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EEN EIGEN LEERROUTE VOOR ELKE STUDENT
Windesheim is een van de grootste HBO 
onderwijsinstellingen van Nederland. Met 
ruim 22.000 studenten en 2.000 werknemers 
verdeeld over twee vestigingen in Zwolle en 
Almere. Ondanks het grote aantal studenten, 
is één van de ambities om voor elke student 
een eigen leerroute mogelijk te maken. Dit 
vergt op het gebied van procesinrichting en 
archivering veel organisatie van de afdeling 
DIVA. In deze case gaan we onder andere 
in op hoe JOIN deze ambitie faciliteert, de 
toekomst van digitaal werken bij Windesheim 
en de samenwerking met Doclogic.

VAN POSTKAMER NAAR DIV-
AFDELING

De afdeling Documentaire Informatie-
voorziening en Archiefbeheer, afgekort DIVA, 
is lang geleden begonnen met het registreren 
van fysieke post en heeft zich in de loop der 
jaren steeds verder uitgebreid.  Alle inkomende 
post werd hier gesorteerd en verspreid. 
Paulien Hulst vertelt hierover: “Als de post 
om half één ’s middags verdeeld was, gingen 
de dames naar huis. Dat is tegenwoordig 
natuurlijk ondenkbaar. Wat dat betreft zijn 
we nu een echte DIV-afdeling geworden 
waarin JOIN als centraal archiefsysteem een 
hoofdrol speelt. Binnen het team werken we 
nauw met elkaar samen. Met twee personen 

is het team destijds klein begonnen en is het 
door de jaren heen uitgegroeid naar een team 
van zeven personen.”

Deze groei is mede ingezet doordat het 
College van Bestuur in 2012 besloot dat 
JOIN het centrale archiefsysteem werd waar 
alle beleidsstukken, personeelsdossiers, 
studentproducten etc. in opgeslagen worden. 
Inmiddels beheert DIVA ruim 1,5 miljoen 
documenten die zijn opgeslagen in 275.000 
dossiers. Een hele klus.

DE AMBITIE VAN DE 
HOGESCHOOL  

Cynthia de Roos, teamleider van de afdeling, 
weet dat één van de ambities van Windesheim 
is om elke student zijn eigen leerroute 
te laten bepalen: “Dat is een duidelijke 
koers die Windesheim wil varen. Echt het 
gepersonaliseerde leren. Elke student is 
anders en door hierin zo goed mogelijk te 
faciliteren, hopen we dat hij of zij minder snel 
geneigd is om uit te vallen. Zo’n leerroute is

Cynthia de Roos, werkt al dertien jaar 
voor Windesheim in verschillende functies 
en is sinds anderhalf jaar teamleider van 
de afdeling DIV-A. Daarnaast geeft zij ook 
leiding aan het team van de personeels- en 
salarisadministratie. (midden op de foto)

Paulien Hulst, sinds 2011 werkzaam 
bij Windesheim en begonnen als DIV-
medewerker en heeft vanaf 2013 het 
functioneel beheer van JOIN onder haar 
hoede. (rechts op de foto)

Dominique Smit- Kramer is sinds 
2016 werkzaam bij Windesheim en ook 
begonnen als DIV- medewerker. samen met 
Paulien doet zij het functioneel beheer van 
JOIN. (links op de foto)



opgebouwd uit diverse onderdelen, 
zeer waarschijnlijk ook van verschillende 
opleidingen. 

In die ambitie spelen de afdeling DIV-A en 
JOIN een belangrijke rol. Dominique - vertelt 
over die rol: “Eerst had iedere student een 
eigen dossier en stonden alle opleidingen 
van die student bij elkaar in één dossier. 
In de nieuwe situatie zijn alle opleidingen 
aparte dossiers geworden binnen het 
overkoepelende studentdossier. Daarin 
worden diploma’s en belangrijke documenten 
opgeslagen. Het doel hiervan is om sneller en 
gerichter te kunnen zoeken.” Cynthia vult aan: 
“Het dossier was eerst één grote verzamelbox 
van alles wat de student heeft gedaan. Nu 
kan het systeem ons beter faciliteren in de 
persoonlijke leerroute van de student.”

