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Plan van aanpak 

Uitrol MS Teams Social Work*  

1. Structuur van de teams en channels  
*Onder de noemer Social Work vallen de Bachelor Social Work, de uitfaserende 

opleidingen MWD, UJW, SPH, GGZ-Agoog en CMV, en de associate degree 
Ervaringsdeskundigheid in Zorg & Welzijn. De Teams van de uitfaserende opleidingen zijn 
tijdelijk en hebben alleen nog onderwijs voor jaar 3 en jaar 4.  

1) Social Work Breed (Team voor alle collega’s van de vijf opleidingen; functie: 1. Hier 
kunnen bestanden staan die team overstijgend zijn. 2. De chat kan gebruikt worden 
als intranet.) 
 

2) SW Jaar 1 
a. Algemeen 
b. Profiel 1 Welzijn en Samenleving 
c. Profiel 2 Zorg 
d. Profiel 3 Jeugd 
e. Sociale Agenda 
f. Keuzemodules 
g. Studentcoaching 
h. Mogelijke nog andere subteams binnen het jaarteam toegevoegd  

 
3) SW Jaar 2 

a. Algemeen 
b. Profiel 1 Welzijn en Samenleving 
c. Profiel 2 Zorg 
d. Profiel 3 Jeugd 
e. Sociale Agenda 
f. Keuzemodules 
g. Studentcoaching 
h. Mogelijke nog andere subteams binnen het jaarteam toegevoegd  

 
** Voor SW Jaar 3 / 4 komt er uiteindelijk ook een team. Deze teams en het onderwijs zijn 
echter nog in ontwikkeling, dus volgen in de loop van studiejaar 2020-2021. 

4) SW Deeltijd/Duaal 
a. Algemeen 
b. Jaar 1 
c. Jaar 2 
d. Jaar 3 / 4 
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5) SW Opleidingsbureau*** 

a. Algemeen 
b. Kernteam Communicatie 
c. Kernteam Examencommissie 
d. Kernteam HRM & Financiën 
e. Kernteam Kwaliteit en Borging 
f. Kernteam Onderwijslogistiek 
g. Kernteam Relatiebeheer 
h. Infopunt  
i. Key-users BrightSpace 
j. Key-users MS Teams 

***Het opleidingsbureau van onze vijf opleidingen is onderverdeeld in kernteams.  

6) SW Opleidingscommissie 
a. Algemeen 
b. Portefeuille Financiën 
c. Portefeuille OER 
d. Portefeuille Kwaliteit Onderwijsontwikkeling 
e. Portefeuille Zichtbaarheid achterban 

 
7) SW Examencommissie 

 

8) SW Kwartiermakers Sociale Agenda 
 

9) SW SKC 
 

10) SW Open Dag 
 

11) SW Introductie 
 

12) SW Praktijkbureau 
a. Algemeen 
b. Jaar 1 
c. Jaar 2 
d. Jaar 3 / 4 

 
 

13) Sesie Community Center 
 

14) AD Ervaring W&Z 
a. Algemeen 
b. Jaar 1 
c. Jaar 2 
d. Jaar 3 / 4 
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15) SW Archief 
a. Algemeen 
b. Jaar 1 
c. Jaar 2 
d. Jaar 3 / 4 

 
Tijdelijke Teams omgevingen en uitfaserende opleidingen: 

16) SPH  
a. Jaar VT3 Stage 
b. Jaar VT4 
c. Jaar DTDU3 
d. Jaar DTDU4 
e. Hogerejaars 
f. Secretariaat 
g. Mogelijke nog andere subteams binnen het jaarteam toegevoegd  

 
17) GGZ-Agoog 

a. Algemeen 
b. Mogelijke nog andere subteams binnen het jaarteam toegevoegd  

 
18) CMV 

a. Algemeen 
b. Assessmentbureau CMV 
c. Jaar 1 en 2 herkansingen 
d. Jaar 3 
e. Jaar 4 

 
19) MWD 

a. Algemeen 
b. Jaar 1 en 2 herkansingen 
c. Jaar 3 
d. Jaar 4 

 
20) UJW 

a. BPV Jaar 3 en 4 
b. Mogelijke nog andere subteams binnen het jaarteam toegevoegd  

