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Voorwoord 
 

 

Software veroudert en is op enig moment aan vervanging toe. Na vele jaren trouwe dienst ruilen 

we Mijnonderwijsbureau/OSS in voor Mijnonderwijsbureau Visma. (MijnObM | Visma) 

 

We stappen hiermee over naar een moderner platform, een grote stap voorwaarts. In de basis 

blijven processen hetzelfde, alleen zien schermen er anders uit dan je gewend bent. Daarnaast is 

de benaming soms net even anders. Zo maakt de kreet ‘personeelsdossier’ bijvoorbeeld plaats 

voor het ‘E-dossier’. Gewoon even een weetje, we denken dat dit snel zal wennen. 

 

Om deze overstap te ondersteunen, is deze handleiding samengesteld. MijnObM | Visma is nog 

volop in ontwikkeling, deze handleiding zal daarom ook regelmatig worden bijgewerkt. 

We hopen dat je snel je weg weet te vinden in deze nieuwe oplossing. 

 

Team P&S 

 

 

 

 

 

 

Vragen? 
 

 

 

 Bel tussen 11.00 – 14.00 uur het rechtstreekse nummer 0522-236777. 

 NB. Dit nummer is (alleen!) voor besturen, stafmedewerkers, schoolleiders en 

 administratieve krachten. 

 

 Mail naar psa-werkgevers@onderwijsbureau-meppel.nl. Je kan in de mail ook 

een  terugbelverzoek doen. 

 

 

 Kijk op www.onderwijsbureau-meppel.nl. Er staat onder ‘Vraagbaak’ meer

 Informatie over MijnObM | Visma (o.a. instructiefilmpjes). 

 

 

Medewerkers stellen hun vragen over inloggen, werkgeversverklaring of werking van Visma, altijd 

schriftelijk via het contactformulier op onze website.  

mailto:visma.psa@onderwijsbureau-meppel.nl
http://www.onderwijsbureau-meppel.nl/
https://www.onderwijsbureau-meppel.nl/contactformulier-medewerker/


 

 Handleiding MijnObM | Visma – Manager | 0.29 3 

Inloggen 
 

 

Wanneer je al een inlog hebt, ga dan door naar https://home.visma.com en log in met je 

email en wachtwoord. Ben je een nieuwe gebruiker of wil je meer weten over inloggen lees dan 

verder in de Handleiding MijnObM | Visma - Medewerker. 

 

In de toekomst kan er ook via Mijn Onderwijsbureau worden ingelogd. 

 

Standaard kom je in Mijn Talent, dit is de omgeving voor jou als medewerker. Via het tabblad 

Talent kom je in de omgeving als leidinggevende. 

Wil je standaard in Talent terecht komen, dan kan je dit aanpassen bij Mijn instellingen. 

Bij Starten in kies je dan voor Talent. Klik daarna op de knop Wijzigingen opslaan. 

 

Bij het behandelen van de taken met bijlagen is het namelijk van belang dat je altijd via het 

tabblad Talent de taak bekijkt, want anders kan je de bijlagen niet openen. 

 

 

https://home.visma.com/
https://onderwijsbureau-meppel.nl/wp-content/uploads/Handleiding-MijnObM-Visma-Medewerker.pdf
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Talent 
 

 

Dit is de beginpagina van Talent. Via de tegels kan je o.a. gegevens bekijken van jouw 

medewerkers, declaraties en aanvragen goedkeuren, verzuim doorgeven of een proefloonstrook 

maken. 

 

 

 

 

Met het huisje kom je altijd terug op de startpagina. 

 

 

Met het menu kan je, gelijk aan de tegels, gegevens bekijken en wijzigen. Verder 

staat er ook een aantal acties en overzichten. 
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Taken 
 

 

Met de tegel Taken krijg je een overzicht van jouw taken, berichten en notificaties. 

Wanneer medewerkers een aanvraag of declaratie indienen, word je hier gevraagd om deze te 

controleren en goed te keuren of af te wijzen. Ook kunnen er berichten ter informatie staan of 

opdrachten om iets uit te voeren. 

 

In de kolom Functie staat welke taak het is. Je kan op de knop klikken om naar de taak toe te 

gaan. In de kolom Info zie je waar het over gaat en verder zie je nog Ingevoerd op, Doen voor 

en de Status staan. Door op de kolomtitel te klikken kan je de lijst sorteren. 

 

 

Mochten er meer taken openstaan dan op het eerste scherm getoond kunnen worden, dan kan 

je met de knop Meer linksonder naar een volgend scherm gaan. 

 

Wil je verschillende taken achter elkaar afhandelen, dan kan je vinkjes zetten voor de taken en 

klikken op de knop Automatisch doorgaan. 

 

Zie je een taak staan met de knop Deblokkeren erachter, dan betekent dit dat je deze taak hebt 

bekeken maar er niks mee hebt gedaan. Ook kan de taak bij iemand anders in behandeling zijn. 

Wil je de taak weer openzetten, dan klik je op de knop Deblokkeren. 

 

 

 

Ga voor uitleg over een aanvraag of wijziging goedkeuren naar Aanvragen of wijzigingen. 

Ga voor uitleg over een declaratie goedkeuren naar Declaraties. 

 

Taken - Instellingen 

Via het menu Taken - Instellingen kan je instellen hoeveel taken je wilt zien in het eerste 

scherm, dit staat standaard op 10 items. 

 

 

 

Wanneer je email-berichten wilt ontvangen bij nieuwe taken, dan kan je een vinkje zetten bij 

Stuur e-mail - Zend mij een e-mailbericht over nieuwe taken die rechtstreeks aan mij zijn 

toegewezen. Je kan het hier ook weer uitzetten. 
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Persoonsgegevens 
 

 

Wanneer je klikt op de tegel Persoonsgegevens zie je het volgende scherm waar je persoonlijke 

en salarisgegevens van jouw medewerkers kan bekijken. 

 

 

 

Met het vergrootglas kan je de gegevens bekijken. 

Met de pijl kan je een blok inklappen of kleiner maken. 

