
SintLucas is een creatieve vakschool en biedt verschillende creatief- technische 
opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De school is gevestigd op twee locaties: in 
Eindhoven (vmbo en mbo) en Boxtel (mbo). Samen worden ze dagelijks bezocht 
door 500 vmbo-leerlingen, 3000 mbo-studenten en 360 medewerkers. 

Om zeker te zijn dat alle betrokkenen op een veilige manier bij de juiste 
onderwijs- en lesapplicaties kunnen, koos SintLucas voor Modiam, de Identity en 
Access management (IAM)-oplossing van RealOpen IT. Het gedegen voorwerk en 
de succesvolle samenwerking zorgde voor een pijnloze en geruisloze overstap 
naar Modiam.

SintLucas kiest voor modulaire 
IAM-oplossing en krijgt veilige 
toegang tot cloudapplicaties

OPLOSSINGEN DIE 
ERVOOR ZORGEN 
DAT IEDEREEN 
ALTIJD EN OVERAL 
ZORGELOOS KAN 
WERKEN
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In 2015 besloot SintLucas om de 
infrastructuur- en het netwerk-
beheer uit te besteden. Deze 
transitie had als doel om de 
kwaliteit van het netwerk te 
verbeteren en de werkdruk op 
de IT-afdeling van de school te 
verlagen.

In deze periode liet SintLucas 
tevens een audit door een 
externe partij uitvoeren, daaruit 
bleek dat er ook op het gebied 
van informatiemanagement en 
beveiliging verbetering nodig 
was. 

>> Toegang tot de juiste 
informatie
Wendy Ritterbusch, manager 
Informatievoorziening bij SintLucas, 
legt uit: “Voorheen kreeg elke leerling 
en student een account en bijbehorend 
wachtwoord. Deze bleef altijd 
hetzelfde, en dat is natuurlijk zeer 
onveilig. Daarnaast werden alle 
administratieve veranderingen, zoals 
een nieuw adres van een leerling of 
een gewijzigde functie van een docent, 
handmatig in alle systemen 
aangepast. Dat werkt fouten in de 
hand. Gesteund door de uitkomst van 

de audit, besloten we op zoek te gaan 
naar een partij die een flexibel 
IAM-systeem bood zodat deze punten 
verbeterd konden worden.”

Na het uitzetten van een meervoudig 
onderhandse aanbesteding bleek dat 
Modiam, de modulaire IAM-oplossing 
van RealOpen IT, het beste voldeed aan 
alle eisen en voorwaarden van 
SintLucas. 
Ritterbusch: “Binnen het onderwijs 
geldt dat cloudapplicaties de voorkeur 

hebben boven lokale toepassingen. 
Het IAM-systeem moest koppelingen 
met cloudapplicaties dus mogelijk 
maken. 

Ook keken we naar de prijs/kwaliteit 
verhouding. Uiteindelijk bleek dat 
Modiam exact bood waar we naar op 
zoek waren. Het is modulair, dus 
uitbreidingen zijn altijd mogelijk. Je 
betaalt voor wat je afneemt en het 
onderhoud is inbegrepen; dat geeft 
een verantwoord en overzichtelijk 
financieel plaatje. 

>> Koppelen van 
cloudapplicaties
Modiam is een van de weinige 
oplossingen die cloudapplicaties 
binnen het IAM-systeem kan koppelen. 
Bovendien heeft RealOpen IT jarenlang 
ervaring in het onderwijs, dit bleek 
ook uit de rustige en waardevolle 
samenwerking die volgde.”

Voordat Modiam geïmplementeerd 
werd, moest de school enkele   

SintLucas is een populaire 
onderwijsinstelling die de 
afgelopen jaren standaard 
prijkt op de ranglijst van de 
top vijf van vmbo- en 
mbo-scholen in Nederland. 
SintLucas neemt de 
onderwijskwaliteit dan ook 
zeer serieus, en investeert 
continu in innovatieve 
ICT-oplossingen die het 
niveau van leren en werken 
verhogen. Het gebruik van 
een Identity en Access 
management oplossing is 
hier een logisch onderdeel 
van.

