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Webinar

Centraal aanmelden?
Beter instromen met PortalPlus
Donderdag 14 mei 2020 | 16.00 - 17.00 uur

cloud solutions

Programma:

PortalPlus nodigt u van harte uit

Tijdens het webinar komen de volgende

voor het webinar:

onderwerpen en sprekers aan bod:

Centraal aanmelden?
Beter instromen met PortalPlus

•W
 erken onder architectuur
met PortalPlus (Wim Konings –

Vanuit verschillende invalshoeken

informatiemanager, adviseur en

belichten professionals uit

pensionado)

het MBO en ICT de PortalPlus

• Digitalisering instroomproces bij

automatiseringsoplossing in de

MBO Utrecht (Dirk-Jan Scheffer –

cloud voor het instroomproces

hoofd studentzaken, Guus Hermans –

van MBO-scholen.

projectleider digitalisering instroom)
• Centraal Aanmelden? Beter instromen
met PortalPlus (Frank Reijenga –

Deelnemen
Voor deelname aan dit webinar kunt
u zich opgeven via
portalplus.nl/events

directeur PortalPlus)
• Er is gelegenheid om vragen te
stellen via de chat.
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Over de sprekers

Informatie
Voor aanvullende
informatie kunt u
contact opnemen met
PortalPlus via email:
info@portalplus.nl

Wim Konings – informatiemanager en adviseur
Wim Konings is voor het MBO geen onbekende.
Tot aan zijn pensioen eind 2019, werkte Wim
44 jaar als Chief Information Manager bij het
Graafschap College. Tegenwoordig is Wim
onafhankelijk adviseur voor scholen, op het
gebied van informatievoorziening op strategisch
niveau.
Wim vertelt graag over zijn ervaringen met
PortalPlus.

Dirk-Jan Scheffer – MBO Utrecht
Dirk-Jan Scheffer is als hoofd studentzaken
verantwoordelijk voor het instroomproces bij MBO
Utrecht en de Herman Brood Academie.
Dirk-Jan vertelt over de digitalisering van het
instroomproces met PortalPlus.

Guus Hermans – MBO Utrecht
Guus Hermans was als projectleider digitalisering
instroom betrokken bij de implementatie van
PortalPlus.
Guus geeft een toelichting op de
implementatiekeuzes en de standaardisatie
van het instroomproces.

Deelnemen
U kunt deelnemen door
het formulier op de
website in te vullen via
portalplus.nl/events
Na registratie ontvangt
u een Outlook invite
met een link waarmee
u kunt deelnemen.

Frank Reijenga – directeur PortalPlus
Frank Reijenga is een ervaren adviseur voor het
MBO-onderwijs op het gebied van instromen en
aanmelden en heeft een brede kijk op algehele
informatievoorziening.
Frank zoomt in op Centraal Aanmelden, Afhandelen
Aanmeldingen en het belang van een gestroomlijnd
instroomproces.

Over PortalPlus
PortalPlus is de automatiseringsoplossing in de cloud voor het instroomproces van MBO-scholen. De software levert verrijkte
aanmeld-informatie met modules voor gespreksplanning, intakeopdrachten, overdrachtsinformatie VO-scholen, vragenlijsten en
beroepskeuzetesten. Daardoor ontstaat een sneller en beter instroomproces, van werving tot leads en van aanmelden tot intake.
PortalPlus sluit aan op bestaande, centrale studentinformatiesystemen en de toekomstige software voor Centraal Aanmelden.
PortalPlus wordt aangeboden als ‘Software as a service’, inclusief een uitgebreid support- en onderhoudspakket en participatie in de
saMBO ICT-gebruikersgroep.
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