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Inleiding
Na het succes van INVOICE (facturatie) in Corsa heeft het College van Bestuur (CvB) in 2010 besloten
de digitalisering van documentaire informatie rond ondersteunende processen verder uit te laten
werken. Op basis van behoefte van diensten en academies is er in 2011 bepaald Corsa in te zetten bij de
volgende werkprocessen: Studentendossiers, Inkoop en verplichtingen, Bestuurlijke besluitvorming,
Postverwerking en ook Accreditatie.
Bij het accreditatieproces speelt al jaren het probleem van beschikbaarheid van beleid-, uitvoering- en
evaluatiedocumenten. Dit zijn Avans-brede, academie- en opleidingsspecifieke documenten die
beschikbaar moeten zijn tijdens het opstellen van de kritische reflectie of tijdens een visitatie. De
beschikbaarheid van deze documenten wordt op dit moment beperkt door onsystematische opslag en
archivering, onduidelijkheden in de formele status, nalatigheid bij het opstellen van documenten en het
niet tijdig reviseren van documenten.
De implementatie van Corsa moet er voor zorgen dat definitieve, vastgestelde documenten beter worden
beheerd. Documenten worden op een centrale plaats één keer opgeslagen en zijn vervolgens
beschikbaar voor meervoudig gebruik en daarnaast eenvoudig en snel terug te vinden. In de toekomst
wordt bovendien aan ieder document een bewaartermijn gekoppeld, waarmee wordt voldaan aan weten regelgeving. Dit moet leiden tot complete, betrouwbare en tijdige dossiervorming.
In Corsa zijn voor accreditatie drie behandelprocedures ingericht om de betrokken medewerkers te
ondersteunen gedurende het accreditatieproces. Er is een procedure opgesteld voor de beperkte
opleidingsbeoordeling, de uitgebreide opleidingsbeoordeling en de instellingstoets kwaliteitszorg. De
procedures zijn afgestemd op de stappen die worden doorlopen tijdens een accreditatie, zoals het op
orde brengen van de benodigde documenten, het schrijven van de kritische reflectie en de visitatie.
Corsa kan daarnaast ondersteuning bieden bij het permanent accreditatiewaardig zijn, een eis die het
CvB vanaf april 2013 aan academies stelt. In de periode tussen twee accreditaties kunnen alle
definitieve, vastgestelde documenten die relevant zijn voor een accreditatie worden opgeslagen in Corsa.
Deze handleiding beschrijft het gebruik van Corsa Accreditatie. Er wordt uitgelegd hoe je Corsa kunt
inzetten bij het accreditatieproces en de procedure die je doorloopt in Corsa wordt stap voor stap
beschreven.
De handleiding is bedoeld als instructiemiddel en naslagwerk voor het gebruik van Corsa Accreditatie.
Dit document kan worden gebruikt in combinatie met het instrumentenboekje van het LIC.
Meer informatie over het Corsa-project vind je op Avans in Motion. Hier is ook de kennisbank voor
accreditatie in Corsa ingericht.
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Leeswijzer
Deze handleiding legt uit hoe je Corsa kunt gebruiken bij het accreditatieproces. Je kunt de handleiding
gebruiken als instructiemiddel en naslagwerk. Hieronder wordt beschreven hoe de handleiding is
opgebouwd. Er wordt aanbevolen eerst de handleiding globaal door te nemen voor je aan de slag gaat
met Corsa.
In hoofdstuk 1 wordt uitgelegd hoe je Corsa kunt gebruiken bij het accreditatieproces. De
behandelprocedure die je doorloopt wordt kort toegelicht en er wordt uitgelegd hoe je Corsa kunt
gebruiken bij het permanent accreditatiewaardig zijn. Daarnaast maak je kennis met Corsa-begrippen
als behandelcases, dossiers en documenten en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Ook het gebruik van
de programma’s Corsa, Xythos en Blackboard binnen Avans komt in dit hoofdstuk aan bod.
In de hoofdstukken 2 t/m 9 wordt de behandelprocedure stap voor stap toegelicht. Aan de hand van
screenshots wordt uitgelegd welke handelingen je iedere stap moet verrichten.
Er is voor gekozen de handleiding in te richten op basis van de stappen die je doorloopt tijdens de
procedure. In de meeste gevallen zijn deze stappen voor alle drie de procedures (instellingstoets
kwaliteitszorg, beperkte en uitgebreide opleidingsbeoordeling) gelijk. Wanneer dit niet het geval is,
wordt aanvullende uitleg gegeven.
In hoofdstuk 10 lees je hoe je zoekt naar documenten, dossiers en cases die zijn opgeslagen in Corsa.
Hoofdstuk 11 behandelt de basisfunctionaliteiten van MyCorsa NxT, het programma dat je gebruikt.
In hoofdstuk 12 vind je tenslotte een begrippenlijst, waar veel gebruikte begrippen worden toegelicht.
In bijlage 1 vind je twee afbeeldingen die het gebruik van Corsa, Xythos en Blackboard weergeven.
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1

Accreditatie in Corsa
Corsa Accreditatie is ontwikkeld om betrokkenen bij het accreditatieproces te ondersteunen bij de
opbouw van een accreditatiedossier. Definitieve, vastgestelde documenten die te maken hebben met
accreditatie worden allemaal opgeslagen in Corsa.
Documenten worden bij het opslaan voorzien van metadata. Dit zijn kenmerken als het soort
accreditatie, de academie, de opleiding, het accreditatiejaar en het documenttype die aan het document
worden toegevoegd. Ook wordt in de toekomst op basis van het documenttype aan ieder document de
wettelijk vastgestelde bewaartermijn toegevoegd.
Het gebruik van Corsa moet ervoor zorgen dat documenten beter worden beheerd. Door het gebruik van
één systeem binnen Avans en het gebruik van metadata zijn documenten gemakkelijk en snel terug te
vinden en bovendien beschikbaar voor meervoudig gebruik. Dit moet de opbouw van de
accreditatiedossier vergemakkelijken.

1.1

Gebruik van Corsa ten opzichte van Xythos en Blackboard
Binnen Avans worden meerdere systemen gebruikt om documenten op te slaan. Naast Corsa kun je
gebruik maken van Blackboard en Xythos (of de persoonlijke schijf en de afdelingsschijf). Maar wanneer
gebruik je welk systeem?
Documenten waar je samen aan wilt werken of die je wilt delen met anderen (collega’s en externen) kun
je opslaan in Xythos. Voor alle documenten in het onderwijsproces kun je gebruik maken van
Blackboard. Hier kun je documenten publiceren.
Is een document definitief en heeft het te maken met één de werkprocessen die worden ondersteund in
Corsa, dan sla je het document op in Corsa. Dit zijn de werkprocessen die in Corsa worden ondersteund:
Studentenadministratie;
Inkoop en verplichtingen en factuurverwerking;
Postverwerking;
Bestuurlijke besluitvorming en
Accreditatie.
In bijlage 1 vind je een afbeelding waar het gebruik van de verschillende systemen schematisch wordt
weergegeven en een schema om te bepalen waar je je document op kunt slaan.

1.2

Documenten, behandelcases en dossiers in Corsa
Documenten die je opslaat in Corsa worden altijd gekoppeld aan een behandelprocedure, zodat er geen
‘losse documenten’ in Corsa staan. Voor accreditatie is er een behandelprocedure voor de instellingstoets
kwaliteitszorg, de beperkte en de uitgebreide opleidingsbeoordeling. Een behandelprocedure wordt in
Corsa ook wel behandelcase of case genoemd. Deze term wordt ook in de handleiding gebruikt.
De inrichting van de behandelcases is gebaseerd op het proces zoals dat wordt doorlopen tijdens een
accreditatie. Stap voor stap doorloop je in Corsa de fasen van een accreditatietraject, zoals het op orde
brengen van de documenten, het schrijven van de kritische reflectie en de visitatie. Alle stappen die je
doorloopt worden in paragraaf 1.2 kort toegelicht.
Een behandelcase wordt in Corsa gekoppeld aan een dossier (zie afbeelding 1 op de volgende pagina).
De documenten die gekoppeld zijn aan de behandelcase worden ook in het dossier gezet. Voor
accreditatie is het mogelijk meerdere behandelcases te koppelen aan een dossier. Dit doe je bijvoorbeeld
wanneer je Corsa gebruikt bij het permanent accreditatiewaardig zijn. In de volgende paragraaf wordt
uitgelegd op welke manieren een dossier kunt opbouwen je in Corsa.
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Afbeelding 1: Documenten in Corsa worden gekoppeld aan een case. Een case wordt gekoppeld aan een dossier