 
21) Actiegroep Sense of Belonging  

 
22) SW klas SV106  
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2. Beheer binnen opleiding  
Wij hebben ervoor gekozen om op dit moment een MS Team aan te maken als het 
desbetreffende team er behoefte aan heeft. Dit i.v.m. de werkdruk die de docenten op dit 
moment ervaren. Het teamlid die het aanvraagt krijgt vervolgens rechten als eigenaar met 
nog minimaal één andere collega. Verder zijn de Key-users in het begin ook eigenaar in alle 
teams. De Teams zijn alleen toegankelijk voor de teamleden.  

In de kanalen verschilt de rol per kanaal. In sommige kanalen zijn alle teamleden eigenaar, 
in andere een aantal en zijn de andere collega’s leden. Sommige kanalen zijn vertrouwelijk 
als dit nodig en zijn de andere kanalen open.  

Voor de zomer laten we aan alle collega’s weten dat we na de zomer een traject ingaan met 
elkaar, zodat iedereen in MS Teams gaat werken en de V-schijf over gaat. 

3. Kennisniveau en adoptie  
Zoals in de paragraaf hierboven beschreven laten we het nu nog aan de collega’s of ze iets 
met MS Teams doen of niet. Na de zomervakantie in studiejaar 2020-2021 gaan we de 
collega’s aansporen om ermee aan de slag te gaan.  

Ons idee is om iedereen op het juiste kennisniveau te krijgen door: 

1. Basistraining centraal. 
2. Training vanuit Key-users (indien nodig). 
3. Spreekuur met Key-users. 
4. Vragen stellen via het e-mailadres msteams-sw@hva.nl 

en wellicht een aparte chat in MS Teams. 
5. Informatie en enthousiasmeren via interne SW Nieuwsbrief. 
6. Ambassadeurs per team die hun teamleden ‘trainen’. 
7. FAQ-document. 
8. Afkortingenlijst veel komende woorden. 

4. MS Teams t.o.v. BrightSpace 
Wij zien MS Teams als: 

- De samenwerkingsomgeving voor collega’s onderling (en eventueel externen). 
- De plek waar alle bestanden staan (vervanging van de V-schijf). 

 
MS Teams kan eventueel ook gebruikt worden voor contact/onderwijs met studenten. 
Hiervoor kan een chat aangemaakt worden door de docent zelf, of een tijdelijk projectteam 
voor aangemaakt worden. Voor onlineonderwijs kan MS Teams ook gebruikt worden i.p.v. 
virtual classroom in BrightSpace. Er is bij een aantal docenten ontevredenheid over de 
functionaliteiten van virtual classroom, dus die gaan experimenteren met MS Teams.  

Wij zien BrightSpace als de plek voor alles wat met onderwijs te maken heeft. Hier staat 
alles over het onderwijs en wordt online onderwijs aangeboden via virtual classroom.  



6 
d.d. 7 juli 2020 

Dus samengevat: MS Teams is de samenwerkingsomgeving en plek waar alle bestanden 
staan voor collega’s onderling (en eventueel externen). BrightSpace is het 
leermanagementsysteem voor studenten en docenten, hierin hebben ze het directe 
contact en werken samen met elkaar.  

5. Uitfasering V-schijf  
De coördinatie en beheer V-schijf voor onze opleidingen ligt bij Annelies van Wendel de 
Joode. De structuur staat al redelijk goed en is bekend. In eerste instantie zullen we alle 
collega’s / eigenaren vragen de mappen waarin zij op de V-schijf werken op te schonen en 
te verwijderen wat niet hoeft worden bewaard. Ook zal meegenomen worden dat in MS 
Teams gewerkt wordt met een drielagenstructuur mappen. Op de V-schijf is gebruik van 
meerder mappenlagen gebruikelijk. Voor het overzetten van de mappen is afstemming met 
de eigenaren van de mappen en/of inhoud nodig. Het overzetten van de inhoud uit de 
verschillende mappen zal gefaseerd gebeuren. Zie de planning bij hoofdstuk 8.  
 