“HET IAM-SYSTEEM 
MOEST KOPPELINGEN  

MET CLOUDAPPLICATIES 
DUS MOGELIJK 

MAKEN...”
Wendy Ritterbusch 
manager informatievoorziening

SintLucas



processen in de toekomstige 
bronsystemen AFAS en Magister 
standaardiseren. Het HR-systeem AFAS 
bevatte alleen de gegevens van de 
cao-werknemers. Om het 
accountbeheer voor iedereen die bij 
SintLucas werkt mogelijk te maken, 
dus ook voor gastdocenten, stagiaires, 
externen, uitzendkrachten en 
vrijwilligers, zijn deze medewerkers 
met terugwerkende kracht ingevoerd 
in AFAS. Parallel zijn de processen in-, 
door-, en uitstroom medewerkers 
gestroomlijnd. 

De procesbeschrijvingen waren 
tijdrovend, maar essentieel, vertelt 
Ritterbusch: “Iedereen kent het 
gezegde ‘garbage in garbage out.’ Om 
te voorkomen dat we achteraf allerlei 
onhandige aanpassingen moesten 
maken, hebben we het voorbereidend 
werk grondig gedaan. Zo werden de 
bronsystemen schoon opgeleverd, 
oftewel zonder fouten in accounts, 
vage beschrijvingen of herhalingen.

>> AFAS als bronsysteem
Het voortraject duurde enkele 
maanden en werd uitgevoerd door een 
projectmanager, begeleid door de 
stuurgroep. “Op deze manier konden 
we de scope goed in de gaten houden. 
Ik was in dit geval de opdrachtgever 
die controleerde of de opzet, tijdslijn 
en uitvoering correct was. De druk 
bleef er zo goed op.” 
In de zomervakantie van 2016 werden 
het CIR (Centraal Identiteiten Register), 
de Active Directory, Magister , 
Office365, Xedule, Lynda.com en het 
wachtwoordportaal aan Modiam 

gekoppeld, in het najaar volgde AFAS. 
De medewerkers gebruiken tevens de 
single sign on-oplossing van RealOpen 
IT. 

Ritterbusch  is enthousiast over de 
implementatie en de resultaten: 
“Modiam van RealOpen IT is geruisloos 
ingevoerd, de oplossing werkt direct 
zoals we voor ogen hadden en de 
voordelen zijn groot. 

Tijdens het implementatietraject bleek 
dat RealOpen IT veel ervaring heeft 
met het onderwijssysteem. Ze 
begrijpen wat de hindernissen zijn, 
maar vooral dat we te maken hebben 
met enorm veel gebruikers, die 
allemaal op een bepaalde datum 
willen werken met hun applicaties. 

Ik ben dan ook heel tevreden dat we 
de deadline hebben gehaald en dat de 
samenwerking snel en soepel verliep.”

Modiam zorgt voor verminderde 
werklast voor de IT-afdeling, 
maar vereist ook aanpassingen 
bij de medewerkers en 
leerlingen en studenten. Een 
van de veranderingen is dat elke 
medewerker en leerling/student 
elk half jaar een nieuw 
wachtwoord krijgt. 

Dit wordt diverse keren ruim   
van tevoren aangegeven, zodat 
iedereen bijtijds zelf een nieuw 
wachtwoord kan instellen. 
Wordt dit toch vergeten, dan 
kan de gebruiker zèlf het 
wachtwoord via het portaal 
aanpassen.

RealOpen IT  Modiam

“NIEUWE LEERLINGEN EN 
MEDEWERKERS KRIJGEN 

MET ÉÉN DRUK OP DE 
KNOP EEN ACCOUNT EN 

TOEGANG TOT HUN 
LEER- OF 

WERKOMGEVING...”