1.3

Opbouw van een dossier in Corsa
Je kunt Corsa op meerdere manieren gebruiken voor accreditatie. Ten eerste is het mogelijk afgeronde
dossiers toe te voegen aan Corsa. De vastgestelde documenten, het rapport van de visiterende
beoordelende instantie (VBI) en het besluit van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie)
koppel je aan een behandelcase waardoor je ze gemakkelijk terug kunt vinden bij een volgende
accreditatie. Je dossier wordt dan gevuld met de documenten die aan deze behandelcase zijn gekoppeld
(zie afbeelding 2, voorbeeld 1).
Ten tweede kun je een behandelcase starten bij de start van een accreditatietraject (ongeveer een jaar
voor de visitatie). Je doorloopt in Corsa de behandelstappen gelijktijdig met de fases in het proces.
Naast de vastgestelde documenten, het rapport van de VBI en het besluit van de NVAO kun je ook
correspondentie toevoegen aan de case. Ook in dit geval wordt het dossier gevuld met de documenten
die aan deze behandelcase zijn gekoppeld (zie afbeelding 2, voorbeeld 2).
Daarnaast kun je Corsa gebruiken bij het permanent accreditatiewaardig zijn. Naar aanleiding van het
besluit van het CvB in april 2013 dat opleidingen permanent accreditatiewaardig moeten zijn, heeft het
LIC opdracht gekregen om de komende twee jaar bij een aantal opleidingen een onverwachte,
tussentijdse toets op accreditatiewaardigheid uit te voeren. Het gebruik van Corsa Accreditatie kan
helpen de relevante documenten voor accreditatie op ieder moment goed op orde te hebben.
Wanneer je Corsa gebruikt om permanent accreditatiewaardig te zijn, start je bijvoorbeeld ieder jaar een
nieuwe behandelcase (of om de twee jaar). Aan iedere case voeg je de vastgestelde documenten toe die
op dat moment van toepassing zijn.
Niet gewijzigde documenten die eerder zijn toegevoegd aan Corsa hoef je niet opnieuw aan Corsa toe te
voegen. Deze documenten kun je vanuit Corsa koppelen aan de meest recente behandelcase. Nieuwe
definitieve, vastgestelde versies van documenten kun je ieder moment toevoegen aan Corsa en
koppelen aan de meest recente behandelcase. Het dossier wordt in dit geval gevuld met documenten
van meerdere behandelcases (zie afbeelding 2, voorbeeld 3 en 4).
Afbeelding 2: Mogelijke opbouw van een accreditatiedossier in Corsa

Voorbeeld 1: Opbouw afgerond dossier, één case

Voorbeeld 2: Opbouw nieuw dossier, één case

Voorbeeld 3 en 4: Opbouw dossier permanent accreditatiewaardig, meerdere cases
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1.4

Stappen behandelcase
De behandelcase is afgestemd op het proces dat je doorloopt tijdens een accreditatietraject. Hieronder is
het proces in Corsa globaal weergegeven. De accreditaties voor opleidingen en instelling lopen in grote
lijnen via onderstaande stappen. In de hoofstukken 2 t/m 9 worden de stappen uitgebreider toegelicht.
Stap 1: Start accreditatie
Je start een nieuwe behandelcase door een document op te slaan in Corsa met behulp van een
webfomulier op iAvans.nl. Voor accreditatie gebruik je hiervoor het format voor het startdocument dat
door het LIC is opgesteld. Dit format vind je op Blackboard (Platform Kwaliteitszorg) of op Avans in
Motion. Na het indienen van het startdocument wordt er een nieuwe case gestart die je in MyCorsa NxT
kunt behandelen, het Corsa-programma dat je gebruikt voor Corsa Accreditatie.
Stap 2: Bepalen accreditatie
Tijdens deze stap geef je aan om welk soort accreditatie het gaat. Je vult bij een opleidingsbeoordeling
de naam van de academie en de opleiding in en je geeft aan of je een nieuw dossier wilt openen. Je kunt
de behandelcase hier ook koppelen aan een bestaand dossier.
Stap 3: Inventariseren accreditatie
Tijdens deze stap vul je onder andere het accreditatiejaar in en vul je de doorlooptijd van de
behandeltermijnen in.
Stap 4: Wachten – start accreditatie
Tijdens deze stap geef je aan welke medewerker documenten toe gaat voegen aan Corsa. Je hebt de
mogelijkheid de case over te dragen naar een collega. De case wordt na het afhandelen van deze stap in
de werkvoorraad van de geselecteerde medewerker geplaatst.
Stap 5: Dossier compleet maken
Tijdens deze stap voeg je documenten toe aan de behandelcase met behulp van het webformulier op
iAvans.nl. In het behandelvenster in MyCorsa NxT selecteer je de standaarden van de NVAO waarover
een oordeel wordt gegeven tijdens de kritische reflectie (door de opleiding) en na de visitatie (door de
VBI). Wanneer het dossier compleet is, heb je de mogelijkheid de behandelcase over te dragen naar de
schrijver van de kritische reflectie.
Stap 6: Opstellen kritische reflectie
Tijdens deze fase wordt de kritische reflectie opgesteld en kan het oordeel van de kritische reflectie
worden ingevuld in het behandelvenster. Wanneer de case in behandeling is door de schrijver van de
kritische reflectie kan de case voor de volgende stap worden overgedragen aan bijvoorbeeld de
projectleider of de kwaliteitscoördinator.
Stap 7: Visitatie
In deze fase wordt de opleiding of instelling bezocht door de VBI. Bij Avans is dit in de meeste gevallen
de NQA (Netherlands Quality Agency). Het oordeel van de beoordelende instantie wordt ingevuld in het
behandelvenster en het rapport van de VBI en het besluit van de NVAO worden toegevoegd aan de
behandelcase. Ook correspondentie kan worden toegevoegd aan het dossier. Daarnaast geef je aan wie
de behandelaar van de laatste stap wordt. Het advies is om de laatste stap door de directie uit te laten
voeren, die een laatste controle uit kan voeren.
Stap 8: Afsluiten accreditatie
In de laatste stap controleer je of alle documenten aan de behandelcase zijn toegevoegd en sluit je de
behandelcase af. Na het afhandelen van deze stap verdwijnt de case uit je werkvoorraad en kun je geen
documenten meer toevoegen.
In afbeelding 3 op de volgende pagina is het proces in Corsa schematisch weergegeven.
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Afbeelding 3: Proces in Corsa globaal weergegeven
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1.5

Onderdelen Corsa
Voor accreditatie maak je gebruik van een aantal onderdelen van Corsa, zoals MyCorsa NxT, MyCorsa
NxT Document en MyCorsa NxT Todo. Hieronder worden de verschillende onderdelen toegelicht.
MyCorsa NxT
MyCorsa NxT is de webversie van Corsa waarmee Avans werkt. In MyCorsa NxT behandel je cases en
kun je zoeken naar documenten die opgeslagen zijn in Corsa. Je start MyCorsa NxT met behulp van het
onderdeel MyCorsa NxT Todo, dat je vindt op iAvans.nl of met behulp van het onderdeel ‘Alle
programma’s’ in het startmenu van je computer.
MyCorsa NxT Todo
MyCorsa NxT Todo vind je op de overzichtspagina van iAvans.nl. Dit onderdeel geeft een overzicht van
de taken die je moet afhandelen in Corsa. Dit wordt ook wel je werkvoorraad genoemd. Om taken af te
handelen open je MyCorsa NxT. Dit kun je doen met behulp van MyCorsa NxT Todo. Klik hiervoor op het
logo. Het programma wordt geopend in een nieuw tabblad in je internetbrowser. Wil je direct naar het
behandelvenster van de taak, klik dan op het plusje voor de taak en selecteer de taak die je wilt
afhandelen.
Afbeelding 4: In MyCorsa NxT Todo wordt een overzicht van je taken weergegeven. Je kunt dit onderdeel ook
gebruiken om MyCorsa NxT te openen

