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Online Help
Welkom op de online help. Dit is de handleiding voor Zermelo 2.
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Zermelo Installeren
De laatste versie van onze software is altijd te downloaden van http://www.zermelo.nl/download. U kunt
gebruik maken van de installer (aanbevolen). U kunt er ook voor kiezen om een zip bestand te downloaden en
het zelf uit te pakken.
Over de volgende aspecten van de installatie is meer informatie beschikbaar:
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Licentie
Zermelo werkt met een activatiecode of met een HASP sleutel.
In de meeste gevallen zult u een activatiecode van ons hebben ontvangen.
Voor beide protocollen is meer informatie beschikbaar.
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Activatiecode

Bij het opstarten
probeert de software eerst een Hasp sleutel te vinden, lokaal of op het netwerk. Als dat niet lukt wordt
verbinding gemaakt met de licentieserver en als de computer nog niet geactiveerd is vraagt de software om
een activatiecode. De computer wordt geactiveerd en haalt voortaan automatisch bij het opstarten de meest
actuele licentieinformatie op. Een kopie van deze licentieinformatie wordt opgeslagen in het roaming profile
van de gebruiker zodat de software ook opgestart kan worden als het internet er een keer uit ligt.
De activering is vier weken geldig. Elke vier weken moet er dus een werkende internetverbinding zijn om met
de software te blijven werken.
In de zomermaanden (half juni tot half september) is deze periode langer dan vier weken. Zo bent u niet
afhankelijk van een internetverbinding voor het gebruik van onze software.
Voor een succesvolle activatie moet het programma verbinding kunnen maken met https://license.zermelo.nl.
Het maken van deze verbinding gebeurt op de standaard HTTPS poort 443. Als er in windows een proxy server
staat ingesteld probeert de software deze te gebruiken als het maken van een directe verbinding niet lukt.
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Hasp sleutels (oud)

De Hasp sleutel is de oude kopieerbeveiliging van
onze software. In de sleutel staat het klantnummer zodat de klantenkaart automatisch kan worden gedownload
en er bekend is welke onderdelen van de software u heeft aangeschaft. Deze methode is inmiddels vervangen
door de activatiecode.

Gewone Hasp
De groene Hasp key is bedoeld voor de computer waar Zermelo op wordt uitgevoerd. De sleutel gaat in de USB
poort en na het installeren van de Hasp driver kan de software worden opgestart.

Netwerk Hasp
De rode netwerk Hasp (netHasp) werkt, zoals de naam al doet vermoeden, over het netwerk. Deze is
bijvoorbeeld handig als er meerdere gebruikers met Zermelo moeten kunnen werken. Ook is de netHasp
geschikt om Zermelo in een gevirtualiseerde omgeving uit te kunnen voeren. Op de computer/server waar de
Hasp in zit dient de Hasp Licence Manager te draaien. De computer waarop Zermelo wordt uitgevoerd maakt
via een UDP broadcast (poort 475) verbinding met de Licence Manager om het klantnummer op te halen. Als
de Licence Manager niet kan worden bereikt via een broadcast vraagt de software om het IP adres van de
computer waar de licence manager op draait. Er wordt dan een nethasp.ini bestand geschreven naast de .exe
waarin het IP adres is opgegeven.

Meerdere Subnetten
Een aantal scholen draait binnen de organisatie met meerdere subnetten. Deze virtuele scheiding in het
netwerk zal, in het geval van de netHasp, voor problemen zorgen. De computers in subnet 1 kunnen immers
niet zomaar de Haspsleutel vinden als deze in subnet 2 zit. In dat geval kan aan het bestand nethasp.ini het
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directe IP adres van de computer waarin de netHasp zich bevindt worden toegevoegd (zie bovenstaande). Zo
kunt u met verschillende subnetten werken.

Hasp Problemen
Omdat de Haspsleutel een stukje hardware is, bestaat er de mogelijkheid dat deze soms niet herkend wordt.
Een goede richtlijn om te zien of de Hasp werkt is het rode lampje dat zich aan het uiteinde van de Haspsleutel
bevindt. Als deze niet brandt kan dat betekenen dat de Haspsleutel niet correct werkt. Controleer in dat geval
eerst de driver, en steek de Haspsleutel opnieuw in de computer. Het lampje zelf kan natuurlijk ook kapot zijn...
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Gevirtualiseerd
Zermelo wordt bij een aantal scholen zonder problemen gedraaid in een gevirtualiseerde omgeving. Dit geldt
ook voor de Arena. Voor de activering van de software raden wij aan de activatiecode te gebruiken. Bij het
gebruik van meerdere virtualisatie servers kan het zo zijn dat gebruikers per server een keer moeten activeren.
Dit is echter eenmalig.
Een beperkt aantal scholen werkt nog met de oude Hasp sleutels. In geval van virtualisatie kan geen normale
(groene) Hasp gebruikt kan worden; de drivers hiervoor werken niet altijd op een virtuele machine. De Netwerk
Hasp kan wel gebruikt worden. De Hasp zit in een niet-gevirtualiseerde machine en de virtuele machines
maken via het netwerk verbinding.
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Arena
Informatie over het installeren van de Arena kunt u vinden bij Het opzetten van een Arena.
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Systeemeisen
Algemeen

●

200 MB schrijfruimte (installatie)

●

1 GB schrijfruimte (project)

Minimaal

●

Windows XP

●

2GHz processor met 1 core

●

2GB RAM

●

1 scherm van 1280x1024

Aanbevolen

●

Windows 7

●

dual core processor

●

64-bit systeem

●

4GB RAM

●

1 scherm van 1920x1080 of 2 schermen van 1280x1024

Aanbevolen voor Automatisch roosteren/clusteren
In het geval er gewerkt gaat worden met het Automatisch roosteren en/of clusteren is het belangrijk om een
snellere processor te hebben. Dit levert sneller een beter rooster op. Omdat de automaten slechts 1 core
gebruiken is het hebben van veel cores niet belangrijk. Wel is het van belang dat de rekenkracht op n enkele
core zo groot mogelijk is. Op dit moment zijn de i5 processoren van Intel aan te raden. Voor de overige
aspecten geldt de aanbevolen configuratie.
●

Intel i5 3rd/4th generation processor

Aanbevolen voor gebruik Arena op eigen PC
Als er gebruik gaat worden gemaakt van de Arena, waarbij ook een Gladiator draait op de computer van de
roostermaker, kan er niet genoeg rekenkracht aanwezig zijn. Op dit moment zijn de i7 processoren van Intel
aan te raden. Voor de overige aspecten geldt de aanbevolen configuratie.
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Intel i7 3rd/4th generation processor

Gladiator
De Gladiator geeft andere programma's voorrang bij het gebruik van de processor, maar heeft wel zelf
werkgeheugen (RAM) nodig. Het kan daarom zo zijn dat computers met weining werkgeheugen er langzaam
van gaan werken. Verder is het zo dat als er een aantal nieuwe (<2 jaar) computers meerekenen, dat oude
computers (>5 jaar) effectief nauwelijks nog iets bijdragen. Als er computers worden aangeschaft om mee te
roosteren in een Arena is op dit moment een 3rd/4th generation i7 processor van Intel het meest efficient qua
prijs/prestatie.
●

4 GB RAM

...
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Zermelo Online
Zie de Systeemeisen voor Zermelo Online.
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Overstap 1.14 naar 2.0
Zermelo 2.0 en hoger neemt, ten opzichte van Zermelo 1.14, een aantal grote veranderingen met zich mee. De
interface is sterk verbeterd en er zijn een groot aantal nieuwe onderdelen toegevoegd. Voordat u deze versie
installeert, is het verstandig onderstaande tekst te lezen over de structurele verandering in de software.

Compatibiliteit
Versie 2.x van Zermelo.exe maakt gebruik van het bestaande bestandsformaat voor roosterbestanden (.udm
en .udmz). Roosterbestanden die u gemaakt heeft in een oudere versie van de software (1.x) kunt u prima
inlezen in nieuwere versies (2.x) van de software. Hier is geen data verlies of compatibiliteitsprobleem.
In Zermelo 2.x zijn er wijzigingen gemaakt in o.a. de datastructuur (Domeinen) en zijn de Randvoorwaarden in
de Roosterautomaat ondergebracht. Deze wijzigingen zijn dusdanig doorgevoerd dat het mogelijk is uw -in
Zermelo 1.x aangemaakte bestanden- in te lezen. De gegevens zullen niet verloren gaan, echter het is niet
mogelijk deze gegevens aan te passen. De oude software bevat immers niet de nieuwste softwareonderdelen.
In sommige gevallen klopt de structuur niet meer. Zo zijn -in de Roosterautomaat aangemaakt
Randvoorwaarden- niet zichtbaar in oude (1.x) versies van de software.
Het wordt daarom sterk afgeraden om roosterbestanden, die in Zermelo 2.x zijn bewerkt of aangemaakt, in te
lezen in Zermelo 1.x.

Installatie
De installatie van de nieuwe software (2.x) verloopt op exact dezelfde manier als bij de oude versie van de
software (1.x). De enige wijziging is dat de installer een extra installatie optie meegekregen, ten behoeve van
Zermelo Online.

