
Wilt u meedoen met het platform voor aanbieders van 
opleidingen zonder dat er een marge betaald moet worden per 
opleiding? En wilt u zorgen dat uw open kalenderaanbod op 
internet goed zichtbaar is voor cursisten? Word friend bij 
opleidersdirect.nl en wij zorgen dat uw open kalenderaanbod 
geautomatiseerd wordt gevuld en incompany trainingen 
worden aangevraagd. 
Wij vWij vragen geen percentage van uw verkoop.

WAAROM OPLEIDERSDIRECT.NL?

MEEDOEN MET OPLEIDERSDIRECT.NL?

DE VOORDELEN

voor opleiders en lerende organisaties

Opleidersdirect.nl is dé plek voor opleiders om hun 
opleidingsaanbod te publiceren en aan te bieden aan 
potentiële cursisten van organisaties die naar opleidingen of 
content zoeken.  Voor haar opleiders-friends is deze 
mogelijkheid al beschikbaar in de LMS Academy voor 
Academy-eindklanten.

OpleidersdiOpleidersdirect.nl is opgezet door PlusPort BV met als doel 
haar opleidingspartners de mogelijkheid te geven om het open 
kalenderaanbod geautomatiseerd te publiceren en ervoor te 
zorgen dat er meer incompany trainingen worden aangevraagd 
en geboekt. 

Boekingen blijven niet op OpleidersDirect, maar worden 
geautomatiseerd doorgestuurd naar de betreffende opleider. 
OpleidersDiOpleidersDirect is geen vergelijkingswebsite maar een plek 
voor opleiders, cursisten en eindklanten.

Gratis exposure op internet

Een profiel op opleidersdirect.nl

Geautomatiseerde kalenders direct boekbaar: 
niets meer overtypen vanuit de e-mail

Aanmeldingen komen gelijk in uw 
opleidingsadministratie terecht

Cursisten krijgen geautomatiseerd een 
notificatie en een Ical voor in de agenda

U doet rechtstreeks zaken, u stuurt zelf 
de factuur

Opleiders friends zichtbaar bij ruim 
400 actieve LMS academies van PlusPort 
& 500.000 cursisten

U bent zelf in charge naar de klant

Incompany aanvragen worden direct
toegezonden



WIE IS OPLEIDERSDIRECT?

Opleidersdirect.nl is een initiatief van PlusPort die haar opleidingspartners de kans wil geven 

verder op internet opleidingen aan te bieden, zonder verdere tussenkomst van opleidersdirect.nl. 

PlusPort heeft sinds 2004 bewezen dit zeer succesvol te doen door actief met verschillende 

opleidingenwebsites geautomatiseerd samen te werken met opleiders. Dit heeft geresulteerd in 

websites waar bijna 20.000 cursisten per jaar boeken. 

DoorDoor de inzet van opleidersdirect.nl willen wij dit verder uitbreiden en onze LMS 

academysoftware inzetten inclusief inschrijfmodules. Hierdoor is er geen handmatig werk 

nodig, terwijl zowel de cursist, de organisatie en opleider automatische notificaties ontvangen. 

Alle gegevens staan gelijk geregistreerd in de academy software: dus foutloos en geen 

administratieve handelingen meer, dus geen kosten.

  

BeideBeide partijen zijn verzekerd van het juist omgaan met cursist- en opleidingsgegevens volgens 

de GDPR/AVG-wetgeving en onder het ISO-27001 certificaat. 
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MEEDOEN IN 4 STAPPEN

AANBOD PAKKETTEN
Opleidersdirect.nl biedt drie verschillende pakketten aan om te zorgen dat uw open 

kalenderaanbod zichtbaar is, zodat cursisten of contactpersonen kunnen boeken.

Meld u aan als friend en vul hiervoor het 
contactformulier in op opleidersdirect.nl. 
Bellen mag natuurlijk ook.  

U krijgt een volledig geautomatiseerde inschrijfmodule die gekoppeld wordt aan uw 
opleidingsaanbod. Zodra een cursist zich wil inschrijven vanuit opleidersdirect.nl 
gebeurt dit via de inschrijfmodule met de actuele planning. 
De gegevens van de cursist worden via de inschrijfmodule geautomatiseerd 
doorgestuurd naar de LMS academy software. U ontvangt een mail van deze 
gegevens. 
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U krijgt van ons een opleidersportaal, realtime gevuld en gekoppeld aan uw 
cursusadministratiesysteem. U heeft de keuze uit pakket Brons, Zilver en Goud. 
Verandert de open kalender planning? Op opleidersdirect.nl wijzigt de planning 
automatisch mee. U houdt zelf natuurlijk de regie. 

Wij leveren een volledig werkende omgeving aan u op, inclusief alle notificaties. 
U start direct. Zodra stap 4 is afgerond, vragen wij u het profiel inclusief logo in te 
vullen voor opleidersdirect.nl. U bent gelijk zichtbaar en boekbaar. 
Groei verder in uw omzet. 

070-3229090

Pakket Zilver is voor middelgrote 
tot grote opleiders die een eigen 
cursusadministratiesysteem 
hebben en de koppeling tussen 
opleidersdirect en het eigen 

systeem geautomatiseerd willen 
laten verlopen. 

Pakket Goud is voor middelgrote 
tot grote opleiders die de 
uitgebreide inschrijfmodule 
(inclusief betaaldashboard) 
tezamen met de LMS Academy 

software als volledige 
opleidingsapplicatie willen 

gebruigebruiken. 

Pakket Brons is voor opleiders 
die tot 500 cursisten per jaar 
opleiden en die willen aansluiten 

bij Opleidersdirect.nl. 



PAKKETINFORMATIE

Geautomatiseerde inschrijfmodule 

(zonder betaaldashboard)

LMS Academy light 

cursusadministratie

Start van de portal

Inrichting & implementatie, consultancy 
& training 2 dagdelen

€ 750,00

Per inschrijving € 12,50

€ 1040,00

Eenmalige kosten

Licentiefee 

Start van de portal in uw huisstijl

Inrichting & implementatie, consultancy 
& training 4 dagdelen

Koppeling backofficesysteem van de opleider 
Plus 20% onderhoudsfee per jaar

Wij maken graag een afspraak met u 
zodat wij een gepaste offerte aan u 

kunnen uitbrengen.
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Gevers Deynootweg 61  •  2586 BJ Den Haag  •  KvK: 27173407
070-3229090  •  www.opleidersdirect.nl  •  info@opleidersdirect.nl

€ 750,00

Inschrijfmodule light, per jaar € 2250,00

€ 2080,00

€ 3500,00

Eenmalige kosten

Inschrijfmodule

Per inschrijving € 7,50

Licentiefee

Geautomatiseerde inschrijfmodule 

(zonder betaaldashboard)

LMS Academy leveranciersportaal

Eigen notificaties

Alles in de huisstijl van de opleider

Geautomatiseerde inschrijfmodule 

(met betaaldashboard)

LMS volledige implementatie

Eigen sjablonen en notificaties

Alles in de huisstijl van de opleider
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