
  

Office 365 
Klantreferentie 

 

 

  40.000 Studenten van Hogeschool Utrecht 
maken via Office 365 kennis met Het Nieuwe
Werken of in dit geval 'Het Nieuwe Studeren'

  

 
 

Overzicht 
Land: Nederland 
Branche: Onderwijs 
 
Klantprofiel 
Hogeschool Utrecht (HU) is een onder-
nemende kennisorganisatie waar meer 
dan 40.000 bachelor- en masterstuden-
ten en ruim 3.500 medewerkers werken 
aan professionalisering van de beroeps-
praktijk. 
 
Situatie 
De mailomgeving van Hogeschool 
Utrecht was sterk verouderd, werd duur 
in onderhoud en bood de studenten te 
weinig opslagruimte. De hogeschool had 
drie oplossingen voor ogen en koos voor 
Microsoft Office 365. 
 
Oplossing 
Met Office 365 is het beheer van de 
mailomgeving sterk vereenvoudigd en 
beschikken de studenten over een grote 
mailbox en veel functionaliteit. Ook de 
leraren willen nu aanhaken! 
 
Voordelen 
 grotere mailbox (van 175MB naar 25GB) 
 altijd de nieuwste versie 
 uitgebreide functionaliteit 
 gebruiksgemak 
 verbeterde bereikbaarheid 
 lagere kosten 

  "Via Office 365 maken onze studenten kennis met Het 
Nieuwe Werken en bereiden we ze tegelijkertijd voor 
op de arbeidsmarkt.” 

Frank van Galen, Projectmanager Hogeschool Utrecht 
 

  Met cloudoplossingen als Office 365 kunnen hoger onderwijs-
instellingen tijd en geld besparen, omdat investeringen in de 
benodigde techniek en beheer niet meer nodig zijn. Zij kunnen 
zich voortaan focussen op de ondersteuning van de primaire 
processen in plaats van op de technologie. Een bijkomend voor-
deel is dat onderwijs met cloudoplossingen beter aansluit op de 
arbeidsmarkt, waar het plaats- en device-onafhankelijke werken 
meer en meer gemeengoed wordt. Frank van Galen, Project-
manager Hogeschool Utrecht: "Onze studenten kunnen nu any 
time, any place en op any device met hun studie bezig zijn." 
 

Dat de studenten van Hogeschool Utrecht de nieuwe Office 365 
omgeving hoog waarderen blijkt wel uit hun reacties. Zij zijn 
enthousiast over hoe gemakkelijk zij overal online informatie 
kunnen ophalen, schermen kunnen delen, online kunnen 
communiceren, met meerdere personen tegelijkertijd in 
bestanden kunnen werken, elkaars agenda kunnen inzien, etc.  
En de mogelijkheden zijn nog niet uitgeput… 

 

  

 
 



 
 
 

 

Situatie 
Hogeschool Utrecht was al een tijdje op 
zoek naar mogelijkheden om studenten 
beter te ondersteunen bij hun studie. 
Frank van Galen: "Twee jaar geleden 
hebben we onderzocht hoe we onze 
mailomgeving zouden kunnen 
verbeteren. Destijds hadden we Exchange 
Server 2003 draaien op eigen servers. 
Niet alleen was die mailomgeving sterk 
verouderd, ook waren de mailboxen te 
klein (175MB) en namen de kosten voor 
beheer toe. Dat moest beter en 
goedkoper kunnen." 
 
Uit het onderzoek zijn drie scenario's 
naar voren gekomen. Frank van Galen: 
"Het eerste scenario was om alles in 
eigen beheer te blijven doen en een 
upgrade uit te voeren naar Exchange 
Server 2010 en nieuwe hardware.  
Optie 2 was om de mailomgeving uit te 
besteden aan een commerciële partij; wij 
zouden dan van hen een Exchange-
service afnemen. Bij elk van deze twee 
opties hoort een kostenplaatje, dat voor 
een groot deel wordt bepaald door 
manuren voor beheer en achterliggende 
diensten, zoals updates en back-up's. Als 
derde optie onderzochten we de 
mogelijkheid om de mailomgeving naar 
de cloud te brengen. Daarmee zou het 
kostenplaatje veel meer bepaald worden 
door de gebruikers en veel minder door 
hardware, infrastructuur en beheer. Mede 
omdat we de kosten wilden beperken, 
was die derde optie de meest 
aantrekkelijke." 
 