Nieuwe onderdelen
Hieronder vindt u een overzicht van onderdelen die in Zermelo 2.x nieuw of aangepast zijn, ten opzichte van
Zermelo 1.x.
- Projectbeheer: ter vervanging van ProjectCentrum en StartCentrum
- Jaarplanner: ter vervanging van tijdvakken en lesperiodes
- Afdelingen en stamklassen: update met opleidingsniveaus
- Vakken : nieuw venster voor bewerken van vakken
- Lessentabel: nieuwe versie van de lessentabel
- Pakketkeuzes: aanmaken keuzeformulieren
- Automatisch roosteren - Leerlingen Basis: nieuw scherm voor basis randvoorwaarden leerlingen
- Automatisch roosteren - Onderwijskundig Basis: nieuw scherm voor basis randvoorwaarden onderwijskundig
- Automatisch roosteren - Lokalen Basis: nieuw scherm voor basis randvoorwaarden lokalen
- Automatisch roosteren - Telgroepwizard: nieuw scherm voor aanmaken telgroepen op basis van lokaalwensen
- Automatisch roosteren - Randvoorwaarden Uitgebreid: nieuwe vensters voor invoeren uitgebreide
randvoorwaarden docenten en leerlingen (incl. nieuwe randvoorwaarden)
- Automatisch roosteren - Telgroepen: nieuw venster voor bewerken telgroepen
- Dagrooster - Activiteitenplanner: nieuw venster voor het invoeren en effectueren van geplande activiteiten en
afwezigheid
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- Dagrooster - Activiteit en afwezigheidscodes: nieuw venster voor aanmaken en controleren van codes
- Formatieplanning - Meerjarenprognoses : meerjarenprognoses op basis van meerdere oude schooljaren
- Formatieplanning - Geplande koppelingen: koppelingen plannen in de groepenplanner
- Formatieplanning - Groepenplanner: interface update o.a. weergave gekoppelde groepen en groepsgebonden
lessentabel
- Formatieplanning - Lessenplanner: update met entreerecht en kernteam inzet bewaking.
- Formatieplanning - Koppeling met Rooster: nieuw venster voor importeren lessenverdeling n koppelingen in
bestaand rooster
- Formatiebeheer - uitwisseling personeelsadministratie: import en export mogelijkheid van formatie.xml tbv
toekomstige koppelingen
- Publiceren: registratie gepubliceerde versie van het rooster
- Domeinen: update interface o.a. selecteren en bewerken in n, kolomfilter vereenvoudiging
- Zermelo Online: online DelegeerCentrum met gegevens van Zermelo Online
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Zermelo 64-bit versie
De 64-bit versie van Zermelo.exe kan alleen gebruikt worden op een 64-bit besturingssysteem. Wanneer u de
64-bit versie gebruikt moet er met de activatiecode gewerkt worden. De Haspsleutels zijn niet verenigbaar met
de 64-bit versie van de Zermelo software. Het voordeel van de 64-bit versie is dat er geen beperking is in
hoeveel werkgeheugen Zermelo kan gebruiken. Dit in tegenstelling tot het maximum van 2GB RAM, wat geldt
voor de 32-bit versie.
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Silent/unattended install
Het is mogelijk Zermelo silent/unattended te installeren met de installer. Hier zijn de volgende commandline
opties voor:
/S => zorgt voor een silent install waarbij geen interface wordt getoond en geen vragen gesteld worden
/INSTDIR=c:\pad\naar\zermelo => geeft de locatie aan waar de software geinstalleerd moet worden
De volgende opties zijn beschikbaar vanaf versie 2.2:
/ZERMELO=(YES/NO) => geeft aan of Zermelo Desktop/Client geinstalleerd moet worden
/GLADIATOR=(YES/NO) => geeft aan of de Gladiator geinstalleerd moet worden
/PROTAS=(YES/NO) => geeft aan of de Protas geinstalleerd moet worden
/ONLINE=(YES/NO)=> geeft aan of ondersteuning voor Zermelo Online geinstalleerd moet worden
/SHORTCUTS=(YES/NO) => geeft aan of er snelkoppelingen aangemaakt moeten worden
/UNINSTALLER=(YES/NO) => geeft aan of het mogelijk gemaakt moet worden de software vanuit Windows te
deinstalleren
De Gladiator kan ingesteld worden om automatisch te starten. Er moet dan wel /GLADIATOR=YES
gespecificeerd zijn.
/GLADIATOR_AUTOSTART=(STARTUP/SERVICE/NO) => geeft aan op welke manier de Gladiator automatisch
gestart moet worden
/GLADIATOR_ARENA={naam} => de naam of het adres:poort waar de Gladiator verbinding mee moet maken
bij automatisch opstarten
Voorbeeld:
zermelo-2.2.0-setup.exe /INSTDIR=c:\zermelo /ONLINE=NO /GLADIATOR=YES /ZERMELO=NO /PROTAS=NO
/SHORTCUTS=NO /UNINSTALLER=NO /S /GLADIATOR_AUTOSTART=STARTUP /GLADIATOR_ARENA=MijnArena
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Introductie Modules
In deze introducties wordt kort uitgelegd waar de modules voor bedoeld zijn, hoe ze -qua principe- werken en
wat er nodig is om met deze modules te kunnen werken.
Deze beknopte informatie is handig om te bepalen of een of meerdere van deze modules voor uw school
bruikbaar zijn.
Indien u een of meerdere van deze modules reeds in gebruik heeft, dient het als naslagwerk behorende bij de
cursus(sen).

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

17/1812

Document:

Zermelo Online Help

Arena
Wat kunt u met deze module?
U kunt met deze Roosterautomaat, want dat is het, van alle cores op een pc gebruik maken, van alle pc's op
uw netwerk en eventueel zelfs van een ieder die zich via het internet voor deze automaat aanmeldt.
Behalve dat de Arena van meerdere pc's en cores gebruik maakt, maakt de Arena ook van meerdere
verschillende roostervarianten gebruik EN beslist de Arena volautomatisch welke roostervarianten zo slecht
zijn dat zij vervangen moeten worden door een betere variant. Op deze manier wordt het rooster veel sneller
verbeterd dan met een andere automaat.

Hoe werkt het in het kort?

●

Op de pc's die meedoen moet een stukje Zermelo-software genstalleerd worden: De Gladiator. Dit is meestal
een werkje voor de systeembeheerder op uw school. De software start (desgewenst) ongezien op en gebruikt
alleen processortijd wanneer deze vrij beschikbaar is.

●

Nadat u bepaald hebt op welk deel van het rooster en met hoeveel roostervarianten de automaat zijn werk
moet doen, start u de Arena en kunt u tussentijds wat anders gaan doen.

Wat is er nodig?
Software: Roostervoorbereiding, Automatisch roosteren.
Voorkennis: Roostervoorbereiding, Automatisch roosteren.
Gegevens: Alle gegevens die ook bij Automatisch roosteren nodig zijn.
Zie ook Arena.
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Automatisch Roosteren
Wat kunt u met deze module?
Met deze module kunt u alle lessen volledig automatisch laten plaatsen en optimaliseren. Er wordt rekening
gehouden met lle door u ingevoerde roosterwensen en -eisen.
Er zijn verschillende automaten die op ieder gewenst deel van het rooster toepasbaar zijn. U kunt op zeer veel
gebieden gedetailleerd uw wensen en eisen kenbaar maken.
U kunt met deze module ook handmatig roosteren. Zodoende wordt het meteen inzichtelijk of de door u
bedachte roosterwijziging het rooster verbetert of verslechtert. Hierbij wordt gekeken naar de voorwaarden die
u zelf heeft gespecificeerd.
Doordat er automatisch geroosterd kan worden kan er dus ook relatief eenvoudig "geproefroosterd" worden,
hetgeen ruim voor de zomervakantie kan plaatsvinden.
Een permanente vervanging tijdens een lopend schooljaar kan hiermee snel getoetst worden op
roosterbaarheid.

Hoe werkt het in het kort?

●

U brengt met strafpunten randvoorwaarden aan op alle gebieden waar dat nodig is. Bewaak dat er een groot
verschil is tussen eisen en wensen!;

●

U plaatst eerst de afdeling of lesverzameling (bijv. gymlessen) die het moeilijkst te roosteren is en
optimaliseert totdat er een acceptabel rooster is;

●

Zo plaats en optimaliseert u successievelijk alle lessen;

●

's Nachts of in het weekend, laat u een continue automaat draaien voor verdere optimalisatie;

●

Heeft u een permanente wijziging in een bestaand rooster? Voer de wijziging uit en zet vervolgens weer een
optimaliserende automaat aan.

Wat is er nodig?
Software: Roostervoorbereiding, Automatisch roosteren.
Voorkennis: Roostervoorbereiding, (automatisch) roosteren.
Gegevens: Een grotendeels voorbereid rooster (alle lessen, lespakketten, lessenverdeling e.d.).
Zie ook Automatisch roosteren.
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Clus
Wat kunt u met deze module?
Met deze module kunt u een clusterschema maken. Bij het formuleren van de lesgroepindeling wordt zo efficint
mogelijk gebruik gemaakt van de roosterplaatsen. Met docentbeschikbaarheden kan voor een belangrijk deel
rekening worden gehouden, alsmede klassikale lessen en eventuele eisen als: 'Een (mentor)docent moet les
geven aan zijn eigen lesgroep'.

Hoe werkt het in het kort?

●

U definieert het aantal groepen en eventuele andere eisen (e.g. groepsgrootte) en start de clus-automaat.

●

U leest beschikbaarheden van docenten in en laat docenten op de ontstane lesgroepen plaatsen. Al
naargelang het resultaat herclustert u.

●

Nadat u het clusterschema heeft gemporteerd kunt u gaan roosteren.

Wat is er nodig?
Software: Clus, Roostervoorbereiding, Automatisch roosteren.
Voorkennis: Roostervoorbereiding, (automatisch) roosteren, clusteren.
Gegevens: Lespakketten, lessentabel, aantal groepen en een lesverdeling. Kortom: de roostervoorbereiding
moet in gevorderd stadium zijn.
Zie ook Clusteren.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

20/1812

Document:

Zermelo Online Help

Clusterautomaten
Wat kunt u met deze module?
Automatisch een lesgroepindeling laten genereren die rekening houdt met lle door u ingevoerde
randvoorwaarden bij docenten, leerlingen, telgroepen etc. Tijdens het automatisch roosteren past deze module
desgewenst de lesgroepindeling aan, als dit tot een beter rooster zou leiden.

Hoe werkt het in het kort?

●

U bepaalt middels randvoorwaarden aan welke eisen de lesgroepindeling moet voldoen (e.g. minimum-,
maximum-, optimum-groepsgrootte, mentoren moeten aan hun eigen lesgroep lesgeven, lesgroep X moet
klassikaal).

●

U laat eerst een voorlopig clusterschema genereren waarmee u de lessen plaatst.

●

U geeft door middel van de automaatkeuze aan of de roosterautomaat "onderweg" ook lesgroepindelingen
mag wijzigen.

Wat is er nodig?
Software: Clusterautomaten, Roostervoorbereiding, Automatisch roosteren.
Voorkennis: Roostervoorbereiding, (automatisch) roosteren.
Gegevens: Rooster met allerlei randvoorwaarden, voorwaarden voor groepsindeling.
Zie ook Clusterautomaat.
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Dynamische Studielast Verdeling
Wat kunt u met deze module?
Met deze module kunt u op grond van leerlingen hun lespakket en de toegekende lesverdeling, automatisch
een verdeling in de lessentabel maken. Er wordt rekening gehouden met een evenwichtige verdeling voor
leerlingen n secties! De verdeling laat u in principe over de hele periode van de bovenbouw berekenen.

Hoe werkt het in het kort?

●

U bepaalt in hoeverre de tijdvakken onderling mogen verschillen. Met andere woorden: of u sterk
geperiodiseerd wilt werken of niet. Eventuele stukken van de lessentabel die niet mogen veranderen fixeert u.

●

U start de automaat, die mogelijk de lessentabel aanpast.

Wat is er nodig?
Software: DSV-module, Roostervoorbereiding
Voorkennis: Roostervoorbereiding.
Gegevens: Roosterbestand met lespakketten en lesverdeling.
Zie ook Dynamische Studielast Verdeling.
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Dagroosteren
Wat kunt u met deze module?
Hier beheert en registreert u alle dagroosterwijzigingen. Dat wil zeggen: alle kortdurende vervangingen en
incidentele activiteiten die wel lestijd kosten en/of genereren.
Door correcte registratie krijgt u een uitvalstatistiek die geraadpleegd kan worden. Hierbij is tot op de-les-zelf
te zien welke les is uitgevallen en waarom. Opmerkingen als: "Mijn dochter heeft zo'n slecht cijfer voor Duits
omdat de docent voortdurend op excursie is.", kunt u effectief toetsen aan de realiteit.
Ook het aantal inval-momenten door docenten wordt geregistreerd en kan worden geraadpleegd om de keuze
van een invaller (mede) te bepalen.

