Bied jij je studenten
wel wat ze willen?
Verbeter de studenttevredenheid
en stroomlijn de workflows van je
onderwijsinstelling.
Studenten zijn het erover eens
Mijn school moet een koploper
zijn in de digitale ervaring.

81%

De technologie van mijn school
is een weerspiegeling van zijn
administratieve competentie.

75%

Een digitale ervaring is cruciaal
voor het imago van mijn school.
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Studenten stellen hoge eisen.
94% verwacht dat ze formulieren
online kunnen invullen.

70% verwacht dat formulieren

ook op hun mobiel beschikbaar zijn.

Over 50% verwacht

mobielvriendelijke inschrijvingen,
aanvraagformulieren voor financiële
steun, transcriptieaanvragen,
aan- of afmeldingen en
huisvestingsaanvragen.

9/10

studenten verwachten dat hun
school strenge beveiliging
hanteert om persoonlijke
gegevens te beschermen.

Een slechte digitale ervaring leidt tot
teleurstellingen en vertragingen.

92

%

van de studenten raakt
gefrustreerd als ze dezelfde
informatie meerdere keren
moeten invullen.

Voornaamste redenen waarom studenten het
invullen van een formulier uitstellen:

1

Het formulier is
te ingewikkeld.

2

Het formulier is niet
mobielvriendelijke.

Waar zit het grootste probleem?
Formulieren voor financiële steun.

8/10

studenten willen…

Meer zekerheid over de
status van het aanvraagproces
voor financiële steun.
Meer stapsgewijze begeleiding
tijdens het proces.
Meer duidelijkheid over welke
documentatie nu nodig is of die wellicht
nog ontbreekt om in aanmerking te
komen voor financiële steun.

Met de digitale oplossingen van
DocuSign kom je aan de behoeften van
hedendaagse studenten tegemoet en
zijn onnodige kosten, vertragingen en
fouten verleden tijd.
Bied een betere online en
mobiele ervaring voor studenten,
medewerkers en alumni
Bespaar geld door de hoeveelheid
papierwerk te verminderen zodat je
personeel meer tijd heeft om zich
te richten op wat echt belangrijk ist.
Bied toonaangevende beveiliging
en naleving.

Zorg dat studenten
met enthousiasme over
jouw school praten.
Bied ze een betere
digitale ervaring.
Lees meer over hoe DocuSign
het hoger onderwijs innoveert.
docusign.nl
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