 

 

Kies links in de lijst de naam van de 

medewerker of type een gedeelte van 

de naam in het zoekveld (zoeken in 

huidig bedrijf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via de 3 puntjes kan je ex- en toekomstige medewerkers wel of niet tonen. 
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Persoonlijk 

Op het tabblad Persoonlijk zie je persoonlijke gegevens, officiële documenten en diensttijden. 

 

Persoonlijke gegevens 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je een aantal persoonlijke gegevens bekijken op het tabblad 

Naam en Gegevens. 

 

 

 

Telefoon 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je de telefoonnummers bekijken. 

 

 

 

Adres 

Als je op het vergrootglas klikt, zie je de ingangsdatum van het huidige adres. 

Met het vinkje Historie weergeven kan je je oude adresgegevens bekijken. 
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E-mail 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je de emailadressen bekijken. 

 

 

 

Familie 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je de familieleden bekijken, mits vastgelegd in het systeem. 

 

 

 

Bankrekeningen 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je de bankrekeningen bekijken. 

 

  

 

Officiële documenten 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je de officiële documenten bekijken. Hier vind je o.a. de 

gegevens en het document van identiteitsbewijs, VOG, diploma en bankpas. 

Deze documenten vind je ook in het E-dossier, ga voor uitleg naar E-dossier. 

 

 

 

Diensttijden 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je de diensttijd die bij ons bekend is bekijken. 

Op het tabblad totalen vind je een totaaltelling per soort diensttijd en op het tabblad details 

staan de verschillende perioden vermeld. 
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Contract 

Op het tabblad Contract zie je de contract- en salaris gegevens. 

 

Wanneer een medewerker meerdere contracten heeft, kan je per contract gegevens bekijken. 

Kies bovenaan het juiste contract of kies links in de lijst medewerkers het juiste contract. 

 

 

 

Contract - Algemeen 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je een aantal contract gegevens bekijken van het gekozen 

contract zoals ingangsdatum, einddatum, vast of tijdelijk. 

 

 

 

Werktijden 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je per ingangsdatum het rooster van het gekozen contract 

bekijken. 

 

 

 

Wanneer je op de regel klikt, krijg je de details in beeld. 
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Periode salaris 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je per ingangsdatum de inschaling en het bijbehorende 

bedrag van het gekozen contract bekijken. 

 

 

 

Wanneer je op de regel klikt, krijg je de details in beeld. 

 

Positie 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je per ingangsdatum de afdeling of werklocatie en de 

functie van het gekozen contract bekijken. 

 

 

 

Wanneer je op de regel klikt, krijg je de details in beeld. 

 

Salaris overig 

Op het tabblad Salaris overig zie je de reiskostengegevens. 

 

Wanneer een medewerker meerdere contracten heeft, kan je per contract gegevens bekijken. 

Kies bovenaan het juiste contract of kies links in de lijst medewerkers het juiste contract. 

 

 

 

Reiskosten 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je per ingangsdatum de reiskostengegevens van het 

gekozen contract bekijken. 

 

 

 

Wanneer je op de regel klikt, krijg je de details in beeld. 
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E-dossier 
 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je klikt op de tegel E-dossier kom je in het digitaal 

dossier van jouw medewerkers. Hier kan je documenten en e-

mail berichten bekijken. 

 

 

Kies een medewerker uit de lijst waarvoor je het digitaal dossier wilt bekijken. 

Door op de kolomtitel te klikken kan je de lijst sorteren. 

Wanneer je op een regel klikt, kan je het document bekijken en downloaden. Klik op de knop 

Sluiten om weer terug te gaan. 

 

 

 

Met Zoeken of Uitgebreid zoeken kan je op omschrijving een document zoeken. 

 

 

 

Loonstroken 

De loonstroken en jaaropgaven zie je onder de map Salaris. 
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Document uploaden 
 

 

 

Wanneer je klikt op de tegel Document uploaden, kan je een 

document uploaden dat niet bij Officiële documenten hoort. 

 

Gaat het om een officieel document, zoals een 

identiteitsbewijs, een VOG, een diploma of een bankpas, dan 

kan jouw medewerker dit toevoegen bij Persoonsgegevens - 

Officiële documenten. 

 

 

Klik op de knop Workflow starten om het proces te starten. 

Hierna krijg je eerst een instructie over het uploaden. Via de Plus kan je een bestand kiezen om 

te uploaden. 

Geef een duidelijke korte omschrijving van het document. 

 

 

 

Klik daarna op de knop Gereed. De salarisadministratie van Onderwijsbureau Meppel zal het 

daarna controleren en verwerken. Je ontvangt een bericht als het uploaden van het document is 

verwerkt of is afgewezen. 

 



 

 Handleiding MijnObM | Visma – Manager | 0.29 13 

Proefloonstrook 
 

 

Wanneer je klikt op de tegel Proefloonstrook, kan je een 

proforma berekening maken van het salaris van jouw 

medewerkers. 

 

Je kan de uren of werktijdfactor aanpassen als de medewerker 

misschien meer of minder gaat werken. En je kan de 

salarisschaal of trede wijzigen mocht de medewerker 

misschien een andere functie krijgen of omhoog gaan met de 

salarisschaal of trede. 

 

Kies een medewerker en het juiste contract uit de lijst waarvoor je een proforma berekening wilt 

maken. 

 

Wijzig het aantal uren, de werktijdfactor, de salarisschaal of de trede en klik op de knop 

Salarisstrook ophalen. Bij een andere functieschaal kan het zijn dat je eerst de Schaalcategorie 

moet wijzigen. 

 

 

 

Hierna wordt er een pdf gemaakt met de nieuwe proforma salarisberekening. Aan deze 

berekening kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Aanvragen of wijzigingen 
 

 

Een medewerker kan een aanvraag doen of een wijziging doorgeven waarvoor je een taak krijgt 

om te controleren en goed te keuren. 

Hierbij een aantal voorbeelden: 

 

- Werkgeversverklaring aanvragen 

- Reiskosten woon-werk aanvragen/wijzigen 

- Fietsplan aanvragen 

 

In jouw takenoverzicht zie je bijvoorbeeld een beslissing staan. Dit betekent dat een aanvraag of 

wijziging goedgekeurd moet worden. Ga voor uitleg van het takenoverzicht naar Taken. 