Hoe werkt het in het kort?

●

U geeft (indien nodig) aan in welke afdeling uitvallende lessen van een vervanger moet worden voorzien.

●

U definieert welke uitvalredenen er binnen uw school bestaan.

●

U meldt afwezigheid van docenten, klassen en/of lokalen.

●

In het overzicht kent u vervangers toe aan de desbetreffende lessen. Ook andere ontstane problemen (e.g.
lokaalproblemen) lost u op in de dagroostermodule.

Wat is er nodig?
Software: Dagrooster, Roostervoorbereiding, Management (aanbevolen).
Voorkennis: Roostervoorbereiding, Automatisch (of handmatig) roosteren.
Gegevens: Mogelijke uitvalredenen, maximaal aantal keren dat bepaalde docenten ingezet mogen worden,
roosterbestand met basisrooster.
Zie ook Dagroosteren
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Keuzewerktijd module
Wat kunt u met deze module?
U kunt keuzewerktijd als lesuren roosteren binnen het bestaande rooster. Hierbij wordt in achting genomen
welke vakken keuzewerktijd behoeven. Leerlingen kunnen hun voorkeur opgeven en de roostermaker bepaalt
de toekenning.

Hoe werkt het in het kort?

●

U bepaalt welke vakken keuzewerktijd moeten aanbieden en op welke afdelingen. Daarbij geeft u aan
hoeveel keuzewerktijd per leerling ingeroosterd zou moeten worden.

●

U definieert vervolgens welke docenten, voor hoeveel uur en op welke keuzewerktijd-uren worden ingezet.

●

Indien gewenst laat u leerlingen via het intranet hun voorkeur aangeven voor welk vak zij graag een
keuzewerktijd-uur zouden willen volgen.

●

U plaatst handmatig de keuzewerktijd-uren van de docent. Hierbij is meteen inzichtelijk hoeveel leerlingen
(die voor dit keuzewerktijd-uur in aanmerking zouden kunnen komen) een tussenuur hebben.

●

Een automaat plaatst vervolgens de leerlingen op de daarvoor bestemde uren. Zermelo maakt per uur
automatisch een apart lesgroepje aan.

●

Desgewenst verplaatst u met een optie de uren uit het keuzewerktijd-domein naar het lesdomein zodat deze
uren ook in de roosterautomaat zichtbaar zijn.

Wat is er nodig?
Software: KWT-module, Roostervoorbereiding. Automatisch roosteren (sterk aanbevolen).
Voorkennis: Roostervoorbereiding, Automatisch (of handmatig) roosteren.
Gegevens: U dient een bestand te hebben met vakkenkeuzes en bevoegdheden en een "lessentabel" met
"lessenverdeling" van de keuzewerktijd-uren.
Zie ook KeuzeWerkTijd
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Management
Wat kunt u met deze module?
Met deze module kunt u diverse overzichten creren omtrent gerealiseerde lestijd. Dit kan op zowel leerling- als
docentniveau. Ook de tussenuren worden geteld.
U kunt ook leerlingtaken definiren die buiten de reguliere lestijd vallen (e.g. werkweek Berlijn). Zo kunt u de
complete lestijd van een leerling monitoren.
De module voorziet in de mogelijkheid om een kant-en-klaar Inspectierapport te genereren in MS Word.

Hoe werkt het in het kort?

●

De roostermaker houdt de dagroosterwijzigingen bij.

●

Er worden desgewenst leerlingtaken toegekend (per afdeling en/of pakketvak en/of individuele leerling).

●

U definieert welke parameters u in het overzicht wilt aflezen en laat eventueel een rapport genereren in MS
Word.

Wat is er nodig?
Software: Management, Roostervoorbereiding, Dagrooster, Toetsroosteren (sterk aanbevolen indien er
toetsen-niet-als-les plaatsvinden), ZFormatie (aanbevolen), Automatisch roosteren (aanbevolen);
Voorkennis: Structuur van docenten, lessen en dagroostering bij Zermelo
Gegevens: Alle roosters die tezamen het hele schooljaar beschrijven, oftewel een goed beheerd project,
leerlingtaken
Zie ook Management.
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Mondelingen
Wat kunt u met deze module?
U kunt met een automaat mondelingen plannen in het bestaande les- en toetsrooster. U kunt meer dan n
docent bij een mondeling laten zitten en u kunt ook groepjes leerlingen een mondeling laten doen.

Hoe werkt het in het kort?

●

U geeft aan welke mondelingen dienen te worden afgenomen, eventueel met extra docent als bijzitter en
eventueel meerdere leerlingen tegelijk.

●

Geef aan welke docent op welke dag beschikbaar is en voor hoeveel mondelingen. Dit wordt in principe
uitgerekend op grond van uw automaat-instellingen maar u kunt daar gecontroleerd van afwijken.

●

Definieer de randvoorwaarden (e.g. x minuten pauze tussen twee mondelingen, niet meer dan x mondelingen
per dag, etc...).

●

Laat de automaat de mondelingen over de dagen verdelen en laat vervolgens de automaat op
eerdergenoemde dagen zelf de mondelingen verdelen.

●

Tegen de tijd dat het mondelingenrooster daadwerkelijk gaat spelen, importeert u de mondelingen (en
toetsen) in het bestaande lesrooster.

●

In het dagrooster (met het nieuwe lesrooster) lost u eventueel ontstane conflicten op.

●

Het mondelingenrooster is zichtbaar in het dagrooster. Een mondeling dat wordt afgenomen door een docent
die zich ziek meldt, vraagt derhalve zelf om een vervanger.

Wat is er nodig?
Software: Mondelingen, Toetsroosteren, Roostervoorbereiding (sterk aanbevolen)
Voorkennis: Roostervoorbereiding,toetsroosteren.
Gegevens: Alle relevante parameters omtrent de in te plannen mondelingen (e.g. aantal minuten, aantal
docenten en leerlingen). Uiteraard dient ook het rooster bekend te zijn (hetzij in Zermelo-formaat, hetzij in
gpn-formaat) met inbegrip van de lespakketgegevens van de leerlingen en hun docenten.
Zie ook Mondelingen.
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Pakketkeuze
Wat kunt u met deze module?
U kunt de decaan en/of de leerlingen op gecontroleerde wijze het keuzepakket voor hun afdeling(en) laten
invullen. Vervolgens kan een MS Word-document met de gemaakte keuzes worden generereerd, voor de
ouder(s) om te ondertekenen.
U bent vrij als school de keuzes zodanig te beperken en/of te verruimen dat een leerling alleen maar pakketten
kan kiezen die de school daadwerkelijk wilt toestaan. Vrijstellingen kunnen ook aangegeven worden omdat er
in deze module een onderscheid gemaakt kan worden tussen een uit de pakketkeuze voortvloeiend lespakket,
administratief pakket of boekenpakket.

Hoe werkt het in het kort?

●

U definieert wat er allemaal te kiezen is en in welke hoedanigheid (vrije deelvak of profiel/sector vak etc.).

●

Stel daar vervolgens de bijbehorende randvoorwaarden voor op (bijv.: leerling mag maar 1 profiel, of juist 2,
kiezen).

●

Pakketkeuzes kunnen aan de decaan en/of leerlingen (op het intranet) worden gedelegeerd.

●

U laat brieven voor ouder(s) genereren -met gentegreerde mailmerge- om te ondertekenen.

●

Voor leerlingen die niet hebben gekozen kunt u het programma een keuze laten simuleren (op grond van wat
er normaliter veel op uw school gekozen wordt), zodat het totaal van de tellingen correct blijft.

●

Daarna kunt u de keuzes met de module blijven beheren.

Wat is er nodig?
Software: Pakketkeuze, Roostervoorbereiding (sterk aanbevolen).
Voorkennis: Pakketkeuzetraject.
Gegevens: Afspraken van school omtrent keuzes, leerlingenbestand met leerlingnummer en stamklas.
Eventueel leerlinggegevens inclusief overgangsprognose, om de tellingen correct in beeld te krijgen.
Zie ook Pakketkeuze.
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Phoenix
Wat kunt u met deze module

U kunt hiermee een clusterschema maken dat de lesgroepindeling zo maakt dat er zo min mogelijk
roosterplaatsen nodig zijn om de lessen te kunnen roosteren, theoretisch. Phoenix is de opvolger van CLUS en
is op veel punten verbeterd.
Zo maakt Phoenix in de meest uitgebreide vorm ook gebruik van de ingerichte onderwijskundige
randvoorwaarden. Verder wordt er rekening gehouden met docentbeschikbaarheden, kan Phoenix overweg
met gekoppelde en reeds ingeroosterde lessen. Ook is er een onderdeel dat binnen het clusterschema probeert
om zo veel mogelijk lesgroepen klassikaal te maken.

Hoe werkt het in het kort?

Voorwaardelijk:
●

Alle lesgroepen en bijbehorende lessen zijn voor de te clusteren afdeling aangemaakt. (Docent toekenningen
hoeven niet aanwezig te zijn)

●

In het afdelingsoverzicht staan bij de afdeling de leerlingen op individueel en de lesgroepindelingen zijn niet
gefixeerd

●

Er is n afdeling geselecteerd

Binnen Phoenix kunt u naast het maken van een clusterschema, waarbij op diverse criteria geoptimaliseerd
wordt, ook bijvoorbeeld de volgende zaken regelen:
●

U kunt, handmatig, of met behulp van een automaat, proberen om clustergroepen klassikaal te maken.
Hierbij wordt eventueel ook rekening gehouden met de beschikbaarheid van de docent die op de
clustergroep staat.

●

Er kunnen wensen en eisen worden opgelegd aan leerlingen voor wat betreft de lesgroepdeelname. U kunt
bijvoorbeeld bepaalde lesgroepen verbieden of verplichten.

●

Leerlingen kunnen ook vrijgesteld worden van lesgroepdeelname, bijvoorbeeld bij extra vakken.

Met een druk op de knop maakt u vervolgens een clusterschema.
Aan de hand van dit clusterschema wordt voor de gekozen afdeling een roosterplan gemaakt, dat u, voor wat
betreft de plaatsing van de klassikale lessen, nog kunt optimaliseren.
Met het gemaakte roosterplan gaat u vervolgens de afdeling inroosteren.

Wat is er nodig?
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Software: minimaal: Phoenix en Roostervoorbereiding. aan te raden: Automatisch roosteren.
Voorkennis: Roostervoorbereiding (cursus Zermelo 1), clusteren en eventueel automatisch roosteren (cursus
Zermelo 2).
Gegevens: Lespakketten, lessentabel, aantal groepen, lesverdeling kortom: de roostervoorbereiding moet in
gevorderd stadium zijn.

