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De Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm (VSAT) in het Gooi 

biedt primair en voortgezet onderwijs op katholieke grondslag. De 

focuspunten zijn daarbij creatieve technologie en tweetaligheid/

internationalisering. Alle 17 basisschoollocaties en 6 middelbare 

scholen, met in totaal zo’n 6500 leerlingen en 750 medewerkers, 

geven daar op hun eigen manier invulling aan. De scholen vallen 

gezamenlijk onder een koepelstichting. Deze stichting bestaat 

daarnaast ook uit het besturingscentrum (finance & control, 

huisvesting, personeel & organisatie, juridische zaken en beleid, 

communicatie & pr en facilitaire zaken), ICT en systeembeheer, 

het interne opleidingsinstituut (Alberdingk Thijm Institute) en een 

leerlingbegeleidingsinstituut (W.J.F. Nuyens Instituut). 

Het praat gemakkelijker 
met actuele en 
inzicHtelijke rapportages

De scholengroep groeide de afgelopen jaren 
snel en had behoefte aan een oplossing 
die de – ook steeds groter wordende - 
dagelijkse factuurstroom in goede banen 
zou leiden. Daarnaast heeft de Vsat continu 
te maken met diverse interne en externe 
rapportageverplichtingen. Het instituut had 
daarom ook een oplossing nodig die snel 
inzicht biedt in actuele cijfers vanuit één 
centrale bron. 

Factuurstromen
alle scholen die onder Verenigde scholen 
J.a. alberdingk thijm (Vsat) vallen, hebben 
hun eigen begroting en mogen hun jaarlijkse 
budget naar eigen inzicht uitgeven. De 
afhandeling van de facturen gebeurt echter 
op de centrale administratie in Hilversum. 
Benjamin Hamstra is sinds 2013 financial 
controller bij Vsat en vertelt over de manier 
waarop met Exact de facturen worden 

verwerkt. “We werken hier met Exact Globe 
en synergy voor onze factuurverwerking. 
als de scholen iets inkopen, geven ze hun 
order een bepaalde signatuur, waardoor we 
op de facturen die dagelijks binnenkomen 
kunnen zien voor welke scholen ze bedoeld 
zijn. Die facturen worden vervolgens door 
de centrale administratie gescand en 
ingeboekt in Exact Globe. We gebruiken 
Exact synergy vervolgens om de facturen 
naar de workflow van de betreffende 
schooldirecteur te sturen, die de factuur kan 
goed- of afkeuren. Door de synchronisatie 
tussen Exact Globe en Exact synergy gaat 
dat allemaal automatisch. Exact synergy 
staat op een webserver, dus via internet 
kunnen alle directeuren inloggen op hun 
eigen beveiligde pagina. als de factuur 
is goedgekeurd, komt hij weer terug in 
Exact Globe en wordt hij betaald. Dat loopt 
allemaal super.”
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“met name ook de toegankelijkheid 
en inzichtelijkheid van de financiële 
rapportages is een heel groot voordeel 
voor ons,” aldus Hamstra. “We kunnen 
op elk moment via een online omgeving 
de huidige status van iedere locatie 
oproepen: alle facturen, subsidiestromen, 
salarisboekingen. als iemand in de ochtend 
bijvoorbeeld een factuur heeft ingeboekt, 
en we draaien een paar minuten later 
de tussentijdse rapportage van die dag, 
dan hebben we de meest recente stand 
van zaken. Dat werkt voor ons en de 
schooldirecteuren heel goed. En dat praat 
ook een stuk gemakkelijker, omdat je 
allebei naar dezelfde bron van informatie 
kijkt met de meest actuele gegevens. Die 
rapportages kunnen we tegenwoordig 
binnen een uur klaarzetten voor alle 
scholen. 

constant vergelijkingen maken 
We sturen maandelijks, na alle vaste 
maandelijkse boekingen, een mailtje en dan 
loggen de directeuren in op het systeem. 
in de rapportages staat onder andere een 
kolom met een begroting van het huidige 
jaar en de realisatie van het vorige jaar. Zo 
kunnen ze constant de vergelijking maken, 
en dat is belangrijk omdat de begroting 
een taakstellend karakter heeft voor de 
scholen. En als de directeuren bepaalde 
zaken gewijzigd willen hebben, dan kunnen 
we dat - waar mogelijk - direct aanpassen. 
En dan zien zij dat ook direct weer 
veranderen in hun cijfers. Daarnaast is de 
software ook heel gebruiksvriendelijk voor 

nieuwe medewerkers op de administratie. 
Zij zijn heel snel thuis in het pakket, de 
add-in  functies en report Viewer in Exact 
synergy.”

