
15 tips zodat je de beste 

cursusadministratie tool kiest.

WHITEPAPER

Opleiderssoftware kiezen is soms koffiedikkijken, de bomen van het bos ontwarren en 
knopen doorhakken. Een precies karwei wat pas leuk wordt als je de demo’s achter de rug 
hebt. En ook dan blijft altijd dat kleine stukje onzekerheid aan je knagen. Bij Coachview 
hebben we al die punten op een rij gezet en gekeken hoe we je weer energie kunnen geven 
van de zoektocht zelf. Onze slimme voorbereiding helpt. Of je nu niet, of juist wel voor 

Coachview kiest.



Ha! Nog 5 minuten en dan kan jij een (nog) 

slimmere keuze maken voor jouw toekomstige 

opleidersadministratiesysteem. Om die tijd zo 

effectief mogelijk te besteden hebben we deze 

whitepaper opgedeeld in 4 categorieën.

Keuze bevestigen
Natuurlijk maak je een shortlist van aanbieders, maar 

moet je ze geloven op hun woord? Een afrader wat 

ons betreft. Met deze tips kun je de aanbieders in de 

shortlist gedegen aan de tand voelen., zodat je met 

veel vertrouwen start.

Duurzame beslissing
Hoe zorg je dat je keuze naast nu, ook in de toekomst 

de beste keuze is? De tips onder duurzaam zorgen 

dat je weet hoe je net wat verder kan kijken dan de 

mogelijkheden van vandaag. 

Zelfredzaamheid
Speelt de dienstverlener in op één van de grootste 

trends van nu: zelfredzaamheid van mensen vergroten. 

Of het nu gaat om het gebruik van de software door 

Backoffice medewerkers, of juist de aankomende 

deelnemers van opleidingen aan de voorkant. 

Specificaties
Duik in de details van de service. Met deze tips pik je ook 

processen eruit die niet meteen je corebusiness raken, 

maar wel essentieel zijn als het er wel is.

SLIMMER KIEZEN IN 5 MINUTEN
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KEUZES BEVESTIGEN
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Flexibiliteit
Software as a Service is misschien geen maatwerk, 
je wil wel flexibiliteit. Hoe kom je er nu achter of 
de dienstverlening die je op het oog hebt dat ook 
biedt? Simpel. Door kritisch te kijken naar je eigen 
processen en je moeilijkste case eruit te pikken en te 
testen. Testen kan op twee manieren: vragen om een 
demo-omgeving en kijken of je het zelf kan invoeren. 
Of de case voorleggen aan de dienstverlening en 
kijken hoe zij het weten te implementeren tijdens een 
persoonlijke demonstratie. Het lijkt misschien veel 
werk, maar als je je moeilijkste case helder hebt, gaat 
het implementeren 10x makkelijker omdat je van te 
voren al weet dat iets past. 

Gebruiksvriendelijkheid
Een opendeur waarschijnlijk, maar zoek goed uit hoe 
gebruiksvriendelijk het systeem is. Is er goed nage-

dacht over de processen? Trap niet in een vormgeef-
schil, maar kijk of het daadwerkelijk slim is opgezet. 
Een wereld van verschil. 

Uniforme workflow
Als je van tevoren weet hoe je meest optimale workflow 
eruit ziet, kun je beter kiezen. Breng de workflow voor 
je definitieve keuze daarom per stuk in kaart. Ga de hele 
klantreis af in een opleiderstraject. Snoei overbodige 
processen. Kijk ook vooruit: verwacht je minder of 
juist meer producten. Is het mogelijk op die specifieke 
productflows zo min mogelijk uitzonderingen te maken? 
Elke uitzondering betekent een apart traject in de 
software en dat vergroot je beheerkosten en kansen 
op fouten. Een voorbeeld: een grote logistieke opleider 
hanteert in Coachview 5 flows en bedient daarmee 436 
verschillende opleidingen. 

Referenties
Hoe spreken andere klanten uit jouw branche over 
het pakket. Zoek dit uit op de website, of bel naar de 
aanbieder. Als ze niet open staan voor referenties, zegt 
dat vaak al veel over de manier waarop ze werken. Als ze 
eerlijk toegeven dat ze nog geen ervaring hebben, kun je 
ze het voordeel van de twijfel geven. Referenties zorgen 
voor een stukje bevestiging. 
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DUURZAME BESLISSING

Total cost of ownership
Wat is een goede prijs voor cursusadministratie 
software? De hoeveelheid verschillende 
abonnementsvormen maken het niet makkelijker. 
Toch kun je het redelijk simpel berekenen door naar 
het total cost of ownership te kijken. Je kijkt dan 
hoeveel iets kost over een periode van bijvoorbeeld 3 
jaar. Zet maatwerk en een SaaS naast elkaar. Vergeet 
hier niet de onderhoudscontracten, trainingen en de 
helpdesk kosten. En natuurlijk het maandbedrag als je 
SaaS (Software as a Service) kiest.