MyCorsa NxT Document
Ook MyCorsa NxT Document vind je op de portal iAvans.nl. Voor accreditatie maak je gebruik van het
onderdeel ‘Alleen opslaan in MyCorsa NxT’. Hiermee kun je documenten opslaan in Corsa en een nieuwe
behandelcase starten. De bedrijfsonderdelen die al gebruik maken van Corsa Post gebruiken MyCorsa
NxT Document ook om uitgaande en interne post te versturen.
Afbeelding 5: MyCorsa NxT Document gebruik je om documenten op te slaan in Corsa en om een nieuwe
behandelcase te starten

MyCorsa
Wanneer je al werkt met Corsa voor de goedkeuring van facturen of voor het proces van bestuurlijke
besluitvorming, maak je gebruik van het programma MyCorsa. Deze software van Corsa is op je
werkomgeving geïnstalleerd en biedt meer mogelijkheden dan de webversie MyCorsa NxT.
Voor accreditatie is er gekozen om te werken met MyCorsa NxT. Wanneer je ook de beschikking hebt tot
MyCorsa kun je in principe ook je taken voor accreditatie afhandelen in MyCorsa. Deze handleiding
beschrijft echter alleen het gebruik van MyCorsa NxT.
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2

Stap 1: Start accreditatie
Een nieuwe behandelcase voor accreditatie start je met behulp van het onderdeel
MyCorsa NxT Document. Tegelijk met het opslaan van het eerste document start je een nieuwe
behandelcase. Gebruik bij de start van een nieuwe case voor accreditatie het format voor het
startdocument dat het LIC heeft opgesteld.

2.1

Format startdocument LIC
Het LIC heeft voor Corsa Accreditatie een format voor een startdocument opgesteld. In dit document vul
je onder andere naam van de academie en de opleiding in, het CROHO-nummer, het accreditatiejaar en
de vorige accreditatiedatum. Ook geef je aan in welk jaar je de behandelcase start en wanneer je de
case sluit. Het document waarmee je een case start wordt in ieder behandelscherm in MyCorsa NxT
weergegeven. Je ziet zo snel met welke behandelcase je bezig bent.
Je vindt de formats voor de startdocumenten op
de projectpagina van Corsa op Avans in Motion
bij het onderdeel ‘Corsa voor accreditatie’ en op
Blackboard (Platform Kwaliteitszorg).



2.2

1. Download het format voor het
betreffende startdocument van
Avans in Motion of Blackboard

Download het format [1].
Vul het document aan met de
gevraagde gegevens en sla het op [2].

2. Vul het document aan met de
gevraagde gegevens en sla het op

Invullen van het webformulier
Heb je het format voor het startdocument ingevuld, open dan de portal iAVans.

Ga naar het onderdeel MyCorsa NxT Document [3].

Kies voor ‘Alleen opslaan in Corsa’ [4]. Dit onderdeel gebruik je voor accreditatie om
documenten op te slaan in Corsa en om een nieuwe behandelcase te starten.

3. Open iAvans.nl en ga naar
het onderdeel MyCorsa NxT
Document
4. Klik op ‘Alleen opslaan in
MyCorsa NxT’

Nu verschijnt een webformulier waarmee je een document kunt opslaan in Corsa (zie screenshot op de
volgende pagina). Vul het webformulier als volgt in:

12

[1]

Afzender/aan

Voor accreditatiedocumenten is het veld niet van toepassing, tenzij
het correspondentie betreft.

[2]

Betreffende

De betreffende is bij accreditatiedocumenten altijd ‘Avans Hogeschool’,
tenzij het correspondentie betreft. Dan wordt het veld automatisch
gevuld met de afzender of geadresseerde.

[3]

Document

Selecteer hier het document dat je wilt opslaan in Corsa. Gebruik bij
de start van een nieuwe case het format voor het startdocument dat
het LIC heeft opgesteld.

[4]

Bijlagen

Dit veld is voor accreditatie niet van toepassing. Je behandelt bijlagen
als apart document, omdat je aan ieder document metadata toe moet
kennen.

[5]

Werkproces

Selecteer hier het juiste werkproces. Voor accreditatie kun je kiezen
voor de instellingstoets kwaliteitszorg, de uitgebreide en de beperkte
opleidingsbeoordeling.
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[6]

Documenttype

Na selectie van het juiste werkproces verschijnt een lijst met
bijbehorende documenttypes. Selecteer hier het juiste type. Bij de
start van een accreditatie kies je voor ‘Start accreditatiedossier’.

[7]

Omschrijving inhoud

Omschrijf hier kort en kernachtig de inhoud van het document. Vul de
vooraf ingevulde tekst aan of vul zelf een omschrijving in.

[8]

Vertrouwelijkheid

Voeg hier eventueel een vertrouwelijkheid toe wanneer het document
alleen zichtbaar mag zijn voor een beperkte groep gebruikers (bijv.
iedereen binnen je academie). Let op! Bij het starten van een case
krijgt de case dezelfde vertrouwelijkheid als de vertrouwelijkheid van
het document. Deze vertrouwelijkheid kun je in MyCorsa NxT wijzigen.
In principe wordt er bij accreditatiedocumenten geen vertrouwelijkheid
geselecteerd.

[9]

Behandelcase

Kies bij de start van een nieuwe accreditatieprocedure voor ‘Nieuwe
behandelcase’. Bij het toevoegen van volgende documenten vul je het
nummer van de case in waaraan je de documenten wilt koppelen.

[10] Behandelroute

Bij de start van een nieuwe accreditatieprocedure selecteer je hier
‘Accreditatie’. Klik op ‘Indienen’ om het document op te slaan en een
nieuwe case te starten.

1. ‘Aan’ is bij accreditatiedocumenten niet van
toepassing, tenzij het correspondentie betreft
2. De ‘Betreffende’ is altijd Avans Hogeschool, tenzij
het correspondentie betreft
3. Selecteer het document dat je wilt opslaan. Bij de
start van een nieuwe behandelcase gebruik je het
startdocument van het LIC
4. Voor accreditatie zijn bijlagen niet van toepassing.
Behandel bijlagen als apart document

5. Kies het juiste werkproces: beperkte of uitgebreide
opleidingsbeoordeling of instellingstoets kwaliteitszorg
6. Kies het juiste documenttype. Kies bij de start van
een nieuwe case voor het documenttype ‘Start
accreditatiedossier’
7. Vul de inhoudsomschrijving aan

8. Voeg eventueel een vertrouwelijkheid aan het
document toe. Let op! Niet alleen het document wordt
vertrouwelijk, maar ook de behandelcase die je start

9. Om een nieuwe behandelcase te starten kies je voor
‘Nieuwe behandelcase’
10. Kies bij behandelroute voor ‘Accreditaties’ en klik
vervolgens op ‘Indienen’
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2.3

Behandelen van de case in MyCorsa NxT
Na het invullen van het webformulier wordt er een nieuwe case gestart. Je kunt de case nu behandelen
in MyCorsa NxT. Je opent MyCorsa NxT met behulp van het onderdeel MyCorsa NxT Todo op iAvans.nl:



Klik op het logo van het onderdeel MyCorsa NxT Todo [1a]. Het programma wordt geopend in
een nieuw tabblad in je internetbrowser.
Of: Klik op het plusje voor de taak en klik op de behandelcase die verschijnt [1b]. Nu open je
direct het behandelvenster van de case in een nieuw tabblad in je internetbrowser.

1a. Klik op het logo of de tekst
om MyCorsa NxT te openen
1b. Klik op de taak om direct het
behandelvenster in MyCorsa NxT
te openen

Tonen van je werkvoorraad in MyCorsa NxT
Wanneer je MyCorsa NxT opent wordt het laatst geopende scherm getoond. In de onderstaande
schermprint zie je de openstaande taken; dit overzicht wordt ook wel je werkvoorraad genoemd. Open
je MyCorsa NxT voor de eerste keer, dan kan het zijn dat er nog geen taken worden weergegeven.
Je toont je werkvoorraad als volgt:

Klik op het onderdeel ‘Taken’ en vervolgens op ‘Personeelslid’ [1].

Klik op ‘Tonen’ om het overzicht van je taken weer te geven [2].
Meer informatie over je werkvoorraad en het startscherm vind je in Hoofdstuk 11 Werken met MyCorsa
NxT – Basisfunctionaliteiten.

