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Introductie
Binnen Totaal Onderwijs B.V. maken wij gebruik van personeelssysteem AFAS. AFAS is een
gebruiksvriendelijk hulpmiddel om onze organisatie efficiënt in te richten zodat er meer tijd en
ruimte is om te focussen op de kernactiviteiten van onze organisatie.
In AFAS kun je onder andere je persoonlijke gegevens inzien en wijzigen, uren boeken, declaraties
(reiskosten) indienen, verlof aanvragen en loonstroken en jaaropgaven inzien en downloaden.
In deze handleiding staan de basisvaardigheden voor het gebruik van AFAS. De handleiding is altijd
terug te vinden op Intranet onder de volgende kopjes: Afdelingen -> Personeelszaken -> Formulieren
-> Declaraties.
Mocht je na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met
afdeling Personeelszaken of met de Salarisadministratie.
Met vriendelijke groet,
Personeelszaken Totaal Onderwijs (pz@totaalonderwijs.nl)
Salarisadministratie Totaal Onderwijs (salarisadministratie@totaalonderwijs.nl)
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Startpagina
Na het inloggen met je eigen unieke inlogcode en wachtwoord kom je uit op de startpagina.

Op de startpagina zie je alle onderwerpen staan die voor jou belangrijk zijn. Zo vind je er de kopjes
mijn gegevens, declaraties, uren boeken, verlof en wie is wie. Daaronder vind je het kopje ‘mijn
taken’ waar je kan zien wat de status van de taak is (afgekeurd/goedgekeurd), welke taak het is, voor
wie de taak is, welk proces het is, wanneer de taak is ingestuurd en wat de doorlooptijd in dagen
hiervan is. Indien er op deze startpagina een taak open staat, werk deze dan altijd tijdig bij. Dit zorgt
ervoor dat o.a. betalingen tijdig gedaan worden voor jezelf.
Vanuit de startpagina klik je via de bovenste 5 buttons snel door naar de belangrijkste onderdelen:
-

Mijn gegevens
Declaraties
Uren boeken
Verlof
Wie is wie?
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1. Mijn gegevens

Door te klikken op de button “Mijn gegevens” kom je op de pagina met al jouw gegevens. Onder
deze button staan jouw eigen gegevens zoals:
-

Personalia
Privégegevens
Burgerlijke staat
Contact privé
Contact werk
Familie (familieleden)
Betaling (bankrekeningnummer)
Dienstverband (salaris, contract, functie, rooster)
Dossier (loonstroken, jaaropgaven, personalia, arbeidsvoorwaarden, verzuim en mijn dossier)
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NB: Loonstroken zijn dus terug te vinden op je persoonlijke pagina, zie bovenstaande afbeelding bij
de pijl.
Wij hebben hier al meerdere gegevens voor je ingevuld, maar het kan voorkomen dat de gegevens
onvolledig of incorrect zijn. Controleer deze gegevens dan ook goed en pas ze indien nodig aan.
Jij bent zelf verantwoordelijk voor de volledigheid van je persoonsgegevens. Na het afronden van je
wijzigingen, kun je teruggaan naar de startpagina door linksboven in het scherm te klikken op
‘startpagina’.
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2. Declaraties

Door te klikken op de button “Declaraties” kom je op het declaratie portaal (zie afbeelding
hieronder). Hier vind je de openstaande taken, taken in behandeling en mijn declaraties.

Via het declaratieportaal kun je jouw declaraties invullen. De declaraties zijn als volgt ingedeeld:
-

Reiskosten auto

-

openbaar vervoer

-

overige kosten

Je kunt je declaraties over een maand indienen tot maximaal 10 dagen na afloop van deze maand.
Als de declaraties tijdig zijn goedgekeurd door jouw leidinggevende, dan zullen deze kosten bij de
eerstvolgende salarisrun worden uitbetaald. De uitbetaling gebeurt altijd rond 24e van de maand.
Bijvoorbeeld: als je een declaratie over de maand januari hebt ingediend vóór 10 februari en deze is
tijdig goedgekeurd door jouw leidinggevende, dan word deze uitbetaald rond 24 februari.
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2.1 Reiskosten auto

Om kilometers te declareren, klik je bij het declaratieportaal op “reiskosten auto”.