 

Oplossing 
In de cloud zijn twee grote aanbieders 
actief: Microsoft Live@Edu en Google. 
Op een aantal hogescholen werd met 
beiden al geëxperimenteerd. Ook 
Hogeschool Utrecht startte een 
testtraject. Paul Hillman, CIO van 
Hogeschool Utrecht: "De e-mail van 
Google werkte op zich goed, maar liet 
zich niet zo gemakkelijk integreren met 

de Microsoft Office-omgeving. Een ander 
punt betrof privacy-issues; we kregen van 
Google geen garanties, dat die 
voldoende afgedekt werden." 
 
Frank van Galen: "Op dat moment 
introduceerde Microsoft Office 365: een 
integrale cloudoplossing met ruime 
dataopslag, slimme integratiemogelijk-
heden, lage kosten, etc. Omdat dit voor 
de Hogeschool Utrecht eigenschappen 
waren, die goed aansloten bij onze 
doelstelling om tegen lagere kosten een 
betere mailomgeving te realiseren, kozen 
we voor Office 365.”  
 
Voorafgaand aan de uitrol is een 
zestiental studenten bereid gevonden 
om Office 365 grondig te testen. Frank 
van Galen: “Dit testtraject had als doel de 
uitrol van Office 365 dusdanig voor te 
bereiden, dat de studenten de 
toegevoegde waarde van het product 
zouden ervaren en dat de overgang 
geruisloos zou verlopen. Afgelopen 
najaar hebben zij alle functies uitgebreid 
getest, bugs boven water gehaald, 
evaluaties en commentaren geschreven, 
handleidingen gereviewd enzovoort. Ook 
onderzochten zij hoe Apple iPhones en 
iPad’s het beste met Office 365 
samenwerken, omdat veel studenten met 
deze apparaten werken. In totaal zijn de 
studenten een week of vijf bezig 
geweest. Op basis van hun bevindingen 
is het startschot gegeven en kon de uitrol 
van Office 365 beginnen.” 
 
Eind vorig jaar startte Hogeschool 
Utrecht met de uitrol van Office 365 in 
samenwerking met Microsoft Services en 
Microsoft Certified Partner Traxion. Eind 
december is de eerste van zes faculteiten 
overgestapt op Office 365, de laatste 
faculteit is eind januari overgezet. Paul 
Hillman: "In aanmerking nemende dat 
het om ruim 40.000 studenten ging en 
dat in die periode ook nog een 
kerstvakantie viel, is dat een ongelooflijk 
snelle migratie."  
 

"Het samen-
werken op afstand 

wordt door de 
studenten hoog 
gewaardeerd." 

 
Paul Hillman, CIO van 

Hogeschool Utrecht 



 
 
 

 

Om de grote aantallen soepel te kunnen 
verwerken heeft Traxion gezorgd voor 
het inregelen van ILM/student 
provisioning op basis van Microsoft 
Forefront Identity Manager (FIM). 
Hierdoor wordt het toevoegen van 
accounts voor nieuwe studenten niet 
meer vanuit de ICT geregeld, maar vanuit 
de studentenadministratie. Voor elke 
student wordt automatisch een volledige 
ICT-omgeving klaargezet en ook - zodra 
de student van school gaat - automatisch 
verwijderd. 
 
 

Voordelen 
Hogeschool Utrecht gebruikt op dit 
moment twee onderdelen van Office 365, 
namelijk Exchange Online en Lync. De 
studenten reageren daar zeer positief op. 
Frank van Galen: "Ze tonen zich tevreden 
met de grote opslagcapaciteit van de 
mailbox, ze waarderen de handige 
interface en uitgebreide functionaliteit 
van Outlook Online en ze zijn enthousiast 
over de gemakkelijke integratie met hun 
smartphone. Moesten zij hun mobieltje 
vroeger eerst configureren om toegang 
te krijgen tot het schoolnetwerk, via 
'autodiscover' gebeurt dat voortaan 
automatisch. Zij kunnen nu dus meteen, 
overal en altijd bij hun e-mail. De 
studenten vinden dat echt geweldig."  
 
