
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoveel schermen, zoveel wensen. Neem je een portaal, bouw je het inschrijfgedeelte zelf, 

of combineer je het? Als je Coachview wil inzetten als commercieel opleider krijg je te 

maken met een paar cruciale beslissingen op het gebied van je website. Elk met voor- en 

nadelen en andere kosten. Dit document geeft inzicht in wat het beste bij jouw past. 

Het beste uit Coachview,  
je website en het portaal 
 versie 2018 
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Diverse opties  
 

Optie 1: Alles op de eigen website 
In optie 1 haal je gegevens van opleidingsproduct tot planning uit de webservices van 

Coachview. Je plaatst het naar eigen inzicht en vorm op je zelf gehoste website.  

 

 

Optie 2: Productinfo op eigen website, 

inschrijven via portaal 
Je plaats de statische informatie van je opleidingsproduct zelf op je website. De dynamiek 

laat je over aan het portaal. Op het portaal zien bezoekers zo de planning en starten ze het 

inschrijfproces.  Daarnaast bied je hier zelfservice.  

 

 

Optie 3: Productinfo op eigen website,  

planning in iframe, inschrijven via portaal 
In deze optie toon je opleidingsinformatie via webservices op je eigen gehoste website. 

Toon je de planning via een iframe, en laat je het inschrijven via ons opleidingsportaal 

lopen. Het geeft je veel flexibiliteit, zonder grote investeringen. 

 

 

 

    

FLOW 
ALLES OP 

EIGEN  

WEBSITE 

PRODUCT INFO 

EIGEN WEBSITE 

INSCHRIJVEN PORTAAL 

EIGEN WEBSITE + PLANNING 

VIA IFRAME + INSCHRIJVEN 

PORTAAL 

Producten 

aanbod 
Eigen website Eigen website Eigen website 

Planning bekijken Eigen website Portaal 
 

Portaal (iframe) 

Inschrijven Eigen website Portaal Portaal 

Betalen Eigen website Portaal Portaal 

 
*  
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VOORDELEN 
ALLES OP 

EIGEN  

WEBSITE 

PRODUCT INFO 

EIGEN WEBSITE 

INSCHRIJVEN PORTAAL 

EIGEN WEBSITE + PLANNING 

VIA IFRAME + INSCHRIJVEN 

PORTAAL 

Flexibel. Plaats data 

naar eigen inzicht. 
X   

Beste conversie 

optimalisatie 
X   

Gevoel geïntegreerde 

website 
X  X* 

Factuur automatisch 

versturen 
 X X 

Realtime 

opleidingsdata 
 X X 

Optie: Inloggen klant in 

persoonlijke omgeving 
 X X 

Faciliteiten Portaal 

SSO, E-learning etc 
 X X 

* totdat ze op de inschrijfknop klikken. Dan switchen ze naar portaal. 

 
  

NADELEN 
ALLES OP 

EIGEN  

WEBSITE 

PRODUCT INFO 

EIGEN WEBSITE 

INSCHRIJVEN PORTAAL 

EIGEN WEBSITE + PLANNING 

VIA IFRAME + INSCHRIJVEN 

PORTAAL 

Vaak  

duurste oplossing 
X   

Kennis + onderhoud 

webservices bouwer 
X   

Klant verlaat ‘eigen’ 

website bij inschrijven 
 X X 

Verlaten ‘eigen’ 

website opleidingen 

planning 
 X  

Complex / tijdrovend X  - 

Webservices 

implementeren  
X   

Integratie  

Opleidingen planning 

via iframe  
  X 

- Je kunt het in deze vorm zo ingewikkeld maken als je zelf wil. 

 

    

KOSTEN 
ALLES OP 

EIGEN  

WEBSITE 

PRODUCT INFO 

EIGEN WEBSITE 

INSCHRIJVEN PORTAAL 

EIGEN WEBSITE + PLANNING 

VIA IFRAME + INSCHRIJVEN 

PORTAAL 

Eenmalige kosten 

websitebouwer 

Indicatie: € 1.500,- 

tot € 3.000,- 
  

Totaal per maand 

Coachview 
50 100* 100* 

Eenmalige kosten 

Coachview 
800 1.600* 1.600* 

 

* als je kiest voor een basis opleidingsportaal (producten, planning en inschrijven). 
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Toelichting begrippen 
 

Beste conversie optimalisatie 
Jij verbetert continu je website om meer klanten binnen te halen. Van een ander kleurtje, 

plaatje of een andere boodschap op de knop. Het kan je niet ver genoeg gaan. Je bent 

ervan afhankelijk om je groei te optimaliseren in omzet op basis van analytics. Klinkt dat 

bekend in de ogen? Dan hoeven we je niets uit te leggen. Staat dit met stip op 1 in je 

verlanglijst? Leg deze lijst aan de kant en ga voor alles op je eigen website. Je zult anders 

merken dat je te weinig zelf kunt testen en uitproberen in het portaal, ten opzichte van 

jouw website. Alles zelf beheren kost vaak wat meer, maar compenseer je waarschijnlijk 

met de winst uit je optimalisaties op detailniveau. 

 

 

Verschillende opleidingsportalen 
Coachview kent verschillende opleidingsportalen die elk ook andere kosten kennen. 

