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Agenda
• Nova en Nova Portal

• LMS met wie

• Waarom het LMS van elearningforce
Al 5 jaar aan experimenteren

• Waar gaan we naar toe?
Any content, any people, any device…

• DSWO (SURF)

• Vragen & Antwoorden



%



Wat is Nova Portal?
• Nova Portal is de digitale (Studie)leer- en 

werkomgeving voor medewerkers en 
cursisten van het Nova College. (DSWO)

• Een intranet dat via een inlog overal ter 
wereld te benaderen is.

• Op basis van Sharepoint 2010 en Office 
2010.



Nova Portal
• Toegang Nova Portal: 1250 medewerkers en 

17.000 cursisten (intern en extern)
• 2 dagdelen scholing personeel
• Alle cursisten een e-mail-adres:

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

(April 2011)
• Meer dan 3000 teamsites (17000 Mijn sites)

(April 2011)
• Ruim 20 eigen webparts ontwikkeld.
• Koppelingen met HRM/FEZ/Magister



Nova Portal
• Cijfers/competenties online. (Magister)
• Digitaal Portfolio  
• Management dashboard
• Formulierenstroom obv workflows
• CRM/ Huisstijlpakket
• Toegang derden op Nova Portal (Extranet)
• VOIP/ Live Communication/ OCS/ webvideo
• Nova Portal is enige leer-werkomgeving: 

Blackboard uitgefaseerd

• Experiment LMS (elearninforce)



Startpagina Nova Portal voor cursisten



Startpagina Nova Portal voor medewerkers



15 How-to Sharepoint 2010 filmpjes (klik  hier voor url)

http://www.nuguru.tv/clients/nova2/�


Succesfactoren:
• Eén technisch platform (dot.net/Microsoft)
• Verplichte scholing personeel (2 dagdelen)
• Actieve dienst M&C  (nieuwsvoorziening)
• “Need-to-knows” (cijfers, managementinfo, 

personeelsinfo) 
• “Nice to knows”  (poll, wkpoule, jublieumfeest 

vervoer, Nova-restaurant)
• Ontsluiten back-office (HRM, nOISE, Magister, 

Financiën) via Nova Portal.
• Qlikview
• Nova Portal als startpagina IE.
• Eigen ontwikkelteam Nova Portal





Piramide groep en APS



Waarom LMS



Belangrijke redenen voor LMS

• Behoefte aan leerpaden (veel tooltjes
• Delen van leerpaden
• Handige dropbox
• Virtueel klaslokaal
• Scorm ondersteuning  (5 jaar)
• monitoren
• En ???



Waar zetten we het in
• LLB scorm pakketten van Nordhoff

• Combinatie Deviant en Nedercomm

• Consortium materiaal gezondheidzorg

• Nova Academie-interne scholing



Wat hebben we gedaan

• Voor iedereen (dat is dus veel te veel)
• Een aantal leerlijnen klaar zetten
• Ondersteuning van ISO’s
• Tijd voor docenten (training)
• Eén jaar of toch langer (elotijd ?)
• Wel een plan !!!!
• Committment dus niet alleen die 

enthousiaste docent



Eenvoudig digitaal opdrachten inleveren bij je docent ( op Mijn site docent) 



NovaTube: eenvoudig filmpjes plaatsen a la YouTube op Nova Portal



RESULTAAT

• ICT-voorzieningen die helpen het onderwijs 
mogelijk te maken 
(de randvoorwaardelijke ICT-voorzieningen)

• Onderwijsinhoudelijk (didactisch) gebruik van 
ICT moet verbeterd worden om de kwaliteit van 
het onderwijs te verhogen

• Lichte voorkeur voor de randvoorwaardelijke
ICT. 

• Goede randvoorwaardelijke voorzieningen 
scheppen rust en ruimte 



Bedrijfsprocessen volgens Edwards & Peppard

Toegang databases 
Info systemen

Internet toegang etc.

Opleiding /trainingOnderscheidende onderwijsmethode
Speciale voorzieningen





Information at your Fingertips

Any Place

Any Time

Rond de eeuwwisseling  ideaal  beeld



Any Content

Any Person Any Device



Wat hebben we
(docenten / studenten) 

dan "nog" nodig

• het uitwisselen van gegevens; 
• het samenwerken aan documenten; 
• ruimte voor opslag van data voor 

individueel en gemeenschappelijk 
gebruik. 

• DSWO / Surf
• LMS ???  Leuke presentatie

http://bit.ly/f5p6C8

http://hva.mediamission.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=995c1c5849c042b4bac068804d4011781d�


Keuzes ?

V: Welke diensten/functionaliteit bieden we als 
instelling aan en welke kunnen studenten en 
medewerkers zelf uit de markt halen? 

A: Nova Portal !

V: Hoe om te gaan met alle nieuwe apparaten 
waarmee gebruikers toegang willen tot informatie en 
diensten?  MAGISTER APPS bv

V:Hoe om te gaan met nieuwe groepen 
(gast)gebruikers, van andere instellingen, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en publiek? 

A: Nova Portal !



Presentaties online:

• http://www.slideshare.net/NovaCollege/Magi
ster-CVIMC-april-2011 ( CVIMC april 2011)

• https://sites.google.com/a/sambo-
ict.nl/sambo-ict/kennisdeling/sharepoint-
1/18-maart-2011 (SAMBOICT mrt 2011)

• http://issuu.com/novacollege/docs/mobiele_
20website_20preview (Mobiele website)

• http://www.slideshare.net/NovaCollege/nova-
portal-zo-2010 (CVI april 2010)

http://www.slideshare.net/NovaCollege/Magister-CVIMC-april-2011�
http://www.slideshare.net/NovaCollege/Magister-CVIMC-april-2011�
https://sites.google.com/a/sambo-ict.nl/sambo-ict/kennisdeling/sharepoint-1/18-maart-2011�
https://sites.google.com/a/sambo-ict.nl/sambo-ict/kennisdeling/sharepoint-1/18-maart-2011�
https://sites.google.com/a/sambo-ict.nl/sambo-ict/kennisdeling/sharepoint-1/18-maart-2011�
http://issuu.com/novacollege/docs/mobiele_20website_20preview�
http://issuu.com/novacollege/docs/mobiele_20website_20preview�
http://www.slideshare.net/NovaCollege/nova-portal-zo-2010�
http://www.slideshare.net/NovaCollege/nova-portal-zo-2010�


Vragen ???
Straks!!!
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