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Canon Professional Services  |  Goede service is onze specialiteit

Het juiste talent voor uw  
opleiding 

Canon Student Admission

Canon Student Admission biedt controle en 
snelheid door automatisering van:
• dossiervorming per aanmelding;
• berichtgeving aan de student betreffende  
 vereiste documenten;
• tijdige herinnering bij incompleet dossier;
• verstrekking complete dossiers aan  
 beoordeelaars;
• directe melding van uitslag aan de student;
• rapportage.

Tijdig en accuraat

Om elke aanmelding te kunnen beoordelen, 
zijn complete dossiers vereist. Hoe krijgt u de 
informatie van duizenden aanmeldingen zo 
snel mogelijk inzichtelijk en compleet? Hoe 
garandeert u dat uw beoordelingscommissie 
tijdig alle dossiers beoordeeld heeft en dat 
elke inschrijver over de uitslag geïnformeerd 
is? En hoe overlegt u deze informatie bij 
interne audits? Canon Student Admission 
maakt het mogelijk. Met minder moeite en 
meer kwaliteit. 

Inzicht en controle

Uw organisatie heeft continu inzicht in de 
kwaliteit van de dossiers en de werk-
belasting van de beoordelingscommissies. 
Stagnaties in het proces door 
opeenhoping of het uitblijven van acties 
kunt u tijdig signaleren om vervolgens 
gericht maatregelen te treffen.

Voordelen Canon Student  
Admission

• Hoge verwerkingscapaciteit met veel   
 minder moeite
• Automatische aansturing beoordelaars
• Geen beroep van studenten gebaseerd  
 op procedurefouten
• Een kwantitatief én kwalitatief optimale  
  instroom

Sinds de introductie van de wet Ruim baan voor talent mogen numerus-fixusopleidingen voor de 
beschikbare studieplaatsen selecteren aan de poort. Canon heeft een oplossing ontwikkeld die 
hoger beroepsopleidingen en universiteiten helpt om tijdig én accuraat alle aanmeldingen af te 
handelen. Voor uw positie als vooraanstaande opleiding is het essentieel dat u snel en zorgvuldig 
de meest geschikte studenten kunt selecteren en alle inschrijvers snel uitslag kunt geven 
betreffende de toelating tot uw opleiding. Zo vindt en bindt u het juiste talent voor optimaal 
studiesucces.



Efficiënt dossierbeheer

Canon Student Admission is een digitaal 
systeem, ingericht voor dossiervorming en 
beoordeling van studentaanmeldingen. 
De aspirant-studenten worden automatisch 
geïnformeerd over aan te leveren 
documenten, zoals cijferlijsten, diploma’s, 
cv’s en motivatiebrieven, en het tijdspad dat 
daarvoor geldt. Zij zijn zelf verantwoordelijk 
voor het op tijd aanleveren van de 
documentatie. Alle handelingen worden in 
het systeem opgeslagen zodat voortdurende 
monitoring van het aantal openstaande 
aanvragen en de te verwachten werkdruk 
mogelijk. Dit maakt dat u zowel sneller als 
professioneler kunt acteren.

Directe koppeling met StudieLink

Indien een student zich op StudieLink 
inschrijft, wordt zijn aanmelding 
automatisch doorgestuurd naar de 
Canon Student Admission applicatie op 
het onderwijsbureau. Een dossier wordt 
automatisch aangemaakt en de student 
krijgt een e-mail over de aan te leveren 
documenten. 

“ Door optimalisatie van het aanmeldproces zijn wij in staat de meest 
getalenteerde studenten bij ons te laten studeren."

Digitaal beheersysteem met automatische processtappen 

Automatische reminder 
Canon Student Admission houdt het tijdspad 
bij en stuurt inschrijvers met een incompleet 
dossier op het gewenste tijdstip een 
reminder per e-mail. Voor aspirant-
studenten een service die hen helpt om tijdig 
beoordeeld te worden en voor de opleiding 
een waarborg om geen getalenteerde 
studenten te missen.

Aansturing beoordelingscommissie

Zodra een dossier compleet is, stuurt 
Canon Student Admission deze naar de 
beoordelaars. Iedere beoordelaar krijgt zijn 
eigen informatie en weet waarop hij of zij 
moet beoordelen. De beoordeling wordt in 
het dossier geregistreerd.

Automatische melding van de uitslag

Zodra alle beoordelaars hun taak hebben 
uitgevoerd, worden alle studenten via 
Studielink automatisch geïnformeerd over de 
uitslag van de selectie. 

Verbeter het beheer 
en verlaag de 
administratieve 
lasten van 
studentaanmeldingen
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2. Dossier student aanmaken

7. Uitslag doorgeven via studielink

3. Documenten aanvragen 5. Dossier aanbieden

4. Documenten uploaden 6. Uitslag beoordeling

Student

Studielink

Beoordelingscommissie



Ruim baan voor talent met 
Canon Student Admission.

Meer weten over Canon Student Admission? Neem contact op 
met uw Canon contactpersoon of kijk op canon.nl

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2 
5216 TV 
‘s-Hertogenbosch

Tel: 073 6 815 815 
E-mail: info@canon.nl

canon.nl
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