cloud solutions

Automatisering instroomproces
in de cloud voor MBO-onderwijs

PortalPlus is de automatiseringsoplossing
in de cloud voor het instroomproces van
MBO-scholen. De software levert verrijkte
aanmeldinformatie met modules voor

Instroom
Gebruikersvriendelijke voorziening voor
werving, verrijking aanmeldingen, screening,
planning intakeactiviteiten en opdrachten.

gespreksplanning, intake-opdrachten,

Kernsys

overdrachtsinformatie VO-scholen,

Kernregistratie gericht op inschrijven,
uitschrijven, en BPV-registratie voor de
uitwisseling met BRON.

vragenlijsten en beroepskeuzetesten.
PortalPlus sluit aan op bestaande,
centrale studentinformatiesystemen

Portaal

en de toekomstige voorziening CA.

Centrale toegangspoort voor een
gepersonaliseerd aanbod van informatie,
geoptimaliseerd voor desktop en mobiel.

PortalPlus zorgt voor een sneller
en beter instroomproces, voor een
goede, zekere start van studenten.

Cloud platform
Veilige, stabiele en schaalbare
cloud-infrastructuur met
authenticatievoorzieningen en
tweestapsverificatie.

“We zien hogere studentenaantallen door
een gestroomlijnd instroomproces” F. van Vliet | Grafisch Lyceum Rotterdam

Aanmelden

Voordelen

Gebruiksvriendelijk, goed configureerbaar aanmeld-

3 Gebruiksvriendelijk, in lijn met uw website
3 Flexibele inrichting: MBO, bedrijfsopleidingen, VAVO,

formulier voor MBO-opleidingen, bedrijfsopleidingen, VAVO en cursussen. De wizard bevat een
aantal (conditionele) stappen, zoals opleiding(en)
kiezen, persoonlijke gegevens, contactgegevens,
gegevens ouder, vooropleidingen, specifieke vragen,
gegevens werkgever, bijlagen en ondersteuning. Er
is een geautomatiseerde controle van de toelatingseisen mogelijk en er kan ‘informatieoverdracht’ met

cursussen

3 Geautomatiseerde check op toelaatbaarheid
3 E-mail bevestiging met aanmelding in pdf
3 Rappellering voor niet afgemaakte aanmeldingen
3 Informatieoverdracht door decaan/ mentor

de VO-school plaatsvinden.

Intake

Voordelen

Na de aanmelding volgt de intake. Tijdens de intake

3 Intakeactiviteiten op persoonlijke intakepagina
3 Kennismakingsbijeenkomsten en schoolopdrachten
3 Intakegesprekken: individueel, groeps, zorg
3 Plannen door student, medewerker of auto-plannen
3 Thuisopdrachten met upload-mogelijkheid
3 Beroepskeuzetest, talentscan
3 Zelfgebouwde vragenlijsten
3 Flexibele configuratie intakeproces per opleiding

wordt de keuze van de student voor een bepaalde
opleiding/ richting besproken en kunnen er intakeactiviteiten door de school worden georganiseerd.
De intakeactiviteiten zijn per opleiding te configureren. Denk daarbij aan kennismakingsactiviteiten,
een beroepskeuzetest, een zelfgebouwde vragenlijst, opdrachten en intakegesprekken die medewerkers of de student zelf kunnen inplannen. Het
systeem verstuurt reminders per e-mail en SMS.

