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Onderwijsbeurs Zuid
24 & 25 september 2021

Onderwijsbeurs Noordoost
1 & 2 oktober 2021

Studiekeuzebeurs Midden
26 & 27 november 2021

Studiekeuzebeurs West
10 & 11 december 2021

Beursdeelname
Maak van de onderwijs- 
en studiekeuzebeurzen
een groot succes!



Leuk, een beurs! En nu? Hoe maak je van het event een succes? In dit document hebben we een aantal handige tips, 
tricks en geheugensteuntjes verzameld. De basis hiervoor is de jarenlange ervaring die wij, Organisatie Groep Zuid 
(OGZ), hebben met het organiseren van beurzen. Maar de belangrijkste input is uiteraard afkomstig van diverse 
gesprekken met standhouders en bezoekers. Zij geven aan of een beurs succesvol is, of juist niet. Om het leesbaar te 
houden is er gebruik gemaakt van veel kopjes en afbeeldingen.

Introductie

HAAL HET MAXIMALE RENDEMENT UIT JOUW DEELNAME
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Een logische opbouw
Een succesvolle beursdeelname kent een logische opbouw: de voorbereiding, de beursdeelname zelf en de opvolging. De 
voorbereiding is hét moment om de basis te leggen voor een succesvol event. Het nadenken hierover kan een jaar voor 
de beurs zelfs al starten. Op tijd beginnen met de voorbereiding draagt bij aan het succes van jouw beursdeelname.

Verander ‘we hadden er veel meer uit kunnen halen’  
in ‘wow, dit was een mega succesvolle beurs!’ 

Onze onderwijs- en studiekeuzebeurzen, Onderwijsbeurs Zuid & Noordoost, Studiekeuzebeurs Midden & West, zijn een uitgelezen 
moment om duizenden studiekiezers te laten zien wat jouw (onderwijs)instelling te bieden heeft. Ontmoet je doelgroep, verzamel 
leads en neem toekomstige studenten op in je student journey. Als exposant heeft een beurs je in theorie veel te bieden. Maar 
zoals voor elk feestje geldt: wie succes wil behalen, moet zelf de slingers ophangen. Daarbij helpt dit document.

Een logische opbouw
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Voorlichters:  
wie moeten er op de stand staan?
Hoeveel voorlichters heb je nodig en wie zijn een 
uithangbord voor jouw organisatie? Ga na wat een 
ideale verdeling is van studenten, docenten en andere 
medewerkers. Vraag jezelf af of je met het team van 
voorlichters antwoord kunt geven op vragen van 
bezoekers. Bespreek voorafgaand aan de beurs welke 
vragen je wilt stellen om te kijken of er een match is met 
jouw instelling. Denk ook na welke vragen je  
terug kunt verwachten.

Zorg dat je stand tot in de  
puntjes geregeld is
Bepaal of je een stand wilt neerzetten met een eigen 
design of dat een standaardstand volstaat. Voor beide 
valt iets te zeggen, maar een goede afweging maken 
is nodig. Zorg er ook voor dat de inrichting van de 
stand tot in de puntjes geregeld is en past bij de eigen 
identiteit. Materialen bestellen kan o.a. via het online 
beurshandboek. Denk hierbij aan tapijt, belettering, 
elektra, internet, standmeubilair, lunch, etc. 

IT: check de basis én denk na over alternatieven
Heb je IT-voorzieningen nodig, zoals een 
internetverbinding? Ga na waar je internet voor 
nodig hebt. Houd rekening met de kwaliteit van de 
internetverbinding aangezien je in een grote beurshal 
bent met duizenden andere gebruikers. Test de dag voor 
de beurs de kwaliteit, maar denk al voor dat moment na 
over eventuele alternatieven als de kwaliteit toch niet 
toereikend is. Zoals het creëren van een hotspot met je  
4- of 5G verbinding.

Evaluatielijst voor na de beurs
Maak tijdens de voorbereiding een lijstje met punten 
waarop je de beurs na afloop evalueert. Hiermee voorkom 
je dat je kort na de beurs een evaluatiepunt vergeet. 
Vergeet ook niet de beursevaluatie van Markteffect in te 
vullen, deze volgt in de week na de beurs. Met behulp van 
jouw input wordt een overzichtelijk rapport opgesteld, 
welke ook voor de interne evaluatie kan worden gebruikt. 
Deze is ook voorzien van uitgebreide cijfers over de 
bezoekers en een postcodeanalyse.

Voor de beurs. 
Alles start met een grondige voorbereiding

Tip: Start tijdig, maak een planning en laat de puzzelstukjes in elkaar vallen.

Welke doelstelling heb je en welke boodschap wil je kwijt?
Als exposant is het in het voorbereidingstraject vooral belangrijk om jezelf af te vragen wat de doelstelling is voor de 
beurs en welke boodschap je wilt overbrengen aan de bezoeker. Wanneer is een beursdeelname geslaagd? Is het doel 
meer bekendheid of een bepaald aantal leads verzamelen?

