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NHTV

• Thema hogeschool
• 7.000 studenten
• 700 medewerkers
• Breda

• 5 academies
- Management Toerisme
- Digital Entertainment
- Leisure
- Hotel and Facility management
- Stedenbouw, logistiek en mobiliteit



Patrick van Gijzen

Stichting Huisartsen Laboratorium (SHL)
• 2000 Hoofd ICT

NHTV
• 2003 ICT coördinator
• 2009 Projectleider / adviseur

�Projectleider project persoonlijk portaal

E-mail: gijzen.p@nhtv.nl
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Aanleiding van het project (STO 2009)

Het Student Tevredenheid Onderzoek (STO) laat zien dat studenten
niet tevreden zijn op het gebied van informatie voorzieningen.

De oorzaak die wordt aangegeven door studenten is de 
versnippering van de informatie. Meerdere applicaties voor studie
informatie waar veelal ook nog apart voor moet worden ingelogd.



Doel van het project

Het doel van het project is om studenten een (digitaal) portaal te 
bieden waar zij alle relevante informatie voor hun studie kunnen
vinden. 



Globale planning

• Functionele specificatie en ontwerp (3 maanden)

• Installatie (1 maand)

• Bouw (2 maanden)

• Systeemtest (1 maand)

• Gebruikers acceptatie test ( 1 maand)

• Nazorg (2 maanden)

• Budget : � 120.000 (excl. uren NHTV medewerkers)



Functionele eisen algemeen

- Het portaal bevat enkel relevante studie gegevens

- Studenten worden betrokken bij het opstellen van functionele eisen

- Het portaal heeft in principe geen eigen informatie / gegevens

- 1x inloggen (SSO)

- Informatie in (huis)stijl website

- Doorklikken naar applicatie / verdieping informatie

- Flexibel / aan te passen maar wel voor alle studenten bruikbaar

- Video instructies

- Belasting technische oplossing : 1.000 gelijktijdige gebruikers
(vergelijkbaar met onze ELO)



Informatie

• Informatie NHTV algemeen

• Informatie Academie

• Informatie Student

• Informatie Extern



Functionele eisen studenten

Top 5 informatiebehoefte studenten

• Roosters

• E-mail

• Cijfers

• Studiestatus

• Overzicht deadlines

Extra wens

• flexibele / persoonlijke indeling portaal



Ontwerp (indeling)



Ontwerp (persoonlijke pagina)



Ontwerp (site structuur)

I



Koppelingen

Inventarisatie koppelingen

- Roosters � Syllabus       (webservice Scienta)
- ELO        � Natschool     (webparts Threeships)
- Cijfers     � Osiris            (Webservice PSB)
- E-mail     � live@edu (webparts IT-Workz)



Persoonlijk portaal - NHTV



Persoonlijk portaal - Academy



Persoonlijk portaal - Study



Persoonlijk portaal – Rooster uitgebreid



Persoonlijk portaal – Uitgebreide cijferinfo



Persoonlijk portaal NHTV



Beoordeling persoonlijk portaal

Beoordeling studenten portaal beta versie

8,2 /10

(Wacht verder op uitkomsten STO 2011)



Leerpunten / tips (1)

• Portaal
- Maakt tekortkomingen informatie extra zichtbaar

• Algemeen
- Kies een leverancier die past bij je gewenste werkwijze
- Win informatie in (bekende valkuilen /  succesfactoren)

• Projectmatig werken
- Weet waarom je het doet en voor wie
- Neem studenten van begin tot einde mee bij alle stappen
- Leg besluiten neer waar ze horen en leg ze vast
- Project > 12 maanden � knippen !
- Vier je succes



Leerpunten / Tips (2)

• Functioneel ontwerp
- Neem de tijd
- Visualiseer
- Bepaal het juiste detail (zekerheid resultaat)
- Neem de leveranciers van de te koppelen applicaties 

van het begin af mee

• Technisch ontwerp
- Complexiteit zit in de koppelingen (o.a. SSO)
- Elke browser heeft eigen instructies
- Schermopmaak, past de informatie wel
- Keep it simple



Bedankt voor uw aandacht