2. Klik op ‘Tonen’ om het overzicht
van je taken weer te geven

1. Klik op ‘Taken’ en
vervolgens op ‘Personeelslid’
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3

Stap 2: Bepalen accreditatie
De eerste stap in MyCorsa NxT is het bepalen van de accreditatie. In de kolom ‘Actie’ in je werkvoorraad
zie je in welke stap de behandelcase zich bevindt.
Om de case te behandelen open je het behandelvenster. Dit doe je als volgt:

Dubbelklik op de regel [1a].

of: Klik op de knop ‘Behandelen’ [1b].
Het behandelvenster wordt nu geopend in een pop-up venster. Wil je liever dat het venster in een nieuw
tabblad wordt geopend? Dit kun je instellen bij ‘Persoonlijke instellingen’. Een beschrijving van deze
instelling vind je in paragraaf 11.4.

1b. Of klik op ‘Behandelen’

In de kolom ‘Actie’ wordt weergegeven

om de case te behandelen

welke stap je moet afhandelen

1a. Selecteer de case en dubbelklik om de
case te behandelen

In een behandelvenster zie je links de gegevens die je tijdens een behandelstap moet aanvullen en
rechts het document waarmee je de behandelcase hebt gestart.

Rechts in beeld zie je de documenten die je
hebt toegevoegd aan de behandelcase

Links in een behandelvenster zie je de
gegevens die je moet aanvullen tijdens
het behandelen

In het behandelvenster van deze stap vul je een aantal algemene kenmerken in:

Geef aan om welk soort accreditatie het gaat [1].

Ken bij een opleidingsbeoordeling de academie en opleiding toe [2]. In de lijst met opleidingen
en academies zie je ook de naamgeving staan zoals die gebruikt is in het studiejaar 2012-2013.
Zo is het mogelijk om eerder afgeronde dossiers op te slaan in Corsa.

Geef aan of het om een beperkte of een uitgebreide opleidingsbeoordeling gaat [3].

Geef aan of er een dossier aanwezig is waaraan je de case wilt koppelen [4].
Selecteer ‘Nee’ wanneer het de eerste of enige behandelcase is die je start voor de
accreditatie. In de velden ‘Van’ en ‘Tot’ die verschijnen vul je de verwachte looptijd in van
het dossier. De looptijd hangt samen met het accreditatieproces. Vul bij ‘Van’ het jaartal in
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waarin je de case start. Vul bij ‘Tot’ het jaartal in waarin de opleiding geaccrediteerd moet
worden. Wil je een afgerond dossier invoeren, vul dan bij ‘Van’ en ‘Tot’ het huidige jaartal
in.
Selecteer ‘Ja’ wanneer er eerder cases voor deze accreditatie zijn gestart. Vul het nummer
in van het dossier in waar je case aan wilt koppelen.
Zijn alle gegevens ingevuld en kun je verder gaan met de volgende stap, klik dan op
‘Afhandelen’ [5]. Je keert dan weer terug naar je werkvoorraad.

Let op! Na het afhandelen komt de behandelcase in de volgende stap. Je kunt na het afhandelen niet
terug naar de vorige stap. Controleer daarom of je de juiste gegevens hebt ingevuld.

5. Klik op ‘Afhandelen’ om verder
te gaan naar de volgende stap
1. Geef aan om welk soort
accreditatie het gaat. Kies bij
een beperkte en uitgebreide
opleidingsbeoordeling voor ‘Nee’

2. Selecteer bij een opleidings-

3. Geef bij een opleidingsbeoordeling

beoordeling de juiste academie

aan of het om een beperkte toets gaat

en opleiding
4. Geef hier aan of er al een dossier
aanwezig is waaraan je de case wilt
koppelen of open een nieuw dossier

Naast ‘Afhandelen’ kun je nog voor een aantal andere opties kiezen:

Klik op ‘Opslaan’ wanneer je de ingevulde gegevens wilt bewaren en de stap later af wilt
handelen.

Klik op ‘Annuleren’ of het kruisje rechts bovenin het venster om het scherm af te sluiten.
Wanneer je de gegevens eerst hebt opgeslagen, worden je gegevens bewaard.

Klik op ‘Afhandelen en volgende’ wanneer je direct een volgende taak in je werkvoorraad wilt
behandelen. Deze mogelijkheid heb je alleen wanneer je meerdere taken moet afhandelen. Je
gaat met deze optie dus niet direct naar de volgende behandelstap van de case die je op dit
moment in behandeling hebt, maar naar de volgende behandelcase in je werkvoorraad.

Klik op ‘Opslaan’ om de
ingevulde gegevens te bewaren

Klik op ‘Afhandelen’ wanneer je de
gegevens hebt ingevuld en verder

Klik op ‘Annuleren’ om

wilt gaan met de volgende stap

het venster af te sluiten

Klik op ‘Afhandelen en volgende’
wanneer je de taak wilt afhandelen
en verder wilt gaan met de volgende
taak in je werkvoorraad
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4

Stap 3: Inventariseren accreditatie
In je werkvoorraad staat bij de behandelcase nu de actie ‘Inventariseren accreditatie’. Open het
behandelvenster vanuit je werkvoorraad op de eerder beschreven manier.
Boven in het behandelvenster vind je de gegevens die je in het vorige scherm hebt ingevuld, zoals het
werkproces, het soort accreditatie en eventueel de opleiding en academie. Deze gegevens staan vanaf
deze stap op ieder behandelvenster.
In dit scherm moet je het volgende invullen:








Geef aan of er een visitatie plaatsvindt van een VBI tijdens deze behandelcase [1].
Kies voor ‘Ja’ wanneer er een visitatie plaatsvindt gedurende de behandelcase of
wanneer je een afgerond dossier invoert.
Kies voor ‘Nee’ wanneer het dossier uit meerdere cases bestaat en dit niet laatste
behandelcase is. De behandelcase wordt dan niet in zijn geheel doorlopen, maar
afgesloten na de fase ‘Opstellen kritische reflectie’. De stap ‘Visitatie’ wordt
overgeslagen. Deze optie kies je wanneer je Corsa gebruikt om permanent
accreditatiewaardig te zijn.
Vul het accreditatiejaar in [2].
Vul de behandeltermijnen van de verschillende behandelstappen in [3]. Hiermee bepaal je de
doorlooptijd van een behandelstap in Corsa. Deze bepaal je aan de hand van de vistiatiedatum
en de richtlijn in het instrumentenboekje van het LIC. De startdatum van de eerste
behandeltermijn is gelijk aan de startdatum van de behandelcase. Staat de behandelcase
bijvoorbeeld al een week in je werkvoorraad, dan moet je deze periode optellen bij de termijn
die je invult.
Wanneer de doorlooptijd van een behandelstap wordt overschreden, dan wordt de taak rood
weergegeven in de werkvoorraad (status rappèl, zie paragraaf 11.3 Werkvoorraad in MyCorsa
NxT).
Pas eventueel de termijnen voor het versturen van een herinneringsmail aan [4]. Hiermee geef
je aan hoe ver van te voren een herinneringsmail naar de behandelaar moet worden verstuurd.
Klik op ‘Afhandelen’ wanneer je alle informatie hebt ingevuld [5].

5. Klik op ‘Afhandelen’ om verder
te gaan naar de volgende stap

1. Geef aan of er tijdens deze case
een visitatie van een VBI plaatsvindt

3. Vul de termijnen in voor het
doorlopen van de behandelstappen
2. Vul het accreditatiejaar in
waarin het besluit van NVAO
binnen moet zijn

4. Pas eventueel de termijnen
van de herinneringsmails aan
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4.1

Inventariseren accreditatie - instellingstoets kwaliteitszorg
Het behandelscherm van de instellingstoets kwaliteitszorg ziet er tijdens deze stap iets anders uit. Naast
de hierboven beschreven velden staat er nog een extra veld op het behandelscherm: het veld
‘Medewerker (dossier compleet maken):




Geef aan wie de behandelaar wordt van de volgende stap in de behandelcase [5]. Dit is de
medewerker die het dossier compleet maakt. Wanneer je de naam van een collega invult, wordt
de behandelcase na afhandelen in de werkvoorraad van de collega geplaatst.
Vul je eigen naam in wanneer je de documenten zelf wilt toevoegen aan de case.
Vul de naam van een collega in wanneer je de case wilt overdragen.
Klik op ‘Afhandelen’ wanneer je alle informatie hebt ingevuld [6].

Bij de uitgebreide en beperkte opleidingsbeoordeling kun je de behandelcase ook overdragen aan een
andere behandelaar. Dit geef je voor deze procedures aan tijdens de stap ‘Wachten – start accreditatie’.