De mappen worden in afstemming met de eigenaren naar de juiste MS Teams mappen 
overgeheveld. Bij mappen met veel inhoud zal assistentie gevraagd worden aan collega’s 
vanuit het FMR key-user Team. Als we verzoeken van collega’s krijgen die eerder dan de 
planning mappen van de V-schijf naar MS Teams willen overhevelen is dat prima.  
Als iedereen in MS Teams mappen werkt zullen we op de V-schijf de overgebleven mappen 
archiveren, inclusief archiefmappen met inhoud bekeken en opgeschoond. Hierna zal het 
overgebleven archief V-schijf naar een nog aan te maken MS Team map Archief gaan. 

6. Uitfasering W-schijf  
In deze paragraaf wordt beschreven hoe de uitfasering van de W-Schijf aangepakt gaat 
worden. Een aantal collega’s die al in MS Teams werken hebben naast de W-schijf ook 
OneDrive gekregen. OneDrive is een persoonlijke opslagruimte in de Microsoft Cloud. Een 
netwerkfolder die de W-schijf gaat vervangen. In eerste instantie is het een lege schijf met 
een opslagcapaciteit van 1 TB. Vanuit OneDrive kun je bestanden delen met collega’s, 
studenten of externen, waardoor OneDrive veel mogelijkheden biedt tot het samenwerken 
op afstand.  
Ook de overige collega’s en studenten van de Faculteit hebben 2 juni jl. een tweestaps-
verificatie voor Microsoft Cloud ontvangen om OneDrive binnen 14 dagen te activeren. 
Activeert men dit niet dan heeft men geen toegang meer tot bestanden / mails etc.  
Vanuit ICTS-support is hier extra ondersteuning voor als collega’s problemen ervaren.  
 
Als collega’s zelf al bestanden overhevelen naar de W-schijf is het advies. Sleep de 
bestanden naar MS Teams, verwijder na verplaatsing de bestanden op de W-schijf. Werk 
niet op twee plekken. Vanaf 1 september gaan we collega’s in de tweewekelijkse 
nieuwsbrief SW vragen om hun W-schijf op te schonen. Het is de intentie vanuit de 
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opleiding dat collega’s tot 1 december 20201 kunnen werken in zowel de W-schijf alsook 
OneDrive. Alle inhoud op de W-schijf zal automatisch overgezet worden naar OneDrive. De 
exacte datum is nog niet bekend. De verwachting is tussen nu en einde jaar. 

7. Verwachtingen richting support MS Teams FMR 
- Training van de Key-users en ambassadeurs die hun teamleden gaan ‘trainen en 

eventueel willen assisteren bij de uitrol van MS Teams binnen de opleidingen. 
- Communicatie over updates, nieuwe mogelijkheden, best practices. 
- Advies en vraagbaak over implementatie MS Teams. 
- Afstemmen en assistentie bij het overzetten van inhoud mappen / documenten van 

de V-schijf naar MS Teams mappen.  
- Aanvragen MS Teams in behandeling nemen. 

  

 
1 Let op: FMR is men nog in overleg over de manier van hoe bestanden vanuit de W-schijf kunnen worden overgezet naar 
OneDrive (het opstellen van een document Gouden regels). De communicatie verloopt via HvA centraal en/of FMR 
communicatie. Afhankelijk hiervan volgt communicatie over begeleiding vanuit FMR en/of de opleiding. 



8 
d.d. 7 juli 2020 

8. Planning (Globaal) 
Onderdeel Mei Juni Juli Augustus Eind september  Eind oktober Eind november December 

Structuur Teams  X X X X X X Per 1/12 afgerond 
Kennisniveau opleiding     X X X Per 1/12 op orde 
MS Teams en BS     X X X  
W-schijf   X X X X X X Per 1/12 

Iedereen werkt in 
OneDrive 

V-schijf  X   SWJ1 teams 
SWJ2 teams 
SW Opleidingsbureau 
team 
CMV-team 
UJW-team 

AD Ervaring Z&W-
team 
SW DTDU team 
GGZ-Agoog team 
SW Algemeen 
MWD-team 
SPH-team 

