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Waar vind je het Nova College
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Facts & Figures
Opgericht in :     1996

Aantal cursisten :  17.000

Aantal medewerkers :    1.300

Locaties :         15 

Aantal opleidingen BO : ca.  200
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De situatie van vijf jaar 
geleden
• Slecht onderhouden Intranet
• Maandelijkse ‘Nieuws’brief in print
• Maandelijkse Knipselkrant in print
• Mail to all
• Divers drukwerk voor aankondigingen, uitnodigingen 

etc
• Extern domein (site) voor uitwisseling gegevens
• Blackboard
• Gebrekkige en versnipperde management 

informatievoorziening
• Weinig tot geen tools voor onderwijs
• Geen kanaal voor cursisten
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D-Day augustus 2006
• Introductie intern communicatiebeleid: halen & brengen
• Nova Portal live: digitale leer- en werkomgeving voor 

alle medewerkers en cursisten van het Nova College
• Primair middel voor informatievoorziening, communicatie 

en delen van informatie 
• 24/7 overal ter wereld beschikbaar
• Centrale regierol voor Marketing & Communicatie in 

interne communicatie
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Koudwatervrees…

Nova Portal: 4 jaar terug



Nova Portal anno nu 
• Toegang Nova Portal: 1300 medewerkers en 17.000 

cursisten (intern en extern)
• Alle cursisten een account en e-mail-adres:

jwouters12@cursist.novacollege.nl
• Meer dan +1.500.000 documenten 

Meer dan 180 teamsites, 3000 sub-sites, 16.000 Mijn 
sites

• Ruim 20 eigen webparts ontwikkeld
• Koppelingen met vitale systemen: HRM/ FEZ/ Magister
• Op basis van Sharepoint 2010



Nova Portal anno nu
Cursisten
• Actuele nieuwsdienst
• Roosters, cijfers/competenties online
• Stage-info, digitaal PortFolio

Medewerkers
• Actuele Nieuwsdienst
• Persdienst
• Management Dashboard
• VOIP/ Live Communication/MOC
• Digitale Formulierenstroom obv workflow
• Tools: o.a. digitaal klasseboek, absentieregistratie

Bedrijven en instellingen
• Beperkte toegang derden op Nova Portal (Stageweb) 



Toepassingen door M&C
• Actuele nieuwsdienst (dagelijks 3 nieuwe berichten)
• Nieuwsarchief
• Persberichten
• Knipselservice
• Advertising/ banners
• Aanmeldformulieren voor infobijeenkomsten/ events
• Inzicht in respons 
• Poll voor marktonderzoek
• Video-content (NovaTube)
• Instructiefilmpjes Helpdesk 
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Polls op cursistensite



Gouden driehoek voor 
succes
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Instructiefilms Nova Portal

http://www.nuguru.tv/clients/nova/classroom.html?chapter=nova-4�


Stageweb: 95% van Zorgkoepels











Succesfactoren
• Draagvlak op hoogste niveau (CvB)
• Eén technisch platform (Microsoft)
• Verplichte scholing personeel (2 dagdelen)
• Actieve regierol M&C (nieuwsvoorziening)
• Need-to-knows (cijfers, roosters, managementinfo, 

personeelsinfo) 
• Nice-to- knows (poll, wkpoule, video’s, Nova-

restaurant)
• Ontsluiten bedrijfskritische info (HRM, Magister, 

Financiën) via Nova Portal.
• Nova Portal als startpagina
• Alle docenten een laptop
• Eigen ontwikkelteam (gouden driehoek)



Vragen..?
Bewaar ze voor straks aan tafel…
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