Vraag en antwoord HOVI informatiebijeenkomst dd. 5 maart 2020.
1.

Wie is eigenaar van (de data in) HOVI?
De universiteiten en hogescholen. De stuurgroep HOVI bepaalt de koers en is opdrachtgever van
HOVI. Studiekeuze123 is door de stuurgroep gevraagd om de bouw en implementatie van HOVI uit te
voeren. De beheerders van Studiekeuze123 zullen straks het systeem beheren. Daarnaast is
Studiekeuze123 ook afnemer van de HOVI data voor de vulling van de website van Studiekeuze123.
Dit laatste doen ze in opdracht van het ministerie van OC&W.

2.

Uit wie bestaat de stuurgroep HOVI?
Denis Action (voorzitter), Piet van Ierland (vertegenwoordiger vanuit hogescholen) en Edwin Kelhout
(vertegenwoordiger vanuit universiteiten). Deze drie mensen nemen de besluiten namens de
stuurgroep HOVI. Daarnaast nemen nog twee mensen deel aan de stuurgroep: Hans van Driel
(Studiekeuze123), secretaris en Pauline Thoolen (Studiekeuze123), algemeen lid.

3.

Hoe zit het met niet-bekostigde instellingen?
HOVI is bedoeld als landelijke basis waar instellingen voor hoger onderwijs alle informatie voor
studiekiezers op een vergelijkbare manier beschikbaar kunnen stellen. Ook niet-bekostigde
instellingen gaan gebruik maken van HOVI.

4.

Waar en hoe kunnen vragen /feedback over HOVI ingediend worden?
Alle vragen en feedback kunnen ingediend worden via info@hovi.nl. Daar worden de vragen
ontdubbeld, gebundeld en verstuurd naar de desbetreffende partij:
- inhoudelijke vragen naar de stuurgroep;
- technische/praktische vragen naar Studiekeuze123 en/of Webhare.
In de trainingsomgeving (periode van 15 mei tot 1 juli) is het mogelijk om via een feedbackknop in
het invoersysteem HOVI feedback te sturen. Ook wordt er een gebruikersoverleg rond HOVI opgezet.

5.

Op welke manier wordt de API ingezet?
Dat is de koppeling, de Application Program Interface. Via deze API kunnen instellingen die dat willen
informatie aanleveren aan HOVI via een machine-machinekoppeling. De informatie die in HOVI
beschikbaar komt, is verder via deze API benaderbaar voor afnemers.
Op dit moment hebben enkele instellingen al dergelijke koppelingen met Hodex – zij moeten deze
koppelingen dus aanpassen aan de nieuwe afspraken. Documentatie hiervoor wordt via www.hovi.nl
beschikbaar gesteld. Mogelijk zullen in de toekomst meer instellingen overstappen naar deze
methode – dat kan ook nadat HOVI is geïmplementeerd.

6.

Kom er tijdens de test-editor fase ook al een voorkantweergave, waarin te zien is hoe een en ander
eruit komt te zien op Studiekeuze123.nl?
HOVI wordt niet alleen voor Studiekeuze123 gemaakt, maar ook voor Nuffic en andere afnemers. De
website van Studiekeuze123 is dus ook afnemer van de data uit HOVI. De website en software
moeten net als bij andere afnemers aangepast worden op de wijzigingen in de database. Zodra deze
wijzigingen gepland zijn informeren we u daarover via www.hovi.nl.

7.

Vanaf wanneer is Hodex niet meer beschikbaar en moet er gebruik worden gemaakt van HOVI?
Vanaf 15 mei kunnen instellingen al gebruik maken van de trainingsomgeving HOVI om bekend te
worden met het systeem. De data die nu in Hodex staat wordt ook in deze trainingsomgeving gezet
dus het is mogelijk te zien hoe het er vanaf 1 juli uit gaat zien en wat nog eventueel veranderd moet
worden. Vanaf 1 juli kan er in HOVI ingevoerd worden. De data in HOVI wordt wel pas vanaf 26
augustus gepubliceerd voor afnemers.

8.