 

 

 

Klik op de knop Beslissing om de taak te openen en lees de instructie. Klik op de eventuele 

documenten die zijn toegevoegd. 

 

 

 

Wanneer je akkoord gaat met de aanvraag klik je op de knop Akkoord. De aanvraag zal 

vervolgens in behandeling worden genomen door de salarisadministratie van Onderwijsbureau 

Meppel. 
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Wanneer je niet akkoord gaat met de aanvraag, geef je de reden op bij Invoernotities en klik je 

op de knop Niet akkoord. Jouw medewerker ontvangt hierover een email-bericht. 

 

Werkgeversverklaring 

Bij de werkgeversverklaring voor een tijdelijk contract word je gevraagd om de voortzetting 

bepaalde tijd in te vullen. 

 

 

 

Klik op de knop Document genereren om de taak te openen en lees de instructie. 

Vul onderaan bij Vraag en Antwoord of het tijdelijk contract wordt voortgezet en voor hoeveel 

maanden. 

Klik daarna op de knop Genereren. 

 

 

 

Hierna wordt het formulier Werkgeversverklaring voortzetting bepaalde tijd geopend. 

Controleer de gegevens en vul eventueel aan. 

Klik vervolgens (in het volgende scherm) linksonder op de knop Gereed. 

 

De Werkgeversverklaring voortzetting bepaalde tijd wordt naar de salarisadministratie van 

Onderwijsbureau Meppel gestuurd om hiermee de werkgeversverklaring aan te maken. 
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Declaraties 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je klikt op de tegel Declaraties, dan kom je in het 

declaratie overzicht van de gekozen medewerker. 

 

 

Hier kan je ingediende declaraties bekijken van jouw medewerkers en zien wat de status is. 

Door op de kolomtitel te klikken kan je de lijst sorteren. 

 

 

 

Vanuit dit scherm kan je niet een declaratie goedkeuren of de details ervan bekijken. Daarvoor 

ga je naar jouw takenoverzicht. Ga voor uitleg van het takenoverzicht naar Taken. 

 

In jouw takenoverzicht zie je de goedkeuringen voor declaraties staan. Dit kan gaan om 

ingevoerde kilometers of een bedrag. 

 

 

 

Klik op de knop Goedkeuring om de declaratie te bekijken. Je krijgt dan het volgende scherm 

te zien: 
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Wanneer er achter de declaratieregel een paperclip staat, dan is er een bijlage 

toegevoegd. Door op de paperclip te klikken kan je de bijlage bekijken. 

 

Door op het potlood te klikken kan je de declaratie wijzigen. Doe dit alleen om 

eventueel de kostenplaats en kostendrager aan te passen wanneer dit afwijkend is 

van het contract. Is de declaratie niet juist wijs die dan af, zodat de medewerker de 

declaratie kan aanpassen of opnieuw indienen. 

 

Gebruik de prullenbak niet, maar kies voor afwijzen als de declaratie niet juist is, 

zodat de medewerker deze kan aanpassen of opnieuw indienen. 

 

Wanneer je akkoord gaat, geef je eventueel nog een opmerking bij het veld Commentaar (niet 

verplicht) en klik je op de knop Goedkeuren. De medewerker krijgt hiervan een bericht. 

 

Ga je niet akkoord dan geef je een reden op bij het veld Commentaar en klik je op de knop 

Afwijzen. De medewerker krijgt hiervan een bericht en kan de declaratie eventueel aanpassen 

of opnieuw indienen. 

 

Vanaf 20-02-2023 is er een nieuwe lay-out beschikbaar voor het overzicht van de 

declaraties. 

Je kan zelf kiezen om de oude lay-out te gebruiken of over te stappen naar de nieuwe. 

Zodra de nieuwe lay-out in gebruik is wordt dit bovenaan zichtbaar. Eventueel is het daar 

mogelijk om terug te gaan naar de oude lay-out.  

 

 

De vernieuwde lay-out is geïntroduceerd om de ingelogde gebruiker sneller en makkelijk inzicht 

te geven in de status van de declaraties. In plaats van alle declaraties weer te geven in 1 grote 

tabel, zijn deze nu opgesplitst in 3 onderdelen: 

 Declaraties (nog) niet ingediend of afgewezen  

 Wacht op Goedkeuring  

 Uitbetaald of wacht op uitbetaling  
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Verzuim 
 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je klikt op de tegel Nu ziek, dan kom je in het 

verzuim overzicht van jouw afdeling. Naast ziekte wordt ook 

ander verzuim zoals zwangerschapsverlof getoond. 

 

 

Verzuim overzicht 

Standaard wordt het huidig en toekomstig verzuim getoond. Er is een aantal opties die je uit 

kan vinken of kan aanpassen. Klik daarna op de knop Vernieuwen om de filters toe te passen. 

 

 

 

Eventueel kan je per medewerker een verzuimoverzicht inclusief historie maken door via het 

menu naar Verzuim - Overzichten - Werknemer verzuimhistorie te gaan. 

 

Verzuim wijzigen 

Vanuit het verzuim overzicht Nu ziek kan je een verzuim bewerken, het verzuimpercentage 

aanpassen en een verzuim beëindigen. 

Klik op een verzuimregel om de details te bekijken. 
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Je kan het verzuim bewerken door onderaan te kiezen bij (Meer acties) voor Verzuim 

bewerken. Via de keuze Beter melden kan je het verzuim beëindigen. 

Wil je het verzuim intrekken, neem dan contact op met Onderwijsbureau Meppel. 

 

 

 

Verzuim bewerken 

Je kan de ingangsdatum aanpassen bij Ziek vanaf. Wanneer de ingangsdatum wijzigt, kan dit 

ook invloed hebben op eventuele signalen en taken of een vervanging. 

 

 

 

Klik daarna op de knop Akkoord. 

 

Beter melden 

Geef de einddatum t/m op bij Ziek t/m en kies Reden einde verzuim. 

 

 

 

Klik daarna op de knop Akkoord. 
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Verzuimpercentage wijzigen 

Op het tabblad Verzuimpercentage kan je het percentage aanpassen dat iemand ziek is. 

Klik op de knop Verzuimpercentage wijzigen om het percentage per datum te wijzigen. 

