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Belangrijk om weten: Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de 
dienstonderbreking en de tijdelijke andere opdracht die in de plaats komt.

A. Dienstonderbreking

Het verlof tijdelijk ander ambt/opdracht (code 19) is een opdrachtgebonden 
dienstonderbreking.
Dergelijk verlofstelsel moet d.m.v. een RL1 gemeld worden aan het 
departement.
Daartoe moeten de uren die niet gepresteerd worden omwille van dit 
verlofstelsel worden vervangen.

U gaat hiervoor als volgt te werk.

Stap 1: U voegt de dienstonderbreking toe
Indien de periode van vervanging overeenkomt met de periode van de 
dienstonderbreking mag u meteen overgaan naar stap 2.

U voegt de betreffende dienstonderbreking toe.

Het is belangrijk dat u de juiste hoofdstructuur kiest indien u een school hebt 
met meerdere hoofdstructuren.
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Stap 2: Vervanging titularis
Nadat de dienstonderbreking werd toegevoegd, moet u via ‘Vervanging 
titularis’ de opdracht doorgeven aan de vervanger.

• Klik in de lijst links op ‘Vervanging titularis’ en kies voor “Opdracht per 
opdracht …”

 

• Selecteer de dienstonderbreking en pas indien nodig de periode aan.

 

• Selecteer vervolgens in het volgende scherm de opdracht waarvoor de 
titularis verlof tijdelijk ander ambt/opdracht neemt.

 
 Indien het aantal uren van de opdracht niet overeenkomt met het aantal 

uren waarvoor de titularis verlof TAO neemt (of indien de vervanging 
over meerdere interimarissen wordt verdeeld), dan kan u vanuit dit 
scherm de opdracht uitsplitsen.

 In ons voorbeeld neemt de titularis verlof TAO voor de helft van de 
opdracht:
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• Selecteer één van beide opdrachten en kies de juiste vervanger bij 
‘Personeelslid (vervanger)’.

 

 Werd er nog geen interimaris gevonden, dan moet u vervangen door 
“(Geen vervanger)”.

 Op die manier wordt bij de titularis de opdracht bij de niet-gepresteerde 
uren geplaatst (tabblad ‘NPRE’ bij de schoolopdrachten) zodat dit op de 
RL1 als dusdanig wordt vermeld (zie verder).

 Wordt er later alsnog een interimaris gevonden, dan kan u deze opdracht 
opnieuw vervangen op identiek dezelfde manier. Vergeet in dat geval 
niet de begindatum van de interimaris aan te passen!

Stap 3: Dienstonderbreking doorsturen
Verlof TAO moet zoals gezegd worden gemeld via het opdrachtenpakket 
(RL1).
Deze kan u in wacht zetten vanuit de dienstonderbreking via deze knop:

Het doorsturen zelf gebeurt via menu Edison > Zending aanmaken.

Bijkomende opmerking

Indien het verlof TAO in de loop van het schooljaar met een aantal uren 
wordt uitgebreid of verminderd, dan moet de bestaande dienstonderbreking 
worden ingekort en moet er een nieuwe dienstonderbreking met code 19 
worden toegevoegd. Er mag immers geen overlapping zijn tussen beide 
dienstonderbrekingen.
Voor meer info verwijzen we graag naar artikel ‘Hoe geef ik in dat een 
personeelslid meerdere verloven tijdelijk ander ambt/opdracht (TAO) neemt?’ 
op onze supportsite (helpdesk.informat.be).
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B. Tijdelijk andere opdracht

Neemt een personeelslid verlof TAO om in de eigen school tijdelijk een andere 
opdracht uit te voeren, dan moet deze opdracht uiteraard ook nog ingevoerd 
worden.

Gaat het om een vervangingsopdracht, dan moet u vertrekken vanuit 
de titularis. Hiervoor verwijzen we graag naar het stappenplan op onze 
supportsite (helpdesk.informat.be).

Gaat het om een vacante opdracht, dan moet u die manueel toevoegen bij de 
schoolopdrachten met ATO 2.

In beide gevallen moet het veld ‘Tijdelijk andere opdracht’ op “Ja” gezet 
worden bij de opdracht die in de plaats komt!

In ons voorbeeld neemt een kleuterjuf 12u verlof TAO om halftijds directeur te 
worden:

Via de knop met de Vlaamse leeuw kan de RL1 in wacht worden geplaatst (dit 
hoeft niet meer indien verlof TAO reeds in wacht werd geplaatst).

Het doorsturen zelf gebeurt via menu Edison > Zending aanmaken.

stappenplan iPersoneel: Een TAO ingeven

http://www.informat.be
http://helpdesk.informat.be


www.informat.be

5

In ons voorbeeld ziet de opdrachtmelding er als volgt uit:

Voor al uw verdere vragen omtrent iPersoneel verwijzen we u graag door naar ipersoneel@informat.be.
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