
Informatievoorziening & online samenwerking

Casper Zuidwijk (Product Owner Experience)

Waarom deze presentatie?

Student
Waar vind ik welke informatie?
Als student wil ik tijdig geïnformeerd 
worden over mijn opleiding, 
cursusinhoud en toetsen.

Opleiding
Welke informatie plaats ik waar?
Als opleiding wil ik de juiste informatie 
plaatsen die toegankelijk, overal en op 
tijd aankomt bij de student.

Dit is een document in wording – feedback wordt gewaardeerd! Mail naar Casper.
Laatste wijziging: 19-03-2019
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Elk applicatie heeft een doel & functie
Applicatie Wel Niet

Canvas Alleen te gebruiken voor materiaal aan cursisten gerelateerd aan een cursus. 
Informatie wordt gedeeld met studenten op het moment dat ze zich hebben 
ingeschreven en dat het blok waarin de cursus zit actief is. Samenwerking als 
onderdeel van het formatieve proces.

Niet bedoeld voor instituuts-
/opleidingsinformatie algemene 
informatie, zoals: Stage, Curriculum, 
Afstuderen, Minors, SLB, etc. Canvas heeft 
als focus het leerproces.

myHU Portaal Centraal portaal van gepersonaliseerde en gecombineerde informatie uit 
verschillende bronnen (Ingeschreven cursus/toets, Canvas kalender en deadlines, 
lesrooster, tentamenrooster, etc.). HU brede, opleiding- en Instituut brede nieuws 
en mededelingen op basis van studiejaar en interesse van de student.

Geen cursus specifieke informatie 
(cursusmateriaal).
Geen algemene instituutsinformatie.

Opleidingsinformatie Algemene opleidingsinformatie en specifieke instituutsinformatie zoals Stage, 
Curriculum, Afstuderen, Minors, SLB, etc. Plaatsen van links naar meer informatie 
in andere applicaties zoals AskHU, Canvas, Office, etc.

Geen cursus specifieke informatie 
(cursusmateriaal) en geen algemene 
instituutsinformatie.

askHU HU-brede en algemene instituutsinformatie over onderwijs ondersteunende 
dienstverlening (bv. organogram).

Geen opleiding & cursusinformatie.

Office365 Teams Online samenwerken en interne communicatie binnen je opleiding en/of 
groepen studenten en/of docenten.
Iedereen kan alles bewerken/openen/verwijderen (het is een open werkplaats).
Tijdelijk gebruik: 1 jaar, daarna verlenging. Als het team niet verlengd wordt is de 
inhoud na 3 maanden echt weg.

Niet publiceren van cursusspecifieke
informatie (cursusmateriaal) en opleiding 
en/of instituut specifiek materiaal. 
Niet voor samenwerking als onderdeel van 
het formatieve proces.

Office 365 Teamsite (privé) Online samenwerken en delen met je (docenten) team. 
Tijdelijk gebruik: 1 jaar, daarna verlenging. Als het team niet verlengd wordt is de 
inhoud na 3 maanden echt weg.

Niet voor het publiceren naar studenten.

Office 365 OneDrive Document delen met specifieke personen. Niet het delen met grote groepen.

https://canvas.hu.nl/
http://my.hu.nl/
http://ask.hu.nl/
https://teams.microsoft.com/
https://hogeschoolutrecht.sharepoint.com/_layouts/15/sharepoint.aspx
https://hogeschoolutrecht-my.sharepoint.com/


Informatievoorziening 
& online samenwerking

Waarom deze applicaties?

1. Duidelijkheid voor de student 
creëren zodat de juiste informatie op 
het juiste moment beschikbaar is.

2. Studenten kunnen ongehinderd, 
zonder ruis kennis kunnen vergaren.

3. Docenten kunnen gericht 
communiceren met zo min mogelijk 
verschillende applicaties. 

Casper Zuidwijk (Product Owner Experience)
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Mededeling of Nieuws
actualiteit of aankondiging

Voor studenten,
voor medewerkers ga naar HUStart

Informatie items 
statisch of altijd beschikbaar

Cursus overstijgend
HU breed

Instituut / Opleiding / Variant / Studiejaar
#stage #minor #afstuderen #internationaal

Cursus gerelateerd

Persoonlijk voor de student

Algemene opleidingsinformatie en curriculumoverzicht
(geen cursusinformatie, daarvoor naar Canvas)

HU breed en / of 
algemeen over instituut

myHU portaal 
Netpresenter

Canvas

Email

myHU opleiding

askHU

Samenwerken / 
interne communicatie

co-creatie en documenten delen

Als onderdeel van het formatieve leerproces 

Studenten en / of docenten teams

Canvas

Teams

Opleiding: Welke informatie plaats ik waar?
Welke type informatie plaats je voor wie in welke applicatie?

Document delen met specifieke personen OneDrive

Intern binnen opleiding / afdeling / team Teamsite



Student: Waar vind ik welke informatie?

myHU
mobiele app

& website

Opleidingsinformatie

Cursussen

Agenda
persoonlijke & gecombineerd

Nieuws & Mededelingen

Lesrooster
Tentamen rooster

Inleveren & Deadlines

HU breed
Instituut

Opleiding
Studiejaar

Thema/tags

Artikelen per periode/thema
Curriculum visualisatie

Ingeschreven cursus(sen)
Ingeschreven toets(en)

Canvas Dashboard Cursus Activiteiten

link naar andere applicaties
bv. Canvas, SharePoint, Teams, askHU, etc.

Notificaties Meldingen
uit andere systemen 

Link instelbaar door opleiding

automatisch

automatisch

automatisch

Link instelbaar door opleiding

Teams Samenwerkomgeving

askHU Zoekmachine voor 
HU brede en algemene informatie

Inleveren 
& Deadlines

User journey – hoe kom je waar?

En meer… Collegekaart, status inschrijving opleiding(en), 
handige links, contact HU/STIP/ICT en meer…



Super Users Informatievoorziening

Om met deze onderwerpen aan de slag te gaan en een continu proces van verbeteringen in te 
zetten is DLO op zoek naar een Super User Informatievoorziening van jouw instituut. Dit is 
degene die bij jullie verantwoordelijk is voor de student communicatie. Hij of zij wordt lid van de 
community Super Users om best-practices te delen.

• Is de representant van het instituut (en onderliggende opleidingen) richting DLO.
• Krijgt vragen voorgelegd over inrichting en aanpassingen van informatiesystemen die hij/zij kan 

uitvragen bij zijn/haar instituut.
• Geeft feedback aan DLO namens het instituut op myHU en de brede informatievoorziening 

inrichting.
• Krijgt feedback van studenten als informatie die in myHU staat niet klopt.
• Heeft elke 2 maanden een Super User Community MeetUp (1,5 uur) om op de doorontwikkeling 

feedback te geven.
• Heeft inrichtingsrechten in myHU om collega’s plaatsingsrechten te geven. 
• De Super User is communicatief sterk, heeft overzicht over het instituut en kan in kleine stappen 

naar een grote verbetering toewerken.



Informatievoorziening

Heb je vragen of 
opmerkingen? 

Mail naar
Casper.Zuidwijk@Hu.nl

Office producten
EHBO365@hu.nl

askHU (Marketing & Communicatie)
content@hu.nl
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