Staan er meerdere regels, dan kan je ook een regel wijzigen door op het potlood te klikken. 

 

 

 

Geef bij Datum vanaf de datum op per wanneer je het percentage wilt wijzigen. 

Vul bij Verzuimpercentage in hoeveel procent jouw medewerker ziek is. Eventueel kan je ook 

het Percentage op therapeutische basis doorgeven. 

 

 

 

Klik daarna op de knop Akkoord. 

 

Beter melden en Verzuimpercentage wijzigen kan je ook via de tegels starten. Maar dan moet 

je nog de juiste medewerker en verzuim opzoeken. We raden aan om dit te doen via het 

verzuim overzicht Nu ziek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzuim doorgeven 

Wil je verzuim doorgeven voor jouw medewerker en gaat het om ziekte, klik dan op de tegel 

Ziek melden. 

Weet je ook de einddatum al of gaat het maar om één dag, dan 

kan je beter via de verzuimacties kiezen voor Historisch verzuim 

invoeren via het menu aan de linkerkant - Verzuim - Acties - 

Historisch verzuim invoeren (zie bladzijde 22). 
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Ziek melden 

Klik op de tegel ziek melden en kies een medewerker. 

Wanneer de medewerker ziek in het systeem staat krijg je een melding. Kijk dan eerst of de 

ziekmelding al bekend is. Wijzig of beëindig de bestaande ziekmelding en maak daarna 

eventueel de nieuwe ziekmelding aan. 

 

 

 

Kies de reden van verzuim bij Verzuimdefinitie, deze staat standaard op Ziek. 

 

Geef de ingangsdatum op bij Ziek vanaf. 

Gaat het om Gedeeltelijk ziek, klik dan op het vinkje en geef per contract (eventueel) aan wat 

het percentage ziek is. 

 

 

 

Klik daarna op de knop Akkoord. 
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Historisch verzuim invoeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op Historisch verzuim invoeren via het menu 

Verzuim - Acties om ziekte door te geven voor 

jouw medewerker waar je de einddatum al van weet. 

 

 

Kies de reden van verzuim bij Verzuimdefinitie, deze staat standaard op Ziek. 

Geef de ingangsdatum op bij Ziek vanaf en de einddatum t/m bij Ziek t/m. 

Gaat het om Gedeeltelijk ziek, klik dan op het vinkje en geef per contract (eventueel) aan wat 

het percentage ziek is. 

 

 

 

Klik daarna op de knop Akkoord. 
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Ziek als gevolg van zwangerschap/bevalling 

Let op, dit is geen zwangerschapsverlof (zie volgende pagina: Zwangerschapsverlof melden). Om 

ziekte als gevolg van zwangerschap of bevalling te melden ga je naar Verzuim – Acties – 

Ziekmelden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op: kies bij verzuimdefinitie Arbeidsongeschikt tgv zwangerschap. Geef de ingangsdatum 

op bij Ziek vanaf. De vangnetcode dient op Verzuim a.g.v. van zwangerschap en/of 

bevalling te blijven staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik daarna op de knop Akkoord.  
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Zwangerschapsverlof melden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op Zwangerschapsverlof melden via het menu 

Verzuim - Acties om een zwangerschapsverlof door 

te geven voor jouw medewerker. 

 

 

Geef de Verwachte bevallingsdatum op (pas dit veld geduurde de zwangerschap niet aan). 

Vervolgens wordt de datum van 6 weken voor verwachte bevallingsdatum ingevuld bij Begin 

zwangerschapsverlof. Deze datum kan je wijzigen. Het systeem geeft al een verwachte 

einddatum op, deze kan anders worden zodra je de bevallingsdatum hebt doorgegeven. 

 

Gaat het om een Meerling, klik dan op het vinkje. Het systeem zal de begin- en einddatum 

hierop aanpassen. Let op: vul niet de Bevallingsdatum. Dit doe je op een later moment in het 

proces. Let op: kies de vangnetcode ‘Geen vangnetgeval’. 

 

 

Klik daarna op de knop Akkoord.  

 

Na het melden van zwangerschapsverlof krijg je de taak om de Zwangerschapsverklaring van 

de medewerker te uploaden.  

 

 

 

Door op de knop volgende te klikken en vervolgens op het plusje (       ) kun je de 

zwangerschapsverklaring uploaden door de taak te voltooien.  
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Zodra dit is gedaan krijg je de taak om de berekening van het zwangerschapsverlof te 

uploaden. Via deze link download je de zwangerschapsverlof berekeningstool die gevuld en 

geüpload dient te worden.  

 

 

 

Op de Verwachte bevallingsdatum ontvang je een taak om de bevallingsdatum in te vullen. Is 

de medewerker nog niet bevallen? Laat de taak in dit geval staan en voer deze taak uit zodra de 

medewerker is bevallen. Zie afbeelding hieronder. Let op: vul hier alleen de bevallingsdatum 

in!  

 

 

 

Daarnaast ontvang je de taak om de definitieve berekening van het zwangerschapsverlof via 

de tool van Onderwijsbureau Meppel te uploaden.  

 

 

  

 

 

https://www.onderwijsbureau-meppel.nl/wp-content/uploads/2022/06/Berekening-zwangerschapsverlof-PO-VO-v2022.xls
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Verlof 
 

 

 

 

Klik op Kalender via het menu Verlof - Kalender 

om verlof door te geven voor jouw medewerker 

anders dan verzuim. 

 

Berekening/tool 

Onderstaande instructie is om het verlof te muteren. Voor een aantal verloven hebben we een 

aparte berekening/tool nodig, bijvoorbeeld voor Ouderschapsverlof en Aanvullend 

Geboorteverlof. Klik hiervoor op de tegel van het betreffende verlof om een aanvraag of 

wijziging te doen. 

 

Verlof doorgeven 

Vanuit de kalender geef je een verlof door. Standaard wordt het huidig schooljaar getoond met 

de maanden en dagen. Je kan ook een vorig of volgend schooljaar kiezen. 

 

Kies links in de lijst een medewerker. 

Klik op de dag wanneer het verlof begint, deze wordt dan ingevuld bij het veld Datum vanaf. 