Zie ook Phoenix
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Roostervoorbereiding
Wat kunt u met deze module?
U kunt nu alle voorbereidingen treffen voor het maken van een rooster; daar hoort bij dat u:
overgangsprognoses in kunt voeren en delegeren, groepen en lessen kunt aanmaken, docenten, leerlingen en
lokalen kunt importeren/aanmaken en docenten aan lessen toekennen. Ook geeft u de lestijden, tijdvakken en
lessentabel aan alsook de bevoegdheden en secties van docenten. Uiteraard kunt u ook de lesdeelname van
leerlingen regelen. Tevens kunt u met deze module het rooster publiceren naar een webpagina (infoweb of
html) en printer.

Hoe werkt het in het kort?

●

U geeft aan welke lesdagen en -tijden er zijn, welke afdelingen met welke stamklassen er zijn, welke
lessentabel geldt

●

U importeert leerlingen, docenten en lokalen

●

U maakt secties en bepaalt lesbekwaamheid of -bevoegdheid

●

U geeft (of laat geven) lespakketten aan leerlingen en maakt lesgroepen en lessen aan

●

U deelt lessen toe aan docenten

Wat is er nodig?
Software: Roostervoorbereiding, Pakketkeuze (aanbevolen)
Voorkennis: Roostervoorbereiding.
Gegevens: leerling- docent- en lokaalgegevens, afdeling- en stamklasstructuur, lessentabellen, lestoedeling.
Zie ook Nieuw rooster voorbereiden.
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Toetsroosteren
Wat kunt u met deze module?
U kunt met deze module toetsen automatisch over de beschikbare toetsdagen laten verdelen om er daarna
handmatig surveillanten en lokalen bij te plaatsen in een bestaand rooster, ook als toetsen zich niet aan de
lestijden houden. Om de surveillancelast correct te verdelen wordt een eerlijke verdeling berekend die u kunt
benvloeden door voor bepaalde docenten andere afspraken in te voeren. Reserve-surveillanten plant u ook
met deze module. lessen die uitvallen worden meegeteld in de uitvalregistratie en de toetsen worden
meegeteld bij de lestijd.

Hoe werkt het in het kort?

●

U bepaalt de toetsdagen

●

U schakelt desgewenst lessen uit

●

U definieert de toetsen

●

U laat de automaat de toetsen over de dagen verdelen (automaat zoekt evenwichtige verdeling voor
leerlingen)

●

U zoekt surveillanten en lokalen erbij (eventueel voegt u toetsen samen)

●

U wijst reserve-surveillanten aan

●

Tegen de tijd dat het toetsrooster daadwerkelijk gaat spelen, importeert u de toetsen in het huidige,
bestaande lesrooster

●

In het dagrooster (met het nieuwe lesrooster) schakelt u weer de lessen uit die moeten vervallen en lost u
eventueel ontstane conflicten (omdat immers mogelijk het lesrooster is veranderd vergeleken met het
moment dat u het toetsrooster maakte) op

●

Het toetsrooster is ook in het dagrooster zichtbaar zodat een toets waar een docent die zich ziek meldt
surveilleert, ook om een vervanger vraagt

Wat is er nodig?
Software: Toetsrooster, Roostervoorbereiding (aanbevolen)
Voorkennis: Roostervoorbereiding
Gegevens: roosterbestand met les- en lespakketgegevens (hoeft niet pers Zermelo-bestand te zijn, kan ook
gpn-bestand zijn), toetsen inclusief lengte van toetsen en eventueel gewenste surveillanten en lokalen. Voor de
eindexamens eerste tijdvak staat ieder jaar op onze site een bestandje klaar met alle examens op de juiste
data en tijdstippen
Zie ook Toetsroosteren.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

31/1812

Document:

Zermelo Online Help

Ouderavonden
Wat kunt u met deze module?
U kunt de verschillende werkzaamheden voor de ouderspreekavonden uitvoeren. Denkt u aan de uitnodigingen
voor de ouders, een website voor de inschrijving, het inroosteren, publicatie van de roosters via brieven en/of
de website.

Hoe werkt het in het kort?

●

U leest een roosterbestand in zodat leerlingen, docenten,lokalen, vakken, lesgroepen enz. beschikbaar zijn

●

U kunt op eenvoudige wijze gezinnen samenstellen zodat ouders met meerdere kinderen op 1 school een
goed aansluitend rooster krijgen

●

U nodigt de ouders uit om gesprekken aan te vragen

●

Met n druk op de knop leest u alle aanvragen in

●

Eventuele tijdwensen verwerkt u

●

U laat de roosterautomaat alle gesprekken inplannen

●

U wijst lokalen aan docenten toe

●

U publiceert de roosters via de website of via de mogelijkheid brieven te maken

Wat is er nodig?
Software: Ouderavonden (Protas)
Voorkennis: basisprincipes van werken met Zermelo (aanbevolen)
Gegevens: Roosterbestand (udm of gpn (eventueel aangevuld met administratiebestand)), beschikbare lokalen,
data en tijden, pauzewensen, emailadressen voor de gesprekken, backup en foutmeldingen
Zie ook Ouderavonden.
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Provisie
Wat kunt u met deze module?
Dit is een module die de roosterwijzigingen op de monitoren publiceert, waarbij desgewenst per monitor
andere info wordt getoond (denk bijv. aan onderscheid tussen een monitor voor de onderbouw en n voor de
bovenbouw). De roosterwijzigingen worden vanuit het roostervergelijk in de dagroostermodule gegenereerd en,
met een werkende ftp-instelling, met n druk op de knop gepubliceerd.

Hoe werkt het in het kort?

●

Pc's die monitoren aansturen worden van Provisie-software voorzien en er worden instellingen afgesproken
en gemaakt (welke afdeling krijgt op welke monitor de wijzigingen te zien)

●

In het dagrooster worden de wijzigingen gemaakt

●

Er wordt een verschilrooster gegenereerd

●

Dit wordt met een optie naar de Provisie-monitoren gepubliceerd

Wat is er nodig?
Software: Provisie, Roostervoorbereiding, Dagrooster
Voorkennis: Roostervoorbereiding, Dagrooster
Gegevens: werkende ftp-verbinding, roosterwijzigingen
Zie ook Provisie.
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Vestigingen
Wat kunt u met deze module?
U kunt roosterbestanden van meerdere vestigingen in n bestand brengen en/of u kunt uit n bestand meerdere
bestanden halen om deze apart te bewerken.

Hoe werkt het in het kort?

●

In de afdelingsstructuur dient u aan te geven welke afdeling (bijv. H4) tot welke locatie behoort

●

Bij de eerste keer ritsen of splitsen wordt u gevraagd aan te geven welke lessen, docenten, lokalen etc tot
welke locatie behoren als dat niet eenduidig uit de locatiebepaling bij de afdelingsstructuur af te leiden is.
Bijv.: lokaal A110 komt alleen voor bij lessen in groepen van locatie A voor: dus HAL1 hoort bij locatie A;
lokaal HAL1 komt echter zowel voor in lessen van groepen van locatie A als B: nu vraagt programma: tot
welke locatie behoort HAL1?

Wat is er nodig?
Software: Splitsen en Ritsen, Roostervoorbereiding, Automatisch roosteren
Voorkennis: Roostervoorbereiding, Automatisch roosteren
Gegevens: locaties en eventueel docententeamindeling
Zie ook Ritsen en Splitsen.
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ZFormatie
Wat kunt u met deze module?
U kunt het hele formatiegebeuren aan het begin en tijdens het gehele schooljaar monitoren waarbij
aanstellingsomvang, lessen en niet-lesgevende taken dynamisch op elkaar ingrijpen.
Wanneer u salarisschalen hebt ingevuld kunt u zelfs een vrij nauwkeurige salarisindicatie in euro's krijgen.
Omdat alle daadwerkelijk te geven lessen direct voor handen zijn kunt u ook allerlei lesvergoedingen
toekennen, die desnoods per les(soort) verschillend kunnen zijn.

Hoe werkt het in het kort?

●

U importeert gegevens als: aanstellingsomvang, geboortedata (voor automatische berekening bapo),
verloven en taaknamen in het project dat gebruikt wordt; tevens of er gebruik gemaakt wordt van het
baporecht

●

U bepaalt eventueel welke kostenplaatsen en financieringen er zijn en wat de budgetgrenzen zijn

●

U stelt de "regels" in zoals die op uw school(vestiging) gelden zoals: lesvergoeding, netto werktijdfactor,
maximaal te geven lessen, wanneer moet er melding komen als personeelslid te veel of te weinig ingezet
wordt etc.

●

U deelt de grote taken (decanaat bijv.) al uit

●

Indien nog niet gebeurd: de lessen worden verdeeld

●

De taken worden uitgedeeld

●

U past zo nodig aanstellingsomvang, les- en taakverdeling weer aan om op een 0-saldo te komen

●

en zo voort

Wat is er nodig?
Software: ZFormatie, Roostervoorbereiding, Automatisch roosteren, Splitsen en Ritsen (indien meerdere
vestigingen), Managementmodule (aanbevolen)
Voorkennis: Roostervoorbereiding gedeeltelijk, ZFormatie
Gegevens: geboortedata personeelsleden, aanstellingsomvanggegevens, verloven, taakbenamingen. lessen (al
dan niet toegekend aan docenten)
Zie ook ZFormatie.
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ZPlanning
Wat kunt u met deze module?
U kunt met deze module vroegtijdig, vanaf oktober van het lopende schooljaar, een inzicht krijgen in het
verschil tussen lesvraag en lesaanbod in het nieuwe, komende schooljaar. U plant hiermee al de inzet van
docenten per sectie zonder al te bepalen in welke afdeling de docent gaat lesgeven. U kunt hiermee digitaal de
roostermaker aansturen t.a.v. aantal lesgroepen en docenten. Vanaf versie 1.13 kunt u ook de daadwerkelijke
verwachte lestoedeling meegeven.

Hoe werkt het in het kort?