JOIN ALS CENTRAAL 
ARCHIEFSYSTEEM

Een niet goed lopend proces met de 
eindwerken van studenten in 2012 heeft hen 
dit doen besluiten. Paulien: “Dit werd destijds 
mede veroorzaakt doordat elk bedrijfsbureau 
decentraal archiveerde. Iedereen had 
belangrijke documenten in lokaal opgeslagen 
eigen mapjes. Soms werd er wel iets
opgeslagen in (toen nog) Decos D5, maar 
dan was dat weer niet centraal. Na deze 
constatering is besloten dat er op alle stukken 
centrale archivering moet komen, zodat er 
een duidelijk proces op zit. Daarin speelt JOIN 
dagelijks een zeer belangrijke rol.”

AUTOMATISCH VERWERKEN VAN 
ONDERWIJSPRODUCTEN

Naast deze handmatige actie gaat het 
overgrote deel tegenwoordig via de 
Elektronische Leeromgeving (ELO). Via een 
koppeling tussen de ELO en JOIN komt 
het binnen in de juiste studentendossiers. 
Cynthia: “Dat werkt ook super. Het is weer een 
voorbeeld van de voortschrijdende techniek 
en de optimalisering van het proces. Eerst 
kwamen de dozen met onderwijsproducten 
bij ons en nu gaat dat allemaal digitaal en 
volledig geautomatiseerd.” Dominique vult 
aan: “Nu hebben we eigenlijk alleen nog de 
eindcontrole hiervan.” Cynthia: “Dit is wel 
echt een belangrijke ontwikkeling voor ons 
geweest. We hebben samen met de ICT 
afdeling en Doclogic om tafel gezeten om 
goed na te denken hoe we dit invulling gingen 
geven. En dat is goed gelukt.”Het proces bij 
Windesheim is nu zo ingeregeld dat bij een 
diplomering een kopie van het diploma naar 
de afdeling DIVA gaat. Paulien: “Dan kunnen 
wij het direct digitaliseren en opslaan in 
het archief. Dat is echt stukken beter dan 
voorheen.

In 2012 is ook besloten om met terugwerkende 
kracht de tentamens en onderwijsproducten 
vanaf 2010 te digitaliseren. Paulien: “We zijn 
toen letterlijk alle kamers in de hogeschool 
doorgegaan om te kijken waar nog wat stond 
opgeslagen met een bewaartermijn. Daar 
hebben we toen middagen aan besteed 
om deze documenten met terugwerkende 
kracht onder de regie van het Document 
Management Systeem JOIN te brengen.”

“Het dossier was eerst één grote 
verzamelbox van alles wat de 
student heeft gedaan. Nu kan het 
systeem ons beter faciliteren in 
de persoonlijke leerroute van de 
student.”

-  Cynthia de Roos



BETROKKENHEID VAN DE 
MEDEWERKERS
  
Het heeft even geduurd voordat iedereen 
binnen Windesheim gewend was aan 
de nieuwe vorm van archiveren. Vanaf 
1993 werd Decos enkel gebruikt voor het 
registreren van post, maar nu dus ook als 
centraal archiefsysteem voor onder andere 
onderwijsproducten. “Voorheen dacht men 
dat het beter was dat alle diploma’s in hun 
eigen kast lagen opgeslagen, omdat niemand 
anders er dan bij kan. Het vertrouwen in het 
systeem heeft moeten groeien. Nu hebben 
ze bij onze afdeling binnen vijf minuten een 
gewaarmerkte kopie van het diploma, ze zien 
er dus wel degelijk het nut ervan in”, aldus 
Dominique.

DIV-A wordt al wel sneller bij diverse projecten 
betrokken, al kan dat nog stukken beter, 
merkt Cynthia. “Daar moeten we wel alert op 
blijven . Wij zijn vaak de laatste in de keten 
van een proces waar een onderwijsproduct 
uitkomt. Achteraf wordt pas nagedacht over 
hoe het gearchiveerd moet worden. In veel 
gevallen zit er dan ook nog haast bij en kan je 
niet altijd met een snelle oplossing komen..“

ARCHIVERING IS ESSENTIEEL BIJ 
ACCREDITATIE EN BEKOSTIGING 
VAN DE HOGESCHOOL 

Ook voor accreditaties is het belangrijk 
dat Windesheim de archivering van de 
onderwijsproducten goed op orde heeft. 
Volgens Paulien hangt daar veel vanaf. “Denk 
daarbij aan financiering van de overheid en 
een goed aanzien als onderwijsinstituut. Het is 
heel belangrijk, maar toch zie je dat archiveren 

een ondergeschoven kindje blijft. Docenten 
lijken vaak te gefocust op het lesgeven en niet 
op het juist archiveren. Daar moet eigenlijk 
tijdens hun opleiding al aandacht aan besteed 
worden. Die administratieve handeling hoort 
daar gewoon bij. Daar wil nog wel eens 
weerstand ontstaan.”