Best of breed versus to-

taaloplossingen
Wil je het allerbeste product, of heb jij voldoende 
aan de basisbehoeften voor een opleidingenadmi-
nistratie? Bij die laatste kies je voor één systeem dat 
alles een beetje kan. Best of breed is gespecialiseerd 
en gericht op intensieve opleidingen organisaties. 
De verwachte groei van jouw organisatie is hier een 
belangrijke beslissingsfactor. Want verwacht je veel 
groei en ben je een professionele bedrijfsacademie 
of commerciële opleider, dan is dat alles een beetje 
te oppervlakkig. Best of Breed kies je dus als je een 
centraal punt wil voor je opleidersadministratie met 
strakke automatisering en diepgaande integraties 
met andere Best of Breed pakketten. 

Ontwikkelbeleid
Kiezen op basis van wat je opleidingentool nu kan is 
belangrijk. Kiezen op wat het straks kan net zo! De ont-
wikkelkracht van een aanbieder bepaalt mede hoelang je 
van de dienstverlening profiteert. Kijk daarom goed naar 
de ontwikkelcyclus. Hoevaak lanceren ze nieuwe ver-
sies? Moet je een jaar wachten? Of lanceren ze binnen 
elke twee maanden? Onderzoek ook of je een ontwik-

kelaarsvisie kan vinden, ook wel een roadmap genoemd. 
Hierin lees je hoe de organisatie de toekomst ziet. Sluit 
die bij jou aan, dan is het een interessante keuze. Sluit 
deze niet op jouw visie aan, kijk dan verder. Als klant van 
een ontwikkelaar ben je vaak één van velen. Zou je geld 
bijleggen om te forceren dat het toch past, dan loop je op 
de lange termijn toch stuk op het ontwikkelbeleid. Met 
een kostbaar verhuisproces als gevolg.
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DUURZAME BESLISSING

Multi- of Single-tenant
Ho. Wat zeg je? Multi-tenant betekent: meerdere 
huurders op één systeem. Single-tenant betekent: 1 
huurder, 1 systeem. Waarom is dit zo belangrijk om 
mee te nemen?  Single-Tenant zorgt vaak voor extra 
systeemkosten. Want iedere update moet bij álle 
klanten apart doorgevoerd worden. Zonde. Want dat 
kost ontwikkelkracht. Een multi-tenant aanbieder 
ontwikkelt dus sneller door. Daarnaast kan je hier ook 
sneller opzeggen. Maar hoe zit het met de veiligheid, 
hoor ik je denken? Vrijwel elk modern systeem, zoals 
Salesforce, Dropbox, Facebook en bijvoorbeeld 
Hubspot zijn multi-tenant. Partijen die de veiligheid 
hoog weten te houden.

Dataveiligheid en 

continuïteit op orde?
Opleidingen administraties bevatten gevoelige data. 
Je wilt dus zeker weten dat de ontwikkelaar goed zijn 
best doet. ISO’s als 27000:1, 9001 en de NEN:7510 
geven je een garantie dat ze volgens slimme protocol-
len werken. Naast veiligheid wil je ook continuïteit. 
Ook als de software leverancier plots onderuit gaat. 
Dit dek je af door te kijken naar de Escrow over-
eenkomst. In een Escrow staat precies omschreven 
hoelang een andere dienstverlener de service in de 
lucht houdt. Je hebt dan de tijd om een alternatief te 
zoeken en dagelijkse werkzaamheden door te laten 
gaan. Zowel een Escrow als ISO’s zeggen iets over de 
professionaliteit van de dienstverlener.
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Servicegraad
Hoeveel waar krijg je voor je maandelijkse bedrag. 
Is de helpdesk inbegrepen, of moet je het er extra 
bij aanschaffen? Is er een vorm van succes- of 
accountmanagement aanwezig die jij kan benaderen. 
Ideaal als jij continu kijkt hoe je je opleiders 
processen te optimaliseren.

Selfservice
Je klanten willen steeds meer zelf doen. Dat scheelt 
hen én jou vaak een boel tijd. Kijk daarom goed of 
je aanbieder genoeg biedt om die zelfservice te 
faciliteren. Is er een opleidingsportaal waar klanten 
zelf kunnen inschrijven en betalen? Bieden ze een API 
of Webservices zodat je het zelf kan bouwen? Dit kan 
cruciaal zijn voor je keuze.