Klik daarna op de dag wanneer het verlof eindigt, deze wordt dan ingevuld bij het veld Datum 

t/m. Je kan ook zelf een datum kiezen of de gekozen datum aanpassen. 

 

 

 

Klik daarna op de knop Nieuwe aanvraag en kies het soort verlof bij Kies verloftype. 

 

 

 

De uren worden ingevuld naar aanleiding van het rooster van het gekozen contract van de 

medewerker. 

Klik op de knop Akkoord. 
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Verlof wijzigen 

Vanuit de kalender kan je een verlof bekijken. Standaard wordt het huidig schooljaar getoond 

met de maanden en dagen. Je kan ook een vorig of volgend schooljaar kiezen. 

 

Kies links in de lijst een medewerker. 

In de kalender zie je met kleur staan of er verlof is. Door op de dagen te klikken zie je om welk 

verlof het gaat. 

 

 

 

Wil je het verlof wijzigen of intrekken, neem dan contact op met Onderwijsbureau Meppel. 
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Nieuwe werknemer 
 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je klikt op de tegel Nieuwe werknemer, dan kan je 

een nieuwe medewerker invoeren die nog niet bekend is bij de 

werkgever. 

 

 

Nieuwe werknemer 

Vul de verplichte velden. Bij Soort aanstelling kies je meestal voor Werknemer - PO. Gaat het 

om een vervanger dan kies je Vervanger - PO en gaat het om een stagiair dan kies je Stagiair 

Onderwijs. Het veld Werknemersgroep wordt vervolgens gekozen door het systeem, deze ook 

zo laten staan. 

 

 

Klik daarna op de knop Volgende. Hierna volgt er een aantal stappen om de gegevens van de 

nieuwe medewerker in te vullen en documenten toe te voegen. 

 

Knoppen 

 

 

- Vorige: hiermee ga je naar de vorige stap. 

- Later doen: hiermee kan je het proces tijdelijk stoppen. Er komt dan een taak in jouw 

takenlijst om later verder te gaan. 

- Overslaan: wanneer een stap niet verplicht is om in te vullen, verschijnt deze knop. Je 

kan deze stap dan overslaan als dit niet van toepassing is of als je de gegevens niet 

hebt. 
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- Documenten: hiermee kan je documenten toevoegen aan dit proces. Geef een 

duidelijk omschrijving/naam van het document bij het uploaden. Officiële documenten 

voeg je hier niet toe, want deze kan je in de aparte stap Officiële documenten 

toevoegen. Zie verderop in de handleiding. 

- Volgende: hiermee ga je naar de volgende stap. 

- Actie afbreken: hiermee annuleer je het volledige proces. 

 

Persoonlijke gegevens 

Vul de verplichte en eventueel niet verplichte velden onder het tabblad Naam en Gegevens. 

Wanneer de melding komt dat het Burgerservicenummer al bekend is bij het bedrijf, ga dan 

niet door een breek de actie af. Zoek eerste de medewerker op in persoonsgegevens. Kan u de 

medewerker niet vinden, dan kan eventueel het stafbureau de medewerker en het contract 

toevoegen aan de betreffende afdeling. Heeft jouw organisatie geen stafbureau of lukt het niet, 

dan kun je contact opnemen met de salarisadministratie van Onderwijsbureau Meppel. Het veld 

Naamcode graag leeglaten, dit wordt alleen door Onderwijsbureau Meppel gebruikt. Het veld 

E-Loonstrook afhandeling op het tabblad Gegevens staat standaard op Kennisgeving via E-

mail, dit graag ook zo laten staan. 

 

 

Klik op de knop Volgende om naar de stap Familie te gaan. 

 

Familie (niet verplicht) 

Vul de verplichte en eventueel niet verplichte velden. De achternaam en geslacht van de partner 

is voldoende. 

 

 

Klik op de knop Volgende om naar de stap Adres te gaan. 

Heb je deze gegevens niet of is dit niet van toepassing, klik dan op de knop Overslaan om naar 

de stap Adres te gaan. 
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Adres 

Vul de verplichte velden Postcode en Huisnummer en eventueel Huisnummer toevoeging. 

Hierna zoekt het systeem het adres zelf op. Klik op de knop Volgende om naar de stap 

Bankrekening te gaan. 

 

 

 

Bankrekening 

Vul het verplichte veld IBAN. Hierna zoekt het systeem het BIC nummer zelf op. 

 

 

Klik op de knop Volgende om naar de stap E-mail te gaan. 

 

E-mail 

Vul het verplichte veld E-mailadres. Het gaat om het privé emailadres van de medewerker. 

Het vinkje Digitale salarisinformatie staat standaard aan, dit graag ook zo laten staan. Het 

vinkje Digitale verlofkaart staat standaard uit, dit graag ook zo laten staan. Deze vinkjes 

kunnen later door de medewerker eventueel zelf aangepast te worden. 

 

 

Klik op de knop Volgende om naar de stap Telefoon te gaan. 
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Telefoon 

Vul het verplichte veld Telefoon. Het gaat om het privé mobielnummer. Graag zonder streepje 

opgeven, enkel met cijfers is correct, bijvoorbeeld 0612345678.  

 

 

 

Klik op de knop Volgende om naar de stap Officiële documenten te gaan. 

 

Officiële documenten 

Het officieel document Identiteitsbewijs is verplicht. Klik op de knop Toevoegen om een 

document te uploaden. Klik op de knop Bestand kiezen om een document te selecteren en klik 

daarna op de knop Uploaden. Vul de datum van uitgifte en verloopdatum van het 

Identiteitsbewijs in.  

 

 

Klik op de knop Volgende om de optionele officiële documenten toe te voegen zoals bankpas, 

verklaring omtrent gedrag en diploma’s. Het is mogelijk om de optionele officiële documenten 

over te slaan, via de knop Overslaan. Als het wordt overslagen zal Onderwijsbureau Meppel 

de documenten opvragen bij de nieuwe medewerker. Klik op de knop Volgende naar de stap 

Contract - Algemeen te gaan. 

