
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Rotterdam is een toonaangevend kennisinstituut in en voor de regio Rotterdam. Ruim 30.000 

studenten en zo'n  3.000 medewerkers werken er dagelijks aan hun carrière en lectoren verbinden zich vanuit 

innovatief praktijkonderzoek met de beroepspraktijk. Kwaliteit van het onderwijs, aantrekkingskracht voor de 

(aankomende) studenten en de e�ciëntie van de instelling wordt in toenemende mate mogelijk gemaakt door 

de interne automatisering. Binnen het onderwijs zijn documenten nog altijd een belangrijke drager van infor-

matie; binnen de organisatie en van, naar en tussen studenten. De Document Management oplossing DocBase 

van Acanthis is één van de onderdelen van de automatisering van Hogeschool Rotterdam. De organisatie én 

gebruikers zijn zeer te spreken over DocBase.

Binnen Hogeschool Rotterdam zijn de meest kritische en 

invloedrijke systemen als concernsysteem aangewezen. De 

eisen aan concernsystemen zijn hoog. Kwaliteit, stabiliteit, 

�exibiliteit en eenvoud van gebruik, beheer en services zijn 

criteria waar deze systemen in moeten uitblinken. Hoge-

school Rotterdam beschouwt de concernsystemen als de 

peilers van een (kosten)e�ciënte, beheersbare, geïnte-

greerde automatiseringsomgeving. DocBase is het 

concernsysteem voor Document Management.

In 2006 werd in opdracht van de afdeling Algemene 

Bestuurlijke Zaken binnen de Hogeschool een eerste Docu-

ment Management oplossing geselecteerd en geïmple-

menteerd. De digitale registratie en verwerking van de 

binnenkomende post werd hierbij gerealiseerd. Hiermee 

werd de verdere groei van het fysieke archief voor deze 

documenten beëindigd, een van de beoogde doelstellin-

gen van het project. De hiervoor gekozen oplossing, 

DocBase van Acanthis, bleek volgens Samir Bouielaoui, 

Database Administrator, niet alleen snel te implementeren 

maar leidde ook tot een soepele acceptatie en gewenning 

bij de gebruikers. Omdat het werken met een Document 

Management oplossing vaak als "anders" ervaren wordt, 

werd dit als een groot voordeel gezien.

Omdat DocBase direct stabiel werkte en weinig aandacht 

vanuit het beheerteam vergde, werden door verschillende 

interne projectgroepen met ondersteuning vanuit Acanthis 

andere processen toegevoegd aan de DocBase omgeving. 

Servicemanager Marcelle Zeddeman: "de personeelsdos-

siers en vervolgens de studentendossiers zijn toegevoegd 

aan de omgeving. Binnen de studentendossiers staan er 

nog verdere uitbreidingen in onze planning. Nu slaan we 

alleen de formele documenten op maar het project om alle 

toetsen en afstudeerdocumenten te digitaliseren is in 

uitvoering. Ook start binnenkort het traject voor organisa-

tiebreed contextueel documentbeheer, waarbij gebruik zal 

worden gemaakt van de geïntegreerde zaak functionaliteit 

en recordsmanagement binnen DocBase. Zo'n gefaseerde 

groei en uitrol is eenvoudig met DocBase. Na een kort 

leertraject kunnen we de (her)inrichting en uitbreiding van 

de DocBase omgeving uitstekend zelf verzorgen.”

DocBase
student information smart accessible

Stop met het kopiëren, verspreiden en zoeken 
van papieren personeelsdocumenten. 
DocBase geeft gestructureerde inzage in alle 
P&O documenten en zorgt er voor dat ze met 
een druk op de knop in het juiste dossier 
worden opgeslagen en later eenvoudig
teruggevonden kunnen worden.

DocBase
all information smart accessible

“We zijn zeer tevreden over de 
DocBase oplossing en profes-
sionele ondersteuning door 

Acanthis"

”De gecontroleerde weg naar minder
opslag van papier en het leegmaken van archiefkasten

 hebben we met DocBase definitief en serieus ingeslagen”

@ Work

"De samenwerking met Acanthis is zeer professioneel en 

tegelijk betrokken en menselijk. Met grote regelmaat en 

betrokkenheid denken wij mee met de gewenste functio-

naliteit van DocBase en denkt Acanthis mee met onze 

processen en projecten.” benadrukt Zeddeman. “Zonder 

uitzondering wordt deze interactie als e�ciënt ervaren en 

pro�teren we van de toegevoegde kennis en waarde van 

Acanthis. Onze behoefte aan ondersteuning vanuit Acan-

this, of het nu een serieus functioneel verzoek of een urgent 

operationeel probleem betreft, wordt adequaat opgepakt 

en opgelost met meer dan voldoende communicatie gedu-

rende dit proces. Hierbij helpt het dat Acanthis ook de 

ontwikkelaar en eigenaar van DocBase is. Dit stelt ons, als 

supportteam, in staat om ook een hoge klanttevredenheid 

te realiseren.”

De diversiteit aan gebruikers van de Document Manage-

ment omgeving en de gevoeligheid van de daarin opgesla-

gen documenten stelt hoge eisen aan een goede autorisa-

tie en snelle, goede zoekmogelijkheden. Op beide terreinen 

blinkt DocBase uit. Samir Bouielaoui: "DocBase biedt uitste-

kende segmentatie van verantwoordelijkheden en autori-

saties en, ook belangrijk, deze zijn eenvoudig in te stellen 

en te onderhouden. Hiermee kunnen wij als beheerteam 

altijd de actuele autorisaties garanderen. Dit is voor ons, 

voor de gebruikers en de organisatie een vertrouwd gevoel. 

De DocBase omgeving biedt goede webfuctionaliteit. De 

omgeving draait binnen de hogeschool in het interne 

netwerk en is verdeeld over drie servers (web-, applicatie- 

en database server). Totaal is inmiddels 5GB aan metadata 

en 300GB aan documenten opgeslagen, doorzoekbaar en 

opvraagbaar. De stabiliteit van de applicatie is hoog. Voor 

het testen en doorvoeren van wijzigingen beschikt de 

hogeschool over een door Acanthis geadviseerde OTAP 

omgeving, hetgeen de stabiliteit van de productieomge-

ving verder ten goede komt. DocBase is ook te gebruiken 

vanaf smartphones en tablets, functionaliteit die de hoge-

school nog in overweging heeft.

Marcelle Zeddeman: "We zijn zeer tevreden over de 

DocBase oplossing en professionele ondersteuning door 

Acanthis. Als concernsysteem voor Document Manage-

ment voldoet DocBase aan onze strenge eisen en stelt het 

ons in staat goede, stabiele en geïntegreerde ICT oplossin-

gen aan onze organisatie te bieden. Ook niet onbelangrijk; 

de gecontroleerde weg naar minder opslag van papier en 

het leegmaken van archiefkasten en -ruimtes hebben we 

met DocBase de�nitief en serieus ingeslagen, met voor 

iedereen alleen maar voordelen. En daar gaat het om."

www.docbase.nu