Paul Hillman voegt daaraan toe: "Ook het 
samenwerken op afstand wordt door de 
studenten hoog gewaardeerd. Ze kunnen 
nu gemakkelijk online informatie 
ophalen, schermen delen, met meerdere 
personen tegelijkertijd in bestanden 
werken, elkaars agenda inzien, etc."  
Lucas van Gils, student Pedagogiek 
bevestigt dat: “Lync is een uitkomst en 
maakt dat ik veel efficiënter kan 
samenwerken met studenten en 
docenten. Een heel groot voordeel vind 
ik ook het delen van agenda’s.”  
 
Met Lync beschikken de studenten over 
moderne communicatievoorzieningen. 

Frank van Galen: “Office 365 sluit goed 
aan op de steeds toenemende wensen 
van de student als het gaat om digitale 
communicatie. Zo kunnen ze via Lync 
gemakkelijk chatten en videobellen. De 
beeldkwaliteit van het videobellen vinden 
ze van hoog niveau. Bovendien zien ze 
meteen of degene die ze willen bereiken 
beschikbaar is, dat vinden ze heel 
handig.” 
 
Over de beoogde kostenbesparing meldt 
Paul Hillman: "Hoe groot de 
kostenbesparing exact is, is moeilijk 
inzichtelijk te maken, daarvoor zijn er te 
veel aspecten. Hadden we zelf een 
nieuwe serveromgeving moeten 
inrichten, dan had dat alleen al aan 
hardware circa anderhalve ton gekost. 
Met Office 365 hoeven we die investering 
niet te doen, dat is de éérste duidelijke 
besparing. Bovendien vallen de 
belangrijkste beheeractiviteiten nu onder 
de verantwoordelijkheid van Microsoft. 
Veel waardevoller is evenwel, dat onze 
studenten nu over een stabiele 
werkomgeving beschikken en veel meer 
opslagruimte en functionaliteiten tot hun 
beschikking hebben." 
 
Hogeschool Utrecht overweegt de 
nieuwe mailomgeving ook voor 
docenten beschikbaar te maken. Paul 
Hillman: "De studenten zijn enthousiast 
en we ervaren dat ook steeds meer 
docenten er nu om vragen. Net als de 
studenten willen zij ook sneller kunnen 
communiceren, niet alleen met de 
studenten, maar ook met hun collega's. 
We moeten voor hen - nog meer dan al 
het geval is voor de studenten - rekening 
houden met strikte beveiliging en 
privacy."  
 
Behalve Lync en Exchange Online biedt 
Office 365 nog veel meer mogelijkheden. 
Paul Hillman: "Op Hogeschool Utrecht 
hebben we een zeer uitgebreid intranet 
servernetwerk, dat volledig draait op 
SharePoint Server. Om naast deze 'on 
premises' omgeving ook een 

“Lync is een 
uitkomst en maakt 

dat ik veel 
efficiënter kan 

samenwerken met 
studenten en 
docenten." 

 
Lucas van Gils,  

student Pedagogiek op 
Hogeschool Utrecht  

 



 
 
 

 

cloudomgeving aan te bieden zou nu 
nog wat verwarrend zijn, maar zodra we 
de bestaande met de cloudomgeving 
kunnen integreren dan doen we dat. 
Daarmee zal de toegang tot de 
informatie voor studenten en docenten 
nog gemakkelijker worden en gaan de 
kosten nog verder omlaag." 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Office 365 
Office 365 is ideaal voor bedrijven die 
overal toegang willen hebben tot e-mail, 
bekende Office-programma's, 
webvergaderingen en bestandsdeling.  
Voor een klein bedrag per gebruiker per 
maand hebt u vrijwel overal toegang tot 
uw e-mail en documenten, maar u kunt 
ook online Office-documenten maken, 
opslaan en bewerken met online-versies 
van de bekende Office-software. 
Bestanden delen, webvergaderingen, een 
intranet en een website, het is allemaal 
inbegrepen. 
 

Meer informatie 
 
Microsoft 
www.microsoft.nl 
 
 
Traxion 
www.traxion.com 
 
 
Hogeschool Utrecht 
Paul Hillman, CIO Hogeschool Utrecht 
tel.: 088-4818283 
www.hu.nl 
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