
INLEIDING 
Uw potentiële leerling in Groep 8 en hun ouders persoonlijk benaderen wordt nu 
mogelijk via de Leadservice van de VO Gids. Voor de ouders en hun kinderen in 
groep 8 betekent deze service dat de voorbereiding van hun keuze gestructureerd 
en overzichtelijk wordt. Deze service kan uw gemiste contactmomenten door 
bijvoorbeeld Covid‐19 maatregelen (deels) compenseren. U kunt bovendien snel en 
adequaat reageren op een bezoeker waarvan vaststaat dat hij/zij geïnteresseerd is 
in uw onderwijsaanbod. Voor d deze service dat de 

    
   

      
   

            
       

    
   

      
   

           
       

    
   

      
   

           
    
   

      
   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LEADSERVICE 
 Vul de contactgegevens (naam en emailadres) 
    in waar de leads naar toe gestuurd moeten  
    worden om door uw school opgepakt te  
    worden.  
 Vink aan welke opties u wil activeren. 
 Activeer zelf uw leadservice zodra 
    bovenstaande velden zijn ingevuld en deze live 
    kan gaan. 
 U kunt ten allen tijden een Excel overzicht 
    downloaden met alle leads overzichtelijk bij  
    elkaar. Deze leads zijn ook individueel per mail  
    naar de contactpersoon toegestuurd.  
    Kies een van‐ en tot ‐datum om de lijst tot een  
    bepaalde periode te beperken. 

 

HET SCHOOLBEHEER 
 Als beheerder van uw eigen schoolbeheer 
 op www.devogids.nl kunt u zelf de leadservice 
    aan of uitzetten.  
 
 Inloggen: 
 Via www.devogids.nl/beheer/login met de 
  bij u bekende inlogcode. 
 Op tabblad basisinfo onderaan vind u de  
    invulvelden voor de leadservice. 
 Klik op de informatie button voor 
 meer uitleg over een bepaald invulveld. 
 
 Tussentijds aanpassen 
 Indien u op een later moment verder wilt 
 gaan met invoeren/actualiseren klikt u op 
 ’Opslaan' en vervolgens ‘Uitloggen’. U 
 verlaat dan het beheer en al uw wijzigingen 
 zijn opgeslagen. 

HOE WERKT HET? 
Op uw SchoolPresentatie ONLINE verschijnt een 
pop‐up (Zie hiernaast). Deze pop‐ up geeft de 
bezoeker de mogelijkheid tot interactie met uw 
school op verschillende manieren.  
 
De bezoeker kan kiezen uit de volgende opties: 
 Ik wil nadere informatie ontvangen over deze 
    school. 
 Ik heb een vraag. 
 Ik wil graag uitgenodigd worden voor een  
    kennismakingsactiviteit (bijvoorbeeld Virtuele  
    Open Dag). 
 Ik wil graag gebeld worden voor overleg. 
 Vrij tekstveld. 
 
D.m.v. het aan‐ of uitvinken van de opties bepaalt 
u zelf als beheerder of u de betreffende functie 
wenst aan te bieden. 
 
De VO Gids genereert direct een bericht aan de 
contactpersoon van uw school en stuurt ook een 
bevestiging naar de bezoeker. De contactpersoon 
ontvangt de gegevens van de ouder/leerling met 
het specifieke verzoek (één of meerdere van de 
vier bovengenoemde opties). 
 
NB: Een lead ingevuld door een leerling zelf 
(minderjarig) wordt pas doorgestuurd na 
ontvangst van goedkeuring van een ouder/voogd. 
Dit goedkeuringsproces wordt door ons 
automatisch uitgevoerd.  
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