6. Klik op ‘Afhandelen’ om verder
te gaan naar de volgende stap

5. Geef aan wie de behandelaar
wordt van de volgende stap
1. Geef aan of er tijdens deze case
een visitatie van de NQA plaatsvindt

4. Pas eventueel de termijnen
van de herinneringsmails aan

2. Vul het accreditatiejaar in
waarin het besluit van NVAO
binnen moet zijn
3. Vul de termijnen in voor het
doorlopen van de behandelstappen

4.2

Berekenen streefdata
Na het afhandelen van de actie ‘Inventariseren accreditatie’ wordt het behandelvenster ‘Berekenen
streefdata’ getoond. Hier zie je de streefdata die voortvloeien uit de eerder ingevulde
behandeltermijnen.



Pas eventueel de streefdata aan [1].
Klik op ‘Afhandelen’ om de verder te gaan naar de volgende stap [2].
2. Klik op ‘Afhandelen’

1. Pas eventueel de streefdata aan
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5

Stap 4: Wachten – start accreditatie
Bij de behandelcase in je werkvoorraad staat nu de actie ‘Wachten – start accreditatie’. Deze stap is
alleen van toepassing voor de beperkte en uitgebreide opleidingsbeoordeling. Open het behandelvenster
vanuit je werkvoorraad.
In het behandelvenster geef je aan welke medewerker de behandelaar wordt van de volgende stap in
het proces, het compleet maken van het dossier. Na het afhandelen wordt de behandelcase in de
werkvoorraad van deze gebruiker geplaatst.




Geef aan wie de medewerker wordt die de documenten toevoegt aan de behandelcase in het
veld ‘Medewerker (dossier compleet maken)’ [1]. Vul in het veld (een deel van) de achternaam
of de gebruikerscode van de medewerker in en selecteer de juiste persoon. Of klik op het loepje
om in een venster te zoeken op naam of gebruikerscode.
Vul je eigen naam in wanneer je de documenten zelf wilt toevoegen aan de case.
Vul de naam van een collega in wanneer je de case wilt overdragen.
Klik op ‘Afhandelen’ om verder te gaan naar de volgende stap [2].

2. Klik op ‘Afhandelen’ om verder
te gaan naar de volgende stap

1. Geef aan wie de behandelaar van de
volgende stap wordt
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6

Stap 5: Dossier compleet maken
In je werkvoorraad staat nu de actie ‘Dossier compleet maken’ bij de behandelcase. Open het
behandelvenster vanuit je werkvoorraad.
Tijdens deze stap voeg je alle relevante documenten toe aan de behandelcase. Het is niet noodzakelijk
alle documenten op één moment toe te voegen aan de case. De stap ‘Afhandelen’ komt pas aan bod
wanneer alle benodigde documenten aan het dossier zijn toegevoegd. In de tussentijd kun je in het
behandelvenster kiezen voor de optie ‘Opslaan’.
Let op! Er mogen alleen definitieve en goedgekeurde/vastgestelde documenten aan het dossier in Corsa
worden toegevoegd!

6.1

Documenten toevoegen aan een case – documenten die niet in Corsa staan
Documenten die nog niet in Corsa staan kun je toevoegen met behulp van het webformulier MyCorsa
NxT Document op iAvans.nl.



Open iAvans.nl en ga naar het onderdeel ‘Alleen opslaan in MyCorsa NxT’
Vul het webformulier in op dezelfde manier als beschreven in paragraaf 3.2 op pag. 13.
Uitzondering: bij het veld ‘Behandelcase’ kies je voor ‘Bestaande behandelcase’ [1]. Voer
het nummer van de case in waaraan je de documenten wilt toevoegen [2].
1. Selecteer ‘Bestaande behandelcase’
wanneer je documenten toe wilt voegen aan

2. Voer het betreffende casenummer in

6.2

Documenten bekijken in MyCorsa NxT
Na het indienen wordt het document gekoppeld aan de case die je hebt geselecteerd. In MyCorsa NxT
kun je zien welke documenten zijn gekoppeld aan de case. Open hiervoor het behandelvenster van de
case vanuit je werkvoorraad. Links in het scherm van een behandelvenster staan de onderdelen
‘Behandelen’, ‘Dossiers’ en ‘Documenten’.
Documenten gekoppeld aan de behandelcase
Bij het onderdeel ‘Documenten’ vind je de documenten die aan de case zijn gekoppeld:

Klik op ‘Documenten’ [1]. Je ziet nu een overzicht van de documenten die aan de behandelcase
zijn gekoppeld.

Open een document door dubbelklikken [2a] of klik op de knop ‘Details’ [2b]. Het document
wordt nu getoond in combinatie met de documentgegevens.

of: Klik op ‘Origineel bestand’. Het document wordt dan beeldvullend geopend in een nieuw
venster [2c].

2a. Open het document met detail-

2b. Of open het document met

2c. Of open het beeldvullend

gegevens door dubbelklikken

detailgegevens via ‘Details’

document via ‘Origineel bestand’

1. Klik op ‘Documenten’ voor
een overzicht van documenten
gekoppeld aan de case
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Detailvenster document
Wanneer je het document opent door dubbelklikken of via de knop ‘Details’ open je het document in het
detailvenster. Links in beeld zie je dat dit scherm bestaat uit een aantal onderdelen. Het venster opent
standaard met het onderdeel ‘Registratie – Basisgegevens’.
Basisgegevens
In dit onderdeel wordt het document weergegeven in combinatie met de registratiegegevens. Rechts in
beeld zie je het document en links daarvan worden de volgende gegevens weergegeven:
Nummer – Het unieke nummer waarmee het document in Corsa is geregistreerd.
Registratiedatum – De datum waarop het document aan Corsa is toegevoegd.
Relatiegegevens – De relatiegegevens die aan het document zijn toegekend met behulp van het
webformulier.
Inhoudsgegevens – Het werkproces, het documenttype en de inhoudsomschrijving die aan het
document zijn toegekend met behulp van het webformulier.
Auteur – De persoon die het document heeft toegevoegd aan Corsa.
Let op! In Corsa wordt met de term auteur dus niet de schrijver van het document bedoeld.
Vertrouwelijkheid – De vertrouwelijkheid die op het document is geplaatst met behulp van het
webformulier.
Een aantal van deze velden kun je wijzigen, zoals de omschrijving van de inhoud, de auteur en de
vertrouwelijkheid.

In het detailvenster van het document zie
je links de verschillende mogelijkheden

In het onderdeel ‘Basisgegevens’ wordt het
document getoond in combinatie met de
registratiegegevens

De velden ‘Omschrijving inhoud’, ‘Auteur’
en ‘Vertrouwelijkheid’ kun je wijzigen

Andere onderdelen
Naast het tonen van de basisgegevens heb je nog meer mogelijkheden in het detailscherm:
Archiefbestand – Klik je op archiefbestand, dan wordt het document getoond zonder de
basisgegevens.
Versies – Hier vind je de verschillende versies van het document die in Corsa zijn opgeslagen.
Na het uploaden van bijvoorbeeld een Word-document wordt er ook een PDF-versie van het
document in Corsa opgeslagen.
Memo – In dit scherm kun je een opmerking bij het document plaatsen. Je kunt er bijvoorbeeld
voor kiezen om in dit veld de standaarden te registreren die op het document van toepassing
zijn. Op deze manier kun je documenten sorteren of zoeken op standaard. Zie voor meer
informatie Hoofdstuk 10.4 Zoeken met behulp van standaarden.
DSP – In dit onderdeel kun je de registratie van het DSP (Document Structuur Plan) aanpassen.
Je kunt het werkproces en het documenttype wijzigen dat je hebt geselecteerd op het
webformulier. Wil je een wijziging aanbrengen, klik dan in het scherm op de knop ‘Via
werkproces’. Wanneer je zoekt in alle werkprocessen, kun je het werkproces aanpassen en een
ander documenttype selecteren.
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-

-

6.3

Koppelingen – In dit onderdeel kun je het document koppelen aan andere dossiers, documenten
of cases. Ook is het mogelijk extra relaties of vertrouwelijkheden toe te kennen aan een
document.
Kopiehouders – Met dit onderdeel kun je kopiehouders toevoegen. Een kopiehouder ontvangt
een kopie van het document per mail.

