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LEUK OM TE WETEN
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VOORDELEN EIGEN APP
• Direct inschrijven;
• Bereik gebruikers direct;
• Creëer binding.

WAT VIND JE IN DE OPEN DAG APP?
• Protocollen, documenten en formulieren;
• Creëer interactie met een speurtocht;
• Praktische informatie en activiteitenagenda;
• Deel ervaringen met leerlingvlogs;
• En nog veel meer.

TOP 100
KVK MEEST INNOVATIEVE 
BEDRIJVEN

Voor de zelf ontworpen technologie van 
onze Communicatie Cockpit.

OVER DE OPEN DAG 
APP
Met de Open dag App kan iedere 
middelbare school  over een eigen 
mobiele app voor iPhone en/of Android 
beschikken. Je eigen app heeft een 
op maat gemaakt icoon, is volledig 
herkenbaar door het logo en eigen 
huisstijl en gemakkelijk te downloaden 
in de Appstores. Wij houden onze apps 
zo simpel en relevant mogelijk. Dit zie 
je terug in ons eenvoudige Content 
Management Systeem. Hiermee kan je 
gemakkelijk je eigen app beheren en 
publiceren. Zo kun je bijvoorbeeld met 
één druk op de knop aangeven waar je de 
content wilt plaatsen. Zijn berichten alleen 
voor de app of wil je het ook meteen op 
social media plaatsen? Het is allemaal 
mogelijk!

PUSHBERICHTEN

Stuur eenvoudig pushberichten naar alle 
gebruiker. De leerling of ouder ontvangt een kort 
bericht op het scherm van de telefoon, zelfs als 
deze de app niet open heeft staan.

• Bereik gebruikers van de app direct;
• Mogelijkheid tot inplannen van berichten.  

ACTIVITEITEN AGENDA

Toon per opleidingsniveau de activiteiten die 
tijdens, voor of na de open dag plaatsvinden. De 
activiteiten worden overzichtelijk met titel, foto, 
locatie en tijdstip weergeven in de agenda.

• Filter activiteiten op opleidingsniveau;
• Overzichtelijk met titel, foto, locatie en tijdstip;
• Bezoekers koppelen activiteiten aan hun 

agenda.

PRIKBORD

Houd je gebruikers op een moderne en 
interactieve manier op de hoogte via het 
prikbord, ook wel look a like Instagram genoemd.

• Verzamel likes en sta reacties toe;
• Deel tekst, foto’s en video’s.



MEDEWERKERS

• Stel docenten voor en maak de app nog persoonlijker;
• Neem direct contact op met de betreffende docent. 

NIEUWS

• Houd ouders en toekomstige leerlingen voor, tijdens 
én na de open dag op de hoogte;

• Versturen van brieven en e-mails is verleden tijd;
• Voeg video’s toe voor extra beleving.

INSCHRIJFFORMULIEREN

• Voeg formulieren toe die direct in de app worden 
afgehandeld;

• Eenvoudig inschrijven voor activiteiten.

JAARKALENDER

• Direct te koppelen aan de telefoonagenda;
• Voeg per gebeurtenis een foto en uitleg toe; 
• Direct aanmelden via de app.

LOOK & FEEL

• Stel de app samen op basis van jouw logo en huisstijl;
• Uitstraling die past bij jouw school;
• Keuze uit vele functionaliteiten.

SOCIAL MEDIA

• Koppeling met Facebook & Twitter.

FOTOALBUMS

• Maak eenvoudig fotoalbums aan;
• Deel voor, tijdens en na de open dag foto’s;
• Extra beleving.

ONS ONDERWIJS

• Laat zien waar je school voor staat;
• Toon de verschillende onderwijstypen;
• Voeg foto’s en video’s toe.

VIDEO’S

• Upload direct van de telefoon of van YouTube.
• Deel voor, tijdens en na de open dag impressie 

filmpjes.

PLATTEGROND

• Laat zien waar welke activiteiten plaatsvinden;
• Altijd bij de hand;
• Voeg per locatie een plattegrond toe.

PDF ONDERSTEUNING

• Eenvoudig toe te voegen aan de app;
• Deel kennisdocumenten;
• Archiveer oude nieuwsberichten in de app.

PRAKTISCHE INFORMATIE

• Deel praktische informatie;
• Verminder het aantal vragen;
• Laat zien wat er voor jouw school belangrijk is.



