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SharePoint Out of the Box (OOTB)

• SharePoint Out of the Box is een bouwdoos: en 
juist daardoor zeer kansrijk voor onderwijs.

• “De tijd van de monolithische oplossingen voor
onderwijs is voorbij”? “SharePoint” als geheel is 
ook geen monolithische oplossing.
– Voorbeeld van een implementatietraject met 

SharePoint Out of Box als SaaS. “Out of the (interne) 
Cloud”. Binnen organisatie. Wie is dan eigenaar?

– SharePoint zou platform kunnen zijn voor DLWO



Waarom Out of the Box voor 
onderwijsontwikkeling?

• Out of Box? 
De ‘standaard’ SharePoint omgeving zoals door Microsoft geleverd. 

• “ If development is required, it’s because SharePoint cannot satisfy 
the organisations unique requirements “out of the box”, and 
something “custom” needs to be built. 

• Custom development in SharePoint is regarded as the last resort, 
while an IT developer sees this as the first option, placing them in a 
situation they are not comfortable with right from the start.”

Nadir Kamdar: “Waarom er een tekort is aan SharePoint experts”

http://nadirkamdar.blogspot.com/2010/08/why-there-is-shortage-of-sharepoint.htm

(via @Vangampelaere, Hogeschool West-Vlaanderen)

http://nadirkamdar.blogspot.com/2010/08/why-there-is-shortage-of-sharepoint.htm�
http://www.twitter.com/vangamperlaere�


• Zowel ‘Onderwijs’ als IT Developers (ASP.NET e.d.) hebben vanuit nature 
behoefte aan ‘maatwerk’.

– Meeste ontwikkelaars beginnen dan aan maatwerkoplossingen. 
Gevolg: Out of Box SharePoint  “maatwerk SharePoint”

– Uitdaging voor onderwijsorganisaties: niet direct aan “maatwerk SharePoint” 
denken maar denken hoe onderwijsvraag/behoefte eenvoudig op te lossen met 
SharePoint OOTB.

– Dan is SharePoint een ‘killer app’ bij uitstek: onderwijs is direct vanuit onderwijs
zelf in staat om met enkel ‘muisklikken’ hoogwaardige tools en oplossingen te
bedenken en realiseren. 

– Advies: ontwikkel eigen sjablonen (met name Site Templates, dan List Templates)

• Nadir Kamdar: “Custom development in SharePoint is regarded as the last 
resort”

Tekort aan experts een probleem?



Wie is eigenaar?
SharePoint Inholland



Situatie Inholland najaar 2010

• SharePoint 2007 farm ‘on premise’ (sinds 2007, 
daarvoor SP2003 en eerder)

Bestaande uit o.a.:
– SharePoint Portal WSS/MOSS 2007

Intranet/Division

– SharePoint Team Services
Teamsites en aanverwanten

– SharePoint My Sites
Persoonlijke profiel en werkomgeving - ook gebruikt als intern 
‘telefoonboek’

• Ca. 35.000 user accounts 



Vraag 1 – Wie is eigenaar?

• Antwoord: “Iedereen en niemand”. SharePoint binnen Inholland vooral
“nutsvoorziening’. Als onderdeel van de bedrijfsomgeving.

– Dienst ICT beheert gehele SharePointfarm in technische zin,

– Nieuwsredactie onder beheer Marketing en Communicatieafdeling

– Indien formele onderwijstoepassing (DPF) afdeling “Functioneel Beheer” (niet vanuit Dienst
ICT) Eerstelijns ondersteuning

– Indien samenwerkomgeving Teamsites, SharePoint Courses, functioneel beheer ‘intranet’ 
(Dienst ICT) Eerstelijns

– ServiceDesk: Facilitair Bedrijf – Eerstelijns startpunt voor diverse vragen

– Eigenaren van sites als teamsites veelal medewerkers en projectteams. Courses ‘Digitale
Klassen’ vooral opleidingen en docententeams

– My Sites: in gebruik is ieder individu eigenaar.

– Implementatie in toegepast gebruik en onderwijs verder vanuit onderwijsontwikkelteams, 
(chremia als ICTO-achtige expertisecentra , lectoraten , beleidsdienst e.d.).