●

U leest een statistische overgangsmatrix in (bijv. vanuit huidige roosterbestand te genereren)

●

U past daarin de (pre)prognoses eventueel aan

●

U past de groepenplanner (hoeveel groepen voor welk vak in welke afdeling) eventueel aan voor zover dit
afwijkt van de standaard berekende aantallen

●

U leest de minimale en maximale inzet van docenten in

●

U verdeelt de inzet over de docenten in de secties

Wat is er nodig?
Software: ZPlanning, Roostervoorbereiding, ZFormatie sterk aanbevolen, Pakketkeuze (aanbevolen)
Voorkennis: kennis over sectie- en lessenstructuur binnen Zermelo
Gegevens: Lessentabel, aanstellingsomvang in aantallen lessen, overgangsprognoses (vanuit statistiek of
vanuit daadwerkelijk ingevulde overgangsprognoses); dit alles in een Zermelo-bestand
Zie ook ZPlanning.
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Projectbeheer
Zermelo.exe is gestart, geen project geladen

Wanneer u Zermelo.exe heeft opgestart heeft u de keuze uit 2 of 4 mogelijkheden:

●

Meest recente project

Als u al een project geopend heeft gehad, is deze mogelijkheid beschikbaar. U opent hiermee direct het meest
recente project

●

Nieuw project

Wanneer u een nieuw project voor het komende schooljaar wilt aanmaken, kiest u deze optie. U krijgt een
voorgestelde naam van het project die u eventueel kunt aanpassen en vervolgens slaat u het project ergens op.
U krijgt de keuze uit een nieuw roosterbestand of een bestaand roosterbestand. Wanneer u kiest voor een
nieuw roosterbestand, dan zal het project volledig opgebouwd moeten worden. Denk daarbij aan leerlingen,
docenten, lokalen, randvoorwaarden. U kunt ook uw nieuwe project baseren op een bestaand roosterbestand.
U kunt dan de laatste versie van uw huidige schooljaar selecteren. In dat geval worden de domeinen gevuld
met de gegevens van uw huidige project.
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Project openen

U kunt zelf het zpb bestand van een project openen. Het bijbehorende project wordt hiermee geladen

●

Recente projecten

Wanneer u voor deze optie kiest, krijgt u een lijst met projecten die vanaf uw pc kunnen worden geopend.

Zermelo.exe is gestart, een project is geladen

In dit onderdeel van Zermelo.exe kunt u uw project beheren. Denkt u daarbij aan het aanmaken van een
dagrooster- en of toetsroosterbestand, roostervergelijk, versiebeheer, archiveren en bijvoorbeeld het
terugplaatsen van een backup.
Er is ook een tutorial beschikbaar, een stappenplan voor het opbouwen van een nieuw project tutorial
Projectbeheer
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Basisrooster en roosterbestanden
Basisrooster

Elk project bevat altijd 1 basisrooster (dat overigens uit meerdere tijdvakken kan bestaan). Het basisrooster
bevat aan het begin van het schooljaar alle dagen waarop lessen gepland zijn. Voorafgaand aan een week,
wordt er een dagroosterbestand afgeknipt waarin de dagelijkse wijzigingen kunnen worden verwerkt. Een
bestand kan maar door 1 persoon tegelijkertijd geopend worden. Op het moment dat een bestand geopend
wordt, wordt er een zogenaamd lock-bestand aangemaakt dat er voor zorgt dat een collega het bestand niet
ook kan openen. Een bestand dat reeds door een ander geopend is, is voor anderen wel zichtbaar, maar dus
niet te openen (zie afb. 2)

Toetsroosterbestand

Een bestand dat is afgeknipt met als doel het roosteren van een toetsperiode, is een toetsroosterbestand (T).
In dit bestand kunt u reeds ver van te voren starten met dit rooster. Hoe u vervolgens met dit rooster om gaat,
wordt uitgelegd bij het onderdeel Toetsen.
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Dagroosterbestand

Een bestand dat is afgeknipt om te gaan dagroosteren, is een Dagroosterbestand (D). Voor dit type bestand
kunt u de dagroostermodule starten.
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Bestandsopties
Versiebeheer

Een roosterbestand kan uit meerdere versies bestaan. Zodra u voor Opslaan als... kiest, wordt er een nieuwe
versie van het roosterbestand aangemaakt. De verschillende versies zijn te beheren via de optie Versiebeheer.

De versie die momenteel actief is, is blauw gekleurd. U kunt van versie wisselen door een andere versie aan te
klikken.
U kunt een versie verwijderen door deze te selecteren en vervolgens de knop Verwijderen te gebruiken.
Van alle versies kunt u de naam, de datum en tijd van opslaan, eventuele opmerkingen, type, aantal
leerlingen/docenten/lessen en status van publicatie op Infoweb zien.
In het menu is vervolgens de mogelijkheid beschikbaar om een versie te importeren, dan wel te exporteren.
Tenslotte heeft u de mogelijkheid om op te schonen. Van elk roosterbestand wordt in de projectmap een
submap aangemaakt. In deze submap staan de verschillende versies (udmz bestanden) een eventueel
lockbestand (indien iemand anders het bestand geopend heeft) en een xml bestand. Het xml bestand houdt bij
welke versies er aangemaakt/verwijderd zijn. In een enkel geval kan de inhoud van het xml bestand afwijken
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van de werkelijke versies. In dat geval kunt u de optie Opschonen gebruiken.

Verwijderen
Wanneer u een roosterbestand in zijn geheel wilt verwijderen, gebruikt u deze optie. De map (inclusief alle
versies en xml bestand) wordt in de prullenbak van het project geplaatst. U heeft dus altijd nog de
mogelijkheid om het bestand weer aan het project toe te voegen. Voor meer informatie zie Roosterbestand
toevoegen elders op deze pagina.

Naam wijzigen
Elk roosterbestand heeft een naam. Hier kunt u de naam van een roosterbestand wijzigen. Elke naam mag in
een project overigens maar 1 keer voorkomen.

Opmerking wijzigen
Door in de kolom Opmerking te klikken is het mogelijk om de opmerking bij een versie van het roosterbestand
toe te voegen of te wijzigen. Dit veld kunt u bijvoorbeeld gebruiken om aan te geven of een afdeling als is
geplaatst of om aan te geven of u een bepaalde wijziging al heeft doorgevoerd.

Roostertype wijzigen
Elk project bevat altijd 1 basisrooster. Daarnaast kunt u roosterbestanden hebben van het type toetsrooster
en/of dagrooster. Als u een weekbestand voor zowel het toetsrooster als het dagrooster gebruikt, kunt u dat
roosterbestand zowel type T als type D meegeven. Met name voor het publiceren van toetsen op Infoweb is het
belangrijk dat het type T wordt toegekend, aangezien de toetsen in een apart domein staan.
Voor het toekennen van het type kunt u ook sneltoetsen gebruiken:
Basisrooster: A
Dagrooster: B
Toetsrooster: C

Instellingen Backups
●

Maximaal aantal Backups

Klikt u op maximaal aantal backups dan ziet u dat deze standaard op -1 staat hetgeen betekent dat er oneindig
veel backups weggeschreven zullen worden. U kunt hier een getal tussen de 1 en 100 invullen. Bij
overschrijding van het gekozen aantal zal de oudste backup steeds verwijderd worden.
●

Backuptijd

De backuptijd geeft aan hoeveel tijd er verstreken mag zijn na de laatste keer opslaan voordat er een backup
gemaakt moet worden. Standaard staat deze op 5 minuten.

Belangrijk!
Er worden alleen backups weggeschreven van het actuele bestand als u in het hoofdscherm staat. Werkt u
dus bijv. 20 minuten in een submenu en keert u dan terug naar het hoofdscherm dan kunnen er 25
minuten verstreken zijn tussen de backups.
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Backup terugplaatsen

Afhankelijk van de backupinstellingen (standaard elke 5 minuten dat een bestand niet is opgeslagen), worden
er backups gemaakt. Deze worden in de projectmap Backup geplaatst. Als u 1 van de backups wilt gebruiken
dient deze teruggeplaatst te worden. Het betreffende backup bestand wordt dan als nieuwe versie
gemporteerd.

Sluiten
Door de bestandsoptie Sluiten te gebruiken kunt u het betreffende roosterbestand sluiten, zodat bijvoorbeeld
een collega in het bestand kan werken.
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Roosteropties
Afhankelijk van het actieve roosterbestand heeft u in het projectcentrum de beschikking over een aantal opties.

●

Opslaan

Met deze optie slaat u het actieve roosterbestand op

●

Opslaan Als

Met deze optie slaat u een nieuwe versie van het actieve roosterbestand op. U kunt eventueel een opmerking
toevoegen. Zo is altijd duidelijk wat er in deze versie is gebeurd.

●

Dagen afknippen

Door op deze optie te klikken kunt u van het actieve roosterbestand (meestal zal dit het basisrooster zijn) een
week afknippen t.b.v. het dagrooster en/of het toetsrooster. Wanneer u kiest voor Afknippen en vervolgens
Dagroosterbestand, zal de week uit het basisrooster verdwijnen en worden afgeknipt als apart
dagroosterbestand. Wanneer u kiest voor Afknippen en vervolgens voor Toetsrooster, wordt er een kopie van
die week/weken gemaakt. De week/weken blijven ook in het basisrooster staan en u heeft een apart
roosterbestand waar u het toetsrooster in kunt maken. De reden dat er bij het afknippen van een
toetsroosterbestand een kopie wordt gemaakt, is het feit dat u dat vaak een paar weken eerder doet en de
kans dus bestaat dat het basisrooster nog wijzigt.
Zie Basisrooster en toetsrooster synchroniseren voor een toelichting op de verdere stappen die u dient te
nemen.

●

Splitsen

Deze optie is alleen beschikbaar als een school de module Splitsen en Ritsen (Vestigingen) heeft. Wanneer een
school meerdere vestigingen heeft, is het mogelijk in 1 basisrooster centraal te roosteren. Dit bestand kan op
ene gegeven moment gesplitst worden zodat er decentraal verder mee gewerkt kan worden. Zie ook Splitsen

●

Ritsen

Net als bovenstaande optie, is deze alleen beschikbaar als er een licentie voor de module Splitsen en Ritsen
(Vestigingen) aanwezig is. Een aantal vestigingsbestanden waarin decentraal gewerkt is, kunnen geritst
worden tot 1 centraal basisrooster. Zie ook Ritsen

●

Roostervergelijken
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U kunt verschillende
roosters met elkaar vergelijken. Zodra u op deze optie klikt, krijgt u een aantal mogelijkheden, zie afb. 2

●

Archiveren

Zodra een week voorbij is en de dagroosterwijzigingen zijn in het weekbestand verwerkt, kunt u het bestand
archiveren. Let op: Alleen de laatste versie van het roosterbestand wordt gearchiveerd, de overige versies
worden verplaatst naar de prullenbak!

●

Dagrooster

Zodra een dagroosterbestand actief is, is deze roosteroptie beschikbaar. De dagroostermodule wordt opgestart
en u kunt direct de dagelijkse wijzigingen gaan verwerken.

●

Toetsen bewerken

Een afgeknipt roosterbestand van het type Toetsrooster dat actief is, levert de roosteroptie: Toetsen bewerken
op. De toetsroostermodule wordt gestart.