Flexibel voorsorteren 
Hamstra: “Een van de uitdagingen 
in het onderwijs is toch wel de 
wispelturigheid van Den Haag. als je 
als onderwijsinstelling je cijfers niet op 
orde hebt, en niet continu inzicht hebt in 
het financieel reilen en zeilen, dan kun 
je daar onvoldoende op inspringen. En 
wij zijn dusdanig bij met de verwerking 
van onze gegevens, dat we heel goed 
kunnen anticiperen op de verschillende 
toekomstscenario’s. Dus dan kun je al een 
beetje gaan voorsorteren. Waar kun je 
bepaalde kostenbesparingen doorvoeren? 
Hoe kun je bepaalde zaken anders regelen 
als het gaat om het personeel? Dit soort 
gegevens hebben we snel en eenvoudig 
paraat met Exact. als je huidige stand van 
zaken goed up-to-date en accuraat is, dan 
kun je ook goed prognoses maken voor 
de toekomst. Dat maakt je organisatie 
heel flexibel. En dit soort cijfers hebben 
we niet alleen nodig voor Den Haag, maar 
onze raad van toezicht vraagt dat ook 
vier keer per jaar van ons. Wij leveren dan 
een integrale consolidatie van de hele 
organisatie en inzicht in de resultaten 
per locatie. We hoeven ook minder 
handmatige aanpassingen te doen in de 
tussentijdse rapportages, ook al is dit in 
Excel, want we weten dat de cijfers die uit 
het systeem komen niet liegen.” 

De beHoeFte
De Verenigde scholen J.a. alberdingk 
thijm groeide de afgelopen jaren 
snel en had behoefte aan een 
oplossing die de – ook steeds groter 
wordende - dagelijkse factuurstroom 
in goede banen zou leiden. Daarnaast 
had de scholengroep ook een 
oplossing nodig die snel inzicht 
biedt in actuele cijfers om aan 
rapportageverplichtingen te voldoen.

De oplossing 
in 2006 stapte het opleidingsinstituut 
over op Exact Globe en Exact synergy. 
met deze gekoppelde pakketten 
wordt de dagelijkse factuurstroom 
op een overzichtelijke en snelle 
manier verwerkt. Exact Globe biedt 
de Vsat ook veel mogelijkheden voor 
actuele, inzichtelijke en toegankelijke 
rapportages, geconsolideerd voor alle 
scholen of per locatie.
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samenwerking
“De implementatie van Exact Globe 
en Exact synergy hebben we in 
samenwerking met een consultant 
van Exact gerealiseerd en dat duurde 
ongeveer zes maanden. Wij hebben nog 
steeds regelmatig contact met onze 
consultant. We zijn eind 2013 ook samen 
gaan werken met Parentix. Zij hosten 
onze Exact software in een private hosting 
omgeving. Nu kunnen we ook thuis 
werken en de administraties bekijken, 
als we dat willen. ik vind de backoffice 
van zowel Parentix als Exact erg goed,” 
concludeert Hamstra.

Naam organisatie : Verenigde scholen J.a. alberdingk thijm

organisatievorm : stichting

aantal medewerkers : 750

aantal Exact-gebruikers : 35

actieve Exact-productlijnen : Exact Globe & Exact synergy

actieve Exact add-ons : iFr

Branche organisatie : onderwijs

Focusgebieden : Documentbeheer, Workflow en Financieel

implementatiepartner : Exact

implementatietijd : 6 maanden

Vestigingen : 23

Website : www.atscholen.nl

Feiten

De voorDelen
•	 Altijd	direct	inzicht	in	

factuurstromen
•	 Actuele,	inzichtelijke	

rapportages	
•	 Flexibiliteit	en	kunnen	

anticiperen	op	de	toekomst
•	 Veel	tijdbesparing,	minder	

handmatig	werk	
•	 Gebruiksvriendelijk	programma	


