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Waar komen we vandaan?

• Dik pak papier
• Geen student die het leest
• Verdwijnt in de la (of prullenbak)
• Wollig (juridisch) taalgebruik

• Opleidingsmanager is er druk mee
• Veel papierverspilling
• Sommige opleidingen maken er een

voor de vorm, maar delen een A4tje uit 
aan leerlingen met het hoogst 
noodzakelijke



Uitgangspunten

• Digitaal

• Persoonlijk ( informatie gericht op de student, van toepassing op de 
student )

• Passend bij de belevingswereld van de leerling

• Korte, duidelijke, goed leesbare teksten

• Benaderbaar op elk apparaat ( dus ook mobiel )

• Beheersbaar ( 1 bron ), meerdere uitingsvormen

• Voldoen aan de informatieplicht



Oplossingsrichting

• Office 365
• Werkplek van de student

• In de ‘cloud’

• Naar idee van het Nova College ( digitale studiegids in Sharepoint )

• Maar hoe dan op een mobiele telefoon?



Office 365 / Sharepoint



Office 365 / Sharepoint

KLACHT

Wat vervelend dat je een klacht hebt.
In de klachtenregeling van het Graafschap College 
lees je wat je kunt doen.

Wil je je klacht meteen doorgeven? Dan moet je bij 
je vertrouwenspersoon zijn. De sector Techniek 
heeft twee vertrouwenspersonen. Je kunt ze 
gewoon mailen of bellen om een afspraak te 
maken.

Geef dan duidelijk aan waar de klacht over gaat, 
wat er is gebeurd en wie er bij betrokken zijn.

…..

https://graafschapcollege.nl/wp-content/uploads/2015/09/beleid_klachtenbehandeling.pdf


Mobiele telefoon

• Uitdagingen
• Meerdere platformen ( IOS / Android / Windows ), >1 apps?

• Meerdere appstores, ontwikkelomgevingen, programmeurs?

• Ontwikkel en beheerskosten?

• Updates ( op >1 platform )

• Accounts?

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-SA

http://wccftech.com/upcoming-windows-phone-features-leaked/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Proof Of Concept

• Tool gebruiken die je toch al hebt  Powerapps

Voordelen:
1 ontwikkelomgeving, >1 platform
Geen gedoe met appstores
Geen (extra) kosten voor POC
Verbinding met Office 365
Authenticatie via Office 365
Click & Play (wysiwyg)

Nadelen:
Beperkte functionaliteit (begin)
Powerapp – app op tel student
Lange laadtijd



Een paar klikken later….



Eenduidig en duidelijk
Op de pc / Office 365 Op de telefoon



En voor je het weet..

• Een app voor de infogids

• Een app voor (persoonlijke) problemen

• Een app voor het digitaal ziekmelden

• Een app voor incidentregistratie

• Een app voor ….



Ervaringen tot nu toe?

• Positief
• Snel bij elkaar te klikken
• Snel te leren
• Geen gedoe met appstores, platformen en updates
• Authenticatie via Office 365
• Flow-integratie
• Integratie in Microsoft Teams

• Negatief
• Hoewel gegroeid, nog steeds beperkte mogelijkheden
• Hoewel sneller, nog een relatief lange laadtijd
• Het kan gewoon (nog) niet alles wat we willen….



Hoe nu verder?

• Pilot met 1 Onderwijsteam voor zowel de digitale studiegids in Sharepoint als 
in de mobiele app in Powerapps

• Door ontwikkelen van daaruit

• Doorontwikkeling SOS-app

• Doorontwikkeling digitaal ziek-melden via de mobiele telefoon

• Ontwikkeling incidentregistratie