3 Automatische rappels, e-mails en reminders per SMS

Werving/leads

Voordelen

Tijdens het instroomproces vinden er wervende

3 Diverse events: open dagen, meeloopdagen
3 Flexibele formulieren voor registratie event
3 Templates, eigen CSS-styling en maatwerk mogelijk
3 Meesturen e-ticket mogelijk
3 Aanwezigheidsregistratie via QR code App
3 Geïntegreerd met aanmeldingen en intake
3 Mailing met flexibele condities
3 Preview mailing + URL-tracking

activiteiten plaats om potentiële studenten, vooropleidingen en interesses op tijd in beeld te krijgen.
De module werving/ leads ondersteunt bij het
registreren van aspirant-studenten voor events,
zoals open dagen en meeloopdagen. Er kan een
e-ticket worden verstuurd, waarmee de aanwezigheid op het event wordt geregistreerd via een
QR-code. Er kunnen gepersonaliseerde mailings
worden verstuurd en via een dashboard kan de
effectiviteit van events worden gemeten. In combinatie met ‘aanmelden’ en ‘intake’ ontstaat een
totaalbeeld van de activiteiten van de student.

3 Dashboard met managementinformatie
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“De student moet zélf de
controle hebben over de
snelheid en voortgang
van het aanmeldproces
en het moment van de
intake”
Gijs van den Brink | Proceseigenaar
Intake, Nova College

“Aanmelding is een kwestie
van minuten. Voor
elk leerniveau zijn de
schermen van PortalPlus
heel simpel in te vullen”
Wim van Velzen | Proceseigenaar
Intake, ROC Mondriaan

Portaal
Centrale toegangspoort voor
studenten en andere doelgroepen tot
gepersonaliseerde informatie. Bevat
modulaire bouwstenen waarmee
in korte tijd een gepersonaliseerd
portaal kan worden ingericht voor
desktop en mobiele apparaten.

Voordelen
3 Modulaire bouwstenen, snelle inrichting
portalen

3 Gepersonaliseerde informatie voor
desktop en mobiel

3 Single Sign On

Kernsys
Bevat de kernregistratie van
studenten en ondersteunt bij het
maken, wijzigen en beëindigen van
de verbintenis.
Daarnaast regelt het Kernsys de
BPV-registratie, de bekostiging en
de uitwisseling met BRON.

Voordelen
3 Inschrijven, uitschrijven
3 BPV-registratie
3 Uitwisseling BRON
3 Bekostiging

Cloud platform
Een modern en veilig platform met
geavanceerde voorzieningen. Het Cloud
platform is gebaseerd op een stabiele
en schaalbare cloud-infrastructuur
met een uitstekende performance en
is optimaal beschermd tegen Intrusion
en DDOS. Cloud platform biedt
webservices, diverse authenticatievoorzieningen en ondersteuning voor
tweestapsverificatie.

Voordelen
3 Professioneel, schaalbaar en veilig platform
3 Identity management: SurfConext, Social
Login, DigiD

3 Tweestapsverificatie
3 Webservices
3 Open standaarden

Student Informatie Systeem
3 Eduarte
3 Magister

Intaketoets
3 AMN
3 Startmeter
3 TOA

Overige voorzieningen
3 Vroegtijdig Aanmelden
3 Centraal Aanmelden
3 Intergrip
3 SurfConext
3 Qlikview / datawarehouse

Snel en flexibel
Reguliere studentinformatiesystemen bevatten
onvoldoende functionaliteit om de instroom goed te
ondersteunen. Het gevolg is veel handmatig werk en
lange doorlooptijden voordat de student is ingeschreven.
Veelal zijn er aanvullende eisen die u zou willen toetsen
in een kennismakingsgesprek, een beroepskeuzetest of
andere intakeopdrachten. PortalPlus zorgt voor een snelle
doorloop van het intakeproces via eenvoudig op maat te
maken workflows per opleiding.

Soepele integratie en
web-services
PortalPlus biedt gestandaardiseerde, veilige koppelingen
met de meest voorkomende softwarepakketten. Om
koppelingen tot stand te brengen beschikt PortalPlus
over een brede laag met web-services, voor zowel de
extractie als de verwerking van data.

Centraal aanmelden?
Beter instromen met PortalPlus

PortalPlus wordt aangeboden
op basis van ‘Software as a
service’, inclusief een uitgebreid
onderhoudspakket met
release-matige updates,
24/7-support en participatie in de
saMBO ICT-gebruikersgroep.
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