 

Contract - Algemeen 

Het veld Contract vanaf heb je in de eerste stap opgegeven, deze moet je hier niet wijzigen. Is 

de datum niet juist, klik dan op de knop Actie afbreken en start opnieuw het proces Nieuwe 

werknemer. 

Geef bij een tijdelijk contract de t/m einddatum op bij het veld Contract t/m en kies bij het veld 

Arbeidscontract voor Tijdelijk contract. Wanneer het om een vervanging gaat, kies je voor 

Tijd. contract t.b.v. vervanging. 

Bij een vast contract laat je de einddatum leeg en kies je bij het veld Arbeidscontract voor 

Onbepaalde duur. 

Gaat het om een vervanger bekostigd door het vervangingsfonds (vervangingspool), zet dan 

een vinkje bij Is Pooler. 
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Klik op de knop Volgende om naar de stap Werktijden te gaan. 

 

Werktijden 

Vul de werktijdfactor per dag in het Rooster. Eventueel kan je kiezen voor meerdere weken bij 

het veld Cyclusduur. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker één keer in de twee weken op een 

woensdag werkt, kies je voor cyclusduur van 2 weken en vul je de ene week wel de woensdag en 

de andere week niet.  

Normuren hoeft je niet aan te passen, deze staan standaard goed. 

 

 

Klik op de knop Volgende om naar de stap Positie te gaan. 
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Positie 

In het veld Afdeling staat de afdeling die in de eerste stap is gekozen, deze kan hier eventueel 

gewijzigd worden als dat niet juist is. Kies de functie bij het veld Functie door op de knop … te 

klikken en vervolgens te zoeken naar de juiste functie. Staat de functie er niet bij, neem dan 

contact op met Onderwijsbureau Meppel en klik op de knop Later doen als je niet meteen 

verder kan. 

Het veld Kostenplaats en Kostendrager worden ingevuld door het systeem. 

 

 

Klik op de knop Volgende om naar de stap Periode salaris te gaan. 

 

Periode salaris 

De Schaalcategorie wordt door het systeem gekozen op basis van de functie. Kies de 

Salarisschaal en de Trede. De overige velden worden door het systeem aangepast en hoeven 

verder niet aangepast of ingevuld te worden. 

 

 

 

Voltooien 

Klik op de knop Voltooien als alles goed is ingevuld om het proces af te ronden. De 

salarisadministratie van Onderwijsbureau Meppel zal het daarna controleren en verwerken. 
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Nieuw contract 
 

 

 

 

Wanneer je klikt op de tegel Nieuw contract, kan je een nieuw 

contract aanmaken voor de medewerker. Dit kan zijn een heel 

nieuw contract, een tijdelijke uitbreiding of een vervanging. Een 

functiewijziging wordt via de tegel Nieuw contract 

doorgegeven. Gaat het om een wijziging binnen het lopende 

contract, kies dan voor de tegel Contract wijzigen.  

 

Wat wil je doen? 

Kies de juiste medewerker in de lijst. Maak eerst een keuze bij het veld Wat wil je doen? 

 

 

 

- Nieuw contract gebaseerd op bestaand contract: hiermee maakt je een nieuw 

contract aan naast of na een bestaand contract. Bij het veld Kopie van contract kan je 

aangeven vanaf welk contract je de gegevens wilt kopiëren. Dit komt veel voor bij 

medewerkers die op oproepbasis werken of die een tijd niet hebben gewerkt. 

- Nieuwe uitbreiding: hiermee maakt je een uitbreidingscontract naast een ander 

contract aan. Dit kan een tijdelijk contract of vervanging zijn. Bij het veld Uitbreiding 

van contract kan je aangeven van welk contract dit een uitbreiding is. Dit is meestal 

het vaste contract of langstlopende tijdelijke contract. 

- Nieuw contract (wizard): hiermee maakt je een heel nieuw contract aan en loop je 

een aantal schermen langs. Deze optie gebruik je alleen bij een nieuwe functie en 

inschaling. 

 

Soort aanstelling 

Gaat het om een vervangingsaanstelling dan kies je Vervanger – PO. Gaat het om een stagiair 

dan kies je Stagiair Onderwijs. In de overige gevallen kies je voor werknemer PO of VO.  

- Werknemer - PO: kies bij het veld Arbeidscontract of het om een vast of tijdelijk 

contract gaat. Kies bij tijdelijk voor Tijdelijk contract en bij vast voor Onbepaalde 

duur. 

- Vervanger - PO: de velden Indicatie contract, Type, Vervangen werknemer en 

Soort vervanging worden nu getoond. 
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o Indicatie contract: Geef hier aan wat de indicatie van het contract moet zijn. 

Deze staat standaard ingericht op N.V.T. maar dient te allen tijde aangepast te 

worden naar de juiste vorm. 

o Type: geef hier het soort vervanging op, standaard is dit Vervanging 

vanwege ziekte. 

o Vervangen werknemer: zoek de medewerker op die vervangen moet 

worden, dus de medewerker die verzuim of verlof heeft. Klik op het 

Vergrootglas en zoek de medewerker. 

o Soort vervanging: standaard staat hier Tijdelijke urenuitbreiding geven 

aan eigen personeel tot max 120% van een fulltime dienstverband, in de 

meeste gevallen is dit juist en kan je dit zo laten staan. Als dit niet van 

toepassing is kies dan voor tijdelijk in dienst nemen van personeel.  

o Reden einde contract: dit veld verschijnt zodra er een einddatum aan het 

contract wordt gegeven. Vul de juiste reden van het einde contract in. 

 

Afdeling 

In het veld Afdeling staat de afdeling van het bestaande contract, deze kan hier eventueel 

gewijzigd worden als dit niet juist is door te klikken op het Vergrootglas en de afdeling te 

zoeken. 

 

 

 

Functie 

In het veld Functie staat de functie van het bestaande contract, deze kan hier eventueel 

gewijzigd worden als dat niet juist is door te klikken op het Vergrootglas en de functie te 

zoeken. 

Wanneer het om een vervanging gaat, heb je bij soort aanstelling gekozen voor Vervanger - 

PO. Dan wordt het veld Functie niet getoond en kan je het niet wijzigen. De standaard functie 

van de medewerker wordt dan op de achtergrond vastgelegd. Wil je de functie toch wijzigen, 

dan kan je dat aangeven in de Invoernotities. 