●

Snelkoppelingen bewerken
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U kunt persoonlijke snelkoppelingen
aanmaken van door u veelgebruikte onderdelen. Als u op de knop Bewerken klikt krijgt een boomstructuur van
alle menu-items. Door een vinkje te plaatsten/verwijderen kunt u snelkoppelingen toevoegen/verwijderen.
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Projectopties
Roosterbestand toevoegen
Met deze optie kunt u een roosterbestand aan het project toevoegen. De verkenner opent waarin u kunt
bladeren naar het .udmz bestand dat u wilt toevoegen aan uw project. Een roosterbestand dat zo wordt
toegevoegd aan het project komt binnen onder Roosterbestanden. De naam van het toegevoegde bestand
wordt overgenomen. U kunt deze naam eventueel wijzigen.
Dit is dus iets anders dan het importeren van een udmz als nieuwe versie van een bestaand roosterbestand. In
dat geval gaat u naar Versiebeheer onder Bestandsopties

Eigenschappen

Bij de eigenschappen kunt u aangeven welk ZFM bestand gebruikt moet worden voor het gebruik van het
Delegeercentrum. In het venster ziet u 1 of meerdere ZFM- bestanden. U kunt in de kolom Delegeer-ZFM
klikken om te bepalen welk ZFM bij het delegeren gebruikt moet worden.

Archief beheren

Een
dagroosterbestand kan na afloop gearchiveerd worden. Op dat moment worden alle versies met uitzondering
van de laatste versie verwijderd! In het archiefbeheer heeft u een aantal mogelijkheden:
Herberekenen: U kunt deze optie gebruiken om de gearchiveerde bestanden opnieuw te berekenen.
Bijvoorbeeld als u het ZFM heeft aangepast. Voordeel is dat u de archiefbestanden niet eerst terug hoeft te
plaatsen!
Terugplaatsen: U kunt een reeds gearchiveerd bestand weer terugplaatsen, om bijvoorbeeld nog een
dagroosterwijziging door te voeren. U selecteert het betreffende gearchiveerde bestand en klikt op de knop
Terugplaatsen
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Lesverzamelingen bewerken: Voor de reeds gearchiveerde bestanden, kunt u via de knop
Lesverzamelingen bewerken alsnog een lesverzameling wijzigen/aanmaken. Aan de linkerzijde van het scherm
ziet u de verschillende archiefbestanden. U selecteert dus eerst het bestand. Zodra u klaar bent met de
lesverzamelingen en het scherm daarvan heeft afgesloten, krijgt u de vraag of het bestand moet worden
opgeslagen.

Project hernoemen
U kunt uw huidige project met deze optie eventueel een andere naam geven. Let op: u wijzigt hiermee de
naam van het zpb-bestand en niet de naam van de projectmap!

Bestandslocatie openen
Via de optie Bestandslocatie openen, wordt in de verkenner de locatie van het project geopend. U ziet diverse
mappen die deeluitmaken van het project en een zogenaamd .zpb bestand. Het .zpb bestand is het Zermelo P
roject Bestand
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Schooljaaroverzicht

●

Blauwe balk, de Lesperiode

Met de lesperiode maakt u als het ware een blauwdruk van uw schooljaar wat tijd betreft. U geeft hierin exact
weer welke dagen u als werkdagen voor uw school aanmerkt. Dit is van belang bij het werken met de
formatiemodule en de managementmodule waarin o.a. docent- en leerlingtaken toegekend kunnen worden
voor het hele schooljaar of voor een bepaalde periode.
In principe wordt er op ieder schooldag in de lesperiode ook een rooster verwacht, vandaar dat het
uitgangspunt aan het begin van het schooljaar meestal zo is dat de tijdslijn van de lesperiode(n) exact gelijk is
aan de tijdslijn van de tijdvakken. De tijdvak(ken) en lesperiode(n) beheert u in de jaarplanner

●

De groene balk(en), Roosterbestand(en)

Er is altijd 1 basisrooster aanwezig. Afgeknipte bestanden t.b.v. het dagrooster en/of toetsrooster worden apart
getoond.

●

De witte balk, Archiefbestanden

Alle gearchiveerde bestanden worden op 1 lijn geplaatst.

●

De tijdlijn
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Afhankelijk van het schooljaar, beginmaand en weken/maanden die voorkomen in de lesperiode en/of de
tijdvakken, wordt de tijdlijn weergegeven.

●

Extra informatie actieve roosterbestand

Hier ziet u extra informatie van het roosterbestand zoals de versie, eventuele opmerkingen en het aantal
leerlingen, docenten, lokalen en lessen.
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Opties Algemeen
Als Zermelo opgestart is, ziet u linksbovenaan 3 menu-items. Het menu Project gebruikt u om projecten te
openen, sluiten, hernoemen of roosterbestanden toe te voegen. Het menu Help brengt u bij informatie over de
Zermelo.exe, uw klantenkaart en de online-help. Het menu Opties brengt u in een scherm wat u in staat stelt
om een aantal algemene instellingen te wijzigen. De instellingen zijn verdeeld in een aantal categorien, te
weten: Algemene Instellingen, FTP Instellingen voor Infoweb, en E-mail instellingen.
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Algemene instellingen
Onder de algemene instellingen vindt u opties die her en der in de software worden gebruikt. Zo kunt u de
locatie van de map waarin CPC bestanden worden geschreven hier aanpassen. CPC bestanden zijn
koppelbestanden die nodig zijn om Clus vanuit Zermelo Desktop op te kunnen starten, en om de gegevens
terug te schrijven als u klaar bent met clusteren. Daarnaast dient u ook locatie van de applicatie Clus.exe aan
te wijzen, zodat de software weet waar u het programma genstalleerd heeft.

Clus
Bij het schrijven naar Clus dient het systeem ook door te geven of er losse lessen per tijdvak, of lessen over
meerdere tijdvakken moeten worden aangegeven en ingelezen worden vanuit een CPC-bestand. Selecteer hier
"Ja" als u de roosters van uw school wezenlijk anders zijn over de verschillende tijdvakken.

Groepsgrootte
Leerlingroosteren gebruikt een aantal waarden waarop het leerlingen automatisch in lesgroepen kan verdelen.
Onder de algemene instellingen kunt u de maximale groepsgrootte aanpassen (standaard 30), evenals de
factoren voor optimale (standaard 1) en maximale (standaard 100) groepsgrootte.

Pakketkeuzes
Bij pakketkeuzes kunt u de invoer van gegevens delegeren via een UKP-lijst. U kunt aangeven of de
gedelegeerde gebruiker de NAW-informatie van leerlingen al dan niet zichtbaar krijgt. In veel gevallen is dat
namelijk niet nodig, en nemen de kolommen alleen maar ruimte in beslag. Standaard staat deze waarde dus
op 'nee'.

Overige instellingen
Er zijn ook instellingen voor het scrollwieltje. De gevoeligheid kan worden ingesteld in een percentage, en ook
de versnelde modus kan worden ingesteld.
Daarnaast zijn er nog instellingen zoals het pad waar uw klantenkaart staat, de maximale bestandsgrootte voor
bijlages bij een serie-email vanuit de software, het werken met unieke lesnummers bij het schrijven naar een
GPN-bestand en het al dan niet laten doorrekenen van de Formatiegegevens bij het afknippen van een
dagrooster- of toetsbestand.

Instellingen opslaan per computer/gebruiker
Tot slot kunt u aangeven of u de eigenschappen van Zermelo Desktop wilt opslaan per computer of niet.
Kiest u hier voor "Nee" dan worden de Zermelo.eig en de Zermelo.xml bestanden opgeslagen in de
installatiemap van Zermelo Desktop. We noemen dit de Centrale eigenschappen (eig).
Een Zermelo.eig bestand bevat programma instellingen van Zermelo Desktop zoals instellingen voor email en
Infoweb. Het Zermelo.xml bestand bevat gebruikersinstellingen zoals scherm layouts, persoonlijke
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snelkoppelingen etc. en met name voor dit bestand kan het zinvol zijn deze per gebruiker op te slaan. Het
zermelo.xml wordt pas weggeschreven bij afsluiten van het programma. Gebruikt u dus met meerdere
personen dezelfde Zermelo Desktop installatie en u heeft hier voor 'Nee' gekozen dan worden de instellingen
bewaard van degene die als laatste afsluit.
Kiest u hier voor "Ja" dan worden de bestandjes weggeschreven naar uw 'Roaming Profile'. Binnen een
netwerkomgeving bevat deze map al uw instellingen en voorkeuren voor Windows, zodat u, ongeacht welke
computer u in het netwerk gebruikt, altijd dezelfde instellingen behoudt. Uw netwerkbeheerder kan voor u
aangeven waar het roaming profile zich op uw computer bevindt. Meer informatie over de Roaming User Profile
vindt u op deze wikipedia pagina.
In de Lokale-eigenschappen (eig) worden alleen die dingen opgeslagen die afwijken van de Centrale
eigenschappen (eig). Hij neemt dus in eerste instantie altijd de instellingen van de Centrale eigenschappen (eig)
over en overschrijft alleen die gegevens die voor deze computer afwijken.

Flow Diagram inlezen en wegschrijven instellingen
In het onderstaande flow diagram wordt duidelijk gemaakt welke bestanden Zermelo Desktop inleest en
wegschrijft. Dit overzicht kan handig zijn als de software op het eerste oog onduidelijk omgaat met instellingen
of schermposities.
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FTP-instellingen voor Infoweb
Veel gebruikers ervaren het als prettig dat ze vanuit de software direct de gegevensbestanden van infoweb
kunnen updaten. Zo hebben ze er zelf geen omkijken naar, en is ook de foutgevoeligheid verminderd. Onder
deze instellingen kunt u de gegevens van de FTP server aangeven. Let op: de FTP server wordt altijd met een
passive connection aangesproken. Houdt hierbij rekening met de instellingen van de firewall.

●

Server adres:

De locatie van de FTPserver waar verbinding mee moet worden gemaakt. Bijvoorbeeld ftp.mijnprovider.nl.

●

Server poort:

De poort van de FTP server. Standaard is dit 21.

●

Gebruikersnaam:

Hier vult u de gebuikersnaam in die nodig is om verbinding met de FTP server te maken.

●

Wachtwoord:

Hier vult u het wachtwoord in die nodig is om verbinding met de FTP server te maken.

●

FTP Account:

Hier kunt u eventueel een account invoeren, dit is optioneel.

●

Map op FTP server voor infoweb bestanden:

U vult het gehele pad in op de FTP server. Het gaat hier om de map waar de txt bestanden komen te staan met
de roostergegevens. Het pad dient altijd te eindigen op /data.