Hieronder leggen we uit waarom en wat in elk opleidingsportaal is inbegrepen.  

 

Inschrijfportaal 

Het makkelijkst is waarschijnlijk het inschrijfportaal. Puur gericht op het laten inschrijven 

van studenten. Met dit portaal toon je je aanbod en kunnen mensen hierop inschrijven én 

betalen. Dit portaal maak je helemaal op in je eigen huisstijl. Samengevat:  

 

• Inschrijven deelnemers op een opleiding 

• Vanuit portaal betaling via payment provider starten en factuur verzenden 

• In te stellen volgens eigen huisstijl 

 

 

Inlogportaal 

Het inlogportaal geeft je studenten, naast de mogelijkheid om in te loggen, een berg 

selfservice. Jij kan dus met de voeten op tafel achteroverleunen. Naast alle functies van 

het inschrijfportaal kan je met het inlogportaal ook nog dit: 

• Inschrijven op een opleiding, zonder uitgebreid formulier 

• Deelnemers laten zien waar ze zijn ingeschreven 

• Een persoonlijk aanbod bieden samen met de module competentiemanagement 

• Saldo’s toekennen aan deelnemers, die ze zelf kunnen inzetten 

• Resultaten inzichtelijk maken 

• Behaalde certificaten als download aanbieden 

• Koppelen met e-learning via Single Sign On (SSO) 

 

Bekijk voor een uitgebreide functieomschrijving onze functiesheet. 
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Webservices 
Dansen er vraagtekens bij het woord webservices? Misschien komt API je dan bekender 

voor? Hoe dan ook, via webservices wissel je informatie uit met andere websites zonder 

dat deze websites op hetzelfde webadres staan. Webbouwers gebruiken webservices om 

de informatie uit Coachview te halen, zoals opleidingen, prijzen en het aantal ingeschreven 

deelnemers. Ook is het belangrijk om de inschrijvingen van de deelnemers in de juiste 

opleiding te plaatsen. De webbouwer ontvangt van ons steeds een bepaalde set aan data. 

Hierdoor kan je de klantreis helemaal vormgeven naar jouw smaak en creativiteit.  Ook 

kan de webbouwer logica inbouwen die anders alleen in het bronprogramma zit.  

Let op: check bij je websitebouwer of deze voldoende kennis en ervaring heeft met het 

inbouwen van webservices! 

 

 

Publicatie 
In de omschrijving kom je Publicatie tegen. Die heb je met de Webservices nodig om de 

opleidingen die wil publiceren, zichtbaar te krijgen op je eigen website. De kosten voor de 

hosting en het verwerken van de aanvragen bedragen 25 euro per maand en eenmalig 

400 euro. 

 

 

Webaanvraag 
Inschrijven vanuit je eigen website wil je natuurlijk doen zonder data over te kloppen. Met 

de module Webaanvraag kan je je inschrijving direct in een opleiding schieten. Je hoeft 

dan alleen nog de gegevens te verifiëren, of matchet ze eenvoudig aan bestaande klanten. 

Klik en klaar. Fouten bespaard. Kost je slechts 25 euro per maand en eenmalig 400 euro. 

 

 

Ontwerp en begeleiding 
Onze service is ingericht om complexe processen te bedienen. Je bent een knappe kop als 

je jouw processen direct in onze software weet te plaatsen. Vandaar dat je ziet dat we bij 

de modules Publicatie en Webaanvraag 400 euro eenmalige kosten rekenen. Daarmee 

koop je consultancy en krijg je zekerheid dat je aansluiting slaagt. 

 

Geïntegreerde website 
Je kent het wel: je zit op een website en ineens verandert de vormgeving drastisch. Ah. 

Het logo van het bedrijf staat ook hier. Het zit wel goed. Dat is het gevoel dat je klanten 

onbewust ervaren als ze switchen van jouw website naar het opleidingsportaal in jouw 

huisstijl. Investeer jij liever in een uitgekiende en eenduidige website, dan wil je een 

geïntegreerde website. Is dat voor jou minder belangrijk, dan wegen de kosten van 

maatwerk niet op tegen een innovatief opleidingsportaal. 
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Iframes met data vanuit het Coachview portaal 
Soms wil je graag de mogelijkheden van het portaal combineren met een eigen website. In 

bijzondere gevallen laadt men dan data van het opleidingsportaal, via een iframe in de 

eigen website. Voor je hier voor kiest, vinden we het belangrijk dat je de nadelen begrijpt. 

 

1. Data die je met het iframe ophaalt, kan niet gecached worden op je eigen website. 

Ofwel: de browser kan de data niet tussentijds opslaan. Elke keer dat de pagina 

laadt, wordt informatie opnieuw opgehaald. Ook als er niks verandert! Het maakt 

je website onnodig langzaam, zeker als je varianten van opleidingen gebruikt.  

2. Data in een iframe is altijd in de opmaak van het opleidingsportaal. Je moet op 

meerdere plekken de stijlen afstemmen, en het is lastig responsive in te zetten. 

3. Zowel de klant als Coachview moet aparte code maken. Aangezien elke klant een 

eigen code kan hebben, is het voor ons heel moeilijk te onderhouden. Hierdoor 

levert deze optie soms ook extra kosten op.  
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