Die weerstand merkte men ook bij de 
invoering van de ELO koppeling met JOIN. 
Omdat alles nu digitaal gaat, moeten ook 
de beoordelingen digitaal ingevuld worden. 
Paulien: “Je merkt dat papier dan heilig 
verklaard wordt, want het beoordelen gaat 
dan, zeker in het begin, stukken vlotter. Die 
weerstand heeft ongeveer anderhalf tot 
twee jaar geduurd en nu zien we pas dat het 
begint te lopen.” Dat dit zo’n lange aanloop 
heeft gehad ligt deels aan de cultuur van de 
hogeschool, maar had volgens Dominique 
ook nog wel langer kunnen duren. “We zijn 
bij de mensen langs gegaan. We merkten 
dat onze telefonische ondersteuning minder 
betrokkenheid opleverde. Je gezicht laten 
zien en duidelijk maken wat het belang van 
archivering van eindproducten via de ELO, 
werkte voor ons vele malen beter.”

PROCESSEN  

De HBO selectielijst, is samengesteld door 
de Vereniging Hogescholen in samenwerking 
met diverse onderwijsinstellingen. Er is 
in die lijst gekeken naar processen waar 
archiefmateriaal uit voortkomt, wat 
gearchiveerd moet worden en wat de 
bewaartermijnen zijn. Dit zijn processen 
als het besturen van een hogeschool, 
beleidsontwikkelingen, ondernemen, 
onderwijsontwikkeling, onderwijsuitvoering, 
toetsen en beoordelen, onderzoek, 
beleid op het gebied van bedrijfsvoering, 
studentadministratie, personeel, organisatie 
technische zaken, financiën, communicatie 
en huisvesting. De processen die hierin 
genoemd worden, nemen we onder de loep 
en we bepalen welke stukken we nodig zijn. 
Uiteraard hebben we ook nog ons gezond 
boerenverstand. Mochten we een proces 
tegenkomen waarvan we weten dat er 
uiteindelijk iets gearchiveerd moet worden, 
dan pakken we dat natuurlijk ook op.

Het vertrouwen in het systeem heeft 
moeten groeien. Nu hebben ze bij 
onze afdeling binnen vijf minuten 
een gewaarmerkte kopie van het 
diploma, ze zien er dus wel degelijk 
het nut ervan in.”

-  Dominique Smit - Kramer



 
TIJDSWINST, PAPIERBESPARING 
EN MEER RUIMTE 

Wat digitaal werken en juist archiveren 
bij Windesheim het meeste oplevert is 
toch voornamelijk veel tijdswinst volgens 
Paulien: “Naast dat we natuurlijk veel 
minder papier gebruiken en dus beter 
voor het milieu zijn, kunnen we nu ook 
sneller documenten terugvinden en 
makkelijker dossiers aanmaken. Maar ook 
het afschermen van persoonsgegevens 
met het oog op de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) kan nu op 
persoonsniveau dichtgezet worden, mocht 
dat nodig zijn.”

De kans op het zoekraken van documenten is 
nu ook minimaal. Het vernietigen van stukken 
kan vanuit het systeem worden vormgegeven 
en er kunnen bewaartermijnen aan de 
documenten worden gehangen. Dominique: 
“Daar moeten we ook aan voldoen volgens 
wet- en regelgeving. We lopen nu ook tegen 
het probleem aan dat vroeger voor het 
verkeerde papier (niet zuurvrij) is gekozen 
voor diploma’s. Als je nu in het archief 
kijkt, zijn sommige documenten nu al wat 
vervaagd. Als je dat langer moet bewaren 50 
jaar moet bewaren kan dit een probleem gaan 
opleveren. Met digitale documenten heb je 
dat probleem uiteraard niet meer.”