Kennisbank, 

Trainingen, Webinars
Hoe kom je aan de benodigde kennis? Toets het door 
te kijken hoe de kennisbank ervoor staat  Probeer een 
willekeurige zoekterm in Google met de merknaam 
van de opleidingssoftware die je voor ogen hebt. 
Wil je e-learning koppelen aan het pakket. Zoek dan 
bijvoorbeeld op: ‘Moodle koppelen met Coachview’ - 
mits je ons interessant vindt - Is je resultaat op de eerste 

pagina zichtbaar? Probeer dit met meerdere simpele 
vragen als wachtwoord vergeten, of opleiding inrichten.
Kijk daarnaast of ze ook trainingen aanbieden en 
webinars houden om je kennis up-to-date te houden. 

ZELFREDZAAMHEID
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Openheid van de 
applicatie
Werken met één systeem is zelden genoeg. Want 
je gebruikt je data van deelnemers, bedrijven, 
en opleidingsgegevens oo kweleens in andere 

programma’s. Diepgaande analyses in Excel. Je 
klantenbestand doorgeven aan een online tool 
als HubsSpot, Pardot en Mailchimp. Dan moet je 
gegevens kunnen exporteren. De openheid van 
het systeem is dan onmisbaar. Vraag na wat je kunt 
exporteren en je behoudt vrijheid om met je data te 
doen wat je wilt. 

Schaalbaarheid
Grote ambities om je administratie zoveel mogelijk 
te automatiseren? Of juist om alles in één pakket 
te regelen? Let dan goed op de schaalbaarheid van 
de pakketten die je doorneemt. Gebruiken alle 
gebruikers alle mogelijkheden in een systeem, dan 
is een standaardtarief vaak het slimst. Verdeel je de 
taken onder je gebruikers, dan heb je vaak maar een 
paar gedeelten van het systeem nodig. Een module 
georiënteerd systeem is hier voordeliger. 

Wat heb je echt nodig? Luxe vs. Doorslaggevend
Je kent het misschien wel van het kiezen van een 
gadget. Je had alleen een ‘simpele tablet’ nodig. 
Met een prima scherm en een degelijke accuduur. 
Hoe meer je vergeleek, hoe meer functies je ook 
van anderen interessant vond en zelfs je eisenlijst 
haalde. Je wilde ook dat SD slot, extra geheugen, dat 
super scherm. De enige aanbieder die het allemaal 
biedt, kost een godsvermogen. Terwijl je startvraag 
minder veeleisend was en je stiekem ook niet meer 
nodig hebt. Herkenbaar? Kijk dan goed of een functie 
luxe (relatief weinig oplevert), of doorslaggevend is 
(zonder draait je organisatie niet)

Heb je echt cursus-
administratie nodig?
Vaak kun je in een digitale leeromgeving de basale zaken 
goed regelen. Verwacht je groei, of heb je een hoge 
omloop, dan schieten die systemen weer tekort. Kijk 
dus goed naar je ambitie: wil je het groots aanpakken 
en klaar zijn voor groei, of verwacht je eenzelfde 
stroom aan opleidingen en is een cursusadministratie 
systeem ook te regelen in de learning omgeving zelf. Op 
Moodlefacts noemde ze het al “zoek je de L of de M van 
Learning Management Systeem”

Een goede graadmeter rondom digital learning: 
Wil je een mooie e-learning, of MOOC de organisatie in? 
Kies passende e-learning of MOOC software, bespaar 
de tijd en energie voor opleiderssoftware.

Wil je structureel opleiden en hieromheen de processen 
managen? Neem er ook opleidersadministratie software 
als Coachview bij.

SPECIFICATIES
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Gun jezelf vrijheid in hoe je opleidt

Laat ons weten wat je van deze whitepaper vindt
We hebben onze kennis met liefde en zorg samengesteld. Als het niet (genoeg) helpt, dan 
moet het beter. Vertel ons wat je mist, of juist wat je goed vindt. Jouw feedback zorgt dat jij en 
andere opleiders straks beter hun tools kunnen kiezen. En zo met meer vrijheid opleiden. 

Vragen? Stellen.
Met ruim 130 klanten zijn veel vragen beantwoord rondom cursusadministratie. Dus vraag 
maar raak. Weten we het antwoord niet? Leuk! Zoeken we ernaar. Bel onze helpdesk via
088 44 88 555 of mail helpdesk@coachview.net 

Benieuwd of Coachview bij jouw 
opleiderswensen past? Vraag een 
vrijblijvende demo. Past het niet? 
Even goede vrienden.


