
  
 

Training: Werving in één dag 

Leer in één dag hoe je met de module Werving een event kunt inrichten 
Tijdens het instroomproces vinden er wervende activiteiten plaats om potentiële studenten, 
hun vooropleidingen en hun interesses tijdig in beeld te krijgen. Met de module ‘Werving’ 
ontstaat, in combinatie met ‘Aanmelden’ en ‘Intake’, een geïntegreerd beeld van alle 
activiteiten van de aspirant student tijdens het instroomproces (oftewel de volledige student 
journey). De module Werving ondersteunt bij het registreren van aspirant-studenten voor 
events, zoals open dagen en meeloopdagen. Er kan een e-ticket met QR code worden 
verstuurd zodat op het event de aanwezigheid kan worden geregistreerd. Er kunnen 
gepersonaliseerde mailings worden verstuurd en via een dashboard kan de effectiviteit van 
events worden gemeten. Tijdens deze eendaagse training maak je aan de hand van een 
klantcase je eigen wervende event. 
 

Wat levert deze training jou op? 
• Je krijgt hands-on informatie en handvatten over het werken met PortalPlus. 

• Je krijgt diepgaande kennis over de module Werving. 

• Je krijgt vaardigheden om voor jouw organisatie wervende events in te richten. 

• Je krijgt inzicht in de nieuwste features binnen de module Werving. 

 

Hoe ziet het programma eruit? 
• Introductie in PortalPlus en de module Werving 

• Stapsgewijze definitie van het event via een klantcase 

• Bij de uitwerking van de klantcase komen de volgende zaken aan de orde: 
o Het inrichten van het registratieformulier  
o Het afhankelijk maken van velden binnen registratieformulieren  
o Het inladen van sessies via een Excel template 
o Het meesturen van een e-ticket 
o Aanwezigheidsregistratie via de QR code App 
o Het opzetten van communicatie en mailings met flexibele condities + URL-tracking  
o De integratie met de modules Aanmelden en Intake. 
o Managementinformatie en rapportages 

 

Praktische zaken 
• De training is bij ons fysiek op locatie in Rotterdam 

• Je moet een eigen laptop meenemen 

• De lunch is inbegrepen 

• Er is geen voorkennis noodzakelijk 
 

Interesse? 
Wil jij ook graag leren hoe je wervende events kunnen inrichten in PortalPlus? 
Kijk op www.portalplus.nl/events voor meer informatie over de data en kosten. 
 
Wij zien jouw inschrijving graag tegemoet! 
 
Met vriendelijke groet, 
PortalPlus - Team Customer Succes 

http://www.portalplus.nl/events

