


Yo!



Visie Instroom

• Student centraal 

personaliseren & student aan het ‘stuur’

• Digitaliseren en automatiseren 

(when digital becomes human)

• Het proces in de keten

• Standaardisatie

• Waarde toevoegen – Lean

• ‘Liquid’ – vloeiend, logisch, eenvoudig

• Informatie bij de start van het proces



We hebben de ambitie om het studentenaantal te 

laten groeien, met het optimaal ondersteunen van 

het instroomproces middels verregaande 

digitalisering en in-time planning de studenten 

passend te bedienen en adviseren naar het juiste 

leertraject.

project digitaal 

aanmelden en inschrijven

in 2016 én 2017



Doelen

• 80% van de studenten één intakegesprek

• 20% terug dringen no shows

• 60% conversiepercentage

• Any time - any place

• Verbinden intake en SLB

• Eenmalig vastleggen van informatie

• Triple digitaal  



Verander 

markeringen

• Intelligente aanmeldsite

• Aanmelding direct in EduArte

• Inloggen met digiD

• Afname van diverse tests

• Uploaden van documenten

• Online afspraak plannen door student

• SMS-dienst en e-mail communicatie

• Workflow processtap intake

• Digitaal ondertekenen



De

business case

• Verlagen facilitaire kosten (minder papier,  

vermindering portokosten, gebruik sms)

• Medewerkers FTE infodesk – SA

• Doorlooptijd intake

• Terug brengen advies- (OSC) en intake

gesprekken door intelligentie website

• No shows terug brengen

• Duurzame keuze door op tijd maken tests –

minder switchen



De

business case
Nulmeting 2014

10.000 aanmeldingen

15.000 vastgelegde handelingen 

4.300 eerste jaars inschrijvingen

2.300 no shows intake

900 no shows onderwijs service centrum

kosten project 1e jaar €125.000

kosten project 2e jaar € 50.000 (verwacht)

Investering eenmalig € 175.000

verwachte besparing € 140.000 per jaar

(meerkosten: functioneel beheer, onderhoud koppelingen, 

investering in professionaliteit intake en intaker etc.)



Wat heb je 

nodig?

• Bring Youre Own Device 

• Stabiel netwerk (wifi)

• Intake jaarplanningen 

(intakers, activiteiten, testen, tijden, 

afspraken 45/30)

• Trainingskalender 

(kennisborging en kennisdeling intaker

& ICT vaardige intakers)

• Vastgesteld toelatingsbeleid



Wat heb je 

nodig?

• Platform 

(beschikbaarheid proces, procedures, 

werkafspraken, werkinstructies voor diverse 

rollen)

• Stuurinformatie 

• Communicatiemiddelen

• Vertrouwen en commitment



En dan, doe je niet meer …



Dylan



Intaker

Teamleider



Voorbereiding teams 

‘Mijn rollen’ en ‘beschikbaarheid’











Hoe werkt dit voor Dylan?



Uitnodigen studenten voor het plannen van een intakegesprek

Tip voor intaker; op 

de hoogte blijven van 

de geplande 

intakegesprekken?

Koppel je outlook 

agenda met Eduarte



Sms-bericht ter herinnering aan intakegesprek 

‘Je hebt op (Datum) (Tijdstip) een intake afspraak op locatie 

(locatie) in (plaats locatie). Lees de e-mail die je hierover hebt 

ontvangen goed door. We kijken uit naar je komst! Verhinderd? 

Bel 088 2221777. ’



Workflow

Aantekeningen uit voorbereiding.



Workflow

Verschillende schermen na elkaar met informatie en/of 

invulvelden.



Workflow

De workflow bevat een begeleidingsformulier waarop diverse 

vragen moeten worden beantwoord. 



Workflow

De workflow wordt afgesloten met het ingeven van een uitkomst 

van het intakegesprek.



De student zal vervolgens per e-mail een 

verslag van het intakegesprek toegestuurd 

krijgen. De student zal het formulier daarmee 

niet langer hoeven te ondertekenen!

Workflow 

(voorbereiding 

toelatingsrecht)



Bedankt!


