
Office 365 als 
samenwerkingsplatform 
binnen Albeda voor 
studenten & medewerkers



Agenda

• Even voorstellen

• Welk traject hebben we doorlopen?

• Inrichting, migratie en implementatie traject

• Groups en SharePoint sites 

• Onze ervaringen!

• Vragen?!



• Monique Uuldriks - Informatiemanagement

• Michel de Ruiter & Rob Kalis – Functioneel 

Beheerders

• Albeda, MBO & Bedrijfsopleidingen in de regio 

Rijnmond

• 15 colleges verdeeld over ruim 20 locaties

• 156 opleidingen (BOL & BBL) en daarnaast ook 

contractonderwijs

Even voorstellen



Welk traject hebben we doorlopen?

• We hadden een portaal in SharePoint 2010.

• Dit voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en we liepen tegen veel

problemen aan.

• Via een aanbestedingstraject zijn we op zoek gegaan naar een partij die 

samen met ons een samenwerkingsomgeving in Office365 kon creëren. 

– Wortell kwam als beste match uit de aanbesteding.



• Blauwdruk fase:

• 3 thema’s:

• Niet zoeken maar vinden

• Samenwerkend leren

• Niet harder maar slimmer werken

• Inrichting Interne Info

• Migratie van bestaande sites

• In gebruik nemen van nieuwe functionaliteiten zoals 

Groups & OneNote

Inrichting, migratie en 
implementatie traject



Interne info

Demo Interne info



• Provisioning van Groups en Sites i.h.k.v. 

veiligheid en gegevens komen uit bronnen (KRD, 

AFAS via IDM)

• Groups:

• GRP

• CLS

• ORG

• Sites:

• Studiematerialensite

• Afdelingssite

• Lesgroepsite

Groups / SharePoint sites



Groups & Sites

• Filmpje link

• Demo  Groups (LVD)

• Demo OneNote (VIG)

• Demo Studiematerialensite (VIG)

https://www.youtube.com/watch?v=2SDsB8gi1Z0


• Verandering is lastig!

• Bij migratie koos men veel voor één op één over i.p.v. 

overstap maken naar nieuwe functionaliteiten.

• Interne Info is moeilijk goed te krijgen.

• We zoeken niet!

• Hoe en wat trainen blijft een uitdagingen.

• Office365 steeds vernieuwingen, zoals Teams. Hoe 

mee omgaan?

Onze ervaringen




