
BETAALGEMAK VOOR IEDEREEN
bij Hogeschool Rotterdam
Bij ruim de helft van alle verkooppunten in Nederland kun je inmiddels contactloos betalen en dat worden er iedere maand 

meer. De catering, waaronder bedrijfskantines, snoep- en koffieautomaten, neemt bijna een vijfde van alle contactloze 

betaaltransacties voor haar rekening.* Vanaf februari 2017 is contactloos betalen ook mogelijk op de vendingautomaten 

bij Hogeschool Rotterdam. Deze optie is ingebouwd in de nieuwe verkoopautomaten voor warme dranken, frisdrank, 

snacks en snoep.

WL•Community Payment Solution

Betalen met Hogeschool Rotterdam (HR)-  en bankpas
Contant geld wordt binnen scholen al jaren niet meer gebruikt. Ook  
Hogeschool Rotterdam is cashless en maakt sinds 2004 gebruik van 
Community Payment Solution (CPS) van Worldline. Met deze oplossing 
kan zowel met de bankpas als de HR-pas worden betaald.
De mogelijkheid van het beschikbaar stellen van een dergelijke 
kaart heeft een aantal voordelen ten opzichte van de bankpas. 
Zo is prijsdifferentiatie mogelijk, zijn transactiekosten 
lager en is het bieden van gesubsidieerde uitgave 
mogelijk. “Collega’s kunnen met de HR-pas gratis 
warme dranken uit de automaten halen,” vertelt Jan 
Groenendijk, werkzaam bij de dienst FIT –Services 
bij Hogeschool Rotterdam. De kaart is gekoppeld 
aan één wallet en deze wordt centraal en online 
beheerd. “Dit vereenvoudigt het beheer,” aldus 
Jan Groenendijk. “Het komt weleens voor dat 
iemand zijn kaart verliest. Het voordeel van dit 
systeem is dat dit tegoed dan aan een nieuwe 
kaart gekoppeld kan worden. Bovendien is het 
saldo altijd actueel.”

Wallet opwaarderen
De wallet kan online en via fysieke 
opwaardeerautomaten worden geladen. Dit 
tegoed kan worden gebruikt voor aanschaf 
studiematerialen, in verkoopautomaten voor 
snacks, fris- en warme dranken, bij de catering 
op locaties van Hogeschool Rotterdam 
en voor printen/ kopiëren. Zo is de kaart 
multifunctioneel.
“Het systeem bevalt erg goed” aldus Jan 
Groenendijk. “Worldline is goed bereikbaar bij 
eventuele vragen. Daarnaast hebben we goede 
afstemming voor de uitrol van nieuwe automaten. 
Zo is gezamenlijk een planning afgestemd en zijn 
binnen drie weken de automaten op alle locaties van 
Hogeschool Rotterdam geïnstalleerd.”

Hogeschool Rotterdam
De HBO organisatie is verspreid over 14 locaties in Rotterdam met 
ruim 37.000 studenten en 3.500 medewerkers. Kenmerkend voor 
Hogeschool Rotterdam is de openheid en wijze waarop studenten en 
medewerkers met en naast elkaar werken. 

* Bron: https://www.betaalvereniging.nl/wp-uploads/2016/10/Infographic-contactloos-betalen-steeds-populairder.pdf