LEERLING VLOG
Vloggen is momenteel populairder dan 
ooit! Laat zien hoe leuk jouw school is en  
enthousiasmeer toekomstige leerlingen met 
vlogs, gemaakt door huidige leerlingen! Op 
deze manier spreek je de jonge doelgroep 
aan en krijgen zij direct een beeld van wat er 
binnen de school gebeurt. 

De vlogs upload je via YouTube en plaats 
je eenvoudig in de app. Door verschillende 
onderwerpen via een vlog uit te lichten deel 
je eenvoudig en op een moderne manier 
informatie!

• Enthousiasmeer toekomstige leerlingen;
• Populaire manier van informatie delen.

LOCATIES
Veel scholen bieden onderwijs aan op 
verschillende locaties. Leerlingen en ouders 
selecteren direct na het downloaden van 
jouw app de locatie van de opleiding waarin 
zij geïnteresseerd zijn. Zo bereik je met één 
app alle gebruikers per vestiging. 

Je kunt nu per locatie specifieke agenda’s, 
foto’s en nieuws delen. Ook kan je vestiging-
specifieke pushberichten naar leerlingen 
en ouders versturen. Zo ontvangen zij altijd 
berichten die voor hen relevant zijn.

• Ideaal voor scholen met meerdere locaties;
• Bied vestiging-specifieke informatie aan.

SPEURTOCHT

Met de nieuwe speurtocht functionaliteit 
creëer je interactie door potentiële leerlingen 
en hun ouders op een spelende wijze kennis 
te laten maken met jouw school. Van vakken 
tot docenten en van het gebouw tot de sfeer, 
ze ontdekken het met een door jullie zelf 
samengestelde speurtocht door het hele 
gebouw. De speurtocht functionaliteit maakt de 
open dag van jouw school onvergetelijk!

• Informeren op een speelse wijze;
• Zelf samen te stellen via QR-codes;
• Bouw een database op.



GEKOPPELDE 
OPEN DAG 
WEBSITE
Het is mogelijk om ook een eigen Open dag 
Website aan jouw app te koppelen. Binnen onze 
oplossing kunnen wij snel een gekoppelde website 
opleveren die zich speciaal richt op alles rondom 
de werving van nieuwe leerlingen.

Deze website is volledig gekoppeld aan je app, 
gebruikt dezelfde content, maar kan naar wens ook 
andere of extra onderdelen bevatten. Deze website 
kan, indien nodig, ook gekoppeld worden aan 
jouw schoolwebsite. Doordat alles in één Content 
Management Systeem zit, hoef je alle informatie 
maar één keer in te voeren en bespaar je direct tijd 
bij het opzetten en onderhouden hiervan!

EENVOUDIG IN GEBRUIK
Werken met een website van ons is zeer eenvoudig 
door het Content Management Systeem. Hiermee 
kan je gemakkelijk de website van jouw school zelf 
beheren. Het toevoegen van relevante content 
voor de ouders en leerlingen is eenvoudig. Met 
slechts één druk op de knop plaats je informatie 
zowel op de website, social media als in de app!

VOORDELEN

• 100 % responsive;
• AVG proof;
• SEO geoptimaliseerd.

COMMUNICATIE 
COCKPIT
Snel even wat wijzigen op je website of 
een bericht plaatsen in de app gaat snel én 
eenvoudig met de Communicatie Cockpit. 
Voorkom fouten en dubbel werk en bedien 
alles met slechts één handeling.

De Communicatie Cockpit is ons Content 
Management Systeem (CMS) dat bij iedere 
oplossing gratis wordt meegeleverd. Verspil 
geen tijd meer aan het bijhouden van allerlei 
verschillende communicatiekanalen en plaats 
nieuwsberichten op al jouw kanalen met 
slechts één simpele handeling.

VOORDELEN

• Geen dubbel werk en fouten;
• Snel en eenvoudig;
• Publiceren op al jouw kanalen met één handeling.
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Tablet app

E-mail
Narrowcasting

Twitter Pushbericht

Android en iPhone app

Facebook

Website



PRIJZEN

*Alle prijzen zijn exclusief BTW



Veemarktkade 8 - 5333
5222 AE ‘S-Hertogenbosch
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073 820 0231

Kijk voor meer informatie ook op 
www.opendagapp.nl