Wie is doelgroep? 
SharePoint Inholland



Doelgroepen

• Alle actoren denkbaar binnen organisatie, hangt 
per keer met name af van situatie/toepassing.

• ‘Kenniswerkers’ in de ruimste zin van het woord.



Waar wil je over 2 jaar zijn 
met SharePoint?

SharePoint Inholland



Doelen

• Doelstellingen worden door verschillende entiteiten 
en actoren bepaald. 

• Deels ICT en beheer, deels beleidsdienst, deel
Onderwijsorganisatie, Kenniscentra, Strategy 
Board etc. 

• Hangt net als doelgroep vooral van de beoogde
toepassing af.



Do’s and Don’ts

• Do’s
– Denk primair in Out of Box oplossingen
– Investeer in kennis binnen de eigen organisatie met als 

doel het doen ontstaan van samengestelde, 
multidisciplinaire ‘ontwikkelteams’ die in cocreatie Out-of-
Box oplossingen kunnen realiseren

– Beschouw SharePoint als hybride en veelzijdige 
werkomgeving die zeer geschikt kan zijn voor onderwijs.

– Investeer in het creëren en distribueren van zelf in elkaar 
geklikte ‘dedicated templates’. Sjablonen die toegerust zijn 
voor specifieke doelen of toepassingen. Die werken het 
meest intuïtief en gebruiksvriendelijk voor de grootste 
groep eindgebruikers



Do’s and Don’ts

• Don’ts
– Denk niet “1.0”. Beschouw SharePoint niet als kant-en-klare

en monolithische totaaloplossing voor onderwijs
– Rol SharePoint omgeving niet uit volgens de blauwdruk van 

het organisatiemodel. Bij grote organisaties leidt dat tot 
oeverloos muisklikken om tot opleiding, project of individueel
niveau te komen. (Neem eerder My Site als startpunt).

– Laat de “bouwdoos” beschikbaar en in tact voor iedere
eindgebruiker (dat is immers in area’s geregeld met rollen en 
rechten) maar leun ook niet achterover. Gooi niet enkel de 
bouwdoos als werkomgeving over de schutting naar de 
eindgebruiker met melding “succes met puzzelen” Nogmaals: 
investeer in sjablonen die vanaf serverniveau door iedere
eindgebruiker gestart kunnen worden.



“Tijd van monolithische 
oplossingen voor onderwijs 

weldra voorbij?”

SharePoint



Monolithische oplossingen passé?

• Zo lijkt het. Buiten onderwijs diverse 
cloudoplossingen en services naast elkaar om ‘de 
klus te klaren’. Keuze is aan eindgebruiker. Trend 
ook steeds duidelijker merkbaar binnen onderwijs. 
Dat uitdagingen complexer zijn dan een enkele tool 
kan oplossen.

• Landelijke discussies over ELO’s in deze context 
zijn nog lang niet geslecht. 

• Voor ePortfolio’s daarentegen onderwijskundig en 
didactisch interessante trend waarneembaar: vrije
keuze in ePortfolio binnen organisatie.  



Vrije keuze ePortfolio

• Komend collegejaar diverse portfolioinitiatieven
• Plan - Vanuit instituut centraal: 

– maatwerk SharePoint ePortfolio (DPF van 3e partij)
– Blackboard Portfolio

• Per opleiding ook vrije keuze voor alternatieven
zoals het gebruik van ‘Blikkies’ (bliki.nl)
– Bliki ePortfolio: dedicated templates SharePoint Out 

of the Box als Software as a Service (SaaS).

http://bliki.nl/�


• Blog en wiki geïntegreerd ten behoeve van portfolio. 
In lijn met filosofie Helen Barrett 
(electronicportfolios.org)

• Zie ook:
– http://wilfredrubens.typepad.com/wilfred_rubens_weblog/

2010/07/eportfolio-modellen-voor-reflectie-en-
voorbeelden-van-een-methodiek-in.html

– http://bliki.nl

‘Blikkies’ - Bliki ePortfolio

http://electronicportfolios.org/blog/2009/08/blog-portfolio-model.html�
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• Blikkies werkzaam als sjabloon binnen de 
SharePointfarm als bedrijfsomgeving in My Sites 
(ca.90%) en Teamsites (10%)
– Vanuit organisatieperspectief is impact vergelijkbaar als

het aanwenden van Wordsjablonen voor onderwijs

• ‘Blikkies’ worden bij verschillende opleidingen
gebruikt.
– Van die opleidingen heeft elke opleiding eigen Blikkie
– Opleidingen zijn self supporting: docenten stellen

studenten aan als functioneel beheerders voor uitleg en 
vragen van medestudenten.