Staat de functie er niet bij, neem dan contact op met Onderwijsbureau Meppel. 
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Rooster 

Standaard staan de huidige werkdagen gevuld, maak het rooster leeg en vul de werktijdfactor 

van het nieuwe contract in het Rooster. Eventueel kan je kiezen voor meerdere weken bij het 

veld Cyclusduur. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker één keer in de twee weken op een 

woensdag werkt, kies je voor cyclusduur van 2 weken en vul je de ene week wel de woensdag en 

de andere week niet.  
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Loonkostenverdeling (bekostiging) 

Hier kan je aangeven op welke bekostiging het contract geboekt moet worden. 

- Kostenplaats: dit is normaal gesproken gelijk aan de afdeling 

- Kostendrager: kies eventueel een andere kostendrager door op het Vergrootglas te 

klikken en een kostendrager te zoeken. 

- Project: kies eventueel een project door op het Vergrootglas te klikken en een project 

te zoeken. 

 

 

 

Voltooien 

Eventueel kan je nog extra informatie in het veld Invoernotities zetten. 

Klik op de knop Voltooien als alles goed is ingevuld om het proces af te ronden. De 

salarisadministratie van Onderwijsbureau Meppel zal het daarna controleren en verwerken. 
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Contract wijzigen 
 

 

Wanneer je klikt op de tegel Contract wijzigen kan je een 

bestaand contract van de medewerker wijzigen. Bijvoorbeeld 

als de medewerker meer of minder gaat werken. 

 

Wordt het een andere functie in een andere functiecategorie, 

bijvoorbeeld van OP naar OOP, kies dan voor de tegel Nieuw 

contract. 

Gaat het om een ontslag, kies dan voor de tegel Ontslag. 

 

 

Ingangsdatum en vragen 

Kies de juiste medewerker in de lijst. 

Geef bij het veld Ingangsdatum aan vanaf wanneer je het contract wilt wijzigen. 

 

Kies Ja of Nee bij de vraag Wil je het contract omzetten naar onbepaalde tijd? 

Wanneer het om een vervanging gaat, krijg je de vraag Wil je de vervanging wijzigen? 

Wil je de vervanging wijzigen, geef dan de nieuwe naam en de reden verzuim/verlof van de 

afwezige op. 

 

Wil je het contract intrekken, dan kies je Ja bij de vraag Wil je het contract intrekken? In de 

volgende stappen wijzig je dan verder niets. Na het voltooien van het proces zal de 

salarisadministratie van Onderwijsbureau Meppel het in behandeling nemen. 

 

Wil je de loonkostenverdeling wijzigen? Door de vraag De loonkosten van het gewijzigde 

contract komen ten lasten van? te beantwoorden, kan je eventueel de loonkostenplaats 

wijzigen. 

 

 

 

Klik op de knop Volgende om in de volgende stap de inhoud van het contract te wijzigen. 
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Knoppen 

 

 

- Vorige: hiermee ga je naar de vorige stap. 

- Later doen: hiermee kan je het proces tijdelijk stoppen. Er komt dan een taak in jouw 

takenlijst om later verder te gaan. 

- Overslaan: wanneer een stap niet verplicht is om in te vullen, verschijnt deze knop. Je 

kan deze stap dan overslaan als dit niet van toepassing is of als je de gegevens niet 

hebt. 

- Documenten: hiermee kan je documenten toevoegen aan dit proces. Geef een 

duidelijk omschrijving/naam van het document bij het uploaden. Officiële documenten 

voeg je hier niet toe, want deze kan je in de aparte stap Officiële documenten 

toevoegen. Zie verderop in de handleiding. 

- Volgende: hiermee ga je naar de volgende stap. 

- Actie afbreken: hiermee annuleer je het volledige proces. 

 

Rooster 

Wijzig (als dat van toepassing is) de werktijdfactor per dag in het Rooster. Eventueel kan je 

kiezen voor meerdere weken bij het veld Cyclusduur. Bijvoorbeeld als de medewerker één keer 

in de twee weken op een woensdag werkt, kies je voor cyclusduur van 2 weken en vul je de ene 

week wel de woensdag en de andere week niet. 

 

 

 

Afdeling 

In het veld Afdeling staat de afdeling van het bestaande contract. Deze kan hier eventueel 

gewijzigd worden als dit niet juist is of als je het wilt wijzigen. Dit kan door te klikken op het 

Vergrootglas en de afdeling te zoeken. 

 

 

 

Salaris 

Wijzig, als dat van toepassing is, de Salarisschaal en/of de Trede. 
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Einddatum 

Vul of wijzig, als dat van toepassing is, de Einddatum t/m bij het veld Contract t/m en kies de 

reden bij het veld Reden einde contract. Bij een tijdelijk contract is dit verplicht. 

Gaat het om een ontslag, klik dan op de knop Annuleren en kies dan voor de tegel Ontslag. 

 

 

 

Voltooien 

Eventueel kan je nog extra informatie in het veld Invoernotities zetten. 

Klik op de knop Voltooien als alles goed is ingevuld om het proces af te ronden. De 

salarisadministratie van Onderwijsbureau Meppel zal het daarna controleren en verwerken. 
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Ontslag 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je klikt op de tegel Ontslag, dan kan je de 

ontslagdatum doorgeven voor een medewerker. 

 

 

Kies de juiste medewerker in de lijst. 

 

 

Klik vervolgens op de Plus .  

 

Ontslagdatum 

Vul of wijzig de einddatum t/m bij het veld Contract t/m. Dit is meestal de laatste werkdag. 

Bijvoorbeeld als de medewerker per 1-8-2022 met ontslag gaat, dan geef je 31-7-2022 op als 

einddatum t/m. Kies vervolgens de reden bij het veld Reden einde contract. (N.v.t. kan niet 

gekozen worden). 

 

 

 

Opslaan 

Eventueel kan je nog extra informatie in het veld Invoernotities zetten. 

Klik op de knop Opslaan als alles goed is ingevuld om het proces af te ronden. De 

salarisadministratie van Onderwijsbureau Meppel zal het daarna controleren en verwerken. 