●

Pad voor de kopien van de gepubliceerde bestanden (optioneel):

Hier kunt u eventueel een locatie invoeren waar kopien van de gepubliceerde bestanden worden opgeslagen

Belangrijk!
In uw projectmap worden de bestanden ook altijd opgeslagen. Er wordt een map Export aangemaakt met
een submap Infoweb.
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Email instellingen

Net als met het updaten van de bestanden van infoweb vinden veel gebruikers het ook prettig als ze e-mails
kunnen versturen vanuit de software. Hiervoor dient u SMTP gegevens in te vullen. Let op: Tijdens het
versturen van de e-mails dient een gebruiker in te loggen op de server. Als geen wachtwoord ingevoerd is zal
het systeem eerst proberen zonder wachtwoord in te loggen. Lukt het inloggen dan niet, zal het systeem
alsnog proberen de mail te versturen.
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Schoolstructuur
De titel schoolstructuur spreekt wellicht voor zichzelf. Hier gaat u aangeven hoe u school is opgebouwd.
De onderstaande drie onderdelen horen hierbij.
Bij Basisgegevens staat:
●

Jaarplanner

●

Lesuren

●

Afdelingen en Stamklassen

●

Vakken

●

Lessentabel

●

Groepen en Lessen

Bij Dynamische Studielast Verdeling staat:
●

Starten

Bij Controles staat:
●

Totaalcontrole

●

Botsingen

●

Lesbotsingen
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Basisgegevens
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Jaarplanner
Algemeen

Hier geeft u aan in welke weken en dagen er les gegeven wordt volgens de lessentabel die bij een bepaald
tijdvak hoort. Als u kijkt in uw basisrooster dan staan hier de weken en dagen die nog moeten komen. Kijkt u in
een dagrooster van een specifieke week dan staan daar alleen die dagen.
1. Tijdvak(ken)
2. Lesperiode(s)
3. Vakanties
4. Kalender
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Tijdvakken
Linksboven staan de tijdvakken. Achtereenvolgend ziet u de "eerste dag" en "laatste dag", selectiekolom, het
aantal dagen van het tijdvak, de naam, het origineel, de kleur ( in de kalender) en welke lesperiode bij het
tijdvak hoort. Een geselecteerd tijdvak wordt in de kalender donkergroen weergegeven en een
niet-geselecteerd tijdvak lichtgroen.
Lesperiode
De lesperiode is belangrijk wanneer u Formatiebeheer en/of de Managementmodule gebruikt. De lesperiode
blijft het hele jaar gelijk, terwijl de tijdvakken elke week korter worden. Dagen in een tijdvak waar geen
lesperiode voor is aangemaakt leveren een probleem op bij het Formatiebeheer en/of de Managementmodule.
Aan het begin van het schooljaar kunt u met 1 druk op de knop de lesperiodes gelijkmaken aan de tijdvakken.
U doet dat door in het menu Bewerken te klikken op: Maak lesperiodes gelijk aan tijdvakken. Deze actie voert u
niet meer uit zodra het schooljaar begonnen is. Afgeknipte weken raakt u dan namelijk ook kwijt in de
lesperiodes.
In afbeelding 2 ziet een situatie van halverwege het schooljaar. De blauwe balk (lesperiode) is nog in tact en de
groene balk (tijdvakken van het basisrooster) bevat geen dagen meer die reeds in het verleden liggen.

Vakanties
Aan de rechterkant van de jaarplanner ziet u de vakanties of overige niet-lesdagen. De vakanties van de regio
van uw school worden automatisch aangemaakt. In het menu bij "Instellingen" > "Project" kunt u de regio en
beginmaand aanpassen. De officiele vakanties van het ministerie van onderwijs worden aangemaakt. Uiteraard
kunt u deze aanpassen voor het geval uw school hiervan afwijkt. U klikt daartoe op een regel van de
betreffende vakantie zodat deze geselecteerd wordt en in de kalender (de)selecteert u de dagen. U kunt een
nieuwe vakantie aanmaken door op de knop Nieuw te klikken. In de kalender selecteert u de betreffende dagen,
deze worden geel gekleurd.

Kalender
Het onderste deel van de Jaarplanner bevat de kalender. Deze is afhankelijk van het schooljaar en de
beginmaand. De huidige dag is altijd omlijnd.
Wanneer u de geselecteerde dagen van een tijdvak/lesperiode/vakantie wilt aanpassen, is het belangrijk dat u
deze eerst selecteert. Vervolgens (de)selecteert u in de kalender de dagen.
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Instellingen

Project: hier kunt u de regio ivm de vakanties aanpassen en de juiste beginmaand selecteren.
Lesuren: De lesuren en werkdagen voor het project. Klik hier voor een uitleg over de lesuren en werkdagen.
Jaarplanner openen in een nieuw project
Wanneer u een nieuw project aanmaakt voor het volgende schooljaar kunt u dat op basis van uw huidige
roosterbestand doen, of op basis van een nieuw roosterbestand.

Met huidige roosterbestand
U dient de tijdvakken/lesperiodes opnieuw te definiren, te beginnen bij het schooljaar. U klikt hiervoor op de
knop Schooljaar.../... en selecteert het juiste schooljaar. Vervolgens kiest de juiste regio en de bijbehorende
vakanties komen aan de rechterkant van de jaarplanner in beeld.
Met nieuw roosterbestand
Indien u geen gebruik maakt van een bestaand roosterbestand, maar kiest voor een nieuw roosterbestand, dan
wordt standaard het eerstvolgende nieuwe schooljaar geselecteerd en de regio mbt de vakantie is standaard
Noord.
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Lesuren
De lesuren en werkdagen voor het project. U voert in dit scherm de namen (afkortingen) in van de lesuren, een
eventuele lange naam waar u gebruik van kunt maken in het Zermelo Print Centrum, en de start- en eindtijd
van de lesuren.

Er zijn ook twee kolommen beschikbaar waarin u de duur van de les en de lengte van de pauze na de les kunt
invoeren, de lestijden worden dan automatisch aangepast, zodat het minder invoerwerk is.
Bij het invoeren van de lesduur in minuten kunt u gebruik maken van klik en sleep met de rechtermuisknop.
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Tijdrastervarianten
Een veel voorkomende constructie is de "schuifpauze"; voor een deel van de leerlingen zijn bijvoorbeeld het
derde en het vijfde lesuur vervroegd om de pauzes te spreiden over het schoolgebouw. Met de release van
Zermelo 2.2 wordt ook dit nu ondersteund in de software.
Met name bij toetsroosters of bij de koppelingen naar de administratie of bijvoorbeeld naar Zermelo online
speelt het een belangrijke rol.

In het menu varianten kunt u aangeven dat u een nieuwe variant wilt toevoegen aan uw basislestijden scherm.

Vervolgens kunt u voor de nieuw toegevoegde variant de verschillen aangeven.

Onder het scherm ziet u een grafische weergave van de lesuren en pauzeuren van de verschillende varianten.
Hierna zult u moeten aangeven voor welke afdeling welke variant geldig is.
In het scherm van Afdelingen en Stamklassen kunt u daar nu aangeven wie afwijkt van het standaard tijdraster.
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De lessen die worden gegeven aan 1 van de afdelingen D3M of D4M krijgen nu variant 1
Wanneer we gaan kijken in het lesdomein zult u zien dat er extra kolommen beschikbaar zijn gekomen die
informatie geven over de verschillende tijdrastervarianten en de start- en eindtijden.

U ziet in het voorbeeld dat het 3e lesuur voor D3M een andere start- en eindtijd heeft.
Wilt u voor een individuele les een andere tijdrastervariant gebruiken, dan moet u de volgende stappen zetten:
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●

Maak in het lesdomein een extra eigenschap aan. Deze moet heten #TijdrasterSpeciaal.

●

Zorg dat deze kolom ook in beeld komt in het lesdomein.

●

Vul bij een individuele les het nummer in van de andere variant die u wilt gebruiken.

●

In het rooster komt de les nu op het andere tijdstip te staan, ook binnen het toetsrooster.

Ook bij het inroosteren van surveillanten in een toetsrooster worden deze afwijkende tijden ondersteund.

We zien in het voorbeeld dat docent EDI nog les geeft, terwijl zijn/haar collegae eerst pauze hebben.
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Verkort lesrooster
Belangrijk!
U kunt bij een verkort rooster, geen lesuren verwijderen. Alleen de tijden variren dus

Soms incidenteel, soms structureel hebben scholen dagen met een ingekort rooster. Ook dit kunt u Zermelo
vanaf de versie 2.2. (okt. 2013) vertellen.
Ook hierbij gaat u werken met verschillende tijdrastervarianten
Stel dat u dat wilt in een situatie waarin u ook schuifpauzes hebt, moet u twee nieuwe varianten aanmaken, als
u geen schuifpauzes hebt hoeft u maar n nieuwe variant te maken.
In het rasterscherm voert u de nieuwe lestijden in en de pauzes, via het invoeren van Lesduur, de
rechtermuisknop, en het schuiven in de grafische weergave kan dat erg snel:

U definieert vervolgens op welke dag het kortrooster (variant 2) moet draaien:
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Echter, u zult ook nog aan moeten geven bij welke afdeling hier weer uitzonderingen op komen. Of, anders
gezegd: bij het rooster dat normaal is voor de afdeling, moet er voor de donderdag een uitzondering komen.
U vindt onder het menu Varianten de optie Varianten per afdeling per dag.

Nu voert u in dat D3M en D4M op donderdag de alternatieve kortrooster tijden draaien.
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Als een les nu dus plaats vindt op het derde uur zijn er vier mogelijkheden voor start- en eindtijd:

Belangrijk!
U zult zich realiseren dat er situaties kunnen ontstaan waarin verschillende lesuren op dezelfde dag in de
tijd overlappen.

U krijgt daarvoor een waarschuwing:
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De consequentie is dat een docent die het vierde uur les geeft aan D1M en het vijfde uur aan D3M in feite een
botsing heeft. Hetzelfde geldt voor lokalen. U zult dat handmatig in de gaten moeten houden! Dit wordt elders
in de software nog niet ondersteund. Scholen waar een aantal afdelingen lessen van 45 minuten heeft en
andere lessen van 30 minuten, kunnen dus wel degelijk werken met een dergelijke tabel:

Maar men moet zich wel realiseren dat alle docenten en lokalen die zowel lessen van de basistabel als lessen
van de variant hebben handmatig gecontroleerd moeten worden op botsingen.
Zermelo werkt nog aan oplossingen voor deze complexe materie.
In het zeer uitzonderlijke geval dat er gekoppelde lessen tussen twee afdelingen zijn waarvan de ene een
andere variant gebruikt dan de andere kiest de software min of meer willekeurig een variant. Mocht dit de
verkeerde zijn dan kunt u altijd een extra eigenschap maken in het lesdomein met de naam
"#TijdrasterSpeciaal". Daar kunt u de tijdrastervariant invoeren die gewenst is en daarmee de start- en eindtijd
van elke les manipuleren.
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Afdelingen en Stamklassen
Algemeen

U kunt nieuwe afdeling en stamklassen maken die een unieke naam moet hebben ten opzichte van reeds
bestaande afdelingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
U kunt echter ook middels de knop UDM import een structuur importeren uit een ander roosterbestand.
Iedere afdeling moet minstens n stamklas bevatten. Voor iedere stamklas in een afdeling geldt dezelfde
basislessentabel, maar natuurlijk hoeft niet iedere leerling hetzelfde vakkenpakket te hebben. Daarnaast kunt
u ook een groepsgebonden lessentabel maken in de structuur van Groepen en lessen.
Bij een stamklas staat het aantal leerlingen tussen haakjes vermeld.
Klassen die geel gekleurd zijn bevatten leerlingen en kunnen niet verwijderd worden. U kunt wel de naam van
die klas wijzigen Wilt u toch die klas verwijderen, dan moet u eerst de leerlingen in een andere klas of in de
afdeling UIT plaatsen. Klassen die oker gekleurd zijn bevatten (nog) geen leerlingen.
U kunt ook klassen verplaatsen van de ene naar de andere afdeling. De lessentabel van die klas wordt dan
gelijk aan die van de andere klassen in die afdeling. U kunt alleen klassen verplaatsen als die klassen nog geen
leerlingen bevatten.

