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Wanneer krijg ik inloggegevens toegestuurd? 
Wanneer er voor het eerst een plaatsingsaanvraag wordt ingediend ontvangt u meer informatie en 
inloggegevens. Wij adviseren u de eerste keer dat u inlogt het wachtwoord te wijzigen. 
 

Ik weet mijn gebruikersnaam niet meer, wat nu? 
Uw gebruikersnaam is gelijk aan uw RU e-mail adres.  
 

Ik weet mijn wachtwoord niet meer, wat nu? 
Klik in het inlogscherm op ‘wachtwoord vergeten’. U krijgt direct per e-mail een link toegestuurd om een 
nieuw wachtwoord te maken. 
 

Ik kan geen uren goedkeuren in CD Online maar ik ben wel een leidinggevende van 
studenten, wat nu? 
a) Het kan zijn dat u verschillende autorisaties heeft in CD Online. U bent bijvoorbeeld zowel de 

‘aanvrager’ als ‘goedkeurder’ van uren maar niet van alle studenten die werkzaam zijn bij de 
desbetreffende afdeling. Via de knop ‘rol’ rechtsboven in CD Online kunt u wisselen tussen 
verschillende accounts. 

b) Ook indien u aanvrager of goedkeurder bent voor meerdere afdelingen binnen uw faculteit/eenheid 
kunt u via de knop ‘rol’ rechtsboven in CD Online wisselen tussen verschillende accounts. 

c) Is bovenstaand niet van toepassing? Neem dan contact op met Campus Detachering.  
 

Wat moet ik doen als de uren niet juist door de student zijn ingevuld? 
U dient de uren af te keuren.  
a) Ga naar CD Online en selecteer het urenbriefje van de betreffende student in het actieoverzicht aan 

de linkerzijde van uw scherm.  
b) Vul in het opmerkingenveld de reden in waarom de uren worden afgekeurd. 
c) Druk vervolgens op de knop afkeuren.  
De uren worden nu terug gestuurd naar de student met het verzoek de uren aan te passen en opnieuw 
ter goedkeuring aan u aan te bieden. 
 

Wat moet ik doen als in het urenbriefje niet de juiste urensoorten zijn vermeld? 
U dient de uren af te keuren zodat de student het urenbriefje kan aanpassen. 
 

De student geeft aan dat deze de juiste kostenplaats/project/verbijzondering niet kan 
selecteren in het urenbriefje, wat nu? 
Neem contact op met Campus Detachering. Afhankelijk van de instellingen overeengekomen met de 
afdeling, kan de kostenplaats/project/verbijzondering worden toegevoegd aan de plaatsing of zal er een 
nieuwe plaatsingsaanvraag ingediend moeten worden. 
 

Hoe worden uren geregistreerd wanneer een student ziek is? 
Bij kort verzuim zijn er twee mogelijkheden: 
a) er is sprake van een verandering van werkrooster en de student haalt de uren op een ander 

moment in. 
b) de student boekt ziekteuren in. Deze uren worden via CD Online bij u ter goedkeuring aangeboden. 
Werkt uw afdeling met urenimport in CD Online? Geef de ziekte uren dan per e-mail aan ons door. 
Raadpleeg het handboek in CD Online voor meer informatie over ziekteverzuim. 
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Kan ik ook managementinformatie uit het systeem halen? 
Afhankelijk van uw rechten en instellingen in CD Online kunt u urenrapportages maken, lopende 
plaatsingen inzien, ingestelde plaatsingsbudgetten exporteren en lonen en tarieven raadplegen. Heeft u 
hier vragen over neem dan contact op met Campus Detachering. 
 

Ik ben (langdurig) afwezig, kan iemand mijn taken overnemen? 
a) Het is niet mogelijk om zelf een collega aan te wijzen die namens u uren kan goedkeuren. Wij raden 

daarom aan altijd een tweede gebruiker op te geven met dezelfde rol en rechten. Op deze manier is 
er altijd iemand die uren kan goedkeuren bij (onverwachte) afwezigheid.  

b) Neem contact op met Campus Detachering als u langere tijd afwezig bent, bijvoorbeeld vanwege 
vakantie of zwangerschapsverlof. Uw account kan dan tijdelijk inactief worden gemaakt en er kan 
een collega toegevoegd worden die de uren goedkeurt tijdens uw afwezigheid. 

 
Ik heb een internationale student met een tewerkstellingsvergunning (TWV) in dienst. Waar 
moet ik op letten? 
a) U dient de gewerkte uren goed te controleren; studenten met een TWV mogen niet meer dan 16 

uur per week (absoluut maximum, geen gemiddelde) worden ingezet en het is de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om dit te bewaken. 

b) Urenbriefjes worden per maand ingediend. Als de maand halverwege de week begint moet u 
daarom extra controleren of de student in de voorafgaande maand in de laatste week uren heeft 
gedeclareerd: deze uren tellen mee in het maximum van 16 uur per week.  

c) Er mag niet geschoven worden met de uren van de ene naar de andere week.  
 

De plaatsing van een student loopt binnenkort af, hoe kan ik de plaatsing verlengen of 
beëindigen? 
Indien u daarvoor geautoriseerd bent ontvangt u maandelijks op de 15e per e-mail een overzicht van 
plaatsingen die de komende 2 maanden aflopen. U kunt de plaatsing van de student vervolgens via CD 
Online verlengen of beëindigen door een wijzigingsaanvraag in te dienen, een instructie hiervoor wordt 
ook met de e-mail als bijlage meegestuurd. 
Neem contact op met Campus Detachering indien u vragen heeft over uw rollen en autorisaties. 
 

Hoe kan ik een plaatsing voortijdig beëindigen? 
Het is niet mogelijk om zelf via CD Online een plaatsing voor de afloopdatum te beëindigen. Wel kunt u 
per e-mail aan Campus Detachering doorgeven dat u de plaatsing eerder wilt beëindigen. U dient hierbij 
de datum van de laatste werkdag van de student en een reden voor beëindiging te vermelden. 

 