Iedereen werkt 
in teams 

Per 1/12 Iedereen 
werkt in MS Teams 

V-schijf actieve docu-
menten die worden 
overgezet naar MS Teams 

 X X X X X X Per 1/12 afgerond 

V-schijf opschonen  X X X X X X Per 31/12 afgerond 
V-schijf archiveren        Per 31/12 afgerond 
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9. Planning (gedetailleerd) 
Gedetailleerde planning uitfasering V- en W-schijf naar MS Teams en OneDrive opleiding SW, AD en uitfaserende opleidingen 2020 

Wanneer Wat Wie actie Hoe communiceren 
Juni / juli 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind juni 2020* 

V-schijf opleidingsmappen van de uitfaserende opleidingen MWD | SPH | 
CMV | UJW | GGZ-Agoog en SW-studiejaar 2019-2020 | Werkgroep | 
Projectgroep  
 2verzoek opschonen = Verwijderen van niet noodzakelijke mappen en 
documenten. 
Alleen als collega’s hier de ruimte voor hebben 

MWD Sabina | CMV: Sabine 
de Lange | SPH: Annelies en 
Kathinka (beveiligde 
mappen) | UJW: ? | GGZ-
Agoog; Saapke |  
SW: iedereen 

2-wekelijks nwsbrf SW 
 

Voorbereiden naar MS Teams : 
V-schijf de actieve inhoud van Werkgroep- en submappen verplaatsen naar 
SW-studiejaar 1920 ivm sluiting Werkgroepmap 
Afstemming met collega’s meer structuren: 

• 3 laags mappen (max 216 tekens) / als je de bestandsnamen kort 
houdt kun je meer lagen mappen maken 

• Kortere bestandsnamen 
• Kortere documentnamen 

Alleen als collega’s hier de ruimte voor hebben 

Plannen individuele 
afspraken indien nodig met 
eigenaren van mappen. 
Veel inhoud assistentie 
vanuit FMR servicemanager 
(Annelies/Tom) 

Aanvragen indienen voor MS Teams Mappen bij Key-users: AD Ervaring 
Z&W | MWD | GGZ-Agoog | SW DTDU | en eventueel nog andere mappen 

Collega’s van deze teams 

Verzoeken van collega’s om V-schijfmappen over te hevelen naar MS Teams 
mappen 

SW Key-users /Tom 

FAQ-document updaten. VB: Hoe voeg ik gast(docent) als lid toe aan Kanaal 
/ Channel 

SW Key-users 

Opgestelde Afkortingenlijst updaten met veel gebruikte woorden SW Key-users 

* Mailbericht: alle collega’s: planning na zomervakantie uitfaseren V-schijf / 
overgaan naar MS Teams in najaar: 
In tekst linken naar medewerkers A-Z lemma MS Teams / tips & Tops + 

SW Key-users 2-wekelijks nwsbrf SW 
 

 
2 Zie losse Exceldocumenten 
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bijlagen: FMR-basisdocument MS Teams / Gouden regels / Na overheveling 
documenten naar MS Teams niet meer werken op de V-schijf. Zelf 
verwijderen of seintje geven aan ons. OneDrive en W-schijf naast elkaar 
blijven bestaan. Wel vast mappen opschonen. Documenten kunnen al 
overgebracht worden. Ondersteuning geven? 
Voor vragen / verzoeken mailen naar msteams-sw@hva.nl  

Augustus 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V-schijf opleidingsmappen van de uitfaserende opleidingen MWD | SPH | 
CMV | UJW | GGZ-Agoog en SW studiejaar 2019-2020 | Werkgroep | 
Projectgroep  
 3verzoek opschonen = Verwijderen van niet noodzakelijke mappen en 
documenten. 
Alleen als collega’s hier de ruimte voor hebben 

MWD Sabina | CMV: Sabine 
de Lange | SPH: Annelies en 
Kathinka (beveiligde 
mappen) | UJW: ? | GGZ-
Agoog; Saapke |  
SW: iedereen 

2-wekelijks nwsbrf SW 
 

Voorbereiden naar MS Teams : 
V-schijf de actieve inhoud van Werkgroep- en submappen verplaatsen naar 
SW studiejaar 1920 ivm sluiting Werkgroepmap 
Afstemming met collega’s meer structuren: 

