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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 jij 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? 
 

 

 

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

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

 

 

Of stel je vraag over inloggen, werkgeversverklaring of werking van Visma, schriftelijk via het 

contactformulier op onze website.  

 

http://www.onderwijsbureau-meppel.nl/
https://www.onderwijsbureau-meppel.nl/mijnobm-visma/
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Inloggen 
 

 

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

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

hieronder verder. 

 

Nieuwe gebruiker activeren 

Je ontvangt eerst een email met als onderwerp dat je rollen zijn gewijzigd. Klik op de knop 

Activeren om je account in gebruik te nemen. 

 

 

 

Vervolgens kom je op een internetpagina en krijg je de melding dat het activeren of registreren 

gelukt is. De internetpagina mag je vervolgens sluiten. 

 

 

 

Wachtwoord instellen 

Je ontvangt na het activeren een email om je wachtwoord in te stellen met als onderwerp een 

verzoek om je wachtwoord te wijzigen. Klik op de link Nieuw wachtwoord aanmaken om je 

wachtwoord in te stellen. 

 

 

https://home.visma.com/
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Je komt op een internetpagina terecht waar je je nieuwe wachtwoord opgeeft, er staat bij 

waaruit het wachtwoord moet bestaan. Klik daarna op de knop Wachtwoord wijzigen. 

 

 

 

Inloggen 

Nadat het wachtwoord instellen is gelukt, kan je inloggen. Geef je emailadres op, dit is meestal 

het privé emailadres en dit staat ook in de email van Visma die je hebt gekregen. Bij de eerste 

keer is het al ingevuld. Klik daarna op de knop Volgende. 

 

 

 

Geef daarna je wachtwoord op en klik op de knop Inloggen. 

Wanneer je je wachtwoord vergeten bent, klik je op de link Wachtwoord vergeten? en kies je 

voor Wachtwoord herstellen. Daarna krijg je een email om het wachtwoord opnieuw in te 

stellen. 
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Na het klikken op Inloggen krijg je een scherm te zien met informatie over de 

tweestapsverificatie. Klik op de knop Volgende. 

 

 

 

In het volgende scherm krijg je een scherm te zien waar je tweestapsverificatie moet instellen. 

Download de Google Authenticator-app of gebruik een andere vergelijkbare app die je 

misschien al hebt. Eventueel kan je ook een extensie in je internet browser toevoegen. 
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Scan de QR-code die op je scherm komt (dus niet die in deze handleiding staat) met de app, dit 

is alleen de eerste keer nodig. Wanneer het voltooid is, klik je op de knop Volgende. 

 

Vul de 6-cijferige code in die de app genereert en klik op Volgende. Deze code wordt steeds 

opnieuw ververst. 

 

 

 

Eventueel kan je een telefoonnummer opgeven zodat je een sms kunt ontvangen met een code 

wanneer de Authenticator-app niet meer werkt. Dit is niet verplicht en Onderwijsbureau 

Meppel kan de authenticatie app ook voor je resetten wanneer de Authenticator-app niet meer 

werkt. Laat het veld leeg of vul het met je 06-nummer en klik daarna op de knop Volgende.  

 

 

 

Met de eenmalige backupcode kan je zelf later inloggen wanneer de app niet meer werkt. 
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Sla deze op en zet een vinkje bij Ik heb de code gekopieerd en veilig opgeslagen en klik op 

de knop Volgende. 

 

Daarna volgt er een melding dat de tweestapsverificatie is ingeschakeld en voltooid is. Klik op 

de knop Gereed. 

 

 

 

Hierna krijg je een scherm met Gebruikersvoorwaarden. Dit komt alleen bij de eerste keer. Na 

het lezen klik je op de knop OK, ik heb het gelezen. 
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Je bent nu ingelogd en je kunt een aantal gegevens bekijken en wijzigen. Daarnaast kan je een 

nieuwe declaratie of aanvraag/wijziging indienen. 

 

 

 

Wachtwoord wijzigen 

Wil je je wachtwoord wijzigen dan kan je dat doen door rechtsboven te klikken op je naam en 

dan te klikken op de knop Mijn gegevens. 

 

 

 

Ga vervolgens naar Inloggen met wachtwoord en klik op de link Wachtwoord wijzigen. 

