
Driestar Educatief
Begin van een mooie 
vriendschap



Driestar educatief heeft meerdere websites die op 
hetzelfde Kentico-platform draaien. Voor beheer en verdere 
ontwikkeling zocht de onderwijsorganisatie een nieuwe 
partner. Neem eens contact op met onze Gold Partner Aviva 
Solutions, zei Kentico. Het klikte en inmiddels hebben we de 
multisite-omgeving verder ontwikkeld en gemigreerd naar 
Kentico 12. Binnen de afgesproken tijd en binnen budget.

Driestar educatief is een kenniscentrum 

dat bestaat uit een hogeschool, 

een onderwijsadviesdienst en een 

managementadviesdienst voor onderwijs. De 

organisatie heeft tien verschillende websites 

en webshops om de zeer diverse doelgroepen 

te bedienen. Gebruikers vinden er onder meer 

informatie, opleidingen en lesmateriaal. De 

multisite van Driestar was eigenlijk een maatje 

te klein voor hun huidige partner en in goed 

overleg besloten beide partijen uit elkaar te 

gaan. Daarop nam Driestar contact op met 

Kentico. De fabrikant van het CMS wist wel een 

aantal geschikte bedrijven met ervaring in de 

onderwijssector, de juiste klantenkring en goede 

referenties.

Ervaring, aanpak en klik

Driestar sprak verschillende bedrijven en koos 

uiteindelijk voor Aviva Solutions. Vooral op basis 

van onze uitgebreide ervaring met dergelijke 

trajecten, de aanpak die we voorstelden en 

de goede klik tijdens de gesprekken. Een 

goede keuze, al zeggen we het zelf, want de 

samenwerking pakte heel goed uit. In zeer 

korte tijd regelden we de overname van de 

multisite-omgeving van onze voorganger. Die 

we vervolgens verbeterden en migreerden naar 

Kentico 12, de nieuwste versie. En dat alles op tijd 

en binnen het afgesproken budget.
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Soepele overdracht en 
migratie

Om de overdracht van het platform naar Aviva zo 

vlot mogelijk te laten verlopen, was het zaak dat 

we met Driestar en de vorige leverancier om de 

tafel gingen. In een analyseworkshop bespraken 

we wat er allemaal moest gebeuren. Dat ging 

in goede harmonie: er ontstond een open 

communicatie en een goede werkverdeling. We 

namen toen meteen het besluit om direct na de 

overdracht te upgraden naar Kentico 12.

De vele mogelijkheden op het gebied van 

contentmanagement, onlinemarketing en 

e-commerce in combinatie met het eenvoudige 

beheer maken Kentico een favoriet van veel 

organisaties. We migreerden alle sites naar 

Kentico 12, waarbij we zeer nauwkeurig te werk 

moesten gaan. De migratie betrof namelijk 

niet alleen meerdere websites, maar ook 

verschillende versies. Sommige sites draaiden 

op Kentico 9, andere op Kentico 10. Onze aanpak 

en zorgvuldigheid hadden effect en de migratie 

verliep vlekkeloos.

Integratie in één platform

De volgende stap was het samenbrengen van de 

tien verschillende websites in één geïntegreerd 

platform. Hiervoor installeerden we Microsoft 

Azure, een verzameling clouddiensten. Door 

de data van Driestar hier op te slaan, wordt 

het uitwisselen van functionaliteiten en 

componenten tussen de verschillende sites heel 

eenvoudig. Via een webshop verkoopt Driestar 

lesmethoden aan scholen en particulieren. Voor 

een soepele afhandeling van het betaalproces 

installeerden we een nieuwe, bij het platform 

inbegrepen, betaaldienst.

“Aviva heeft laten zien dat ze een 
partner zijn die openstaat voor 
samenwerking. Ook met andere 
kennispartners.”
- Kees Codée, manager support bij Driestar educatief
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Verbeterde UX 

Ook het UX-design kreeg een metamorfose. 

Hiervoor deden we een uitgebreide analyse 

van het bezoekersgedrag en keken we of alle 

informatie goed vindbaar was. Op basis van de 

vastgestelde verbeterpunten stelden we een 

navigatieadvies op en pasten de interface aan. 

Het resultaat is een multisite-omgeving met 

geoptimaliseerde gebruikerservaring en sterk 

verbeterde vindbaarheid van de informatie.

Vruchtbare samenwerking

De tien websites en -shops beschikken nu over 

een gebruiksvriendelijke interface en kunnen er 

met de nieuwste versie van Kentico voorlopig 

weer tegenaan. Ook worden aanpassingen 

beter en sneller doorgevoerd dankzij de heldere 

afspraken die we daarvoor maakten. Hierdoor 

staan nieuwe informatie en producten sneller 

online en worden de klanten van Driestar 

beter bediend. Dat zorgt voor een hogere 

klanttevredenheid en daarmee meer business 

aan de webwinkelkant.

De open communicatie tussen de partijen 

zorgde naast duidelijkheid over de voortgang 

ook voor een uitstekende sfeer. Hiermee is het 

fundament gelegd voor een lange en vruchtbare 

samenwerking tussen Driestar en Aviva.

“De uitgebreide ervaring van Aviva 
met dergelijke trajecten bij andere 
organisaties speelde een grote rol bij 
de keuze voor een partner.”
- Kees Codée, manager support bij Driestar educatief
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Vrijblijvend  
adviesgesprek plannen

Maakt jouw organisatie gebruik van Kentico? Of ben je sowieso 

nieuwsgierig naar de voordelen van overstappen op Kentico? 

We vertellen je graag meer over de mogelijkheden en adviseren 

je vrijblijvend omtrent de beste aanpak voor jouw situatie.  

Stuur een mail naar info@avivasolutions.nl
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www.avivasolutions.nl

Over Aviva Solutions

Aviva Solutions is er voor organisaties die klaar zijn voor de volgende 

stap in hun digitale groei. Organisaties die op zoek zijn naar een 

betrokken partner om samen die stap te zetten. En de stappen 

erna. Met digitale daadkracht en onverdeelde aandacht brengen we 

jouw organisatiedoelen binnen handbereik. Denk aan een betere 

informatievoorziening voor medewerkers, een rijke gebruikservaring 

voor klanten of meer rendement uit e-commerce.

Wat je doel ook is, 
we staan voor je klaar