Ook op het gebied van ruimte bespaart 
Windesheim enorm sinds de digitalisering. 
Ruimte die toch wel kostbaar is. 

Paulien vertelt: “We hadden opslagruimten 
vol met documenten in dozen en ook nog 
eens decentraal opgeslagen. Op elke afdeling 
stonden wel een paar dozen. Je hebt dan 
geen overzicht meer en de kans op missers 
is bij bijvoorbeeld accreditatie vele malen 
groter. Dat wil je als hogeschool natuurlijk 
voorkomen.”

Cynthia is positief over de veranderingen: 
“Ik zou elke hogeschool aanraden een 
dergelijk archiefsysteem als JOIN in gebruik 
te nemen. We zitten ook wel eens bij een 
landelijk netwerk overleg en dan zie je dat op 
Windesheim de trend van centraal archiveren 
eerder is ingezet. Je ziet dat anderen daar wel 
naar toe willen, maar zijn er vaak maar één of 
twee personen die aan het roepen zijn in de 
woestijn. Het is lastig om te beginnen, maar 
wij zien er hier allemaal de voordelen van in.”

Een goed voorbeeld van de voordelen van 
zo’n integraal archiefsysteem is de situatie 
met gebouw X op de campus van Windesheim 
in de herfst van 2017. Cynthia: “In de vloeren 
van gebouw X werd geconstateerd dat de 
schuifspanning hoger is dan de richtlijn 
toestaat. Het gebouw is toen gesloten. Ja, en 
dan moeten alle tekeningen snel boven water 
gehaald worden. Dat hebben we dan nu wel 
centraal liggen, gelukkig en kunnen hier dus 
snel de juiste follow up aan geven.”



‘SLIM SCANNEN’  

Een van de meest recente ontwikkelingen 
van digitaal werken binnen Windesheim is de 
‘slim scannen’ oplossing. “Voorheen kregen 
wij een kopie van het getuigschrift van de 
student, die wij vervolgens gingen inscannen 
en handmatig registreren in JOIN.

In samenwerking met Doclogic en Simac 
hebben we eind 2016 een oplossing bedacht 
die we ‘slim scannen’ noemen. De propedeuses 
en eindgetuigschriften worden gescand en 
komen via een koppeling automatisch in het 
juiste opleidingsdossier van de student in 
JOIN terecht”, vertelt Cynthia.

Dominique vervolgt: “Dit gebeurt door middel 
van een aantal vaste gegevens die standaard in 
het document staan zoals het studentnummer, 
een uniek documentnummer en de opleiding, 
die we via genoemde software automatisch 
uit het document ophalen. In februari van 
2017 zijn we hier mee gaan testen en hebben 
we vervolgens het proces geoptimaliseerd. 
Vervolgens zijn we in mei 2017 volledig live 
gegaan met deze oplossing. Uiteindelijk levert 
dit ons ontzettend veel tijdswinst op en is het 
ook weer een mooi voorbeeld van een proces 
dat van papier naar digitaal gaat.”

Naast de eerder genoemde koppelingen 
met ELO en Teleform, is JOIN gekoppeld 
met Oracle voor HR gegevens en CATS het 
studentenadministratiesysteem. Ook zijn de 
koppelingen met Exchange, voor het opslaan 
van e-mails in JOIN, en JOIN NOW, die Office 
documenten direct in JOIN opslaat aanwezig.

DIGITAAL WERKEN IN DE 
TOEKOMST  

Voor de toekomst van digitaal werken bij 
Windesheim liggen nog wel een aantal 
wensen. Zo is het nu nog lastig om de 
tentamens en alle stukken die daar bij horen 
in een digitale stroom vast te leggen. “De 
tentamens hebben we al wel digitaal, maar 
krijgen we ook nog op papier aangeleverd. 
Deze hybride situatie, is voor ons lastig om 
de andere benodigde documenten bij die 
tentamens in een digitaal proces te krijgen. 
We hebben dus nog wel steeds dozen met 
papier die we moeten registreren. En daar 
willen we uiteraard zo snel mogelijk vanaf”, 
aldus Cynthia.

“De propedeuses en 
eindgetuigschriften worden 
gescand en komen via een 
koppeling automatisch in het 
juiste opleidingsdossier van de 
student in JOIN terecht.”