Tip: Heb je vragen of hulp nodig bij de voorbereiding? 
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!
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Wil je eenvoudig data verzamelen van bezoekers die je 
gesproken hebt? Dat kan met behulp van de Summit 
Lead app. Wanneer bezoekers zich online inschrijven 
voor de beurs, wordt de opgegeven informatie in een 
persoonlijke QR-code verwerkt. Heb je een leuk gesprek 
met een interessante bezoeker? Pak de scanner erbij, scan 
de QR-code van de bezoeker en verzamel alle relevante 
gegevens. Zoals naam, leerjaar, niveau, adresgegevens, 
etc.

De Summit Lead App is ontwikkeld voor iPhone en Android 
smartphones en tablets en biedt de mogelijkheid om 
live de data in te zien. Daarnaast kun je gebruik maken 
van barcodescanners. Tijdens of na afloop van de beurs 
download je eenvoudig de data van de leads voor de 
opvolging. Bijvoorbeeld voor het gericht uitnodigen voor 
open dagen of het toesturen van brochures. De Summit 
Lead Apps zijn te bestellen via het online beurshandboek. 
Neem gerust contact met ons op bij vragen.

Nodig leerlingen en ouders actief uit
Het actief uitnodigen van leerlingen en ouders is één van de beste en meest effectieve manieren om hen te bewegen 
(gratis) naar de beurs te komen. Uitnodigen is mogelijk op diverse manieren, bijvoorbeeld via flyers, e-mail marketing, 
mondeling, etc. Er zijn voldoende leuke acties te bedenken die hieraan bijdragen. Het doel is om je eigen beursdeelname 
zoveel mogelijk te promoten.

Gebruik de tools in de beursbackoffice
Om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken, geeft OGZ je toegang tot de beursbackoffice. Deze digitale tool is voorzien van 
zaken die een marketingafdeling nodig heeft om de deelname kenbaar te maken.  Hier kun je o.a. jouw deelnemersprofiel 
invullen en hier vind je digitaal promotiemateriaal.

Tip: Verzamel leads met de Summit Lead App

Social Media
Wij zijn zelf volop bezig met social media en bereiken dan ook veel jongeren én hun ouders op Facebook, Instagram en 
Snapchat. In de backoffice staan een aantal voorbeeldposts met tekst en afbeelding voor op diverse sociale media. Voel je 
vrij om hier je eigen draai aan te geven. Vergeet ons ook niet te volgen.

Verbeter de vindbaarheid met de Persoonlijke Plattegrond
Elke leerling heeft zijn eigen voorkeuren en interesses en met de grote diversiteit aan opleidingen is het dus belangrijk 
dat je goed vindbaar bent op de beurs. Daarvoor hebben wij de Persoonlijke Plattegrond ontwikkeld. De Persoonlijke 
Plattegrond is beschikbaar vanaf enkele weken voor de beurs op de website en tijdens de beurs op iPads. Ga naar de 
beursbackoffice en druk op de knop ‘Opleidingen toevoegen’.

Tip: Heb je zelf nog ideeën om jongeren en ouders in jouw regio te bereiken? 
Neem dan contact met ons op!
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Scan en volg de lead op 
Heb je een leuk gesprek gehad met een geïnteresseerde, 
vergeet dan niet te scannen. Dat kan voor of na het 
gesprek. Het voordeel van scannen na het gesprek is 
dat je info kunt toevoegen aan de scan. Met de Summit 
Lead App kun je extra informatie toevoegen. Er is een vrij 
invulveld beschikbaar, maar je kunt ook standaardvragen 
en antwoorden aanmaken. Op deze manier kun je 
bijvoorbeeld de opleidingsinteresse of interesse in open 
dagen en meeloopdagen van de bezoeker vastleggen.

Zo maak je de follow-up na de beurs persoonlijk en gericht 
op de informatiebehoefte van de bezoeker. Leg ook aan 
de bezoeker uit waarom je de batch scant. Bezoekers 
kunnen door één simpele scan direct gerichte en relevante 
informatie ontvangen.

Evalueer na afloop van de eerste beursdag 
Evalueer aan het eind van de eerste beursdag met de 
voorlichters wat er goed ging en wat beter kan, en maak 
afspraken om dit de tweede beursdag direct toe te passen. 
Zorg er ook voor dat de stand weer picobello in orde is 
voor de volgende dag. Check bijvoorbeeld de voorraad aan 
promotiemateriaal. 

Doe dit niet!
Een beurs duurt maar twee dagen, dus probeer de 
aandacht zoveel mogelijk bij de bezoekers te houden én 
de boodschap die je wilt meegeven. Wat je als exposant 
absoluut moet vermijden is dat voorlichters in de stand 
gaan hangen, eten in de stand, veel met elkaar in gesprek 
zijn of met hun iPhone in de weer zijn. Dit is de ultieme 
uiting van desinteresse.

