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De Digitale KCEGids.nl, aanbodcatalogus, bestelformulier en planningsinstrument 
 
De KCEGids.nl is een webapplicatie waarmee bemiddelaars voor Kunst– en Cultuureducatie op een overzichtelijke en ge-

bruiksvriendelijke manier de activiteiten en uitleenmaterialen via hun eigen website op internet kunnen plaatsen. Het aan-

bod kan ingedeeld worden in vaste cultuurmenu’s per bouw of leerjaar, maar kan naar wens ook vrij doorzocht worden op 

bijvoorbeeld niveau of discipline. Scholen in uw regio krijgen de mogelijkheid om in uw catalogus te zoeken, items te reser-

veren, vragen te stellen, overzichten op te vragen etc. 
 

Deze manier van reserveren biedt uw klanten, de scho-

len, veel voordelen: 

 Meteen zien wat wanneer nog beschikbaar is. 

 Zelf de gewenste datum vastleggen. 

 Herinneringen, aanvullende informatie en handlei-

dingen per e-mail ontvangen. 

 Digitaal lesmateriaal, instructiefoto’s en video’s be-

kijken via de catalogus. 

 Altijd een actueel overzicht van planning, eventuele 

kosten en historie van eerdere jaren opvragen. 



De KCEGids.nl zit vol praktische mogelijkheden die u naar eigen behoefte kunt 

inzetten, zoals: 

 E-mailsignalering van iedere nieuwe reservering of wijziging. 

 Verschillende manieren van inschrijven of inroosteren. 

 Zelf gerichte mailings of algemene nieuwsbrieven versturen. 

 Tevredenheidenquêtes per product of les laten invullen. 

 Kostenoverzichten maken. 

 Bij overinschrijving een reservelijst kunnen hanteren. 

Ook voor u als bemiddelaar zijn er veel voordelen: 

 Aanbod en roosters kunnen naar wens rechtstreeks 

door de aanbieders zelf ingevuld worden. 

 Scholen schrijven zichzelf in, u hoeft dus niet zelf 

roosters in te delen. 

 U kunt kant-en-klare schoolroosters, lesroosters, 

weekoverzichten en factuuroverzichten uitdraaien. 

 Met statistieken en tellers heeft u een veelheid aan 

informatie voor uw jaarverslagen. 

 U kunt in de communicatie met scholen gebruik ma-

ken van foto’s, pdf bestanden en filmpjes. 



Ontstaan van de KCEGids.nl 
Softwareontwikkelaar EDSO Software is sinds 1994 betrokken bij de automatisering 
van uitleensystemen; eerst vooral voor Natuur– en Milieu Educatie, maar sinds 2010 
ook op gebied van cultuureducatie en brede school educatie. Meer dan 90 gemeen-
ten door heel Nederland maken gebruik van een of meer van onze systemen.  
 
Past bij elke website 
De online catalogus wordt centraal gehost op onze betrouwbare webservers. De 
vormgeving kan aangepast worden aan uw website of huisstijl, maar de catalogus 
hoeft niet geïnstalleerd te worden op uw computers; het programma past daarmee 
bij iedere website, ongeacht of u een gemeentelijk CMS heeft, of een eigen website 
die op Linux– of Windows-servers draait. U heeft ook slechts zeer beperkte  
ondersteuning nodig van uw webmaster of systeembeheerder. 
 
Al een eigen website? 
Als u al een eigen online catalogus heeft die helemaal aan uw wensen voldoet dan 
kunt u ook kiezen om alleen de reserveerschermen en eventueel het cultuurmenu te 
gebruiken. Zo heeft u het beste van twee werelden. 
 
Abonnementsvorm 
De KCEGids.nl is een standaardproduct dat zo flexibel is opgezet dat vrijwel alle  
aanbieders ermee uit de voeten kunnen. U hoeft het product niet te kopen; u neemt 
een jaarabonnement, wat u hoge ontwikkel- en onderhoudskosten bespaart. De  
KCEGids.nl wordt ieder jaar centraal geüpdatet, op basis van een centrale evaluatie 
en uw wensen.  
 
Prijsinformatie 
De eenmalige aansluitkosten en de jaarlijkse abonnementskosten zijn gebaseerd op 
het aantal scholen dat gebruik maakt van uw catalogus; Voor een middelgrote ge-
meente bedragen de kosten voor het basispakket ca. € 600,- per jaar. Neem voor de 
actuele prijzen vrijblijvend contact met ons op. 
 
Meer informatie 
Indien u na het lezen van deze folder de KCEGids.nl in werking wilt zien kunt u eens 
rondkijken op www.kcegids.nl bij de catalogi van andere centra. Natuurlijk kunt u 
ook contact met ons opnemen voor meer informatie of een presentatie. 
 
Bestellen 
Indien u gebruik wilt gaan maken van de catalogus maken we een gerichte offerte op 
basis van het aantal aangesloten scholen en eventuele aanvullende wensen zoals 
ondersteuning bij invoering van de catalogus of maatwerkoplossingen. Daarna ont-
vangt u uw inloggegevens en assisteren we bij het inlezen van de schoolgegevens en 
adviseren we bij de verdere ingebruikname van de KCEGids.nl.  
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: info@edso.nl 
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