-  Cynthia de Roos



Een andere wens die bij de afdeling DIVA 
speelt, is automatische e-mailclassificatie. 
Waar inkomende e-mails direct worden 
weggeschreven naar JOIN. Paulien: “Dat is 
een wens die we intern al langer hebben. 
We zien dat veel meer post digitaal wordt 
verstuurd en op dit moment bereikt lang niet 
alle digitale post onze afdeling. Voor ons is het 
dus van belang dat wanneer er een offerte of 
contract genoemd wordt, wij een CC krijgen 
om het te archiveren.” Cynthia vervolgt: “Je 
weet ook niet wat er allemaal binnenkomt 
en vaak onbewust niet wordt doorgezet naar 
onze afdeling om te archiveren. . Er zijn wel 
situaties geweest dat daardoor problemen 
zijn ontstaan. Zo’n classificatie zou ook de 
andere medewerkers helpen. Zij hoeven dan 
niet meer te bepalen wat archiefwaardig is. 
Dat kunnen wij dan doen.”

Het ultieme doel dat Windesheim heeft op 
het gebied van digitaal werken zou zijn dat 
een diploma helemaal niet meer geprint hoeft 
te worden. Maar met één druk op de knop 
een kopie van het diploma naar de afdeling 
DIV-A gaat. Paulien: “Dit is nu nog onmogelijk 
aangezien je een ‘natte’ handtekening van de 
student moet hebben. Het zou geweldig zijn 
dat een diploma wordt aangemaakt en gelijk 
in JOIN wordt gezet, dan hoef je alleen nog 
maar te controleren. Dit is toekomstmuziek 
en het ligt er maar net aan waar de prioriteiten 
van de hogeschool liggen.”

SAMENWERKING MET DOCLOGIC 

De samenwerking met Doclogic is volgens 
Dominique erg prettig te noemen. “We vinden 
het vooral fijn dat we met Henry Fidder een 
vast contactpersoon hebben. Ook al heeft hij 
een afspraak met onze applicatiebeheerder, 
hij laat altijd even zijn gezicht zien met de 
vraag of we nog tegen bepaalde zaken 
aanlopen. Dat is fijn. Ook de bereidwilligheid 
van Doclogic valt op, ondanks dat er niet 
altijd direct een oplossing is. Cynthia: “We 
hebben wat problemen gehad met e-mails 
importeren in JOIN, dat liep in dit geval via de 
ontwikkelaar. Het werd daardoor niet direct 
opgelost, maar wel door Doclogic de vinger 
aan de pols gehouden en meegedacht naar 
een werkende oplossing. Uiteindelijk duurde 
het te lang. Toen is het direct opgeschaald 
naar de juiste mensen. Dit laat wel zien dat 
je als klant serieus genomen wordt. En daar 
zijn we erg blij mee. Ook onze technisch 
applicatiebeheerder onderschrijft dit.”

Volgens Dominique zijn de korte lijnen met de 
consultants een zeer gewaardeerd onderdeel 
van de samenwerking met Doclogic: “Die 
korte lijnen werken gewoon goed voor ons. 
Hierdoor wordt ook sneller een oplossing 
gevonden voor bepaalde issues, in plaats van 
dat je achter in de rij moet aansluiten.”
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ONDERWIJSEXPERTISE 

Het feit dat Doclogic de onderwijstak 
voor JOIN onder zijn hoede heeft, wordt 
bij Windesheim gewaardeerd. “Niet 
alleen doordat Doclogic daardoor direct 
met ons mee kan denken, maar ook de 
expertsessies voor het onderwijs zijn voor 
ons waardevol. We horen daar toch nieuwe 
ontwikkelingen en ervaringen van collega 
onderwijsinstellingen,” aldus Paulien.

Alledrie de dames zijn het er dus over eens 
dat de samenwerking goed verloopt. “De 
zaken die we net noemen zijn voor ons 
gewoon heel belangrijk en die worden goed 
opgepakt. Dat maakt ons erg tevreden over de 
samenwerking. Het belangrijkste vinden we 
misschien nog wel de ‘dropbox’ die we ieder 
jaar ontvangen”, concluderen ze lachend.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over deze samenwerking of 
over digitaal werken in het algemeen?

Check ook: www.doclogic.nl

NEEM DIRECT CONTACT OP!

mailto:sales@doclogic.nl
https://www.doclogic.nl
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