ander dossier toewijzen (alleen naar
dossiers waar hij rechten op heeft).
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8.

Bij een opleiding hoort een specialisatie, maar die staat niet bij het veld “Tracks”. Hoe kan dat?
Controleer of de bedoelde specialisatie wel als specialisatie in het productoverzicht staat – rond deze
term is veel verwarring. In HOVI-termen is de specialisatie een deel van de opleiding. Bij een aantal
instellingen wordt de term gebruikt voor varianten – dus wellicht is deze variant wel in de lijst
opgenomen.
De relatie tussen variant en CROHO-opleiding wordt gelegd door gemeenschappelijk gebruik van de
CROHO-code

9.

Hoe kun je “standaardwaarden” optimaal gebruiken?
Standaardwaarden zijn bedoeld om brokken bij elkaar horende informatie die bij veel opleidingen
ingevuld en onderhouden moeten worden centraal te onderhouden. Het gaat om zaken die eens per
jaar bijgewerkt moeten worden: collegegelden, BSA, studiekeuzecheck en startdata (inclusief
deadlines voor aanmelding).
Hoe meer opleidingen je koppelt aan zo’n standaardwaarde, hoe eenvoudiger het wordt om het jaar
erna de wijzigingen bij te houden. Je voert de wijziging dan alleen door in de standaardwaarde. Alle
opleidingen die naar die standaardwaarde verwijzen, krijgen de gewijzigde waarde automatisch mee.

10. (voor de ICP): hoe kan ik de tracks (specialisaties, honourstrajecten) toevoegen aan het juiste dossier
(waar ook de betrokken opleidingen in staan)?
Dit vraagt bij grote aantallen even tijd:
•
•
•
•
•

Open zo’n specialisatie of honoursprogramma
Ga naar Referenties om te zien bij welke opleiding dit product hoort
Zoek in de productenlijst de bewuste opleiding op en kijk bij welk dossier die opleiding
hoort
Koppel in de productenlijst de specialisatie aan hetzelfde dossier
Herhaal deze stappen voor elke opleiding die niet onder een dossier valt

11. Kan ik een open dag kopiëren, zodat ik hem niet opnieuw hoef in te vullen?
Dat kan zolang de nieuwe open dag vergelijkbaar is met de oude (controleer vooral de betrokken
opleidingen)
•
•
•
•
•
•
•

Selecteer de te kopiëren open dag (niet openen, alleen met de muis er op staan)
Rechts-klik en kies “Dupliceren”
Pas de naam van de nieuwe open dag aan
Kies nieuwe data/ tijden
Pas eventueel ook teksten aan (niet persé nodig)
Check het opleidingsaanbod
Bewaar en publiceer
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12. Samenvoegen van twee specialisaties, hoe doe je dat?
Wanneer twee masters gebruik maken van twee identieke specialisaties, die apart in de lijst staan,
kun je die specialisaties samenvoegen tot één product en vanuit beide masters aan die specialisatie
refereren.
Handelingen
Noteer van beide specialisaties de productcode. Ik ga in onderstaande uit van 5640 (moet blijven) en
5596 (gaat verdwijnen). Ik ga uit van twee masters die naar dezelfde specialisatie moeten verwijzen –
masterA en masterB
•

Ga naar MasterA en voeg onder Tracks de verwijzing toe naar productId 5640 en verwijderer
de verwijzing naar productId 5596. Eerst publiceren.
• Ga weer naar productoverzicht, selecteer ProductId 5596 en kies achtereenvolgens voor
“Depubliceren” en “Verwijderen”
Daarmee is productId 5640 voortaan de enige plek om de info over deze specialisatie te
onderhouden – van toepassing voor twee masters.
13. Hoe zit het met de namen in het productoverzicht?
Bij elk product is de naam van de CROHO-opleidingen zichtbaar (uitgegrijsd) bij de
productconfiguratie. In het veld “Productnaam” kan de instelling hiervoor een andere naam invoeren
– vaak spreken we dan van een marketingnaam.
Het productoverzicht gaat uit van de Productnaam. Als het veld “Productnaam” leeg blijft wordt hier
de CROHO-naam gepubliceerd.
Studiekeuze123 gaat uit van de CROHO-naam – ook wanneer een alternatieve naam is ingevoerd.
14. Ik heb veel dubbelen bij de honourstrajecten. Hoe kan ik deze efficiënt “ontdubbelen” en opruimen?
Dit komt veel voor – en niet alleen bij honourstrajecten, ook bij bijvoorbeeld contacten. Via de
volgende handelingen is er veel op te ruimen.
Stap 1: zorgen dat alle betrokken opleidingen naar één Honourstraject verwijzen
•
•
•
•
•

Maak één Honourstraject geschikt. Voer deze in voor alle van toepassing zijnde vormen
Selecteer alle opleidingen waar dit Honourstraject aan gekoppeld moet worden
Kies “Multibewerking – voeg track toe
Kies de vormen die van toepassing zijn
selecteer de track (het Honourstraject) dat gekoppeld moet worden

Stap 2: opruimen overbodige honourstrajecten (helaas: dat moet 1 voor 1)
•
•
•
•

Selecteer het te verwijderen product
Kies depubliceren
Bevestig dat de bestaande referenties verwijderd moeten worden
Kies Verwijderen
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