– Aantal studenten groeit gestaag. 

Bliki ePortfolio



• Praktijkvoorbeeld: 
– Eerstejaars student stelt per abuis een vraag aan

ServiceDesk over het Bliki ePortfolio in plaats van 
binnen eigen opleiding. Met als subject ‘Portfolio’

– Gevolg: trefwoord ‘Portfolio’ leidt tot doorzetten van 
vraag naar afd. Functioneel Beheer (maatwerk
SharePoint DPF).

– Die afdeling komt op hun beurt er achter dat het geen
DPF betreft… en zo verder.. 

Praktijkcase Bliki ePortfolio



• Wie is eigenaar? En wat verstaat men daar onder: 
de gebruiker of de beheerder?

– En wie doet implementatie? Nutsvoorziening in 
bedrijfsomgeving gelijk aan Word wordt toegepast in 
Onderwijs.

– Technisch beheer en backup is al geregeld… Functioneel
in essentie ook. 

Praktijkcase Bliki ePortfolio



Doelstellingen en implementatie met SharePoint is 
niet zozeer een technische uitdaging. 

Juist door de veelzijdigheid van mogelijkheden met 
SharePoint veel eerder een organisatievraagstuk. 

Hoe als organisatie om te gaan met verschillende
vormen van toegepast gebruik die technisch gezien
exact gelijke basis hebben? 

Vergelijk nogmaals met tekstverwerker Word of 
PowerPoint in deze context.

Conclusie



• Meer informatie:

– Arnehorst.nl
– ICT & Onderwijsblog http://blog.arnehorst.nl
– Bliki.nl / Blogfolio.nl / Competentiewiki.nl
– Twitter: arnehorst
– Linked IN: arnehorst
– Deze presentatie: www.slideshare.net/arnehorst
– arne.horst [at] inholland.nl

En verder
• Expertise HO 7/2010: “Zoektocht naar de ultieme nieuwe leer en 

werkomgeving”
• Expertise HO 8/2010: “Vloeken in de kerk” Over het waarom van SharePoint 

voor onderwijsontwikkeling.
Nieuwsbriefexpertise.nl | Twitter @ExpertiseHO
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Encore: Monolithisch passé? 



Encore: Bliki ePortfolio



• Hulpmiddel voor verwerven van competenties, om studietaken te
plannen en uit te voeren. Proces en begeleiding staan centraal. 

• Twee pijlers:
• Blogfunctie wordt gebruikt voor beschrijving, begeleiding en 

ondersteuning van het leerproces. Zowel door docent en desgewenst
ook intervisie of door medestudenten. 

• In de Wiki’s worden de resultaten vastgelegd. Meestal is een
competentiematrix opleiding het uitgangspunt. 

• Een derde component vormt de studieplanner.

• Vanuit Blog kunnen competenties uit Wiki worden gekoppeld en vice 
versa.

Bliki ePortfolio



• Blog faciliteert proces
• Eventueel verwijzen naar:
• Andere post (inhoudelijk 

overeenkomstig)
• Producten/Videofragmenten 
• Competenties. Op een 

andere plek is per 
competentie een wikipage.

• Blog push:
• Overzicht/begin van een 

archief. 
• Als aanklikt  alleen post 

met bijbehorende zaken

Bliki ePortfolio



De competentiewiki het (beoogde) resultaat



• Met blokhaken: nieuwe pagina 
• (per competentie).

• Nieuwe wikipagina (evt.)  
koppelen aan:

• Andere competenties 
• Andere Blogposts
• Bijbehorende documenten
• Bijbehorende videofragmenten 

• Er is ook Bliki-Project. Een
Spin-off van Bliki-Portfolio en 
fungeert als tool voor
projectmanagers.

Competentie verder beschrijven? 
Nieuwe wikipagina
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