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Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 

 

Missie 

DUO is dé uitvoeringsorganisatie 
van de rijksoverheid voor het 
onderwijs. DUO financiert en 
informeert onderwijs-
deelnemers en 
onderwijsinstellingen en 
organiseert examens.  

 

Zo maakt DUO goed onderwijs 
mogelijk. 

 



Studiefinanciering  

Tegemoetkoming van schoolkosten 

Innen van lesgeld 
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Verstrekken van leningen en 
vergoedingen aan inburgeraars 

Bekostigen van 
onderwijsinstellingen 

Organiseren van staats- en 
inburgeringexamens 

Logistieke taken voor 
het centraal examen 

Examens in het kader van de Wet op 
het financieel toezicht 

L
o
ti
n
g
 

Verzamelen en beheren 
van onderwijsgegevens 

Erkennen van 
diploma’s 

Diplomabank en 
het Diplomaregister 

Nationaal 
Europass 
Centrum 

Landelijk Register 
Kinderopvang 

Directe financiering 
Kinderopvang 
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Wat willen we? 
Strategische doelstellingen: 

• Lagere administratieve lasten voor burgers en 

instellingen  

• Goede kwaliteit van diensten aan burgers en 

instellingen  

• Meer doelmatige en slagvaardige uitvoering  

• Goede verbinding tussen beleid en uitvoering  

• Goede verbinding tussen beleid en beleidsresultaat  

Kernwaarden: 

Wij zijn betrouwbaar 

Wij zijn klantgericht  

Wij zijn toekomstgericht 

Wij zijn verbindend 

We moeten  meer met minder 
We willen   wendbaar 
We willen   betrouwbaar blijven 
We willen   beter 



Veranderingen in het werkveld 
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We willen 
wendbaar 

We willen 
beter 

We willen 
betrouwbaar blijven 

We moeten 
meer met minder 



Business Demand Supply 













Oftewel 

- Meer multidisciplinair samenwerken 

- Meer inzicht in proces door monitoring 

- Vooraf afspraken maken 

- Continu verbeteren 

- Van brandjes blussen naar brandpreventie 

We moeten   meer met minder 
We willen   wendbaar 
We willen   betrouwbaar blijven 
We willen   beter 

Maar hoe dan? 



• We willen   beter 
Klanten 

Opdrachtgevers 

Collega’s Leveranciers 

• We willen   tevredener 



Business Demand Supply 



BUSINESS EN 
ANALYSE TEAM 

(BAT) 

JAMPOTFICHES 

WAT 

WAT & HOE 

Uitvoering 

Facilities 

Communi

catie 

… 

HOE 

HOE 

HOE 

HOE 

DevOpsteam Een team is een groep 
medewerkers die samen een 
verantwoordelijkheid dragen en 
daarvoor in het merendeel van 
hun tijd werk verrichten. 
Zelforganisatie, multidisciplinaire 
samenwerking.   
Een medewerker zit bij voorkeur 
één team. Teams zijn niet te klein 
en niet te groot. Teamleden 
zitten bij elkaar. 

Team 
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Monitoring 



App 

Specificeren gebruiksverwachting (GV) 

App. 
perflog 

proceslog 

BeschikbaarheidAG 

SLM/BSM: Rapportage kwaliteit 
dienstverlening 

Terugkoppeling volumes / SLA-
afwijkingen 

IT-services Middelen 

Ontwerp 

 

Afspreken & specificeren 

! Uitval, volume, responsetijd 

! Overleg afnemers & leveranciers 

Beheren van SLA-afspraken in SLAP 

! Uitval, volume, responsetijd / meting id’s 

! Essentieel voor BeschikbaarheidAG 

Informatievoorziening 
(IV-services) 

Leveren / analyse kwaliteit 
dienstverlening 

Dagelijks bekijken perflograpportages 

IT-services 

Verbeteren 
applicatie, logging & 
monitoring 

Servicerapporta
ge ICT Supply 

Servicerapporta
ge ICT Demand 

Logging: 

applog … 

Realisatie 

Use cases 

! Grip krijgen / input verzamelen voor 

rapportage 

 Realisatie 

! Applicaties en infrastructuur 

meting 
id’s 
  

Requirementsanalyse (FR, NFR) 

Maken en bijstellen van SLA-afspraken 

Vastleggen oorzaak wegvallen dienst 

 

1 2 3 

4 

Bouw 

 (Performance)test /acceptatie 

 

Analyseren gedrag en gebruik 
applicaties 

Verklaren oorzaak wegvallen dienst 

Vastleggen SLA-afspraken 

 
Afspraken maken over dienstverlening 

Analyseren BeschikbaarheidAG 

Voorbeeld Voorbeeld 

SLAP 

 
DWH 

Business 
Objects 

DISCO 

 
JPMON 

Dashboard 
Portalen 

Monitorjob 

 

SCOM AS400-
Alert 

Monitor 
(GUI) 

 

Perflog 
Slurper 

 

Anomalie- 
Herkennin

g 

 
Beheren 

SLA’s 
Administre

ren 
verstoring

en 

SLA 
Rapportag

e 
Verstorin-
genrapport

age 
Load 

rapportage 
Gebruiks-
rapportage 

Proces-
mining 

Procesanal
yse 

Monitoren 
Incident 

terugkijke
n 

Dagrappor
toverleg 

Portaalblok
kade 

Transactie
blokkade 

Monitoren 
Alerts SMS 

Alerts 
Email 
Synth. 

Transactie
s 

Alerts 
bekijken 
Alerts 
filteren 

Incidentan
alyse 

Bouw-Test 
Analyse 
Profiling 

Vermeend
e uitval 

Vermeend
e 

verstoring 
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Samenvattend 

Functioneel beheer is/wordt geïntegreerd met de business en ICT 

Ons inzicht in processen is verbeterd 

Het vakgebied is en blijft in ontwikkeling 

We werken in multidisciplinaire Business en Analyseteams 

We werken in multidisciplinaire DevOps teams 

 

We zijn  wendbaar 
We zijn  tevredener 
We zijn  betrouwbaar 
We moeten nog meer met minder 

Maar we zijn er nog niet,  
   we blijven continu verbeteren! 


