


•
▪

▪

▪

▪





Ga met ons mee op reis naar een 
Connected Experience 

voor het Onderwijs



Trends: Krimp aantal leerlingen PO zet door

● Minder kinderen in basisonderwijs, pas in 
2028 weer kanteling

● Grote regionale verschillen (mensen trekken 
naar de steden)

● Aantal kinderen met extra zorg neemt toe 
● Verschillen in gezinssituatie nemen toe

Wat betekent dat?
● Veranderende bekostiging
● Noodzaak voor anders organiseren, meer efficiëntie
● Meer schaalvergroting en samenwerking tussen scholen, 

maar ook met gemeenten, kinderopvang en jeugdzorg
● Strategisch HR-beleid gevraagd (formatie, andere skills, 

flexibilisering, etc.)

Bron: CentERdata, Mirror, voorspellingen Primair onderwijs

2023 2028



Trends: In VO alleen nog groei in de Randstad

Bron: CentERdata, Mirror, voorspellingen Voortgezet onderwijs

● Effect van krimp in PO gaat ook het VO raken 
(12% krimp in 2028), alleen in de grote steden nog groei

● VO-scholen hebben naast hun primaire taak steeds meer 
verantwoordelijkheden (o.a. Passend onderwijs)

● Leerlingen hebben behoeften aan leermethodieken, 
minder aan kennis

Wat betekent dat?
● Veranderende bekostiging
● Fusies en samenwerking
● Belang van strategische personeelsplanning, 

strategisch HR-beleid (krimp leerlingen vs. beschikbare 
en bevoegde leraren, andere skills gevraagd)

2023 2028



Trends: tekort leraren 
neemt toe
Krijgen onze kinderen straks nog 
natuurkunde, Frans of Duits?



Trends: tegelijkertijd verandert technologie het 
onderwijs in een rap tempo

Chromebooks ‘veroveren’ 
het onderwijs

VR-klassen en 
remote onderwijs

En uiteraard de 
onderwijs robot!



Maar hoe creëer je als schoolbestuur tijd voor 
alles wat op je afkomt?

Leerlingen 
● Gepersonaliseerd leren
● Zorg en aandacht

Organisatie
● Professionele bedrijfsvoering
● Anticiperen op veranderingen / 

strategische personeelsplanning
● Samenwerking met partnersProfessionele medewerkers

● Voldoende en bevoegde docenten
● Duurzaam inzetbaar houden
● Terugdringen van werkdruk en verzuim

Onderwijsinhoud & technologie
● Elektronisch leren, ICT en robotics
● Cognitief, sociaal en praktisch

Grip op financiën
● Kostenreductie, efficiency

Goede onderwijsresultaten
● Kwaliteit leveren
● Transparantie en verantwoording



de beloftes van de software industrie

Software Oplossingen



Meer tijd voor onderwijs door...

Van 

een versnipperd

IT-landschap

Naar 

zorgeloos werken 

met toekomst-

bestendige cloud 

software

Huidige situatie Oplossing Resultaat

1 Cloud 
platform voor 

bedrijfsvoering



Meer tijd voor onderwijs door...

Van 

arbeidsmarkt 

schaarste

Naar

altijd een docent 

in de klas

Huidige situatie Oplossing Resultaat

Talentmanagement 
en recruitment & 

plannings software



Meer tijd voor onderwijs door...

Van 

tijdrovende 

administratieve 

taken

Naar

meer tijd voor 

onderwijs

Huidige situatie Oplossing Resultaat

Workflow gestuurde 
en geautomatiseerde 

cloud software



Meer tijd voor onderwijs door...

Van

versnipperde 

informatie

Naar

een actueel 

overzicht voor 

bestuurders en 

schoolleiders

Huidige situatie Oplossing Resultaat

Realtime insights met 
dashboards



Maar welke software strategie moet je kiezen?

ERP
(Enterprise Resource Planning) 

Best of 
Breed



Onze visie:                                                                                                                  
“Samenhang waar het 
moet, apart waar het 
gewenst is”



De olietanker versus de (Visma)vloot

Van: Alle processen en bedrijven 

over één kam scheren

HR PayrollFin. 
Acc.

Order 
mgt

Recruit
ment

Learning
Procure

ment
Planning

Naar: Volledige keuzevrijheid, wendbaarheid en 

kostenefficiëntie middels geïntegreerde best-

of-breed oplossingen



Eén Portal en Single 

Sign On voor alle 

Visma-producten en 

partners

Beheer van gegevens 

voor Visma-producten 

op één plek

Eenvoudig (on 

demand) toevoegen 

en in gebruik nemen 

van Visma-en partner 

producten

Alle (Visma) diensten 

onder één 

Mantelovereenkomst

Ga met ons mee op reis naar een 
Connected Experience



Een compleet portfolio voor de bedrijfsvoering

Aanmelden & 
inschrijven

Onderwijs 
ontwikkelen

Onderwijs 
plannen

Afwezigheid & 
verzuim

Onderwijs 
uitvoeren

Onderwijs toetsen 
& beoordelen

Afstuderen Onderwijs 
afsluiten

Primaire processen

Secundaire processen

Proceshuis onderwijs instellingen

Financiën

Visma.net Financials

Partners:

Spend management

Spend Cloud

Partners:

Personeel

Visma HRM & Payroll

EasyCruit

Partners:

PlusPort



Connected! Visma HR & Spend Cloud & 

Visma.net Financials 

Rollen synchronisatie



Connected! Visma HR & Spend Cloud & 

Visma.net Financials 

Kleine kas



Connected!: Easycruit & Visma HR & Spend Cloud & Visma.net Financials & Cogix

Van onboarding tot betalen 
factuur



Wat kan de Connected Experience voor jou betekenen ?



Visma Connected Experience

Veiligheid Keuzevrijheid Toekomst-
bestendig

Beste functie 
per domein

Gebruiksgemak



Bedankt voor je aandacht. 
Zijn er nog vragen? Bezoek onze stand






