
Webshop leermiddelen

Jeroen Bendijk
Bureau Bedrijfsvoering

9.700 studenten over 5 scholen
960 medewerkers in dienst



Aanleiding

< 2014, wildgroei aan bestellen en methodes om te betalen 

> 2014, 
• samenwerking met Studieboekencentrale (SBC)
• sturen op niet-opleidingsgebonden leermiddelen
• inning niet-opleidingsbonden leermiddelen: 

• via SBC 
• analoog middels overeenkomsten en op na facturatie



Businesscase
2015 businesscase leermiddelen
• kost het Friesland College veel tijd, energie en geld om de 

inning te organiseren
• omzet € 700.000 
• kosten: porti, FTE (1,3) op jaarbasis ruim € 65.000

Bouwen van eigen webshop t.b.v. leermiddelen
• niet opleidingsgebonden leermiddelen: introductiekosten, 

excursies  
• opleidingsgebonden leermiddelen: brancheboeken, readers, 

messensets



Eisen en wensen van de webshop

• huisstijl van het Friesland College
• onderdeel van de portal van het Friesland College  
• Single Sign On 
• koppeling met Eduarte/opleiding van student 
• rapportage kunnen maken per opleiding/crebo
• koppeling kunnen maken met het financiële pakket (DBS)



Ontwikkelen webshop
2015 businesscase leermiddelen
• Speak Heerenveen heeft webshop gebouwd 
• kosten eenmalige: € 21.000
• jaarlijkse kosten onderhoud, beheer en service: € 5.779

Pilot
Studiejaar 2015-2016 start met twee scholen 
• tussentijdse evaluatie, aanbod volledig maken
• behoefte aan simpele rapportage tool i.p.v. Business Objects
• PR & communicatie vanuit school moet af en toe beter
• sturen op afname en controle op betalende studenten



Resultaat



Voorkant webshop

fclive.nl



Beheer webshop



Techniek
Magento
Meest doorontwikkelde en professionele open-source webshop
software

Middelware
Synchronisatie Middleware en Eduarte via een webservice. 
2x per dag synchronisatie met EduArte.
Indien wijziging, Middleware update de student in Magento en 
Middleware. 
Magento haalt studentgegevens op uit Middleware



Techniek

Rapportages
Rapportages in SAP Business Objects
• groep
• product
• student



Hoe nu verder

• studiejaar 2016-2017 alle scholen actief
• vollediger aanleveren van webshop artikelen 
• digitaal format voor het aanleveren producten webshop FC
• instructie contactpersonen onderwijs t.b.v. aanmaken 

producten webshop FC
• verbeteren van rapportage t.b.v. docenten
• betere communicatie richting studenten en ouders 
• bereikbaarheid van scholen verbeteren
• gebruik van portal en FCLive account studenten
• digitale communicatie met studenten en ouders



Bedankt voor jullie aandacht
Voor meer informatie:

Jeroen Bendijk, Friesland College

J.Bendijk@fcroc.nl
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