“REALOPEN IT HEEFT 
JARENLANG ERVARING 
IN HET ONDERWIJS, DIT 
BLEEK OOK UIT DE 
WAARDEVOLLE 
SAMENWERKING...”



 >>Automatisch “opschonen”
Ook efficiënt is dat als medewerkers 
van functie veranderen of uit dienst 
treden, dit automatisch in alle 
relevante systemen aangepast wordt. 

Bovendien krijgen de leidinggevenden 
een mailnotificatie, zodat iedereen 
altijd op de hoogte is. Leerlingen die 
zich wel bij de school hebben 
ingeschreven, maar vlak voor de start 
van het leerjaar besluiten ergens 
anders een opleiding te volgen, krijgen 
in registratiesysteem een einddatum, 
zo blijft het systeem schoon van 

accounts die niet gebruikt worden. 
“Ook het aantal distributielijsten 
binnen Exchange die we gebruikten 
om medewerkers en leerlingen te 
informeren, is door de invoering van 
Modiam flink verminderd. Voorheen 
hadden we bijna net zoveel lijsten als 
medewerkers, 350 dus. Dat schoot niet 
op. Nu hebben we 15 verschillende 
e-maildistributielijsten die via Modiam 
bij de juiste personen komen. Andere 
lijsten kunnen eventueel op eigen 

initiatief door medewerkers in 
Office365 gemaakt en onderhouden 
worden. 

Op het gebied van veiligheid en 
toegankelijkheid scoren we nu veel 
beter. Niet alleen zijn de 
wachtwoorden veilig, we bepalen aan 
de hand van rollen en rechten ook wie 
toegang heeft tot welke applicaties. 
Nieuwe leerlingen en medewerkers 
krijgen met een druk op de knop een 
account en toegang tot hun leer- of 
werkomgeving. Ze kunnen zó aan de 
slag.” 

>>Waarom modulair? 
Ook in de toekomst zal Modiam een 
belangrijk rol spelen bij het SintLucas. 
“Modiam is modulair, dus als we 
besluiten nog meer systemen te 
koppelen is dat geen probleem. Ik 
verwacht dat we de aankomende jaren 
de samenwerking zeker zullen 
uitbreiden.”

>> Waarom  RealOpen IT?
RealOpen IT levert sinds 2005 
IT-oplossingen en IT-ondersteuning 
aan een brede klantenkring en is 
gespecialiseerd in oplossingen waarbij 
de identiteit van gebruikers centraal 
staat. 

Binnen de klantenkring van RealOpen 
IT speelt de overgang van beheer naar 
regie, van bezit naar gebruik en 
betalen naar gebruik een steeds 
grotere rol, dit is de reden waarom 
RealOpen IT Modiam aanbiedt. 

Modiam is de Identity en Access 
management oplossing van RealOpen 
IT. Modiam is de verzamelnaam voor 
processen, technieken en diensten om 
het beheer van identiteiten en 
autorisaties op een effectieve en 
veilige manier voor uw organisatie te 
organiseren.

RealOpen IT levert Modiam 
As-a-service, de inrichting van Modiam 
wordt projectmatig uitgevoerd en 
facturatie van Modiam vindt plaats op 
basis van gebruik, per gebruiker of FTE, 
per afgesproken periode.

Modiam is ontwikkeld door RealOpen 
IT en is ingericht bij middelgrote en 
grote organisaties binnen, met name, 
het onderwijs en de zorgsector.
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Kijk op www.realopenit.nl voor 
meer informatie, of bel 015 2568969

“MODIAM IS MODULAIR, 
DUS ALS WE BESLUITEN 

NOG MEER SYSTEMEN TE 
KOPPELEN IS DAT GEEN 

PROBLEEM...”

“OOK IN DE TOEKOMST 
ZAL MODIAM EEN 
BELANGRIJK ROL SPELEN 
BIJ SINTLUCAS...”