• 3 laags mappen (max 216 tekens) / als je de bestandsnamen kort 
houdt kun je meer lagen mappen maken 

• Kortere bestandsnamen 
• Kortere documentnamen 

Alleen als collega’s hier de ruimte voor hebben 

Plannen individuele 
afspraken indien nodig met 
eigenaren van mappen . 
Veel inhoud assistentie 
vanuit FMR service-
manager (Annelies  Tom 
Peters) 

2-wekelijks nwsbrf SW 
 

Aanvragen indienen voor MS Teams Mappen bij Key-users: 
AD Ervaring Z&W | MWD | GGZ-Agoog | SW DTDU | en eventueel nog 
andere mappen 

Collega’s van deze teams 2-wekelijks nwsbrf SW 
 

Verzoeken van collega’s om V-schijfmappen over te hevelen naar MS Teams 
mappen 

SW key-users / FMR 
servicemanager 

2-wekelijks nwsbrf SW 
 

MS Teams verder inrichten SW key-users  
Opgesteld FAQ document updaten.  SW key-users 2-wekelijks nwsbrf SW 

 

 
3 Zie losse Exceldocumenten 



11 
d.d. 7 juli 2020 

Augustus 2020 
 

Opgestelde Afkortingenlijst updaten met veel gebruikte voorkomende 
woorden 

SW key-users 2-wekelijks nwsbrf SW 
 

September 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind september * 
 

V-schijf opleidingsmappen van de uitfaserende opleidingen MWD | SPH | 
CMV | UJW | GGZ-Agoog en SW studiejaar 2019-2020 | Werkgroep | 
Projectgroep  
 4verzoek opschonen = Verwijderen van niet noodzakelijke mappen en 
documenten. 
Alleen als collega’s hier de ruimte voor hebben 

MWD Sabina | CMV: Sabine 
de Lange | SPH: Annelies en 
Kathinka (beveiligde 
mappen) | UJW: ? | GGZ-
Agoog; Saapke |  
SW: iedereen 

2-wekelijks nwsbrf SW 
 

Voorbereiden naar MS Teams : 
V-schijf de actieve inhoud van Werkgroep- en submappen verplaatsen naar 
SW studiejaar 1920 ivm sluiting Werkgroepmap 
Afstemming met collega’s meer structuren: 

• 3 laags mappen (max 216 tekens) / als je de bestandsnamen kort 
houdt kun je meer lagen mappen maken 

• Kortere bestandsnamen 
• Kortere documentnamen 

Alleen als collega’s hier de ruimte voor hebben 

Plannen individuele 
afspraken indien nodig met 
eigenaren van mappen . 
Veel inhoud assistentie 
vanuit FMR servicemanager 
(Annelies  Tom Peters) 

2-wekelijks nwsbrf SW 
 

* V-schijf: Overzetten benodigde documenten van de teams SWJ1 en SW 2: 
Profiel 1 Welzijn en Samenleving, Profiel 2 Zorg, Profiel 3 Jeugd, Sociale 
Agenda, Studentcoaching| SW Opleidingsbureau | CMV | UJW naar MS 
Teams. Indien nodig opnieuw mappen aanmaken in MS Teams en 
documenten hieronder plaatsen 

Key-users indien nodig met 
assistentie vanuit FMR 
servicemanager (Annelies/ 
Tom Peters) 

2-wekelijks nwsbrf SW 
 

* V-schijf mappen en documenten nog aanwezig van bovenstaande teams 
die nu in MS Teams werken verwijderen / opschonen overhevelen naar MS 
Teams map Archief 

Key-users indien nodig met 
assistentie vanuit FMR 
servicemanager 
(Annelies/Tom) 

 

Aanvragen indienen voor MS Teams Mappen bij Key-users: 
AD Ervaring Z&W | MWD | GGZ-Agoog | SW DTDU | en eventueel nog 
andere mappen 

Collega’s van deze teams 2-wekelijks nwsbrf SW 
 

 
4 Zie losse Exceldocumenten 
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Verzoeken van overige collega’s teams om V-schijfmappen over te hevelen 
naar MS Teams mappen 