Bij “Datum” vul je de datum in waarop je de kosten hebt gemaakt.
Bij “Aantal km te declareren” vul je het aantal te declareren kilometers in
Bij “Overig” vul je de maand in waarin je hebt gereisd en eventueel een toelichting
Bij “Bijlagen” voeg je het Excelbestand toe (dit bestand kun je onderaan de pagina
downloaden door op de blauwe button ‘Bestand downloaden’ te klikken) met de gereisde
kilometers van adres A naar adres B. In dit Excelbestand worden automatisch de reiskosten
berekend. Nadat je het bestand hebt bijgevoegd, klik je op “Aanmaken”

Let op! Vul altijd de juiste datum en periode in (datum van de maand waarin je reiskosten hebt
gemaakt). Indien je dit niet goed invult, betaalt het systeem dit automatisch in de eerstvolgende
periode pas uit.
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2.2 Reiskosten Openbaar vervoer

Om kosten voor het openbaar vervoer te declareren, klik je bij het declaratieportaal op “openbaar
vervoer”.





Bij “Datum” vul je de datum in waarop je de kosten hebt gemaakt
Bij “Totaalbedrag” vul je het totaalbedrag in van de gemaakte kosten met het openbaar
vervoer
Bij “Toelichting” vul je de maand in waarin je hebt gereisd en eventueel een toelichting
Bij “Bijlagen” voeg je een kopie van het vervoersbewijs en het transactieoverzicht van je
OV-chipkaart toe. Nadat je het bestand hebt bijgevoegd, klik je op “Aanmaken”

2.3 Overige kosten

Indien je in overleg met en na goedkeuring van jouw leidinggevende kosten hebt gemaakt voor de
organisatie, dan kun je deze indienen door te klikken op “overige kosten”.





Bij “Datum” vul je de datum in waarop je de kosten hebt gemaakt
Bij “Totaalbedrag” vul je het totaalbedrag in van de gemaakte kosten
Bij “Toelichting” vul je de maand in waarin je deze kosten hebt gemaakt en een
toelichting
Bij “Bijlagen” voeg je een kopie van het bewijsstuk toe. Nadat je het bestand hebt
bijgevoegd, klik je op “Aanmaken”
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3. Uren boeken

Door te klikken op de button “Uren boeken” kom je op de pagina waarop je jouw gewerkte uren kunt
boeken (zie afbeelding hieronder).

Onder deze button kun je, wanneer je een nuluren/oproepcontract hebt, je gewerkte uren per
maand boeken. Medewerkers met een vaste urencontract, kunnen hier hun extra gewerkte uren
boeken. Je kunt je gewerkte uren over een maand indienen tot maximaal 10 dagen na afloop van
deze maand. Als de geboekte uren tijdig zijn goedgekeurd door jouw leidinggevende, dan zullen deze
bij de eerstvolgende salarisrun worden uitbetaald. Dit gebeurt altijd rond de 24e van de maand.
Bijvoorbeeld: als je gewerkte uren over de maand januari hebt ingediend vóór 10 februari en deze
zijn tijdig goedgekeurd door jouw leidinggevende, dan worden deze uitbetaald rond 24 februari.
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3.1 Instructies uren boeken

Om je gewerkte uren te kunnen boeken, klik je op “uren boeken”.







Bij “Jaar” vul je het huidige jaar in
Bij “Periode” vul je de maand in waarin je hebt gewerkt
Daarna ga je op “Selecteren” staan. Hiermee selecteer je een “regel”
Vul vervolgens in:
Datum;
Aantal uren;
Urensoort (meeruren of gewerkte uren);
Eventueel een omschrijving.
Wanneer je dit hebt ingevoerd, klik je op “voltooien”

3.1.1 Welk urensoort moet ik kiezen?
Let op! Het kiezen van het urensoort is zeer belangrijk. Jouw keuze komt ook op je salarisstrook te
staan.
Je kiest gewerkte uren: Wanneer je een 0-uren/oproep arbeidsovereenkomst bij ons hebt, waarin
geen vast aantal uren opgenomen zijn.
Je kiest meeruren:

Wanneer je een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren bij ons hebt
en je meer dan dit aantal uren hebt gewerkt.
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3.1.2 Incorrecte invoer uren
Indien je een fout hebt gemaakt met het invoeren van je uren, dan kun je dit herstellen door op de
datum te gaan staan. Deze licht dan blauw op. Vervolgens klik je op het rode kruisje linksonder. Je
uren zullen dan verwijderd worden.