Documenten toevoegen aan een case – documenten die in Corsa staan
Het is ook mogelijk eerder in Corsa opgeslagen documenten te koppelen aan de behandelcase. Dit
voorkomt dat een document meerdere malen wordt opgeslagen in Corsa. Avans- of academiebrede
documenten kun je opzoeken en koppelen aan je behandelcase. Het document staat zo één keer in
Corsa, maar wordt bij meerdere cases getoond in de lijst met documenten.
Je maakt ook gebruik van deze functie wanneer je Corsa gebruikt om permanent accreditatiewaardig te
zijn. Documenten gekoppeld aan een afgesloten case waarvan de geldigheid nog niet is verstreken kun
je op deze manier ook toevoegen aan de openstaande behandelcase.
Je kunt documenten vanuit Corsa op twee manieren koppelen aan je behandelcase:
1. Je kunt vanuit het detailvenster van een behandelcase zoeken naar de documenten die je wilt
toevoegen aan de case. Deze manier kun je gebruiken wanneer je wilt zoeken naar Avans- of
academiebrede documenten. Deze manier van koppelen wordt hieronder beschreven.
2. Je kunt ook vanuit het detailvenster van een document een koppeling maken met een andere
case. Deze manier kun je gebruiken wanneer je Corsa gebruikt om permanent
accreditatiewaardig te zijn. Bij het onderdeel ‘Koppelingen – cases’ kun je het document
koppelen aan een andere behandelcase (zie ook paragraaf 6.2).
Documenten koppelen vanuit het detailvenster van een behandelcase
Je koppelt documenten vanuit Corsa aan een behandelcase vanuit het venster ‘Case details’:

Ga naar je werkvoorraad en selecteer de case waaraan je document wilt koppelen [1].

Klik op de knop ‘Details’ om het venster ‘Case details’ te openen [2].

1. Selecteer de case in je
werkvoorraad waaraan je
2. Klik op de knop ‘Details’ om het

een document wilt koppelen

venster ‘Case details’ te openen




Klik op het onderdeel ‘Koppelingen - Documenten’ [3]. Net als bij een behandelvenster
verschijnt er een overzicht van documenten die aan de case zijn gekoppeld.
Klik op de knop ‘Toevoegen’ [4]. Hiermee kun je documenten vanuit Corsa toevoegen aan de
case.
4. Klik op de knop ‘Toevoegen’ om documenten
vanuit Corsa aan de case te koppelen

3. Open het onderdeel ‘Koppelingen - Documenten’

22

Handleiding Corsa Accreditatie | September 2013 | DIF | Avans

Na het klikken op ‘Toevoegen’ verschijnt een venster waar je een documentnummer in kunt voeren.

Voer het documentnummer in bij het veld ‘Document’. Klik op ‘Ok’ om het document toe te
voegen aan de case [5a].

of: Klik op het loepje om te zoeken naar een accreditatiedocument. Voor meer uitleg over het
zoeken zie Hoofdstuk 11 Zoeken in Corsa. Selecteer uit de resultatenlijst het betreffende
document en voeg het toe aan de case. Klik op ‘Ok’ om het document toe te voegen aan de
case [5b].

5a. Voer hier het documentnummer in en klik op ‘Ok’

5b. Of klik op het loepje om
documenten te zoeken

Detailvenster case
In het detailvenster van de case heb je net als bij het detailvenster van het document nog andere
mogelijkheden. Het scherm opent standaard in het onderdeel ‘Registratie – Basisgegevens’.
Je hebt de volgende mogelijkheden in dit scherm:
Basisgegevens - In dit onderdeel wordt één van de gekoppelde document weergegeven in
combinatie met de registratiegegevens, zoals de academie en de opleiding, het accreditatiejaar
en de dossiercode.
Stappen - In dit scherm kun je zien welke stappen zijn afgehandeld.
Memo – In dit scherm kun je opmerkingen bij de case plaatsen.
Koppelingen - In dit onderdeel kun je de case koppelen aan andere dossiers, documenten of
cases. Ook is het mogelijk extra relaties of vertrouwelijkheden toe te kennen aan de case.

In het detailvenster van de case zie je
links de verschillende mogelijkheden

In het onderdeel ‘Basisgegevens’ wordt
een document getoond in combinatie met
de registratiegegevens

Je kunt hier selecteren welk document je
wilt weergeven in de documentviewer
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6.4

Behandelen ‘Dossier compleet maken’
Tijdens de stap ‘Dossier compleet maken’ moet je ook een aantal acties uitvoeren in het
behandelvenster:
•
Selecteer de standaarden die bij de accreditatie van toepassing zijn [1]. Selecteer alle
standaarden bij een volledige accreditatieprocedure. Na selectie van een standaard kun je in de
behandelvensters ‘Opstellen kritische reflectie’ en ‘Visitatie’ het oordeel invoeren van de
kritische reflectie en de VBI op de standaard.

Vink aan dat het dossier compleet is, wanneer alle documenten zijn toegevoegd aan de
behandelcase [2].

Geef aan of je verder wilt gaan met de behandelcase [3].
Selecteer ‘Ja’ wanneer er een visitatie plaats vindt gedurende de procedure. Je doorloopt
dan nog alle stappen van de behandelcase.
Selecteer ‘Nee’ wanneer er geen visitatie plaatsvindt tijdens deze behandelcase. De stap
‘Kritische reflectie’ wordt dan overgeslagen en je gaat verder naar de stap ‘Afsluiten
accreditatie’.


Geef aan wie de behandelaar wordt van de volgende stap van de behandelcase [8]. Wanneer
de behandelaar geen medewerker van Avans is, zal de gebruiker eerst toegang tot Corsa
moeten krijgen.
Selecteer de naam van de schrijver van de kritische reflectie wanneer je de behandelcase
wilt overdragen naar de schrijver. De schrijver kan alle documenten in de behandelcase en
het dossier inzien en voert ook het oordeel in van de kritische reflectie in het
behandelvenster.
Selecteer de naam van de projectleider wanneer je behandelcase niet wilt overdragen naar
de schrijver van de kritische reflectie. De projectleider voegt dan de kritische reflectie toe
aan de behandelcase en voert ook het oordeel in van de kritische reflectie in het
behandelscherm.

5. Klik op ‘Afhandelen’
1. Selecteer de standaarden
waar tijdens de kritische

om verder te gaan naar
de volgende stap

reflectie en de visitatie een
oordeel over wordt gegeven
3. Geef aan of je verder wilt gaan met
2. Is het dossier compleet?
Vink dan aan dat deze fase is
afgerond

de accreditatieprocedure. Kies je voor
‘Nee’ dan is de volgende behandelstap
‘Afsluiten accreditatie’

4. Geef aan wie de
behandelaar wordt
van de volgende stap
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Stap 6: Opstellen kritische reflectie
Wanneer het dossier compleet is, wordt de kritische reflectie opgesteld. In Corsa kan de behandelaar
van deze stap de schrijver van de kritische reflectie zijn, maar ook de projectleider. In de werkvoorraad
staat nu de actie ‘Opstellen kritische reflectie’ bij de behandelcase. Open het behandelvenster vanuit je
werkvoorraad.
In het behandelvenster kun je de documenten bekijken die aan de behandelcase en het dossier zijn
gekoppeld. In paragraaf 6.2 wordt beschreven hoe je documenten kunt bekijken.
Tijdens deze fase voert de behandelaar de volgende handelingen uit:

Voeg de definitieve versie van de kritische reflectie toe aan de behandelcase met behulp van
het webformulier op iAvans.nl [1].

Voer in het behandelscherm per standaard de beoordeling van de kritische reflectie in [2].

Vink aan dat deze stap is afgerond wanneer je de kritische reflectie hebt toegevoegd en het
oordeel hebt ingevuld [3].

Geef aan wie de behandelaar wordt van de volgende stap [4].

Klik op ‘Afhandelen’ om verder te gaan naar de volgende stap: de visitatie [5].