Key-users indien nodig met 
assistentie vanuit FMR 
servicemanager 

2-wekelijks nwsbrf SW 
 

MS Teams verder inrichten SW key-users  
Ondersteuning dmv (wekelijkse spreekuren) voor (Videobellen / fysiek?) 
Trainingen voor collega’s  

SW key-users / 
ambassadeurs 
FMR support team 

2-wekelijks nwsbrf SW 
 

FAQ document updaten SW key-users  
Oktober 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind oktober * 
 
 
 
 
 

Aanvragen MS Teams mappen van Teams MWD | GGZ-Agoog | SW DTDU | 
o.a. die deze nog niet hebben aangevraagd: Namen t.z.t. invullen 

SW key-users (Annelies) 2-wekelijks nwsbrf SW 
 

V-schijf SW Map studiejaar 1920 en : Voorbereiden (Opschonen) naar MS 
Teams 
Het overzetten van submappen en inhoud =   
Afstemming met collega’s meer structuren: 

• 3 laags mappen (max 216 tekens) / als je de bestandsnamen kort 
houdt kun je meer lagen mappen maken 

• Kortere bestandsnamen 
• Kortere documentnamen 

Plannen individuele 
afspraken indien nodig met 
eigenaren van mappen . 
Veel inhoud assistentie 
vanuit FMR service-
manager (Annelies  Tom 
Peters) 

2-wekelijks nwsbrf SW 
 

Collega’s verzoeken W-schijf mappen op te schonen / eventueel over te 
hevelen documenten 

SW key-users 2-wekelijks nwsbrf SW 
 

* V-schijf: Overzetten benodigde documenten van de teams SW DTDU | AD 
Ervaring Z&W | GGZ-Agoog | Social Work Breed | MWD | SPH naar MS 
Teams. Indien nodig opnieuw mappen aanmaken in MS Teams en 
documenten hieronder plaatsen 

Key-users indien nodig met 
assistentie vanuit FMR 
servicemanager 
(Annelies/Tom) 

2-wekelijks nwsbrf SW 
 

* V-schijf mappen en documenten nog aanwezig van bovenstaande teams 
die nu in MS Teams werken verwijderen / opschonen overhevelen naar MS 
Teams map Archief 

Key-users indien nodig met 
assistentie vanuit FMR 
servicemanager 
(Annelies/Tom) 

 

Verzoeken van collega’s om V-schijfmappen over te hevelen naar MS Teams 
mappen 

Key-users indien nodig met 
assistentie vanuit FMR 
servicemanager 

2-wekelijks nwsbrf SW 
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MS Teams verder inrichten SW key-users  
Ondersteuning dmv (wekelijkse spreekuren) voor (Videobellen / fysiek?) 
Trainingen voor collega’s  

SW key-users / 
ambassadeurs 
FMR support team 

2-wekelijks nwsbrf SW 
 

FAQ document updaten SW key-users  
November 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind november* 

Collega’s verzoeken W-schijf mappen op te schonen / eventueel over te 
hevelen documenten 

SW key-users 2-wekelijks nwsbrf SW 
 

Ondersteuning dmv (wekelijkse spreekuren) voor (Videobellen / fysiek?) 
Trainingen voor collega’s  
 

SW key-users / 
ambassadeurs 
FMR support team 

2-wekelijks nwsbrf SW 
 

Iedereen werkt in MS Teams   

*V-schijf: Nalopen. Wat staat er nog. Mappen opschonen / Inventariseren 
welke mappen gaan mee naar MS Team map Archief. 
 
 

Key-user Annelies in 
afstem-ming FMR 
servicemanager Tom 

 

December2020 
 
Begin december * 

Wekelijkse ondersteuning (spreekuren) voor (Videobellen / fysiek?) 
Trainingen voor collega’s  

SW key-users 
FMR support team 

2-wekelijks nwsbrf SW 
 

* V-schijf: Zorgen dat deze leeg is / opgeruimd Key-user Annelies (laatste 
puntje op de i met FMR 
servicemanager Tom) 

 

201231 V-schijf en W-schijf weg   
 

 