 

 

 

Geef je huidige en nieuwe wachtwoord op en klik op de knop Wachtwoord wijzigen. Onthoud 

dit wachtwoord goed, want daar log je de volgende keer mee in. 

 

 

 

Heb je een vraag of lukt het niet met inloggen? 

Stuur dan een email naar vraag@obmeppel.nl of neem telefonisch contact met ons op. 

mailto:vraag@obmeppel.nl
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Mijn Talent 
 

 

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

wijzigen, een aanvraag indienen, een declaratie indienen 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. 
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Taken 
 

 

Met de tegel Taken krijg je een overzicht van taken, berichten en notificaties. Het kan zijn dat je 

iets gevraagd wordt om te doen of een bericht krijgt. Je ontvangt hier ook een email over op 

het emailadres waarmee je inlogt. 

 

In de kolom Functie staat welke taak het is. Je kunt 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. 
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Mijn gegevens 
 

 

Wanneer je klikt op de tegel Mijn gegevens zie je het volgende scherm waar je je persoonlijke, 

maar ook salaris gegevens kunt bekijken. 

 

 

 

Met het vergrootglas kan je de gegevens bekijken en met het potlood 

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

 

 

Persoonlijk 

Op het tabblad Persoonlijk zie je 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. 
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Klik je op het potlood, dan kan je je roepnaam, naamgebruik, partner en burgerlijke staat 

wijzigen.  

 

 

 

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

daarna controleren en verwerken. 

 

Telefoon 

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

 

 

 

Met het potlood achter het telefoonnummer kan je het wijzigen en met de knop 

Telefoonnummer toevoegen kan je een nieuw telefoonnummer toevoegen. 

 

 

 

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

daarna controleren en verwerken. 
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Adres 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je je adres bekijken op de laatst bekende datum. 

Met het vinkje Historie weergeven kan je bekijken wat er voor die datum in stond. 

 

 

 

Met het potlood achter het adres kan je het wijzigen en met de knop Nieuw adres kan je een 

nieuw adres toevoegen per een datum. Kies voor wijzigen wanneer je het per de opgegeven 

ingangsdatum wilt wijzigen. Kies voor Nieuw adres wanneer je het per een nieuwe datum wilt 

wijzigen. 

 

 

 

Na het opgeven van de postcode en het huisnummer wordt het adres automatisch opgezocht 

en ingevuld. 

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

daarna controleren en verwerken. 

 

E-mail 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je je emailadressen bekijken. 
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Met het potlood achter het emailadres kan je het wijzigen en met de knop E-mail toevoegen 

kan je een nieuw emailadres toevoegen. 

Met het vinkje Digitale salarisinformatie kan je aangeven of je op dit emailadres een bericht 

wilt ontvangen dat een nieuwe loonstrook of jaaropgaaf klaarstaat. 

 

 

 

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

daarna controleren en verwerken. 

 

Familie 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je je familieleden bekijken. 

 

 

 

Met het potlood achter het familielid kan je het wijzigen en met de knop Familie toevoegen 

kan je een nieuw familielid toevoegen. 

 

 

 

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

daarna controleren en verwerken. 

 

Bankrekeningen 

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

 

 

 

Met de knop Toevoegen kan je een nieuw bankrekening toevoegen. 
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De BIC code wordt automatisch ingevuld na het invoeren van het IBAN banknummer. 

 

 

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

daarna controleren en verwerken. 

 

Officiële documenten 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je je 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 en Loonstroken. 

 

 

 

Met het potlood achter het document kan je het wijzigen en met de knop Document 

toevoegen kan je een nieuw officieel document toevoegen. 

Met de knop Toevoegen kies je een document om te uploaden. Bij een aantal documenten zijn 

een paar velden verplicht. Bij Diploma vul je bij het veld Categorieën het soort diploma, 

bijvoorbeeld Leraar basisonderwijs. Bij Identiteitsbewijs vul je bij het veld Documentnummer 

het nummer van het identiteitsbewijs. 
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Klik daarna op de knop Akkoord. De salarisadministratie van Onderwijsbureau Meppel zal het 

daarna controleren en verwerken. 

 

Diensttijden 

Als je op het vergrootglas klikt, kan je je 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. 

 

 

 

Contract 

Op het tabblad Contract zie je je contract en salaris gegevens. Je kunt hier geen gegevens 

wijzigen. 

