
 

 
Informatie met betrekking tot de urenregistratie voor  
Techniekcoalitie Limburg. 
 
Het is de bedoeling dat je alle uren die je aan TCL besteed hebt invoert, deze graag uren 
graag wekelijks registreren. 
 
Dit kan heel eenvoudig door middel van een formulier, de persoonlijke link hebben wij per 
mail verstuurd. Mocht je deze mail niet meer hebben, neem dan gerust contact met ons op. 
 
Onderstaand tref je de uur soorten waarop jouw uren geregistreerd kunnen worden:    
 

31004 A coalitie Bedrijfsbezoeken, veranderplannen inzet coalitiepartners 

31004 B coalitie Bijscholen 1400 werknemers, inzet coalitiepartners 

31004 C coalitie 100 extra zij-instroom trajecten, inzet coalitiepartners 

31004 D coalitie Onderwijsmodules, inzet coalitiepartners 

31004 E coalitie 15 hybride techniekopleiders, inzet coalitiepartners 

31004 E werving 15 hybride techniekopleiders, werving 

31004 F coalitie 5% minder uitval onderwijs, inzet coalitiepartners 

31004 G coalitie Awareness, inzet coalitiepartners 

31004 H coalitie Methodieken elearning informeel leren, inzet coalitiepartner 
 
Als je per ongeluk in het formulier een verkeerde uur soort aanklikt, krijg je automatisch een 
schermbericht. 
 
Er is een handige manier om vanaf je mobiele telefoon je uren te registeren, zodat je 
bijvoorbeeld direct na een afspraak / taak voor TCL je uren snel en eenvoudig kunt invoeren. 
Daarvoor kun je een zgn. tegel op je telefoon plaatsen. Dat gaat als volgt:   
 
Iphone 
Stuur jezelf een mail met daarin de link naar een leeg formulier 
Klik de link aan en het formulier opent in je browser 
Klik op het export icoon onder in je browser 
Kies voor “Zet in beginscherm” 
Je tegel is nu aangemaakt 
 
Android-Chrome 
Stuur jezelf een mail met daarin de link naar een leeg formulier 
Klik de link aan en het formulier opent in je browser 
Klik “Add to home screen” in het standaard menu 
 
Wil je je uren een op andere manier aanleveren dan via deze tool van TCL (bijvoorbeeld via 
Outlook, Excel of anderszins)? Neem dan contact met ons op om e.e.a. verder af te 
stemmen. 
 
Ik ga er vanuit dat e.e.a. met bovenstaande duidelijk is. Mocht je nog vragen hebben, bel of 
mail dan gerust. We helpen je graag verder. 
 


