KLANT AAN HET WOORD

HANS FRANKEN ROC MIDDEN NEDERLAND

APPLICATIE BOP WORDT STEEDS VEELZIJDIGER
Groot, maar toch ook kleinschalig, zo omschrijft Hans Franken het
ROC Midden Nederland. Franken is bij deze onderwijsinstelling
actief als manager backoffice bedrijfsopleidingen. “We hebben
weliswaar ruim 18.000 cursisten, maar we werken met kleinschalige
colleges op 13 locaties waardoor het overzichtelijk blijft.
Die locaties zijn allemaal zo gekozen dat ze goed bereikbaar
zijn, ook met het openbaar vervoer.”

ROC Midden Nederland geeft reguliere mbo-opleidingen aan jongeren, maar verzorgt daarnaast bedrijfsopleidingen
aan mensen met een baan. “Nascholing, op maat”, zegt Franken. Om zo goed mogelijk aan de wensen van deze doelgroep te kunnen voldoen, ging ROC Midden Nederland in 2010 op zoek naar een partner die een pakket kon bieden
waarmee het aanmelden en beheren van gegevens zo efficiënt mogelijk kon gebeuren. “We zijn toen bij Gilde-BT
uitgekomen en daar werken we nog steeds naar volle tevredenheid mee samen.”
Het pakket van toen, geeft Franken aan, is inmiddels helemaal afgestemd op de tegenwoordige eisen. “Samen met
Gilde-BT evalueren we regelmatig, bekijken dan welke nieuwe ontwikkelingen er zijn en hoe daar op kan worden
ingespeeld. De applicatie, BOP, was oorspronkelijk bedoeld voor aanmelding en beheer van (her)examens, maar is in
de loop der jaren steeds veelzijdiger geworden.” Hij noemt als voorbeelden de aan de applicatie gekoppelde Idealbetaalfunctie, de mogelijkheid digitale informatie te delen en historie op te slaan. “BOP zorgt enerzijds voor
transparantie en overzicht en is daarbij volledig veilig. Dat is ook een absolute voorwaarde.”

“Samen met Gilde-BT evalueren we regelmatig, bekijken dan welke
nieuwe ontwikkelingen er zijn en hoe daar op kan worden ingespeeld.”
Franken wijst op de goede wisselwerking met de medewerkers van Gilde-BT die, zo geeft hij aan,
meedenken en feedback geven. “Zoals gezegd hebben we regelmatig overleg, zeker twee keer per
maand telefonisch en daarnaast ook persoonlijk. Vanuit hun kennis en ervaring op allerlei vlakken
komen ze met innovaties, slimmigheden waardoor ons pakket optimaal functioneert en
blijft functioneren. Zo hebben ze inmiddels hun Next Level platform geïntroduceerd.
Daarmee heeft het BOP-pakket een, zeg maar, nieuwe motor gekregen.
Dus ja, de samenwerking verloopt bijzonder plezierig en we zijn bijzonder
tevreden over hun aanpak.”

Ook benieuwd naar onze oplossingen voor uw organisatie? Bel of mail ons voor een
vrijblijvende afspraak. Uw contactpersoon is: Robert van der Meer.
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