Tijdens de beurs. 
Maak er samen een feestje van

Tip: Voorzie je voorlichters van een aantal leuke oneliners om het ijs te breken.

Hét moment waarop het moet gebeuren, spannend! Probeer dat gevoel van spanning het liefst zo snel mogelijk om te 
zetten in gezonde wedstrijdstress. Spreek actief bezoekers aan, betrek ze in je verhaal en stel veel open vragen. Op een 
commercieel verhaal zit een bezoeker niet te wachten, toon interesse en ben eerlijk en behulpzaam. Als je tijdens de 
voorbereiding goed werk hebt verricht, weet je al veel van je doelgroep. Waardoor je ze makkelijker kunt benaderen.
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Neem de opvolging serieus
Beloven contact op te nemen, maar dit niet of veel te laat doen is een no go. In de praktijk komt dit helaas nog te vaak 
voor. Hieruit spreekt desinteresse en een gebrek aan organisatie. Bovendien is de kans groot dat een bezoeker al contact 
heeft gehad met een concurrerende (onderwijs)instelling.

Evalueer elke beursdeelname, ook als deze succesvol is
Zet direct na de beurs een aantal punten op papier die je zijn opgevallen. Voorafgaand aan de beurs heb je als het goed  
is doelen en de boodschap bepaald. Plan een evaluatiemoment en ga na of de boodschap is overgekomen en de  
doelen zijn behaald.

Na de beurs. 
Steek energie in de opvolging van leads

Tip: Zorg dat je voorafgaand aan de beurs een plan hebt 
voor de leadopvolging en plan er tijd voor in!

Voor veel leerlingen is een bezoek aan de beurs een startmoment in het studiekeuzeproces. Zij hebben inspiratie 
opgedaan en gaan nu gericht open dagen en meeloopdagen bezoeken. Ondersteun de studiekiezers in dit traject en 
zorg ervoor dat je ze blijft boeien. Opvolging van de leads is van groot belang. Wacht niet te lang met het benaderen 
van je leads, neem binnen een week contact op. Denk na over de boodschap en waarvoor je de bezoeker op dat moment 
benadert. Nodig je ze uit voor een open dag, meeloopdag of proefstuderen?  Of stuur je ze direct de brochure 
via mail of per post?
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Mieke Zwanenberg
Accountmanager 

Joris Verheijen
Marketingmanager

Stel doelen en communiceer deze met het 
betrokken (stand)personeel

Controleer of de invulling van de stand en het 
promotiemateriaal past bij het doel en  
de boodschap

Verbeter je vindbaarheid: Vul je beursprofiel 
in en voeg opleidingen toe in de Persoonlijke 
Plattegrond

Vertel een duidelijk verhaal en ben 
onderscheidend

Zorg dat je voorafgaand aan de beurs een 
plan hebt voor de leadopvolging en plan er 
tijd voor in

Brief de voorlichters met een duidelijk doel 
en een heldere boodschap

Heb je vragen of hulp nodig bij de 
voorbereiding? Maak gebruik van onze 
expertise.

Conclusie. 
Keep it simple!

Hoe maken we van je beursdeelname samen een succes?

Wij doen er alles aan om van de beurzen een succes te maken. Het kan uiteraard gebeuren dat je aanvullende 
vragen over de deelname aan de beurs hebt. Neem dan met ons contact op, we helpen je graag!

Met ons jonge en enthousiaste team van professionals zetten we 
ons dagelijks volledig in om onze klanten optimaal te bedienen, te 
faciliteren en te ondersteunen in hun beursdeelname(s).

Websites & promovideo's

  www.onderwijsbeurszuid.nl

  www.onderwijsbeurs.nl

  www.studiekeuzebeurs.nl

  www.studiekeuzebeurswest.nl

Contactinformatie
Heb je naar aanleiding van deze whitepaper nog aanvullende vragen, 
neem dan contact met ons op. Wij zijn je graag van dienst!

Met hartelijke groet,

T. +31 (0) 40 - 297 94 94       E.   info@onderwijsbeurzen.nl 
W. www.onderwijsbeurzen.nl

Annemarie Bruinsma
Projectmanager

Brigit Heijnen  
Accountmanager

Boy Cornelissen  
Storyteller

Danique van Gerwen
Facilitair manager

Projectteam Onderwijs
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https://www.onderwijsbeurs.nl/nl/de-beurs/video
https://www.onderwijsbeurs.nl/nl/de-beurs/video
https://www.studiekeuzebeurs.nl/nl
https://www.studiekeuzebeurs.nl/nl/de-beurs/video

	Knop 1: 
	Knop 2: 
	Knop 3: 
	Knop 4: 