Wat gebeurt er precies tijdens de freeze-periode?
Na het begin van de freeze-periode, 1 juli 2020, wordt er géén informatie meer ingelezen vanuit
Hodex of het Studiekeuze Webformulier. Het betekent dat de informatie uit Hodex/Studiekeuze
Webformulier niet meer wordt ingelezen in de Studiekeuzedatabase.
De freeze-periode duurt tot 26 augustus – gedurende deze periode kunnen instellingen de HOVI
informatie aanvullen/ corrigeren. Vanaf 26 augustus wordt de informatie van HOVI gepubliceerd en
wordt deze informatie daarmee beschikbaar voor afnemers.
Dit betekent ook dat instellingen die bijvoorbeeld open dagen die in september worden
georganiseerd vroeg bekend willen maken, deze al vóór 1 juli in Hodex/Studiekeuze Webformulier
moeten invoeren. Tussen 1 juli en 26 augustus wordt de informatie niet geactualiseerd voor de
buitenwereld.

9.

Opleidingsinformatie wordt verondersteld voor 1 juli bekend te zijn. In de praktijk zijn sommige
details pas in juli/aug bekend. Hoe moet dat met de freeze-periode van 1 juli tot 26 augustus?
Advies is om zoveel mogelijk opleidingsinformatie te verzamelen en in te voeren voor 1 juli (via
Hodex/Studiekeuze Webformulier). Tijdens de freeze-periode kan informatie in HOVI ingevoerd
worden, het wordt alleen pas met ingang van 26 augustus gepubliceerd.

10. Hoe zit het met de mededeling dat Hodex blijft bestaan, Hodex bouwt een API waardoor de
informatie die door de onderwijsinstelling in Hodex ingevoerd wordt naar HOVI overgezet wordt?
Vanaf 1 juli stopt Studiekeuze123/HOVI met het inlezen van informatie uit Hodex. De informatie kan
alleen via het account van de instelling en op initiatief van de instelling beschikbaar worden gesteld
aan HOVI.
11. HOVI vervangt Hodex en Studiekeuze Webformulier. Wat is de impact hiervan?
Hodex wordt niet meer ingelezen en het Studiekeuze Webformulier wordt uitgefaseerd. Instellingen
kunnen dan alleen nog gebruik maken van HOVI om studiekeuzedata voor de landelijke afnemers
beschikbaar te stellen. Dat betekent dat zowel de instellingen als de afnemers hun systemen moeten
aanpassen om actuele informatie te blijven tonen.
Alle informatie die nu in Hodex of het Studiekeuze Webformulier is verzameld, wordt gemigreerd
naar HOVI – voor zover die informatie nog past bij de nieuwe afspraken. Deze afspraken worden
vastgelegd bij de Edustandaard.
Zie ook slides 22 en 24 van de presentatie met de grootste veranderingen in HOVI.
12. Wat zijn de voordelen van HOVI?
Voor gebruikers geldt dat HOVI wordt ontwikkeld vanuit de geactualiseerde wensen van en
afspraken met onderwijsinstellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vereenvoudigen van de
informatie-invoer. Maar ook aan meer inzicht over welke informatie voor welke afnemer van belang
is (m.a.w. op welke plek de studiekiezer de informatie gaat tegenkomen die jij in HOVI invoert).
Voor de landelijke afnemers van studiekeuzedata geldt dat zij met HOVI beschikken over
studiekeuzedata die beter is afgestemd op het huidige studiekeuzelandschap. Zo staat er meer
informatie in over varianten en tracks binnen opleidingen en wordt het mogelijk om bijvoorbeeld
open dagen te koppelen aan specifieke locaties.
13. Is het mogelijk om ergens te zien wat door anderen als feedback is gegeven?
We gaan onderzoeken of we iets dergelijks kunnen inrichten – op hoofdlijnen – waarschijnlijk op
www.hovi.nl.
14. Er komt ongetwijfeld veel feedback binnen. Hoe wordt daarmee omgegaan? Is het een idee om eerst
met een kleine groep hiernaar te kijken voordat iedereen dat gaat doen?
Er is nu voor de API een kleine groep testers (6 onderwijsinstellingen) die een eerste test doen van 30
maart tot half mei en feedback geven. Voor 15 mei zijn dus de eerste aanpassingen gedaan. Een

