
The Student 
Journey

De weg naar een 
360-graden blik op 

(potentiële) studenten



Even voorstellen

Opgericht 2014

Primaire focus op Onderwijs

Gespecialiseerd in ‘Student Recruitment’ en ‘Alumni’

Salesforce implementatiepartner voor het onderwijs 

Klanttevredenheid 9.0

www.cobracrm.nl

9 locaties

11-12k studenten

180+ opleidingen

900+ medewerkers



2014-2015…

De uitdaging



De uitdaging

2014-2015:

• Terugloop in studentenaantallen

• Verlies marktaandeel aan concurrenten in ‘eigen’ verzorgingsgebied

• Prognose demografische krimp: -7% in 2023

Verbeterpunten

✓ Minder ‘datasilo’s’

✓ Beter zicht op opbrengsten wervingskanalen

✓ Duidelijkheid over conversie-ratio

✓ Inzet nieuwe marketingkanalen

✓ Aanboren nieuwe doelgroepen (BBL, contractonderwijs)



Framework



“The Student Journey”

Student | Werving Student | Studiesucces Student | AlumniFase

Doel?



“The Student Journey”
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Visie



Door (relevante) informatie te onttrekken tijdens interactiemomenten

en deze informatie vervolgens centraal in een CRM op te slaan, 

ontstaat een integraal en 360-graden klantbeeld.

Met behulp van deze informatie, krijgen we bruikbare inzichten in hoe

en wanneer potentiële studenten beginnen met hun oriëntatie en welke 

communicatiekanalen het meest gebruikt en meest effectief zijn.

Hierdoor kunnen we beter bepalen welke communicatie-kanalen we 

op specifieke momenten moeten inzetten.

“



Welke interactiemomenten hebben we eigenlijk?

Hoe kunnen we er voor zorgen dat we hierbij klantinformatie kunnen ophalen?

Welke informatie hebben we dan precies nodig?

Hoe schrijven we deze informatie op een centrale plek weg?

Hoe gebruiken we deze informatie in het voordeel van zowel prospects als Aventus zelf?

En…hoe ziet dit alles er dan uit?
?
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Lering trekken uit enquête 
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WHY ?

Meten conversie wervingscampagnes
“Leuk zo’n meeloopdag en info-avond.. maar 

krijgen we daar wel studenten van?”

Gegevens student & verwerken contact-

moment in één overzicht

“We zien belangrijke student-informatie nu in 

dezelfde omgeving waarin we klantvragen 

afhandelen, waardoor we hiervoor niet apart ons 

SiS hoeven te raadplegen.”

Studentcommunicatie mogelijk vanuit CRM

“Nu de (basis) contactgegevens van studenten 

in ons CRM staan, kunnen we de kracht van ons 

CRM gebruiken voor communicatie met 

studenten”.



Aanmeldstatus 

EduArte

Wervings-

campagnes

Klantcontact 

door

Studenten-

services

Aanmelding

Koppeling

SiS

Wervings-

campagnes



Klantcontact 

door

Studenten-

services



Klantcontact 

door

Studenten-

services

Vraag/

klacht 

Mijn 

Aventus

Klacht 

klacht-

formulier

Vraag/

klacht 

Balie

Whatsapp

Vraag 

contact-

formulier

Vraag/ 

klacht 

Telefonie

Vraag/

klacht 

E-mail

Vraag 

Chatbot



aventus.nl/contact

Contact-

formulier



Contact-

kaart



Case(s)

Contact-

kaart



Aanmelding(en)

Contact-

kaart



Campagne(s)

Contact-

kaart



Enquêtes(s)

Contact-

kaart



Inzicht in 

(type) vragen, 

kanaalkeuze etc.
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Aanmelding



Toegang tot MijnAventus

Sla je je aanmelding tussentijds op? 

Rond je je aanmelding af?

> Dan krijg je toegang tot MijnAventus





Zicht op aanmeldingen “We zijn nu in staat om het aanmeldproces te 

meten en te zien of (en waar) mensen vastlopen

MijnAventus als contactkanaal

Zodra (aspirant) studenten toegang hebben tot 

MijnAventus, kunnen ze met de ‘Stel een vraag’-

button heel eenvoudig allerhande vragen stellen 

zonder opnieuw gegevens op te geven

Grip op aanmeldingen

Aspirant studenten die vastlopen in hun 

aanmeldproces worden ondersteund m.b.v. 

chatfunctionaliteit en reminder-mails die na 24 

uur en 7 dagen worden verstuurd.

Aanmeldmodule = responsive In lijn met wat onze doelgroep verwacht, is het 

aanmeldformulier op alle devices klantvriendelijk 

en makkelijk te gebruiken.

WHY ?



Wat gebeurt 
dit jaar nog 
meer?



Marketing automation

Geautomatiseerd (rule-based) versturen van e-mails

Mogelijkheid tot ‘a-b testen’



Marketing automation

Geautomatiseerd (rule-based) versturen van e-mails

Mogelijkheid tot ‘a-b testen’

Magazine aanvraag

Uitnodiging Open 
Dag

Uitnodiging 
meeloopdag

1 april: 
meld je 

aan!

“Grove” oriëntatie

“Fijne” oriëntatie



Vooruit 
kijkend…



Ontwikkelingen korte- en lange termijn

• Interacties via social media ontsluiten in CRM

• Verkennen mogelijkheden AI voor VSV 

reductie en verbeteren studiesucces
• Integratie whatsapp- en chat gesprekken in CRM

• Werken aan engagement journey in periode 

‘aanmelding tot eerste schooldag’



Weer weten of vragen?

Vincent Revenboer

Vrevenboer@cobracrm.nl

M: 06-37 44 34 81

Bjorn Letink

Bletink@aventus.nl

M: 06- 12 69 19 83

mailto:Vrevenboer@cobracrm.nl
mailto:Bletink@aventus.nl