 

Wanneer je meerdere contracten hebt kan je per contract gegevens bekijken, kies bovenaan 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 en fiscale ruimte toepassen vanaf een 

jaar voor de Cafetariaregeling woon-werk. 
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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. 

 

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 je reiskostengegevens. 

 

Wanneer je meerdere contracten hebt kan je per contract gegevens bekijken, kies bovenaan het 

juiste contract. 
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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. 

 

Wil je reiskosten woon-werk aanvragen of wijzigen? Klik dan op de tegel Reiskosten woon-

werk aanvragen/wijzigen op de beginpagina. 
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E-dossier en Loonstroken 
 

 

Wanneer je klikt op de tegel E-

dossier of Loonstroken kom je 

in je digitaal dossier waar je 

documenten en e-mail berichten 

kunt 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, ga 

dan naar Persoonsgegevens - Officiële documenten en voeg 

daar het document toe. Ga voor uitleg naar 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 email-bericht als het uploaden van het 

document is verwerkt of is afgewezen. 
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Proefloonstrook 
 

 

Wanneer je klikt op de tegel Proefloonstrook kan je een 

proforma berekening maken van je salaris. 

 

Je kunt je uren of werktijdfactor aanpassen als je misschien 

meer of minder gaat werken. En je kunt je salarisschaal of 

trede wijzigen mocht je misschien een andere functie krijgen 

of omhoog gaan met je salarisschaal of trede. 

Hiermee kan je dus een proforma salaris berekenen op basis 

van je huidige contract gegevens. 

 

Rechts bovenaan zie je welk contract je gekozen hebt, mocht dit niet het juiste contract zijn 

waarvoor je een proforma berekening wilt maken, dan kan je dat wijzigen. 

 

 

 

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 
 

 

Met een aantal tegels kan je een aanvraag of wijziging doorgeven. 

Hierbij wat voorbeelden: 

 

- Werkgeversverklaring aanvragen. Ga voor uitleg naar Werkgeversverklaring 

aanvragen. 

- Reiskosten woon-werk aanvragen/wijzigen 

- Loonheffingskorting wijzigen 

- Fietsplan aanvragen 

- Cafetariaregeling woon-werk aanvragen/wijzigen. Ga voor uitleg naar 

Cafetariaregeling woon-werk aanvragen/wijzigen. 

 

Klik op de tegel en klik vervolgens op de knop Workflow starten om het proces te starten. 

Hierna krijg je eerst een instructie. 

 

Vul bij Vraag en Antwoord de velden in. 

 

 

 

Klik daarna op de knop Genereren. 

Daarna wordt een formulier geopend. Controleer de gegevens en vul eventueel aan. 

 

 

 

Klik vervolgens links onder op de knop Gereed. De aanvraag/wijziging wordt (in de meeste 

gevallen) eerst ter goedkeuring naar je leidinggevende gestuurd en vervolgens naar de 

salarisadministratie van Onderwijsbureau Meppel om het verder te controleren en te 

verwerken. Je ontvangt een email-bericht als de aanvraag/wijziging is verwerkt of is afgewezen. 
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Werkgeversverklaring aanvragen 
 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je klikt op de tegel Werkgeversverklaring 

aanvragen kan je een digitale werkgeversverklaring 

aanvragen. 

 

 

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

Hierna krijg je eerst een instructie. 

 

Wanneer je een langdurig en lopend tijdelijk contract hebt, naast een vast contract, zullen we 

daar een aparte werkgeversverklaring voor aanmaken. 

Bij een tijdelijk contract zal je leidinggevende gevraagd worden of dit wordt voortgezet. 

 

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

daarna beoordelen en verwerken. 

 

Je ontvangt een email-bericht als de werkgeversverklaring klaar staat. 
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Cafetariaregeling woon-werk 

aanvragen/wijzigen 
 

 

 

 

 

 

Wanneer je klikt op de tegel Cafetariaregeling woon-werk 

aanvragen/wijzigen kan je de fiscale uitruil voor aanvullende 

reiskostenvergoeding aan of uitzetten. Ga voor meer 

informatie naar Cafetariaregeling woon-werkverkeer 

 

 

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

Hierna krijg je eerst een instructie. 

 

In de instructie staat wat je huidige keuze is. Als dit goed staat, klik je op de knop Niet doen om 

het proces te annuleren. 

 

Je kunt het ook bekijken in je contractgegevens onder tabblad Contract. Zie ook Mijn gegevens. 

