
EduPlaza Instroom
Gebruikersvriendelijke voorziening voor 
aanmelden, de planning van de intake 
en wervende activiteiten. 

EduPlaza Kernsys
Kernregistratie , onderwijsovereen-
komst en praktijkovereenkomst t.b.v. de 
uitwisseling BRON

EduPlaza Portaal
Centrale toegangspoort voor studenten 
voor een gepersonaliseerd aanbod van 
informatie voor desktop en mobiel.

EduPlaza Cloud plaform
Veilige, stabiele en schaalbare infra-
structuur met authenticatievoorzienin-
gen en tweestapsverificatie.
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Een geïntegreerde 
cloudoplossing 
voor het MBO

EduPlaza:

EduPlaza is een innovatief platform voor 
het MBO bestaande uit oplossingen, 
modules en cloudservices.  
Het platform is gebaseerd op een 
veilige, flexibele cloud infrastructuur 
met identity management 
voorzieningen en bevat functionaliteiten 
voor de instroom, kernregistratie en 
portalen. Professioneel beheerd op 
basis van 24/7 voor een vaste prijs 
inclusief participatie in gebruikersgroep 
en releasematige updates.

Soepele integratie en webservices 
EduPlaza biedt gestandaardiseerde, veilige 
koppelingen met diverse software pakketten. Om 
koppelingen te faciliteren beschikt EduPlaza over 
een brede laag met webservices zowel voor de 
extractie als de verwerking van data.

Koppelingen
 √ Eduarte: Student Informatie Systeem
 √ Magister: Student Informatie Systeem
 √ AMN: Digitale intaketesten, Talentscan
 √ Startmeter: Digitale beroepskeuzetest
 √ SurfConext: Identity provider Single Sign On 
 √ Voorziening Vroegtijdig Aanmelden

We zien hogere studentenaantallen door een 
gestroomlijnd instroomproces

F. van Vliet
Grafisch Lyceum 

Rotterdam

Aantrekkelijk visitekaartje
Heeft u veel handmatig werk, of lange
doorlooptijden voordat een student bij u is
ingeschreven? Zijn er aanvullende eisen die
u zou willen toetsen middels een 
kennismakingsgesprek en/of intakeopdrachten? 
Met EduPlaza wordt uw instroomproces een 
aantrekkelijk visitekaartje.



Intake
Na de aanmelding volgt de intake. Tijdens de intake wordt de 
keuze van de student voor een bepaalde opleiding / richting be-
sproken en kunnen er intake activiteiten door de school worden 
georganiseerd. Per opleiding zijn de intake activiteiten te configu-
reren. Denk daarbij aan kennismakingsactiviteiten, beroepskeu-
zetest, opdrachten en intakegesprekken die medewerkers of de 
student zelf kunnen inplannen. Het systeem verstuurt reminders 
per e-mail en SMS.

Uw voordelen
 √ Intake activiteiten op persoonlijke intakepagina
 √ Kennismakingsbijeenkomsten en schoolopdrachten
 √ Plannen door student, medewerker of auto-plannen
 √ Thuisopdrachten met upload mogelijkheid
 √ Flexibele configuratie intakeproces per opleiding
 √ Automatische rappels, e-mails en reminders per SMS

Werving / leads
Gedurende het instroomproces vinden er wervende activiteiten 
plaats die van belang zijn om potentiële studenten, vooropleidin-
gen en interesses, tijdig in beeld te krijgen. De module werving 
/ leads ondersteunt bij het registreren van aspirant studenten 
voor events zoals open dagen en meeloopdagen. Bij de registra-
tie kan een e-ticket verstuurd zodat de aanwezigheid kan worden 
geregistreerd door de QR code te scannen. Er kunnen geperso-
naliseerde mailings worden verstuurd en via een dashboard kan 
de effectiviteit van events worden gemeten. In combinatie met 
aanmelden en intake wordt een totaalbeeld van de activiteiten 
van de student verkregen.

Uw voordelen
 √ Diverse events: open dagen, meeloopdagen
 √ Flexibele formulieren voor registratie event
 √ Templates, eigen css styling en maatwerk mogelijk
 √ Meesturen e-ticket mogelijk
 √ Registratie aanwezigheid middels QR code App
 √ Geïntegreerd met aanmeldingen en intake
 √ Mailing met flexibele condities
 √ Preview mailing + URL tracking
 √ Dashboard met management informatie

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.

Uw voordelen
 √ Modulaire bouwstenen, snelle inrichting portalen
 √ Gepersonaliseerde informatie voor desktop en mobiel
 √ Single Sign On

Kernsys
Kernsys bevat de kernregistratie en ondersteunt bij het maken, 
wijzigen en beëindigen van de verbintenis en het opstellen, prin-
ten en de ondertekening van de OOK en POK. Verder regelt het 
de bekostiging en de uitwisseling met BRON.

Uw voordelen
 √ Onderwijsovereenkomst (OOK)
 √ Praktijkovereenkomst (POK)
 √ Uitwisseling BRON
 √ Koppeling VVA

Wilhelminaplein 1 3072DE Rotterdam
cloud solutions

Cloud platform
Een modern en veilig platform met geavanceerde voorzieningen. 
Het cloud platform is gebaseerd op moderne cloudservices, is 
zeer veilig en biedt bescherming tegen Intrusion en DDOS. Er zijn 
webservices, diverse authenticatie voorzieningen en er is onder-
steuning voor tweestapsverificatie.

Uw voordelen
 √ Professioneel, modern en veilig platform
 √ Identity management : SurfConext, Social Login, DigiD
 √ Tweestapsverificatie
 √ Open standaarden en webservices

+31 (0) 85 488 44 90
info@portalplus.nl
www.portalplus.nl

Aanmelden
Gebruiksvriendelijk, goed configureerbaar aanmeldformulier 
voor MBO opleidingen, bedrijfsopleidingen, VAVO en cursus-
sen. 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 geautomatiseer-
de controle van de toelatingseisen mogelijk en er kan “informa-
tieoverdracht” met de VO school plaatsvinden.

Uw voordelen
 √ Gebruiksvriendelijk, in lijn met uw website
 √ Flexibele inrichting : MBO, bedrijfsopleidingen en VAVO
 √ Geautomatiseerde check op toelaatbaarheid
 √ E-mail bevestiging met aanmelding in pdf 
 √ Rappellering voor niet-afgemaakte aanmeldingen
 √ Informatieoverdracht door decaan / mentor


