
Veilig en 
makkelijk op 
excursie dankzij 
SimpledCard
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CLIENT CASE : CARMEL

Saskia van der Stok
Business Administrator
Carmel

Het voordeel is dat ik precies 
kan bijhouden waar de 
SimpledCard pas is en hoeveel 
er wordt gepind. We wilden 
graag af van gebruik van 
privérekeningen.
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Weg met voorschotten
Na een succesvolle pilot op De Meander en het Antonius 
college in Gouda heeft Stichting Carmelcollege besloten 
SimpledCard op alle locaties in te zetten. 

Het Carmelcollege Gouda gebruikt de SimpledCard betaalpassen 
voornamelijk voor binnenlandse excursies en buitenlandse reizen. “We 
werkten eerst met voorschotten”, zegt Saskia van der Stok, Business 
Administrator, bij Carmelcollege. 
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De uitdaging 
Voorheen werden er voorschotten gegeven op privérekeningen. 
“Als een docent met een groep leerlingen naar bijvoorbeeld Berlijn 
ging, dan gaf de docent aan hoeveel hij of zij dacht nodig te hebben 
en dat maakten we over naar de desbetreffende privérekening. Na 
afloop van de excursie vroegen we om een afrekening en werden 
de bonnen bij de schooladministratie ingeleverd. Eventuele 
overschotten werden teruggestort naar de school. Het ging 
allemaal via de privérekeningen van docenten. Daar wilden we heel 
graag vanaf. We zijn toen op zoek gegaan naar een alternatief.” 

De oplossing 
Nu Stichting Carmelcollege met SimpledCard betaalpassen werkt, 
hoeven docenten hun privérekening niet langer voor school te 
gebruiken. Als er een excursie of buitenlandreis op de agenda staat, 
krijgt de docent een SimpledCard betaalpas mee met daarop voldoende 
saldo. Mocht het nodig zijn, kan tijdens het uitstapje of de reis het saldo 
direct worden aangevuld. “Het overzicht is zo vormgegeven dat in een 
oogopslag te zien is waar en hoeveel er is gepind. De docenten leveren 
na afloop van een excursie de pas weer in, declaraties kunnen via de 
app direct worden ingevoerd. De bon wordt gedigitaliseerd en naar de 
administratie verzonden dankzij de foto-optie van de app.”

OVERZICHT
Inzicht in locatie en gebruiker van de pas

GEEN VOORSCHOT TEN MEER
Geen gebruik van privérekeningen van de docenten

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Simpel in gebruik

V
O

O
R

D
E

LE
N



5

De afhandeling neemt veel 
minder tijd in beslag. Het 
proces verloopt vele malen 
efficiënter. 

CLIENT CASE : CARMEL
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De implementatie
Stichting Carmelcollege is begonnen met een pilot op twee 
schoollocaties. “Wij mochten een kijkje nemen bij een stichting in 
Limburg, waar al werd gewerkt met SimpledCard. Zij hebben ons 
laten zien hoe zij het geïmplementeerd hebben.” Toen de pilot een 
succes bleek te zijn, heeft Stichting Carmelcollege besloten op alle 50 
schoollocaties met SimpledCard te werken.

Carmel College
Carmel verbindt VO-scholen verspreid door heel Nederland. 
De stichting verzorgt op ruim 50 schoollocaties een breed 
onderwijsaanbod. De scholen verzorgen praktijkonderwijs, 
vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. In totaal worden ruim 
38.000 leerlingen in hun leerproces begeleid door meer dan 4.300 
medewerkers.
 

50
Locaties SimpledCard passen

112
Medewerkers
4300
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Benieuwd wat SimpledCard uw
organisatie oplevert?

Vraag een demo aan

Na een aanvraag voor de online demonstratie neemt een 
medewerker van SimpledCard contact met u op om de demo in 
te plannen. Voor de afspraak wordt een link verzonden waarop 
de demonstratie wordt getoond. Een medewerker licht de 
presentatie telefonisch toe en bespreekt alle mogelijkheden van het 
SimpledCard systeem. 

Er is uiteraard ook ruimte voor uw vragen. Bekijk zelf waarom onze 
klanten zo enthousiast over SimpledCard zijn. Een presentatie duurt 
ongeveer een kwartier en is geheel vrijblijvend.

020 4200287www.simpledcard.com sales@simpledcard.com
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https://www.simpledcard.com/demo-aanvraag/
http://www.simpledcard.com
simpledcard.com
mailto:sales%40simpledcard.com?subject=Vraag%20vanuit%20Stichting%20Carmel%20College%20clientcase

