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Introductie 
Als leidinggevende heb je een belangrijke rol in het proces van het verwerken van de gegevens in ons 
HRM-systeem. Jij bent verantwoordelijk voor de volgende zaken in AFAS: 
 

1. De declaraties/ verlof doorvoeren voor je medewerker en je medewerker ondersteuning 
bieden bij vragen over declaraties. 

2. De wijzigingen doorvoeren van de arbeidscontractvoorwaarden ( uren, salaris, verlengingen 
etc.) van je medewerkers.  

3. Contract verlengingen doorvoeren. 
 
Hierbij willen we je graag een handboek leiding geven om dit goed te monitoren. In deze handleiding 

staan de basisvaardigheden voor het gebruik van AFAS voor leidinggevenden. De handleiding is altijd 

terug te vinden op Intranet onder de volgende kopjes: Afdelingen -> Personeelszaken -> Formulieren  

Indien je vragen en/of verbeteringen hebt voor ons HRM-systeem dan kun jij deze altijd bij één van 

ons stellen. 

 

Met vriendelijke groet,  

Personeelszaken Totaal Onderwijs (pz@totaalonderwijs.nl) 

Salarisadministratie Totaal Onderwijs (salarisadministratie@totaalonderwijs.nl) 
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1. Urendeclaraties beoordelen  

 
Je gaat naar HRM pagina door op HRM te klikken en daar kan je bij “uren accorderen” de uren van je 
medewerker accorderen/afkeuren. 
 

1.1 Meeruren 
Dit geldt alleen voor docenten Totaal Onderwijs. 

Indien medewerker naast zijn of haar contracturen meeruren werkt. Keur je deze alleen goed als er 

daadwerkelijk meeruren ingeboekt staan. Staat er gewerkte uren dan niet goedkeuren. Dit in 

verband met het direct uitkeren van de 10% verlof tegoed. 

Tip: 

Plan dan ook wekelijks voor jezelf een uurtje in om de eventuele gemaakte kosten van je team goed 

te keuren en /of af te keuren.  
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2. Declaraties en verlof beoordelen:  
 

Het accorderen (goed en afkeuren van uren, declaraties verlof etc.) ligt volledig in jullie handen. 

Hoe werkt dit dan? 

Wanneer iemand vanuit jouw team zijn of haar declaraties indient dan krijg je  een actie in jouw  

werkomgeving.  Keur deze actie goed of af, dan zal deze verwerkt worden in het HRM-systeem en 

indien nodig bij de salarisadministratie. 

Het goed of afkeuren van declaraties kunnen jullie tot  de 15e van opvolgende maand doen. De 

medewerker dient het voor de 10e in te voeren. Indien dit niet voor de 15e van de maand gebeurt 

dan zal declaratie niet met de salarisrun mee gaan. 

Onze tip hierin is dan ook wacht niet tot de 15e van de maand om acties goed of af te keuren, maar 

plan wekelijks tijd in je agenda om acties te verwerken.    

 
 

 
 
Dit komt terug bij de startpagina “Mijn taken”  
 

2.1 Reiskosten/ onkosten: 
Wanneer een teamlid reiskosten en of onkosten indient check dan goed of de datum, de periode van 
het ingediende goed staat en met elkaar overeenkomen. Daarbij  check je goed of de te declareren 
aantal kilometers overeenkomen met de Excel sheet die jullie teamleden erbij inleveren.  
Wanneer dit allemaal  goed staat en overeenkomt met elkaar dan pas goedkeuren! 

Dit voorkomt achteraf correcties en/ of later uitkeren van de gemaakte kosten en veel uitzoekwerk 

voor de afdeling Personeelszaken. 
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2.2 Goedgekeurde en afgehandelde declaraties en verlofaanvragen monitoren 
 

 
 
Vul hier de naam in van je medewerker waar je de gegevens van wilt opzoeken en dubbelklik op de 
naam van je medewerker. 
 
 
 

 
 
Daarna scrol je door naar beneden en kan je alle declaraties en verlofaanvragen die zijn goedgekeurd 
terugvinden in het dossier van je medewerker. 
 

2.3 Overzicht van alle afgekeurde declaraties 
Dit is niet mogelijk. PZ kan deze altijd achter de schermen opzoeken in het softwareprogramma 
Profit. 
  
AFAS is echter wel zo ingericht dat als je een taak afkeurt, deze terug komt bij de medewerker met 
een opmerking van de leidinggevende en de mededeling dat deze de declaratie dan dient aan te 
passen en opnieuw in moet sturen. Deze zal dan opnieuw bij je taken terecht komen.  
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3. Hoe kan ik contractwijzigingen doorvoeren voor mijn medewerker? 
Wijzigingen van en in een arbeidscontract kunnen gemaakt worden onder de button HRM.  

Let op: Wijzigingen die invloed hebben op het uitbetalen van een salaris dienen voor de 15de van de 

maand ingediend te zijn. Dit in verband met de salarisrun rond de 24ste van de maand. 

 

 
 
Bij “HRM” en dan de medewerker intypen en aanklikken waar het om gaat. 

 
En dan doorscrollen naar dienstverband: 
Bij wijzigingen kan je alle wijzigingen doorvoeren die je wilt van je medewerker. Dit zal dan bij PZ 

terechtkomen en zij kunnen dan accorderen en wijziging contractueel in orde maken. 

 

 

 

 

 