dergelijke aanpak kiezen we ook voor de editor (het invoersysteem): vanaf 1 april start de
testperiode voor een beperkt gezelschap, vervolgens komt de editor breder beschikbaar.
Als er feedback komt die veel aanpassingen vraagt of echt heel anders dan de specificaties is, dan
moet daar door de stuurgroep naar gekeken worden.
15. Hoe wordt er met wensen in de toekomst omgegaan?
Een wens wordt aangevuld met alle benodigde informatie (wat kost het, welke verandering vereist
dit, voor wie heeft dit gevolgen etc.) en voorgelegd aan de stuurgroep. Deze neemt een besluit.
16. Komt er een gebruikersoverleg/functioneel beheerdersgroep HOVI contactpersonen?
Universiteit Twente geeft aan een inspiratiebijeenkomst te willen organiseren nadat HOVI in gebruik
is genomen en van daaruit te bepalen hoe verder een gebruikersoverleg te gaan organiseren. Hier
kan bijvoorbeeld naar wensen/feedback gekeken worden zodat deze al gebundeld aan
Studiekeuze123 doorgegeven kan worden.
17. Na 26 augustus wordt de informatie uit HOVI gehaald. Maar de informatie uit Hodex blijft nog
beschikbaar voor afnemers tot 1 november. Kan het zijn dat, afhankelijk van de website die je
raadpleegt, je verschillende informatie tegenkomt? Waarom wordt niet alle informatie uit Hodex
afgesloten voor afnemers per 26 augustus?
De omschakeling naar HOVI is voor alle afnemers een grote ingreep. Het kan dus inderdaad zijn dat
niet alle afnemers even snel zijn.
Studiekeuze123 gaat intensief in overleg met de afnemers om een tijdige overgang te stimuleren.
18. Wordt alle informatie die nu in Hodex staat straks overgezet naar HOVI?
Nee, niet alles gaat over. Voor nu kunnen de velden die in de vullings- en controleoverzichten zijn
opgenomen, welke door Studiekeuze123 zijn verstuurd naar de contactpersonen, als leidraad dienen.
19. Kan alle nieuwe informatie over bijvoorbeeld summer courses, tracks etc., al direct overgenomen
door afnemers? Wat is de planning van Studiekeuze123 hierin?
Alle afnemers zullen aanpassingen moeten doen aan hun systemen om de nieuwe informatie over te
kunnen nemen. Hoe snel dat gaat zal per afnemer verschillen. Studiekeuze123 is druk bezig te kijken
naar de benodigde aanpassingen op de website. Dat is nu nog niet inzichtelijk maar zodra er meer
bekend is worden de contactpersonen hierover geïnformeerd door Studiekeuze123.
Denis Acion geeft aan dat wanneer onderwijsinstellingen niet blij zijn met de weergave van bepaalde
informatie ze dit bij de stuurgroep aan kunnen geven aangezien zij opdrachtgever zijn.
Waar mogelijk (en waar het bekend is) zal in de editor bij de belangrijkste velden aangegeven
worden voor welk doel (welke afnemer) het veld gebruikt wordt. Hierdoor wordt het makkelijker
voor instellingen om te kiezen welke velden ze wel of niet willen invullen.
20. Is er een lijst met afnemers die de informatie gebruiken?
Studiekeuze123 heeft alleen een lijst met afnemers die gebruik maken van de Studiekeuzedatabase –
dat zijn geregistreerde afnemers. Studiekeuze123 zal deze lijst op de HOVI website zetten.
21. Wie regelt de toegang tot HOVI?
Iedere instelling krijgt één hoofdaccount; vanuit dit account kan binnen de instelling door de HOVI
contactpersoon de rechten verder worden verdeeld. Voorlopig werkt dit op basis van username en
wachtwoord.
Op termijn willen we de toegang regelen via Surf Conext, waardoor je met je instellingsaccount kunt
inloggen. Dat vergt een langere aanvraagroute en medewerking van alle instellingen, dus dit duurt
nog even.

22. Komt er een training in het gebruik van HOVI?
Training om het systeem te gebruiken is waarschijnlijk niet nodig. Er wordt wel een handleiding
beschikbaar gesteld. Als een instelling wil dat invoerders een training krijgen dan kunnen ze hierover
in overleg met Studiekeuze123.
23. Hoe is de relatie tussen HOVI en RIO?
Vanuit HOVI is overleg met RIO, en wordt ook afstemming gezocht met de ontwikkelingen van de
OO-API (bij Surf). Verder wordt afgestemd met Studielink, DUO en andere instanties die belang
hebben bij uitwisselbaarheid van onderwijs- en voorlichtings-informatie. HOVI loopt voor op RIO,
daar wordt vooralsnog geen probleem verwacht.

