
Het  

nieuwe 

aanmelden 

  

de student  

aan het roer 



Aanmelden 2015 / 2016 

 Website aanmelding opleidingen  

 Aanmelding m.b.v. Silverlight 

 Beperkte mogelijkheden registratie 

aanmelding- en intaketraject 

 Handmatige correspondentie van o.a.  

 Bevestiging aanmelding 

 Herinneringen aanmelding 

 Schoolopdrachten 

 Uitnodigingen AMN – test, 

     praktijkdagen en intakegesprekken 

 Uitnodiging intakegesprek 

 Bevestiging van inschrijving  



Het nieuwe aanmelden 

 Website “aanmelden doe zo” met directe 

koppeling met aanmeld- intake registratie 

 Aanmelding device onafhankelijk 

 Volledige registratie aanmelding- en 

intaketraject 

 Geautomatiseerde correspondentie v.w.b.   

 Bevestiging aanmelding 

 Herinneringen openstaande aanmelding 

 Schoolopdrachten 

 Uitnodigingen AMN – test, 

     praktijkdagen en intakegesprekken 

 Uitnodiging intakegesprek 

 Bevestiging van inschrijving  



Het nieuwe aanmelden 

Aanpak 

 Pakket onderzoek 

 Informatie bijeenkomsten bezocht 

20.000 studenten  

       26 scholen 

       18 locaties 

14.850 aanmelders 
       - 23.500 aanmeldingen 

 

Introductie binnen Mondriaan 

 Informatie bijeenkomsten Mondriaan 

• Gebruikers 

• Management   

 Aanschaf pakket Portalplus 

 Implementatie per school 

• Nu 5 scholen actief 

• Planning gereed 2 kwartaal 2017 



Het nieuwe aanmelden 

Reminder bij onvolledige 
aanmelding 

Het nieuwe aanmelden 

- Verbeteren van het gehele aanmeld- intaketraject 

-  koppeling Mondriaan website – Portalplus en een 

 volledige registratie van het aanmeld- intaketraject 

binnen Portalplus 

Resultaat 

- Eenvoudiger/ overzichtelijk invoer voor de student 

- Student wordt –automatisch- geïnformeerd over de  

 status van zowel zijn aanmeld- als het intakeproces 

- Afgebroken aanmeldingen zijn herkenbaar 

- student krijgt een reminder v.w.b. zijn afgebroken aanmelding 

-  student kan de afgebroken aanmelding alsnog afronden 

-  Meer en beter overzicht aanmeldingen voortgang/status 



Communicatie m.b.v. E-mail 

 Start aanmelding 

 



 Start aanmelding 

 

 Aanmelding afgemaakt 

- Bevestiging aanmelding 

Communicatie m.b.v. E-mail 



Communicatie m.b.v. E-mail 

 Start aanmelding 

 

 Aanmelding afgemaakt 

- Bevestiging aanmelding 

 

 Herinnering  aanmelding niet 

afgemaakt 

 

- na 3 en na 10 dagen na het   

  afbreken van de aanmelding 

  een herinnering v.w.b. niet  

  afgeronde aanmelding  

 
 
 



 Aanmeldprocedure gereed 

- bevestiging aanmelding is 

verzonden 

 

  

 

 Start Intakeprocedure 

 

 Uitnodiging AMN test 



 Aanmeldprocedure gereed 
- bevestiging aanmelding is 

verzonden 
 

  
 

 Start Intakeprocedure 

 

 Uitnodiging AMN test 

 

 Uitnodiging Intake gesprek 
 



 Aanmeldprocedure gereed 

- bevestiging aanmelding is 

verzonden 

  

 

 Start Intakeprocedure 

 

 Uitnodiging AMN test 

 

 Uitnodiging Intake gesprek 
bevestiging Intaker (outlook) 

 2 dagen voor de afspraak herinnering 

 Bij annulering automatisch e-mail  



De student kan via e-mail 

worden gevraagd om  

 

- school- en/of 

thuisopdrachten uit te 

voeren 

 

- De voorgang van deze 

opdrachten wordt op de 

persoonlijke intakepagina 

van de student bijgehouden 



Nadat de student zich heeft aangemeld krijgt hij 

- een persoonlijke intakepagina.  

 

Persoonlijke intake pagina  

- voortgang van het intaketraject 

- plannen van school- thuisopdrachten en 

- het toevoegen van vereiste bijlage 

 

 

De student nu zelf aan het roer! 



Overzicht 

   - aanmelding-  toelatingsprocedure 

 

 Overzicht aanmelding  

 

 Status van de Bijlage 

  - mogelijkheid tot downloaden 

 

 Status schoolopdrachten 

 - w.o.  AMN test 

 

 Status Thuisopdrachten 

 - Extra vragenlijst 

 - Sollicitatiebrief 

 - Opstellen van een advertentie 
 
 
 



Management informatie 

Management rapportage Portalplus bestaat uit 

- Overzicht aanmelding / opleidingen 

- overzichten v.w.b. aantallen en doorlooptijden 

aanmeldingen per status / voortgang 

 

Mondriaan heeft de keuze gemaakt voor 

- Koppeling naar de Microsoft Suite 

- met als extra ondersteuning Power BI (office365) 



Management informatie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Management informatie 

Wensen & verbeterpunten 

 

 Verbetering van het traject “Doorverwijzen” 

 Communicatie 

- Extra “handmatig” reminder niet afgeronde aanmelding 

- Bij verwijdering openstaande aanmelding bevestiging  e-mail 

 

 Beëindiging van niet volledige inschrijving door student zelf 

 Koppeling met Magister, AMN, Voroc en Intergrip  

 - magister ID in Portalplus 

 Bijlage beschikbaar in Magister 

 

Registratie Informatie momenten 

- Aanmelding / inschrijving  opendagen 

- Registratie aanwezigheid opendagen 

- wie is waar en wanneer geweest 

Registratie aanmelden / Intake 

-  aanmelding / inschrijving  opleiding 

-  registratie intake traject  

-  voortgang / status intake traject 

 Registratie van het totale traject  

 - Inschrijven voor o.a. opendagen, proef studeren 

 - Vervaardigen voucher met Barcode 

 - Aanwezigheid (wie is waar en wanneer geweest)  

 - Definitieve aanmelding  



 Registratie van het totale traject  

 - Eerste stappen zijn gemaakt 

 - Portalplus is daar druk mee bezig 

 Module Lead Management 
 

Registratie leads / events 

- Versturen van uitnodigingen / mailings 

- Bv. voor open dagen, proefstuderen 

- Registratie event 

- Registratie aanwezigheid 

- Wie is waar en wanneer geweest 

- Vervaardigen voucher met e-ticket 

- Opbouwen interesseprofiel 
 

Lead management 



Portalplus …. Live 

https://dev.mijncloudoplossingen.nl/ords/f?p=245:100:1::::P100_OPL_REFCODE,ORG_ID_HASH:25500,0FF9F5EB7CF6CCBF

