
Onderwijsadministratie



Uw onderwijs-
administratie 
in control met 
Salure
 
Het bestuur van een onderwijsinstelling wil graag in 
control zijn. In de praktijk zien we echter geregeld dat 
er verouderde systemen worden gebruikt. Dit brengt 
soms onnodig inefficiënte werkwijzen met zich mee. 
Salure helpt u graag om uw onderwijsadministratie 
optimaal in te richten zodat u overzicht en controle 
heeft en houdt.

De experts van Salure helpen u om uw 
administratieve processen lean & mean in te 
richten en te beheren. Dit stelt u in staat om 
een snelle en gedegen efficiëntieslag te maken 
met de administratieve processen waarmee uw 
onderwijsinstelling te maken heeft. De effecten van 
de vakinhoudelijke aanpak door Salure zijn:

• Efficiëntere verwerking mutaties 
Snel en goed verwerkte mutaties waarbij we 
gebruik maken van moderne oplossingen;

• Adequaat inzicht administratie 
Een adequaat inzicht in uitgaven en 
inkomsten, onder andere door een heldere 
inrichting van uw onderwijsadministratie 
en een verplichtingenadministratie. Dit alles 
ondersteunen we met onze eigen business 
intelligence oplossing: SalureConnect;

• Heldere administratieve processen 
Goede beheersing van, en controle op, de 
administratieve processen;

• Professionele informatievoorziening 
Een professionele informatievoorziening die 
aansluit op de informatiebehoefte van uw 
onderwijsinstelling.

Optimalisatie
Kunnen de administratieve processen binnen 
uw onderwijsinstelling wel een optimalisatieslag 
gebruiken? De business consultants van Salure 
ondersteunen u graag. Gesprekken met verschillende 
medewerkers vormen het startpunt van de 
optimalisatie. In het optimalisatieplan dat hieruit 
volgt, brengt Salure helder in kaart welke processen 
voor verbetering vatbaar zijn. Dit plan bevat 
bijvoorbeeld aanbevelingen over welke systemen u 
het beste kunt gebruiken en hoe u processen beter 

kunt inrichten. Als u besluit de optimalisatie 
door te voeren, zal de consultant u hierin ook 
begeleiden.  

Ondersteuning op maat
Wilt u de volledige administratie van uw 
onderwijsinstelling aan Salure uitbesteden? 
Of een gedeelte ervan aan onze zorg 
toevertrouwen? In beide gevallen kunt u rekenen 
op onze betrokken experts, uitstekende service 
en continuïteit van uw onderwijsadministratie. 

Salure besteedt veel tijd aan het opleiden en 
trainen van de medewerkers. Deze scholing 
vindt zowel inhouse plaats als bij erkende 
opleidingsinstituten en partners. Dit biedt 
de garantie dat onze medewerkers altijd 
op de hoogte zijn van recente en relevante 
ontwikkelingen op hun vakgebied. Van de 
meest recente cao’s voor PO en VO tot actuele 
systeemkennis. Onze veelzijdige experts in 
onderwijsadministratie gaan voor kwaliteit.

Ontzorging door  
optimalisatie? Kies voor 
Salure
 

 
Bent u enthousiast geworden over  
een van de diensten van Salure? 
Graag voorzien wij u van informatie 
op maat. Neem contact op met 
Jaco van Hengel.

T 0182-543643
E info@salure.nl
I www.salure.nl

“Salure is hét ‘Optimalisatiekantoor’ 
voor uw Onderwijsinstelling.”

www.salure.nl


