
Personeel & Salarisadministratie
Ondersteuning van  

aanstelling tot ontslag  



digitale ondertekeningen

personeelsdossier

salarisdossier

correspondentie

Het Onderwijs Self Service HR-portaal.
Eén oplossing voor de hele organisatie.

Visma l Raet
Er wordt gewerkt met de software van Visma 
l Raet: Onderwijsbureau Self Service (OSS). 
MijnOnderwijsbureau/OSS is de basis van het HR-portaal 
voor zowel managers als medewerkers. Het bestuur 
beheert, muteert en deelt de informatie eenvoudig 
digitaal in MijnOnderwijsbureau/OSS. Medewerkers 
kunnen hun eigen gegevens inzien en wijzigen, maar 
kunnen ook declaraties indienen en inzage krijgen in 
hun salaris- en personeelsdossier. Het bestuur bepaalt 
tot welke onderdelen de medewerker toegang krijgt.  

Slimme oplossingen
In OSS zijn via intelligente workflows de meest 
gangbare processen binnen de personeels- en 
salarisadministratie geautomatiseerd. Van digitale 
ondertekening van de arbeidsovereenkomst, tot het 
automatisch genereren van correspondentie van het 
bestuur voor de medewerker. Dat kan gaan om de 
aanzeggingsverplichting voor het bestuur, het ontslag 
op eigen verzoek, een tijdelijke uitbreiding van een 
dienstverband of om de aanvraag van ouderschapsverlof. 

Personeel & Salarisadministratie
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de mensen die 
in de scholen werken. Voor hen moeten de zaken rondom hun 
aanstelling en salarisbetaling goed geregeld zijn. Daar zorgen de 
ervaren en deskundige medewerkers van de afdeling Personeel 
& Salarisadministratie voor. Dit doen zij op een betrouwbare en 
professionele manier en mét een flinke dosis betrokkenheid!



De correspondentie wordt automatisch opgeslagen in 
het digitale personeelsdossier (PDOL) en de betreffende 
medewerker ontvangt per mail bericht dat er een 
document klaar staat. Efficiënt en gebruikersvriendelijk! 

Kennis delen én halen
De afdeling Personeel & Salarisadministratie volgt 
de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, 
kinderopvang en cao. En natuurlijk wordt deze 
kennis gedeeld. Via nieuwsberichten op de website, 
nieuwsflitsen of nieuwsbrieven via de mail, maar 
ook door informatiebijeenkomsten, scholingen en 
netwerkbijeenkomsten. Het rechtstreekse contact met 
het bestuur en de stafmedewerkers is van groot belang 
om goed op de hoogte te blijven van alles wat er toe doet. 

Informeren en faciliteren 
Om het bestuur te ondersteunen, zorgt de afdeling 
Personeel & Salarisadministratie dat medewerkers goed 
geïnformeerd worden. Dat scheelt veel vragen op het 
stafkantoor. Het delen van informatie gebeurt via de 
website, nieuwsbrieven, mails en instructiefilmpjes. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om rechtstreeks een vraag 
te stellen via het contactformulier op de website of 
‘ouderwets’ via de telefoon. Op de website staan bovendien 
tools waarmee de medewerker diverse berekeningen kan 
maken. Hij of zij kan dus zelf aan de slag!

Randstad Payroll Solutions
Het inzetten van payrollmedewerkers kan helpen 
bij personeelsvraagstukken die ontstaan door de 
veranderende wet- en regelgeving, inzet van tijdelijke 
middelen, wisselende leerlingenaantallen, vergrijzing 
en de dynamische vraag op de arbeidsmarkt. Er zijn 
goede afspraken gemaakt met Randstad Payroll 
Solutions, om te zorgen voor scherpe en exclusieve 
tarieven. Het bestuur selecteert de juiste medewerkers, 
de afdeling Personeel & Salarisadministratie verzorgt de 
administratie. 

HR-advies
Goed personeelsbeleid is essentieel voor goed 
onderwijs. De adviseurs van HR advies weten van 
aanpakken, hebben kennis van het vak en hebben 
korte lijnen met onder meer de PO-Raad en het 
Participatiefonds. Zij zijn een klankbord voor het 
bestuur als het gaat om bijvoorbeeld strategische 
personeelsplanning, functiewaardering conform 
FUWA-PO, inzet van de Werkkostenregeling in het 
HR beleid, cao, inschaling en beloning. Maar ook 
met vragen over de transitievergoeding, algemene 
arbeidsvoorwaarden of dossiervorming weten  
de adviseurs raad. En, als het antwoord er niet is, 
zoeken zij samen met het bestuur naar de beste 
oplossing! 

We hebben goede afspraken gemaakt met Randstad Payroll Solutions.



Je denkt aan professioneel personeelsbeleid? 
Aan verzuimmanagement? Aan je volgende 
stap in digitalisering? Aan functiewaardering 
en medewerkerontwikkeling, aan...

Onderwijsbureau Meppel
denkt met je mee.

CONTACT
0522 - 25 22 99
info@obmeppel.nl 
www.onderwijsbureau-meppel.nl

POSTADRES
Postbus 91
7940 AB Meppel

BEZOEKADRES
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Professioneel personeelsbeleid
Medewerkers máken de organisatie en het loont 
om hierin te investeren. Visma Raet biedt hiervoor 
mogelijkheden met applicaties als Verzuimmanager 
(verzuimmanagement en –registratie) en Talent 
Management (software om de gesprekkencyclus 
te digitaliseren). Er zijn ook afspraken gemaakt met 
MOOI medewerkerontwikkeling: een interactief en 
digitaal HRM-instrument dat de medewerker de 
gereedschappen geeft om zelf richting te geven aan het 
continue proces van bekwamen en bekwaam blijven. 
Door een koppeling met de personeelsadministratie zijn 
de gegevens eenvoudig in te voeren en altijd actueel.

Nieuwsgierig?
Meer weten over Personeel & Salarisadministratie? 
Neem dan contact op met ons.