3.1.3 Mijn gewerkte uren
Als je je uren hebt ingevoerd, zie je onder het kopje “Mijn gewerkte uren” de periode, datum,
urensoort, aantal uren, afgekeurd, geaccordeerd en datum goedkeuring.
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4. Verlof

Door te klikken op de button “Verlof” kom je op de verlofpagina (zie afbeelding hieronder). Op de
verlofpagina vind je mijn verlofsaldi, aanvragen, verlofboekingen, intrekkingen en correcties.
Wanneer jij je verlof indient, zal jouw leidinggevende dit goed- of afkeuren. Op het moment dat jouw
leidinggevende dit heeft gedaan, wordt jouw tegoed aan verlof automatisch verwerkt.

Het verlof is ingedeeld onder de volgende categorieën:
-

Vakantie

-

Bijzonder verlof

-

Verlof intrekken

Let op! Docenten hoeven geen vakantie uren te boeken, omdat deze aangewezen vaste dagen
vakantie krijgen.
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4.1 Vakantie
Om vakantie aan te vragen, klik je op “vakantie”







Vervolgens kom je uit op onderstaande pagina.

Bij “Begindatum/-tijd” vul je de eerste verlofdag en begintijd in
Bij “Einddatum/-tijd” vul je de laatste verlofdag en eindtijd in. Het aantal uren en het saldo
na de verlofboeking worden vervolgens automatisch berekend.
Bij “Vervanger voor workflowtaken” vul je de naam in van de medewerker die jou eventueel
gaat vervangen
Vervolgens kun je een toelichting geven
Als je alle velden hebt ingevuld, klik je op “Aanmaken”

Onderin het scherm zie je een overzicht met de medewerkers op jouw afdeling. Hier kun je zien
welke medewerker eventueel beschikbaar is om jou te vervangen tijdens je verlof.
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4.2 Bijzonder verlof
Om bijzonder verlof aan te vragen, klik je op “Bijzonder verlof”
onderstaande pagina.








Vervolgens kom je uit op

Bij “Begindatum/-tijd” vul je de eerste verlofdag en begintijd in
Bij “Einddatum/-tijd” vul je de laatste verlofdag en eindtijd in. Het aantal uren wordt
vervolgens automatisch berekend.
Bij “Reden verlof” geef je aan welke reden het betreft om bijzonder verlof op te nemen. Het
saldo na de verlofboeking wordt vervolgens automatisch berekend.
Bij “Vervanger voor workflowtaken” vul je de naam in van de medewerker die jou eventueel
gaat vervangen
Vervolgens kun je een toelichting geven
Als je alle velden hebt ingevuld, klik je op “Aanmaken”
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4.3 Verlof intrekken
Om je verlof in te trekken, klik je op “Verlof intrekken”
pagina.

Vervolgens kom je uit op onderstaande

Bij “Verlof intrekken” kun je jouw aangevraagde verlof intrekken door op de regel te gaan staan en
hierop te klikken. Je komt dan uit op onderstaande pagina.
Let op! Je kunt verlof pas intrekken als je leidinggevende deze heeft goedgekeurd, dus niet als de
verlofaanvraag nog in behandeling is.




Bij “Verlofboeking” kun je jouw goedgekeurde verlofaanvraag zien en nakijken of het klopt
dat je deze wilt intrekken
Vervolgens klik je rechtsboven in het scherm onder “Acties” op “Intrekken”. Hierna is jouw
verlof ingetrokken.
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5. Wie is wie?

Door te klikken op de button “Wie is wie?” kom je op onderstaande pagina.

Op de pagina “Wie is wie?” kun je gegevens over collega’s vinden waaronder een foto, de naam van
de medewerker, naam van de werkgever, organisatorische eenheid (afdeling) en de functie. Zo weet
je precies wie wie is binnen de organisatie.
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