
Module 3 

                         Personeel (werkplanning en salarisberekening)

De link naar deze module is handig te benaderen via het beheerscherm. De module is opgezet via 

een drietal tabbladen. 

Met behulp van deze module kunt u:  

1. Een werkrooster maken voor uw personeel 

De medewerkers hebben via hun eigen dashboard de  beschikbaarheid opgegeven. Het 

systeem verzamelt deze gegevens hier; dit ziet u in de kolom “Beschikbare begeleiders”. In 

de kolom “benodigde begeleiders” kunt u aflezen hoeveel begeleiders u nodig heeft; dit 

wordt automatisch door het systeem berekend via de door u ingevoerde parameters. 

Vervolgens gaat u aan de hand van 3 stappen de begeleiders inplannen. De begeleiders zien 

de definitieve werktijden in hun eigen dashboard en uiteraard in dagplanning. 

2. Salarissen 

De aankomst- en vertrektijd van elke medewerker wordt geregistreerd en aan het eind van 

de werkdag door de locatiemanager goedgekeurd. Aan het eind van de maand kan de 

medewerker hier de declaraties bijvoegen. U heeft hier een totaaloverzicht van de 

maandelijkse salarissen van uw personeel. 



3. Instellingen 

Hier kunt u instellen hoeveel weken vooruit uw medewerkers de beschikbaarheid moeten 

opgeven en de vergoeding die u per kilometer vergoedt.  

 

Automatische e-mails: 

Het systeem stuurt automatisch een reminder (een e-mailbericht dat u kunt instellen) naar de 

medewerkers die niet op tijd de beschikbaarheid hebben ingevuld. 

 

1. Plannen (werkrooster maken) 

Rooster maken en bewerken 

Het maken van het rooster gaat in 3 stappen. Het systeem heeft hiervoor de volgende gegevens al 

voor u berekend: 

- Het aantal benodigde begeleiders per dag 

- Het aantal beschikbare begeleiders per dag 

Indien u een bestaand rooster wilt bewerken dan klikt u onderaan de pagina op Rooster bewerken. 

Dit wordt later in deze handleiding uitgelegd. 

 

Stap 1 
Selecteer eerst de week die u wilt inplannen en bekijk het aantal benodigde en het aantal 

beschikbare begeleiders. 

U beschikt over meerdere locaties, dan kunt u hier de locatie kiezen en een PDF-document 

downloaden van de beschikbaarheid van uw medewerkers.  



Stap 2 

In stap 2 selecteert u de begeleiders die u wilt inplannen. Nog zonder dat er sprake is van een 

tijdsindeling. 

U ziet u al dat Studyspace u een voorstel doet van een mogelijke planning. U ziet duidelijk: 

- Welke collega’s beschikbaar zijn 

- Welke collega’s zijn ingepland 

- Hoeveel begeleiders er benodigd zijn 

- Hoeveel leerlingen er op welke dag aanwezig zijn 

- Een overzicht van alle begeleiders 

 

Wilt u een naam verwijderen? Sleep deze dan terug naar de kolom waar deze vandaag kwam. Indien 

hij al werd ingepland door het systeem, is hij of zij terug te slepen naar ‘Beschikbaar’. 

  



Stap 3 

Naar aanleiding van stap 2 is er een planning gemaakt. U  kunt nu de tijden eenvoudig wijzigen.  

Druk op Opslaan om de planning door te voeren.  

Nadat u dat heeft gedaan zien alle begeleiders de planning via het eigen dashboard.  Een gele rij 

betekent dat de begeleider niet heeft aangegeven op deze tijden beschikbaar te zijn. 

 

  



2. Salarissen 

 
U ziet hieronder een ‘real-time’ overzicht van de gemaakt uren van al uw medewerkers van deze 

maand. U ziet de gegevens onder de volgende kolomnamen: 

Loonadministratienummer, Naam medewerker, Aantal uren, Dagen, Uurloon, Salaris, 

Telefoonkosten, Reiskosten, Overige declaraties, Bijlessen, Goedgekeurd?, Aanpassingen. Ook nog 

extra uren (locatiemanager) en niet-gedeclareerd. 

In de kolom Goedgekeurd ziet u of een medewerker de gegevens aan het eind van de maand heeft 

nagekeken en vervolgens heeft goedgekeurd. De medewerker ontvangt hier automatisch een 

reminder e-maibericht over (instelingen > emailberichten). 

 

Door een bepaalde datum in een maand aan te klikken, selecteert u de hele maand.  

U krijgt een Excelbestand met dezelfde gegevens. Deze gegevens kunt u naar uw loonadministrateur 

sturen. 

3. Instellingen 

Hier kunt u instellen hoeveel weken vooruit uw medewerkers de beschikbaarheid moeten opgeven 

en de vergoeding die u per kilometer vergoedt.

 



Rooster bewerken 

Nadat u een werkplanning voor een bepaalde week heeft gemaakt, kunt u deze via de volgende 

manier bewerken: 

 

U gaat weer terug naar Modules > Personeel en u komt direct bij het tabblad Plannen terecht. 

Onderaan de pagina vindt u de functie Rooster bewerken. 

 

 

Kies de week en klik op Volgende stap 

U komt terecht in stap 3 : Tijden bewerken en u heeft de mogelijkheid om begeleiders te 

verwijderen en toe te voegen.

 


