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Live met Office 365! Hoe nu verder?



Doel rondetafelgesprek

– Kennis en ervaring delen

– Inzicht verkrijgen in de wijze waarop andere onderwijsinstellingen staan qua 

adoptie van Office365

– Ideeën, tips en aanpak over hoe het gebruik van Office 365 verder te 

optimaliseren binnen de eigen instelling.



Agenda

– Inleiding

– Wat zijn de verschillende adoptiefases?

– Waar sta je in het Office 365 traject?

– Hoe breng je de benodigde verandering tot stand?

– Ervaring Hogeschool Leiden – opleiding Verpleegkunde

– Wat is de aanpak van Hogelschool Leiden en waar staan zij nu?

– Plenaire Discussie – interactie!

– Stellingen

– Vragen



Drie adoptietrajecten

Grofweg zijn er drie adoptietrajecten te onderkennen

– 1. Starten met implementatie Office 365

– 2. Reeds aanwezige Office 365 goed gaan gebruiken - optimaliseren

– 3. Verkennen van de advanced opties – maximaliseren

De beoogde meerwaarde van Office 365 voor de organisatie vormt hierbij de 
basis voor het adoptietraject. Voorbeelden van meerwaarde zijn:

Aansluiten bij de verwachting van studenten, bereikbaarheid, meer & beter 
samenwerken, flexibiliteit, schaalbaarheid, een cloud strategie of een 
combinatie van meerwaarde/ doelen



Adoptietraject – de verschillende
fases van de oorspronkelijke uitrol

Dit adoptietraject is op te delen in de onderstaande fases:

FASE 1: Analyse van situatie binnen je organisatie.

FASE 2: Voorbereiding van de uitrol

FASE 3: Uitrol

FASE 4: Optimalisatie

FASE 5: Maximalisatie



Fase 4: meten en bijsturen

FASE 4 vindt plaats na de livegang van Office 365.

Houd in het oog waar het goed gaat en corrigeer waar het beter kan.

Zorg dat je meet hoe het gebruik van Office 365-applicaties is

Hou behalve statistieken ook de vinger aan de pols d.m.v. gesprekken met gebruikers.

Stuur alleen bij op de juiste onderdelen.

Communicatie (uitleggen waarom, verleiden met te behalen voordelen)

Ondersteuning en uitleg (bied extra ondersteuning op onderdelen die moeizaam gaan)

Stuur alleen bij op de relevante doelgroep en maak gebruik van de succesverhalen



Waar sta je in het Office 365 traject?

– Vaak verschilt de situatie per doelgroep, docenten van verschillende onderdelen, 

studenten, ondersteunende staf

– Zaken die eerder in het traject minder goed zijn gegaan, spelen nu op

– Gevoel dat er meer uit de implementatie van Office 365 te halen valt

– Nadenken over mogelijkheden op het gebied van 

– Bereikbaarheid/ telefonie

– Integratie met LMS/ ELO

– Externe samenwerking – beroepsveld, onderzoek

– Flexibilisering



Voortraject

Doelstellingen
Programma doelen/ 
boodschap
Project doelen
Persona’s
Doelgroepen

Impactanalyse
Opbouw organisatie
Werkprocessen

Technische scan
Functionele impact
Landschap
Inrichting
Netwerkschijven
Legacy
Volledig cloud?
Licenties
Security en beheer

Voorbereiden livegang Bijsturen

ADKAR
Awareness  Desire

Knowledge Ability

Bewust zijn verandering, 
noodzaak en gevolgen niet-
verandering

What’s in it for me?

Hoe moet ik veranderen?
Aanleren nieuwe 
competenties

Vaardigheid om het 
beoogde resultaat te 
bereiken

ADKAR
Reinforcement

Bestendigen 
verandering op lange 
termijn

Meten

Advanced voordelen 
en opties

Verdere bijdrage aan 
organisatiedoelen 
zoals externe 
samenwerking en 
flexibilisering

Samenvatting – ADKAR model



Adoptie – de aanpak 

Invoeren O365 heeft voor de eindgebruiker een tweeledige verandercomponent:

− Leren werken met het systeem (vaardigheden)

− Integratie van het systeem in zijn/haar werkzaamheden/taken/functie/verantwoordelijkheden –
anders werken?

Motivatie om het te gebruiken:

− Wil ik het? 

− Wat heb ik er aan?

− Kan ik het (anders)?

− Heb ik alles in huis om het te kunnen gebruiken? (competenties)

− Wat doet mijn omgeving? (peers & faciliteiten)



Benodigde verandering - 4 in balans 
(bron: Kennisnet)



Waaraan is behoefte?

– Meer / andere visie?

– Wie heeft die behoefte? De manager of de docent?

– Meer deskundigheid? 

– Bij iedereen? Of enkele deskundigen in het team?

– Welke ondersteuning is nodig? Voor wat?

– Hardware? Beter netwerk?



Middelen

Welke middelen kun je inzetten om adoptie te vergroten:

Super users

ICTO’s

Use-cases 

Communicatie: centrale online verzamelplek, Q&A, achtergronden, naslagwerk

Hackathon

Activatie campagnes/periodes: wedstrijdjes, ludieke acties, het O365 team van 

de week/maand etc.

Webinars, seminars, best practises uitwisselen, etc….



De aanpak van Hogeschool Leiden
Faculteit Gezondheidszorg, opleiding Verpleegkunde

– Visie

– ICT Infra

– Voor de faculteit/ opleiding is dit geen issue. Het moet gewoon werken.

– Inhoud en toepassingen

– Best of breed model; standaard applicaties en specifieke per opleiding

– Deskundigheid

– In de fase van optimaliseren en maximaliseren is iedere opleiding zelf aan zet

– Voor nieuwe docenten ontwikkeld: Jij en ICT- groep

– BKI?



Stelling 1

Een adoptie aanpak voor de hele 

onderwijsinstelling maken heeft geen zin, ieder 

organisatieonderdeel/ opleidingsdomein/… vraagt 

een eigen aanpak



Stelling 2

Je kunt beter Office365 e-learning inkopen 

dan zelf maken.



Stelling 3

Je hebt niks aan een visie zolang je geen 

deskundigheid in huis hebt.



Stelling 4

Een basiskwalificatie ICT is voorwaarde voor een 

docent om werkzaam te zijn in het onderwijs.



Vraag 1 

Hoe vind ik de docenten die scholing nodig 

hebben?



Vraag 2

Waarom worden er nog hoorcolleges geroosterd 

terwijl we met MS Teams (webinar) 

kunnen werken?



Als er tijd over is…

– Niet een ICT-functionaris maar een docent bepaalt wanneer er geoptimaliseerd 

is. (stelling)

– De vragen van gebruikers horen opgelost geworden door gebruikers, niet door 

ICT. (stelling)

– Waarom maximaliseren, optimaliseren is al meer dan voldoende op een 

school. (stelling)


