
Binnen het ROC van Amsterdam was al sprake van een online portaal 

voor studenten en medewerkers. Dit portaal werkte nog goed, maar 

desondanks ontstond er vraag naar een platform waarin samenwerken 

en kennisdelen meer centraal zouden staan. Ook was er behoefte aan 

extra functionaliteiten. Men wilde bijvoorbeeld graag documenten 

vanuit de cloud beschikbaar maken in plaats van op lokale servers.

Om deze behoeften te realiseren, was een optimalisatie van het 

toenmalige portaal nodig. Er moest een redesign-traject worden 

gestart. Daarbij vormde de mogelijkheid om samenwerkingssites te 

creëren aan de hand van een ‘site generation wizard’ een basiselement.

Daarnaast wilde men met het studentenportaal, het Portaal voor 

Talent, de studententevredenheid verhogen. Een belangrijke stap 

hierin was het verbeteren van de informatievoorziening voor de 

student; een meer directe en snellere presentatie van belangrijke 

gegevens als roosters en cijfers bijvoorbeeld.

Rapid Circle heeft naar aanleiding van de wensen en behoeften 

ondersteund bij het projectmanagement en beslissingen rond de 

architectuur van het nieuwe Office 365 platform, het Portaal voor 

Talent. 

De doelstelling was tweeledig en bestond uit het creëren van een 

toekomstvast medewerkersplatform en het leggen van een basis voor 

een studentenportaal.

Het resultaat is een degelijke, technische basis voor het Portaal 

voor Talent. Een portaal dat toekomstvast en schaalbaar is.

Een belangrijk element in het portaal is personalisatie. Iedereen 

binnen het Portaal voor Talent heeft zijn/haar eigen persoonlijke 

startpagina. Ook heeft elke student dankzij slimme koppelingen 

direct toegang tot roosters en cijfers, die uit Eduarte ontsloten 

worden op Office 365.

Ook het medewerkersportaal draait inmiddels. Er wordt aan 

kennisdeling en documentbeheer gedaan, doordat een groot 

deel van de documenten werd gemigreerd naar documentsites 

en OneDrive.
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Jos Jaspers  Succes iedereen met de Proeve (nu of later) en hopelijk heeft iedereen de 
toet gewoon gehaald.
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