5. Klik op ‘Afhandelen’ om verder

1. Voeg de definitieve versie

te gaan naar de volgende stap

van de kritische reflectie toe
aan de behandelcase

2. Geef per onderdeel het
oordeel van de kritische

3. Vink aan dat de fase is
afgerond

4. Geef aan wie de behandelaar
wordt van de volgende stap
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Stap 7: Visitatie
De stap visitatie omvat een aantal stappen in het accreditatieproces. In deze stap vindt mogelijk een
proefvisitatie plaats en wordt de instelling of opleiding bezocht door een VBI (bij Avans in de meeste
gevallen de NQA). Na de visitatie stelt de beoordelende instantie een rapport op, waarna het CvB de
accreditatie aan kan vragen bij het NVAO.
In afwachting van het besluit van de NVAO staat de taak bij de huidige behandelaar om de voortgang te
bewaken.
Tijdens deze fase voert de behandelaar de volgende handelingen uit:

Voeg eventueel correspondentie met de NVAO en NQA toe aan de behandelcase. Inkomende
en uitgaande post die je in Corsa ontvangt of verstuurt kun je vanuit direct koppelen aan je
openstaande behandelcase. Andere post kun je inscannen en met behulp van het webformulier
toevoegen aan de behandelcase [1].

Vul in het behandelvenster het oordeel van de visiterende beoordelende instantie in wanneer je
het definitieve rapport ontvangen hebt [2].

Voeg het definitieve rapport van de VBI toe aan de behandelcase met behulp van het
webformulier op iAvans.nl [3].

Voeg het besluit van de NVAO toe aan de behandelcase wanneer je dit ontvangt [4].

Vink aan dat de fase is afgerond, wanneer je de documenten hebt toegevoegd en het oordeel
hebt ingevuld [5].

Geef aan wie de behandelaar wordt van de volgende stap, namelijk het afsluiten van de
accreditatie [6]. Na het sluiten van de accreditatie kun je geen documenten meer toevoegen
aan de behandelcase. Het advies is om deze stap over te dragen aan de directie. De directie
kan dan een eindcontrole uitvoeren voor de behandelcase wordt afgesloten. Klik op ‘Afhandelen’
om verder te gaan naar de volgende stap [7].

7. Klik op ‘Afhandelen’ om verder
te gaan naar de volgende stap

1. Voeg eventueel correspondentie
toe aan de behandelcase
2. Geef per onderdeel het oordeel
van de VBI

3. Voeg het rapport van de VBI toe
en zet een vinkje
4. Voeg het besluit van de NVAO
toe en zet een vinkje
5. Vink aan dat de fase is afgerond

6. Geef aan wie de behandelaar
wordt van de volgende stap
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Stap 8: Afsluiten accreditatie
De laatste stap is het afsluiten van de accreditatie. Na het afhandelen van deze stap wordt de
behandelcase afgesloten. Het is dan niet meer mogelijk documenten toe te voegen aan de behandelcase.
Je handelt deze stap dus pas af wanneer de accreditatieprocedure definitief ten einde is en alle relevante
documenten aan de behandelcase zijn toegevoegd.
Deze stap is ingebouwd om een laatste controle uit te kunnen voeren, voordat de behandelcase wordt
afgesloten. Het advies is deze eindcontrole door de directie van de academie uit te laten voeren.
Tijdens deze fase voer je de volgende handelingen uit:

Controleer of alle documenten zijn toegevoegd aan de behandelcase bij het onderdeel
‘Documenten’ [1].

Zet een vinkje bij ‘Accreditatie afsluiten’ [2].

Klik op ‘Afhandelen’ [3]. De behandelcase wordt afgesloten en zal niet langer in je
werkvoorraad staan.

3. Klik op ‘Afhandelen’ om de
behandelcase af te sluiten

1. Controleer of alle documenten zijn
toegevoegd aan de behandelcase

2. Zet een vinkje bij
‘Accreditatie afsluiten’
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Zoeken in Corsa
MyCorsa NxT kun je ook gebruiken om te zoeken in Corsa. Links in het startvenster van MyCorsa NxT
vind je het onderdeel ‘Uitgebreid zoeken’ [1]. Met dit onderdeel kun je zoeken naar documenten,
dossiers, personen, organisaties en cases.

10.1

Zoeken naar document, case of dossier
Bij het zoeken naar documenten, dossiers en cases zijn zoekvragen ingericht voor accreditatie. Na
selectie van één van de categorieën [2] kun je bovenin het scherm de zoekvraag voor accreditatie
selecteren [3].
Nu verschijnen zoekcriteria die relevant zijn voor accreditatie. Je hoeft niet alle velden in te vullen,
alleen de velden waarop je wilt zoeken. Het loepje in sommige velden kun je gebruiken om de juiste
waarde op te zoeken. Vul één of meerdere velden in en klik op ‘Tonen’ [4].
Tips voor sneller zoeken
Soms kan het langere tijd duren voordat het zoekresultaat wordt getoond. Vaak komt dit doordat de
zoekvraag niet specifiek genoeg is. Om het aantal treffers te beperken kun je de volgende tips
gebruiken:



Vul zoveel mogelijk gegevens in die bekend zijn, zoals bijvoorbeeld de registratiedatum.
Maak indien mogelijk gebruik van de zoekopties ‘Begint met’ of ‘Gelijk aan’. Zoeken met de
optie ‘Bevat’ heeft tot gevolg dat het systeem alle registraties na moet lopen om te bepalen of
de tekst voorkomt. Dit kan een trage zoekvraag opleveren.

1. Open de zoekfunctie door te
klikken op ‘Uitgebreid zoeken’
3. Selecteer de zoekvraag voor
accreditatie

4. Vul één of meerdere velden
in en klik op ‘Tonen’

2. Selecteer de categorie
Documenten, Dossiers of Cases

10.2

Snelzoeken
Vanuit het startscherm kun je ook direct zoeken naar documenten, cases en dossiers. Vul in het veld
‘Snelzoeken’ bovenin het scherm (een deel van) het registratienummer of een woord in de registratie in
[1].
1. Vul in het veld (een deel van) het
registratienummer of een woord uit de
registratie in om snel te zoeken
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10.3

Zoeken met behulp van standaarden
Voor accreditatie is het ook mogelijk documenten te zoeken op basis van standaard. Je kunt het
onderdeel ‘Memo’ in het detailvenster van een document gebruiken om de standaard(en) te registreren.
Bij de zoekvraag ‘Zoeken naar accreditatiedocumenten’ kun je het veld ‘Algemeen zoeken’ gebruiken om
te zoeken naar de standaard.
Je registreert de standaard bij het document als volgt:

Open het detailvenster van het document waar je de standaard wilt invullen [1].

Ga naar het onderdeel ‘Memo’ [2].

Vul de standaard(en) in die op het document van toepassing zijn. Er verschijnt een nieuw
venster waar je de tekst kan invoeren [3].

1. Open het detailvenster van het
2. Ga naar het onderdeel ‘Memo’

document waar je de standaard
wilt invullen

3. Vul de standaard(en) in
die op het document van
toepassing zijn in het veld.
Er verschijnt een nieuw
venster

10.4

Zoeken met jokertekens
Bij het zoeken in Corsa kun je ook gebruik maken van jokertekens. Een jokerteken kun je gebruiken om
een willekeurig karakter te vervangen. In MyCorsa NxT gebruik je een punt als jokerteken.
Een zoekopdracht die begint met 13..A bevat twee jokertekens achter de 13 gevolgd door een A. Dat
betekent dat er wordt gezocht naar een waarde die begint met 13 en gevolgd wordt door twee andere
tekens (cijfers of letters) en daarna de letter A.
Je kunt het jokerteken gebruiken bij het zoeken in MyCorsa NxT en bij het invullen van het
webformulier.
Afbeelding 6: Je kunt de punt als jokerteken gebruiken bij het zoeken in MyCorsa NxT
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Werken met MyCorsa NxT - Basisfunctionaliteiten
Voor accreditatie maak je gebruik van MyCorsa NxT. In dit hoofdstuk worden de basisfunctionaliteiten
van MyCorsa NxT uitgelegd, die handig zijn in het gebruik van het programma.

11.1

Startscherm MyCorsa NxT
Na openen van MyCorsa NxT wordt je laatst geopende scherm getoond, in dit voorbeeld het startscherm.
In het scherm zie je de volgende onderdelen:
Mijn items – Je kunt veel gebruikte taken of zoekvragen toevoegen aan dit onderdeel. In
paragraaf 11.4 wordt uitgelegd hoe je dit doet.
Taken – In dit onderdeel wordt je werkvoorraad weergeven.
Uitgebreid zoeken – Uitgebreid zoeken naar documenten, dossiers, personen, organisaties en
cases die zijn opgeslagen in Corsa.
Snelzoeken – Zoek hier snel naar documenten, cases of dossiers door (een deel van) het
registratienummer of een woord in de registratie in te voeren.
Persoonlijke instellingen – Verander hier je persoonlijke instellingen, zoals de taal en de manier
waarop nieuwe vensters worden geopend.

