
 
           
 
Wassenaar, 29 september 2016 
 

Betreft: Digitaal facturatieplatform 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

Binnen de Stichting Het Rijnlands Lyceum zijn wij voortdurend bezig met het optimaliseren van onze 

administratieve organisatie en de processen op zowel de decentrale locaties als het bestuursbureau. 

De inning van de vrijwillige ouderbijdrage en de facturatie van de schoolkosten, zoals de 

ouderbijdrage, excursies, reizen e.d. was voor onze scholen een intensieve en tijdrovende bezigheid. 

Na een uitvoerige verkenningsfase hebben wij daarom besloten de samenwerking aan te gaan met 

WIS en gekozen voor hun digitaal facturatieplatform: WIS Collect. 

Voor de Stichting Het Rijnlands Lyceum hebben een aantal zaken meegespeeld bij de keuze voor WIS 

Collect: 

 Gebruikersvriendelijke en eenvoudige omgeving voor de ouders 

 Solide organisatie met jarenlange ervaring binnen het onderwijs 

 Uitgebreide rapportagemogelijkheden 

 Volledige ontzorging door directe communicatiemogelijkheden via email 

 Positieve referenten en meerdere grote besturen als klant 

Hoe werkt WIS Collect? 

WIS Collect wordt door de school van uw kind(eren) gebruikt om de facturen en betalingen van de 

schoolkosten te digitaliseren. 

Binnen WIS Collect heeft u als ouder/verzorger toegang tot de facturen en factuurvoorstellen die 

voor uw kind(eren) klaar staan. 

Door middel van onderstaand instructiefilmpje en bijgevoegde handleiding willen wij u wegwijs 

maken in WIS Collect zodat u optimaal van deze toepassing gebruik kunt maken. 

Instructiefilm WIS 

  

https://vimeo.com/133035617


Wat betekent dit voor u? 
 

 Gemak    : Eenvoudig, snel en online afhandelen van het volledige  
     proces rondom betaling van de schoolkosten 

 Betaling met IDEAL  : Direct betalingen online afhandelen via IDEAL, incasso  
     (+mandaat) en overboeking 

 Mobiele betalingen  : Gemakkelijk in gebruik en volledig geschikt voor mobiele  
     betalingen 

 Factuurarchief  : Inzicht in eerder ontvangen facturen met het factuurarchief 

 Persoonlijk   : Gepersonaliseerd aanbod per leerling; direct overzicht bij  
     meerdere kinderen op school 

 Eenvoudige toegang : Directe login vanuit e-mail zonder drempels met inlognaam  
en wachtwoord 

 Betaaloverzicht  : Inzicht in betalingen en saldo van openstaande posten 
 

 
Vanaf 1 januari 2016 hebben wij WIS Collect in gebruik genomen.  

De mails van WIS Collect hebben de volgende afzender: Stichting Het Rijnlands Lyceum 

debiteuren@enms-rijnlandslyceum.wiscollect.nl. Dit betreft geen phishing-mail!  

 

Om u aan dit proces te laten deelnemen, willen wij benadrukken dat het van groot belang is dat uw 

school over het juiste mailadres beschikt. Indien uw mailadres niet juist bij de school is geregistreerd, 

vragen wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Debiteurenadministratie  

Stichting Het Rijnlands Lyceum 
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