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Intro Tijmen & SOMA 

 Soma College is de landelijke MBO vakopleiding voor de 

infra. 

 Leiden op tot machinist GWW, allround monteur mobiele 

werktuigen, kaderfunctionarissen uitvoering en landmeten, 

vakman GWW en straatmaker. 

 Opleidingen in de BOL en in de BBL. 

 Hoofdlocatie Harderwijk op het Bouw en Infrapark. 

 Landelijke functie, waardoor ook een Campus. 

 21 servers online. 

 250 werkplekken medewerkers en deelnemers. 

 900 BYOD. 

 Betrokken, betrouwbaar en innovatief. 
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Waarom kiest SOMA voor Office 365? 

Lagere beheerslasten.  
Geen zorgen rondom beheer. 
Automatische updates. 
Flexibiliteit. 
Reductie in kosten mbt serverbeheer. 
Minder investeringen in hardware. 
Schaalbaar. 

 

 



Huidige omgeving vs kostenreductie nieuwe omgeving 

 

 

 Beheer servers Soma college:    € 70.000 p/j 

 3e lijns ondersteuning Share Point 2010  € 12.000 p/j 

 Investeringen Hardware tbv servers  € 25.000 p/j   
    



Voordelen Office 365 voor Onderwijs 

Email en 
Agenda  
(Exchange)  

Al je Office 
programma’ s in 
de browser 
(Word / Excel / 
PPT) 

Interne social 
media via de 
Newsfeed of 
Yammer 

Communiceren 
en vergaderen  
via Lync 

Sites, 
formulieren en 
documenten 
(SharePoint) 
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De Deelnemer 1 plek voor email, informatie, opslag van 
documenten en communicatie 

Eenvoudige toegang tot digitaal lesmateriaal 

Snel inzicht in rooster en roosterwijzigingen 

Laagdrempelig contact met docent 

Zelf producten en diensten aanvragen 

Een toegangspunt voor schoolzaken 

rooster, nieuws, en lesmateriaal in via         
SP 2010, Magister, Leerstofnet etc. 

Roosterwijziging via schermen in school en in 
Magister 

Meerdere omgevingen voor alle diensten 

Één entry tot alle informatie  (lesrooster, 
planning, belangrijke wijzigingen, cijfers, e-
learning) 

Deelnemer Self Service (rooster, verlof e.d.) 

Direct contact met docenten (via Lync) 

Informatie delen en online samenwerken met 
mededeelnemers en docenten  

Gebruik maken van eigen tablet/laptop BYOD 



De Medewerker Ervaringen delen met mede – docenten 

Eenvoudige interactie met deelnemer 

Reageren op vragen van ouders en leerlingen 

Kennis vinden en kennis delen 

1 portaal voor alle digitale middelen 

Planning, nieuws, lijsten op papier 

Op zichzelf aangewezen 

Roosterwijziging via telefoon 

Protocollen benaderbaar in archiefkasten 

Overdracht op papier 

Één entry tot alle informatie  (rooster, planning) 

Medewerker Self Service (rooster, verlof e.d.) 

Direct contactinformatie van studenten, ouders 
en collega’s 

Vragen van leerlingen en ouders online 
beantwoorden 

Informatie en kennis vinden en delen  

Documenten eenvoudig opzoeken binnen 
portalen 



De Ouders  Ervaringen delen met andere ouders 

Inzicht in resultaten kind 

Vragen stellen aan school 

Inzicht in besluitvorming van de school 

 

Planning, nieuws, lijsten op papier en 
eenvoudig portaal (nieuwsbrief) 

Op zichzelf aangewezen 

Roosterwijziging via Magister 

Contact met Tutor niet eenvoudig 

Één entry tot alle relevante informatie  (cijfers, 
planning, roosters) 

Contact met (andere) ouders via veilige social 
media 

Inzicht in voortgang kind 

Een portaal met betrokkenheid 

Online communiceren met andere ouders en 
docenten 

Zelf een keuze maken mbt het device 

 



Case SOMA 

 
 
 Verbeteren van de 

samenwerking,  
onderlinge communicatie 
en informatieuitwisseling 
tussen de drie 
doelgroepen 

 
 
 Goede integratie van mail, Lync 

en sites 
 Slimme integratie van sociale 

media 
 Gebruik maken van metadata en 

framework (tripple A catalogus) 
 
 

Doelstelling: Door o.a. : 



Case SOMA 

 
 
 Locale schijven voor 

documentopslag 
uitfaseren 

 Veel aandacht voor 
Gebruikersvriendelijkheid 

 
 
 Invoeren doc. management 

systeem en Skydrive 
 Design / User Interface 
 Doelgroep georienteerde 

omgeving (dmv targetting) 
 

 

Doelstelling: Door o.a. : 
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Snapshot SOMA College 
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Aanpak fase 1 van het project 

 

 

 

 

 

- Starten met een PILOT (groep), op basis van een standaard 

SharePoint online omgeving. 

 

- Requirements verzamelen in workshops (welke functionaliteit willen 

we?). 

 

- Plannen en Impact analyse; wat moeten we configureren, 

migreren. 

 

- Functional design (Informatie architectuur/ functioneel ontwerp). 

 

- Uitrol, governance, adoptie. 

 

 Projectplan  

 

 



 

Office 365-abonnementen en -prijzen voor 

onderwijs 

• Exchange (dus mail en 
calender) 

• Lynq 
• Sharepoint 
• Office webapps 



 

Office 365-abonnementen en -prijzen voor 

onderwijs 

Wat heeft A2 niet? 
• Bureaubladversies van de 

office toepassingen zoals 
Word, Excel en Powerpoint 

• Spraakmogelijkheden via 
Lynq 

• Geavanceerde email, met 
archiveringsopties en 
onbeperkte oplsag 
 



                  Vragen en afsluiting  

Tech Masters 
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