Snelzoeken - zoek snel naar
documenten, cases of dossiers
Mijn items – bewaarde taken en
zoekopdrachten

Persoonlijke instellingen verander hier je persoonlijke
Taken – weergeven van je werkvoorraad

instellingen

Uitgebreid zoeken – zoeken naar documenten,
dossiers, personen, organisaties en cases

11.2

Werkvoorraad in MyCorsa NxT
Je werkvoorraad wordt weergegeven in het onderdeel ‘Taken’.

Klik op ‘Taken’ en vervolgens op ‘Personeelslid’ [1].

Klik daarna op ‘Tonen’ om het overzicht van je taken weer te geven [2].

1. Klik op ‘Taken’ en
vervolgens op ‘Personeelslid’

2. Klik op ‘Tonen’ om het overzicht
van je taken weer te geven
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Status
In de schermprint zie je een aantal taken staan in de werkvoorraad. Je kunt het veld ‘Status’ bovenin
het scherm gebruiken om te sorteren op status:
Openstaand - Alle taken die je moet behandelen worden getoond.
Rappel – Van de taken die je moet behandelen worden alleen de taken getoond waarvan de
streefdatum is verlopen. De taken worden in rood weergegeven.
In behandeling – Van de taken die je in behandeling moet nemen worden de taken getoond
waarvan de streefdatum nog niet is verlopen.
Afgehandeld – Alle taken die je hebt afgehandeld worden getoond. De taken worden in groen
weergegeven. Het is mogelijk een selectie te tonen van een bepaalde periode.
Alle – Alle afgehandelde en openstaande taken worden getoond. Het is mogelijk een selectie te
tonen van een bepaalde periode.
Personeelslid
Wanneer je toegang hebt tot de werkvoorraad van een collega kun je bij het veld ‘Personeelslid’ je
collega selecteren. In het overzicht worden dan de taken getoond die bij je collega in de werkvoorraad
staan.

11.3

Selecteer ‘In een nieuw

Persoonlijke instellingen MyCorsa NxT

tabblad’ om nieuwe vensters
in je browser te openen

In dit onderdeel kun je de manier instellen waarop nieuwe
vensters worden geopend. Klik op je naam of het driehoekje en
selecteer vervolgens ‘Voorkeuren’. Nu verschijnt het scherm
zoals hiernaast weergegeven. Wanneer je kiest voor ‘In een
nieuw tabblad’ worden nieuwe schermen geopend als nieuw
tabblad in de browser die openstaat.

11.4

Zoekvragen of taken toevoegen aan Mijn items
Veel gebruikte taken of zoekvragen kun je toevoegen aan Mijn items.
Je kunt bijvoorbeeld de zoekvragen voor accreditatie toevoegen aan dit onderdeel:

Selecteer het onderdeel ‘Uitgebreid zoeken’ en klik op de betreffende categorie [1].

Selecteer bij het veld ‘Zoekvraag’ de veelgebruikte zoekvraag, in dit voorbeeld ‘Zoeken naar
accreditatiedocumenten’ [2].

Klik op het pijltje rechts naast de knop ‘Tonen’. Er worden nu een aantal opties getoond [3].

Kies de optie ‘Zoekvraag toevoegen aan Mijn Items’ [4].
De zoekvraag kun je nu direct openen vanuit het onderdeel ‘Mijn items’.

1. Klik op ‘Uitgebreid zoeken’
en vervolgens op de

2. Selecteer de betreffende

betreffende categorie

zoekvraag

3. Klik op het pijltje rechts
naast ‘Tonen’

4. Klik op ‘Zoekvraag
toevoegen aan Mijn items’
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11.5

Gebruik van filters
Je kunt je werkvoorraad ook op een andere manier sorteren door gebruik te maken van de opties
‘Snelfilter’ en ‘Kolomfilter’. Je kunt hiermee bijvoorbeeld filteren op casecode, procedurenaam of actie.
Snelfilter
In het veld ‘Snelfilter’ kun je één of meer letter invullen [1]. Er worden dan alleen nog de treffers
getoond waarin de ingevoerde term voorkomt, de werkvoorraad wordt gefilterd op BEVAT. Het filteren
werkt op alle (tekst)kolommen, maar niet op kolommen met inhoud datum of geheel getal.

1. Plaats een zoekterm
in het veld ‘Snelfilter’

Kolomfilter
Met de optie kolomfilter kun je een filter instellen op kolomniveau. Na klikken op het filtericoon rechts
boven je werkvoorraad verschijnen er velden onder de kolomtitels [1].
Na het invullen van tekst in één van de velden worden alleen de treffers getoond waarvan de waarde
BEGINT MET de ingevulde tekst [2]. Het is mogelijk boven meerdere kolommen een filterwaarde in te
vullen.
Om bijvoorbeeld alleen accreditatiecases te tonen kun je bijvoorbeeld ‘13A’ invullen bij casecode. Alle
accreditatiecases die gestart zijn in 2013 beginnen met 13A en in het overzicht zullen dan alleen de
accreditatiecases worden getoond die in je werkvoorraad staan.

2. Gebruik de velden om te filteren op één
van de categorieën in je werkvoorraad
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1. Klik op het filtericoon

12

Begrippenlijst
Hieronder vind je een overzicht van de veelgebruikte termen in de handleiding en in Corsa.
Caseniveau
(Behandel)case

De procedure die je in Corsa doorloopt wordt een behandelcase of kortweg
case genoemd.

Casenummer

Het unieke nummer waarmee een behandelcase wordt geregistreerd. Het
nummer van een accreditatiecase begint altijd met de cijfers van het jaar
van registratie en de letter A, bijvoorbeeld 13A000010.

Werkvoorraad

In je werkvoorraad worden de taken weergegeven die je in behandeling
moet nemen. Hier zie je in welke stap de behandelcase zich bevindt.

Behandelaar

De persoon die de (een stap van) de case moet behandelen. De case staat
bij deze persoon in de werkvoorraad.

Behandeltermijn

De doorlooptijd van een stap. Deze wordt bij de start van een behandelcase
ingesteld.

Streefdatum

De specifieke datum waarop een stap afgerond moet zijn. Deze hangt
samen met de behandeltermijn.

Herinneringsmail

Corsa stuurt een herinneringsmail wanneer de streefdatum van een fase
nadert. De mail wordt verstuurd naar de persoon die de case heeft gestart.

Visitatiejaar

Het jaar waarin de opleiding wordt gevisiteerd door een VBI.

Afhandelen

Het afhandelen van een stap in de procedure, waarna de behandelcase naar
de volgende stap gaat. Na het afhandelen kun je niet terug gaan naar de
vorige stap.

Opslaan

Het opslaan van wijzigingen in een behandelscherm. De stap wordt nog niet
afgehandeld.

Documentniveau
Document

Een document dat opgeslagen is in Corsa. Dit kan bijvoorbeeld een
accreditatiedocument of een poststuk zijn.

Documentnummer

Het unieke nummer waarmee een document in Corsa wordt geregistreerd,
bijvoorbeeld 13.0001010.

Registratiedatum

De datum waarop het document in Corsa is geregistreerd.

Auteur

De persoon die het document opslaat in Corsa, niet de schrijver van het
document.

Overig
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Dossier

In Corsa wordt een behandelcase voor accreditatie gekoppeld aan een
dossier. Alle documenten gekoppeld aan de behandelcase staan ook in het
dossier. Voor accreditatie is het mogelijk meerdere cases te koppelen aan
een dossier.

Dossiernummer

Het unieke nummer waarmee een dossier in Corsa wordt geregistreerd,
bijvoorbeeld 13.0000010.

Vertrouwelijkheid

Je kunt een vertrouwelijkheid plaatsen op een document, case of dossier om
het af te schermen voor een deel van de gebruikers.

Zoekvraag

Voor accreditatie zijn er zoekvragen ingesteld voor het zoeken naar
accreditatiedocumenten, - cases en –dossiers.
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Bijlage 1 – Gebruik Corsa, Xythos en Blackboard
Afbeelding 7: Waar sla je een document op? Waar bewaar je een document?
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Afbeelding 8: Schematische weergave van het gebruik van Corsa, Xythos en Blackboard binnen Avans
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