Klik op het vergrootglas bij Contract - Algemeen. Wanneer er een jaartal staat bij Fiscale 

ruimte is het vanaf dat jaar toegepast. Staat er een datum achter t/m, dan is het na dat jaar niet 

meer van toepassing. 

 

 

 

Vul bij Vraag en Antwoord Ja of Nee in. 

 

 

 

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

daarna beoordelen en verwerken. 

 

Je ontvangt een email-bericht als het verwerkt is. 

https://www.onderwijsbureau-meppel.nl/cafetariaregeling-woon-werkverkeer/
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Declaraties 
 

 

 

 

Wanneer je klikt op de tegel Declaraties indienen kan je 

direct een nieuwe declaratie indienen.  

 

Uitleg hierover kan je hieronder verder lezen bij declaratie 

overzicht, want een nieuwe declaratie kan je ook vanuit dit 

declaratie-overzicht aanmaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik je op de tegel Declaraties dan kom je in het declaratie-

overzicht. 

 

 

Declaratie overzicht 

Hier kan je je ingediende declaraties bekijken en zien wat de status is. Ook kan je hier een 

nieuwe declaratie toevoegen. 

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

 

 

 

Wanneer je op de regel klikt kan je nog meer details van de declaratie bekijken. 

 

 

 

Let op: We raden je aan om de knop Declaratie kopiëren niet te gebruiken, maar 

altijd via de knop Nieuwe declaratie een declaratie toe te voegen. 
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Nieuwe declaratie 

Via de knop Nieuwe declaratie kan je een declaratie toevoegen. 

Een declaratie kan bestaan uit meerdere declaratieregels van meerdere soorten. Zolang je de 

declaratie niet hebt ingediend kan je nog regels toevoegen. Je kunt bijvoorbeeld een aantal 

invoeren, opslaan en bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks indienen. 

 

Kies eerst rechtsboven het contract waarop je de declaratie in wilt dienen. Werk je op meerdere 

locaties, kies dan het contract van de locatie waarop je de declaratie wilt indienen. 

De leidinggevende van die locatie krijgt de declaratie dan ter goedkeuring. 

Wanneer er maar één contract staat hoef je niet te kiezen. 

 

 

 

Vul een datum in. Bij declaraties van de itemgroep Reizen is dat de reisdatum en bij de andere 

declaraties de datum van de aankoop. 

 

 

 

Kies de Itemgroep en het Item. 

Meer informatie over het declaratie item kan je bekijken door op de te klikken. 
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Declaratie dienstreizen 

Een bijlage is bij dienstreizen niet verplicht. 

 

Vul bij Van en Naar de adressen in met huisnummer. 

Vink de optie Terug aan wanneer je ook de dezelfde reis terug hebt gemaakt. Het systeem zal 

dan na het opslaan een tweede regel aanmaken met de reis andersom. 

 

 

 

Kies het Soort vervoer, dit is meestal Auto en klik op de knop Afstand berekenen. De 

kilometers worden ingevuld bij Aantal kilometers. 

Geef een omschrijving op of vul nvt in. 

 

Declaraties met een bedrag 

 

Door op de paperclip te klikken kan je een document of bon toevoegen. 

Wanneer de datum en het bedrag van het document of de bon gelezen kan worden, 

zal dit automatisch ingevuld worden bij datum en bedrag. 

 

 

 

Het bedrag en de datum kan je aanpassen of aanvullen. 

Geef een omschrijving op of vul nvt in. 
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Opslaan en indienen 

Klik op de knop Opslaan om de declaratie op te slaan of klik op de knop Opslaan en nieuw om 

nog een declaratieregel toe te voegen. 

 

Wanneer je op Opslaan hebt geklikt, krijg je een overzicht van de declaratieregels van de 

desbetreffende declaratie. 

 

 

 

De declaratieregel kan je nog wijzigen met het potlood of verwijderen met de prullenbak. 

Met de knop Nieuw kan je nog een declaratieregel toevoegen aan deze declaratie. 

 

Klik je onderaan op Sluiten dan kan je op een ander moment nog regels toevoegen, de 

declaratie is dan nog niet ingediend. 

 

Om de declaratie in te dienen voor goedkeuren en uitbetalen klik je op de knop Indienen. Je 

ontvangt een email-bericht als de declaratie is goedgekeurd of is afgewezen. 


