Handleiding: Prestatiestaat maandelijks invullen

Je kunt enkel de
contracten die BZ
(= bezig) zijn
bewerken,
contracten in AV
(aanvraag) niet.

Klik onderaan het juiste contractnummer aan.
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Kies flap ‘prestaties’

Om de betaling aan de cursist niet in het gedrang te brengen is het aanbevolen de
prestatiestaat op het einde van de maand te bevestigen.
Wijzigingen dienen binnen de maand na factuurdatum te gebeuren.
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Klik hier de week
aan waarvoor je
prestaties wilt
ingeven of
wijzigen.

Je krijgt volgend detailscherm:

De werkdagen zijn ingevuld met het aantal uur opleiding dat de cursist per dag volgt.
De wettelijke feestdagen zijn ingevuld. Moet er iets gewijzigd worden (ziekte, verlof
of feestdagen), klik dan eerst op het pijltje naast ‘Feestdag’. Je krijgt volgend
meerkeuzescherm:
Duid hier de juiste benaming aan en klik dan
op ‘Toevoegen’
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Je krijgt een lijn
toegevoegd waar je
het aantal uur
aanpast voor de
gekozen dag.

VERGEET NIET VOOR DIE DAG HET AANTAL UUR OPLEIDING TE VERWIJDEREN.

Je kunt zo per week de uren ingeven die niet gepresteerd zijn door verlof, feestdag
of ziekte.
Zijn er wijzigingen in het aantal uur per dag, dan kan je die overtypen en bewaren.
Daarna kom je automatisch terug in het overzichtscherm van de gekozen maand.
Zijn er geen wijzigingen, dan klik je enkel op ‘bewaren’ in het hoofdscherm van de
gekozen maand.

Op deze manier
kan de VDAB de
gepresteerde uren
betalen aan de
cursist en
factureren aan de
onderneming.

Doe dit altijd aan
het einde van de
maand

Controleer de verplaatsingskost, deze kan je aanpassen of invullen.
Kosten eigen aan werkgever kan je indien nodig invullen.
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Hier kun je verschillende documenten afdrukken.
Vergeet niet om aan het einde van de maand het document C98 af te drukken en dit
te overhandigen aan de cursist, die het aan de uitbetalingsinstelling bezorgt.

Na het invullen van de laatste prestatiestaat aan het einde van de opleiding
verschijnt een scherm waarbij je verwezen wordt naar de eindevaluatie.
De eindevaluatie bevindt zich in de flap ‘Evaluaties’ die naast de maandelijkse
evaluatie ook de eindevaluatie omvat.
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