 

Hierna volgt er nog een taak om een ontslagdocument toe te voegen en aan te geven of er een 

transitievergoeding uitbetaald mag worden. 
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Toelage of inhouding 
 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je klikt op de tegel Toelage of inhouding 

aanvragen/wijzigen, dan kan je een toelage of inhouding 

aanvragen of wijzigen voor een medewerker. 

 

 

Kies de juiste medewerker in de lijst. 

Klik op de knop Workflow starten om het proces te starten. 

Geef in de Invoernotities aan welke toelage of inhouding je wilt aanvragen of wijzigen met de 

details. Je kan de tekst uit de instructie kopiëren en plakken in de Invoernotities om vervolgens 

het verder aan te vullen. Klik op de knop Toevoegen. 

 

 

 

Wanneer je een document wilt toevoegen kan je via de Plus een bestand kiezen om te 

uploaden. Geef een duidelijke korte omschrijving van het document. 
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Klik daarna op de knop Gereed. De salarisadministratie van Onderwijsbureau Meppel zal het 

daarna controleren en verwerken. Je ontvangt een bericht als het is verwerkt of is afgewezen. 
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Voorschot aanvragen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je klikt op de tegel Voorschot aanvragen, dan kan je 

een voorschot aanvragen voor een medewerker. 

 

 

Kies de juiste medewerker in de lijst. 

Klik op de knop Workflow starten om het proces te starten. 

Geef in de Invoernotities aan op basis waarvan je een voorschot wilt aanvragen en eventueel 

welk bedrag. Klik op de knop Toevoegen. 

 

 

 

Klik daarna op de knop Gereed. De salarisadministratie van Onderwijsbureau Meppel zal het 

daarna controleren en verwerken. Je ontvangt een bericht als het is verwerkt of is afgewezen. 
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Nieuw: handig werken met het Actie 

overzicht  
 

In Talent is een optie om een overzicht te genereren van alle acties die lopen en voltooid zijn. Je 

vindt het in Persoonsgegevens > Overzichten > Actie overzicht 

 

Wat kun je er mee?  

Je krijgt een overzicht van de status van alle acties die zijn gedaan. Niet alleen de lopende, maar 

ook de acties die zijn voltooid (of nog in afwachting zijn van acties van een ander). Het kan dan 

gaan om:  

 acties waar je zelf bij betrokken bent (geweest);  

 acties voor een geselecteerde werknemer;  

 acties van een bepaalde soort, bijvoorbeeld ‘nieuw contract’.  

 

Persoonsgegevens > Overzichten > Actie overzicht  

Als je de pagina opent zie je een overzicht met alle werknemers waarvoor je bent geautoriseerd, 

en met alle acties waar jij bij betrokken bent geweest. Welke werknemers je ziet hangt af van de 

bevoegdheden die je hebt.  
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Filteren op werknemer  

In de zoekbalk ‘Zoek werknemer’ vul je de naam van de werknemer in. Nu worden (alleen) de 

acties geladen die betrekking hebben op de betreffende werknemer.  

 

Aandachtspunten voor je zoekopdracht:  

 ‘Zoek werknemer’ zoekt op de roepnaam, op voornamen, op achternaam en op 

werknemernummer. Dit kan anders zijn dan de weergegeven naam. De naam weergave is 

namelijk afhankelijk van de instelling ’Schrijfwijze verkorte naam werknemer’.  

Voorbeeld: de werknemer heet Rebecca Frederika van der Zalm. De schrijfwijze is ingesteld 

op achternaam en roepnaam (Rebecca van der Zalm). Als je zoekt op ‘Fred’, dan zal de 

werknemer tóch in de lijst verschijnen.   

 ‘Zoek werknemer’ houdt rekening met wat je hebt ingesteld bij ‘Mijn instellingen’: ’Ex-

werknemers wel\niet weergeven’ en ’Toekomstige werknemers wel\niet weergeven’.   

 Zoek je op werknemernummer, dan wordt alleen de werknemer weergegeven met het 

exacte nummer.  

 

Filteren op actie  

Geef aan welke acties of processen je wilt zien . Het is mogelijk om meerdere acties en 

processen aan te vinken. Als er niets is aangevinkt dan wordt alles getoond.  

 

Alleen je eigen acties, of alle acties 

Mijn acties  

  

Als je alleen acties wilt zien waar jij bij betrokken bent geweest, 

dan kies je voor de knop ’Mijn acties’ en wordt het filter 

toegepast.  

Alle acties  

  

Als je alle acties wilt zien -ongeacht of jij hierbij betrokken bent 

geweest-, dan kies je voor deze optie.  

 

Filteren op de status van de actie 

Wordt uitgevoerd  

  

Je krijgt een overzicht van alle acties die worden uitgevoerd. 

Dit kan zijn: nog in mutatie of wachtend op goedkeuring.  

Gereed  

  

Hiermee filter je op alle acties die afgerond zijn. Dit kan zijn: 

goedgekeurd, afgewezen of geannuleerd.  

Alle statussen  

  

Hiermee worden alle acties getoond, ongeacht de status.  

 

Tip! 

Het is mogelijk om verschillende filters te combineren. Een voorbeeld: 

Je wilt alle acties zien die zijn afgerond voor werknemer ‘Jan Baas’. Vul in de zoekbalk 

werknemer ‘Jan Baas’ in, bij ’Wie is betrokken?’ kies je voor ’Alle acties’ en bij ’Status’ selecteer je 

‘Gereed’.  
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Welke filtermogelijkheden heb je in je overzicht?  

Werknemer:  betreffende werknemer voor wie de actie is 

Actie:  naam van de actie 

Status:   status van de actie 

Gestart op:  datum waarop de actie is begonnen 

Effectief vanaf:   datum waarop de actie van toepassing is 

Status workflow:  uitgebreide omschrijving van de status. Hier kan je 

bijvoorbeeld ook zien door wie een actie moet worden 

goedgekeurd.  

  

De mogelijkheid ‘Bekijk details’ opent een pop-up als je er op klikt. Nu kun je de details van een 

actie bekijken. Dit is alleen beschikbaar voor acties vanuit ‘Persoonsgegevens’.  

 