Naamgeving
Wanneer u koppelt met bijvoorbeeld de leerlingenadministratie, is het van groot belang dat u consistent bent
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in de naamgeving. M.a.w. zorg ervoor dat de afdelingen en stamklassen identiek zijn wat betreft notatie. U
kunt geen spaties of vreemde tekens gebruiken.

Indien de naam van de klas
bestaat uit de naam van de afdeling plus n karakter (cijfer of letter), dan heeft dit als voordeel dat de notatie
bij klassikale lessen gelijk is aan de stamklas naam. (Voorbeeld: Afdeling HV1, stamklas HV1A, notatie HV1A)
Dit heeft vele voordelen.
Kiest u voor een andere schrijfwijze van de stamklasnaam, dan wordt de notatie bij de lessen samengesteld uit
de afdelingsnaam en de stamklasnaam, gescheiden door een punt. (Voorbeeld: Afdeling HV1, stamklas 1HVa,
notatie HV1.1HVa). Dit is hoofdlettergevoelig, dus afdeling HV1 met stamklas hv1a wordt ook HV1.hv1a.
U kunt de weergave van stamklassen in het lesdomein aanpassen. Let op: het gaat alleen om de weergave!
Er zijn 4 opties:
●

Zonder afdelingsnaam als afd.naam + 1 (standaardnotatie)

●

Zonder afdelingsnaam als afd.naam + 1 of meer

●

Altijd zonder afdelingsnaam (zie screenshot)

●

Altijd met afdelingsnaam (zie screenshot)

Nieuwe afdeling/stamklas toevoegen
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Een nieuwe afdeling voegt u toe door eerst op de knop "Nieuwe afdeling" te klikken. U voert de naam van de
afdeling in en bepaalt de volgorde.

Afdeling/stamklas verwijderen
U kunt alleen afdelingen en stamklassen verwijderen die geen leerlingen bevatten. Wanneer u met de muis
klikt in een cel met de afdelingsnaam of stamklas en u klikt vervolgens op de knop "Verwijder afd/klas", dan
wordt eerst de naam verwijderd. Klikt u vervolgens nogmaals op de knop dan wordt de afdeling of stamklas
verwijderd. Eventueel kunt u ook klikken op een cel en met de deleteknop de inhoud verwijderen en vervolgens
de knop "verwijder afd/klas zonder naam"

Volgorde
Afdelingen kunt u verplaatsen in volgorde wanneer u klikt op Bewerken > Volgorde afdelingen

U kunt een afdeling verplaatsen door deze te selecteren en vervolgens te slepen naar de gewenste plek. Ook
kunt u getallen invoeren in de kolom waardoor de afdelingen ook zullen worden verplaatst.
Als u een afdeling heeft zonder leerlingen, kunt u de afdeling verwijderen en op een nieuwe plaats toevoegen.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

72/1812

Document:

Zermelo Online Help

Houd er rekening mee dat dan ook de lessentabel verdwenen is.
U kunt klassen verplaatsen van de ene naar de andere afdeling. De verplaatste klas krijgt de lessentabel van
de nieuwe afdeling. Overigens kunt u alleen klassen verplaatsen als die klassen geen leerlingen bevatten.
U kiest dan de knop Klas verpl aan/uit, selecteert de klas die u wilt verplaatsen door erop te klikken en
vervolgens te klikken op een witte cel waar u de klas naar toe wilt verplaatsen.
Tot slot zet u wederom met de knop Klas verpl aan/uit, de verplaatsing-modus uit.
Na OK, overnemen krijgt u een mededeling van de verplaatsingen.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

73/1812

Document:

Zermelo Online Help

Vestigingen, Splitsen en Ritsen
NOTA BENE: vestigingen spelen uitsluitend een rol in de module Splitsen en Ritsen. U moet daar een licentie
voor hebben. (In zermelo 3 is het onderdeel van de module Onderhoud.) Zie de klantenkaart en
www.zermelo.nl. En zie ook Splitsen en Ritsen introductie.
Het idee is dat een school meer dan n vestiging heeft en dat u zowel centraal wilt roosteren in het grote UDM
bestand, als decentraal in vestigingsbestanden. Het grote roosterbestand kan worden gesplitst in
vestigingsbestanden, en de vestigingsbestanden kunnen na bewerken worden geritst tot een nieuw groot
roosterbestand.
Elke afdeling kan voorzien worden van een vestigingslabel in het scherm Schoolstructuur> Schoolstructuur>
Afdelingen en Stamklassen

Deze afdelingen worden dan als "scheid-rechter" gebruikt bij het maken van 2 of meerdere gesplitste
roosterbestanden.
Ook bij de lesverzamelingen kunt u nu van deze indeling gebruik maken door bijvoorbeeld alle gymlessen van
Locatie A te willen zien: u typt bij de lesverzameling gym in de vestigingcel "A" en de lesverzameling bevat nu
alleen gymlessen van locatie A:

Vergeet niet om eventueel de naam van deze lesverzameling nog te wijzigen!...
Enige opmerkingen over Vestigingen-module:
●

als er meerdere bestanden tot n bestand moeten worden "geritst" is het natuurlijk noodzakelijk dat er qua
lokalen en stamklassen eenduidige benamingen zijn omdat een lokaal bijna per definitie vestiging-gebonden
is. Dat geldt ook heel vaak voor stamklassen. In de praktijk doet u er dus verstandig aan de lokalen van de
ene locatie andere benamingen te geven dan die van de andere; anders zou Zermelo (en ook u en uw
collega's) in het geritste rooster niet weten of met lokaal 021 het lokaal met die naam op vestigingA of op
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vestiging B wordt bedoeld!

●

Bij docenten is het een ander verhaal: docenten zijn juist wel eens aan meerdere vestigingen gebonden en
dan is het dus juist van belang op beide vestigingen exact dezelfde docentafkorting te gebruiken!

●

Verder is het zo dat iedere docent (en ieder lokaal en iedere afdeling en iedere les) bij een vestiging moet
horen, ook al geeft die docent op 2 of meerdere vestigingen les. Daarmee is namelijk tegelijkertijd geregeld
dat alle randvoorwaarden die u bij het automatisch roosteren gebruikt, meegenomen uit de vestiging waar de
docent (of afdeling of lokaal of les) toe behoort.

Splitsen en Ritsen
Voor verdere uitleg kunt u naar Splitsen of Ritsen.
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Opleidingsnivo
Opleidingsnivo

Vanaf versie 2.0 heeft u de mogelijkheid per afdeling aan te geven welk opleidingsniveau hierbij hoort. Het
voordeel hiervan is dat de bijbehorende vakken aangemaakt worden. Zie Vakken. Het gaat om de vakken die
officieel bij het ministerie met vakcodes bekend zijn! Dat betekent dat de vakken die op de onderbouw
gegeven worden niet vermeld worden. Als u dezelfde vakbenaming toch wilt gebruiken in de onderbouw, kunt
u dus ook bij deze afdelingen het opleidingsniveau selecteren. U krijgt dan bij de lessentabel voor die
afdelingen ook die vakken gekoppeld. Bij de lessentabel kunt u per vak aangeven of deze wel of niet voorkomt
op de betreffende afdeling.
Ook bij het aanmaken van de keuzeformulieren worden deze vakken alvast voor u geselecteerd.
Deze tabel moet correct zijn ingevuld als u gebruik wilt maken van de rendementsberekeningen voor de
onderbouw.
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Vakken
In dit scherm kunt u vakken toevoegen, verwijderen en per vak aangeven welke eigenschap het vak heeft
(taalvak, leervak, huiswerkvrij, werkdruk).

Toevoegen / verwijderen
Via de knop Vak toevoegen krijgt u onderaan een lege regel waar u de gegevens van een nieuw vak kunt
invoeren. De kolom vakafkorting is verplicht. De kolommen roepnaam, vakomschrijving, code en officile
afkorting zijn facultatief. Wanneer u gebruik maakt van de overheidsinformatie, zijn deze kolommen
automatisch gevuld.
U kunt 1 of meerdere vakken selecteren en deze vervolgens verwijderen mbv de knop Vak verwijderen

Overheidsinformatie
Het is mogelijk de officile vakinformatie van de overheid te gebruiken. U kunt in het menu Bewerken kiezen
voor Overheidsinformatie. In het scherm dat verschijnt staan alle vakken. De blauw gekleurde vakken zijn
reeds geselecteerd. Dit zijn de veelvoorkomende vakken. U kunt uiteraard zelf de selectie van vakken
aanpassen. Door op OK te klikken bevestigt u dat die vakken worden toegevoegd.
Wanneer u nog helemaal geen vakken heeft en de eerste keer in het scherm van "vakken" komt, verschijnt het
scherm met de overheidsinformatie automatisch.
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Eigenschappen
U kunt aan elk vak bepaalde eigenschappen toekennen (taalvak, leervak, huisvrijvak, werkdrukvak). Per
eigenschap wordt er automatisch een lesverzameling aangemaakt, die u kunt voorzien van randvoorwaarden.
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Lessentabel
Perspectieven

●

Kantel hoofdgrid

Zodra u de lessentabel opent, ziet een tabel met alle afdelingen horizontaal en alle vakken verticaal. U kunt dit
eventueel aanpassen door in het menu Perspectief te kiezen voor: Kantel hoofdgrid.

●

Overzicht

Wanneer u in het menu Perspectief kiest voor Overzicht krijgt u de lessentabel in het standaard grid te zien
(afdelingen horizontaal en vakken verticaal).

●

Per afdeling

Het perspectief Per afdeling biedt u de mogelijkheid de lessentabel voor 1 specifieke afdeling te bekijken. Alle
afdelingen worden aan de linkerkant van de tabel geplaatst. Door daar op 1 van de afdelingen te klikken wordt
die afdeling geselecteerd.

●

Per tijdvak

In het geval van meerdere tijdvakken, kan dit perspectief handig zijn. De verschillende tijdvakken worden aan
de linkerkant buiten de lessentabel geplaatst, zodat u 1 van de tijdvakken kunt selecteren.

●

Per vak

Tenslotte is het mogelijk in te zoomen op 1 vak. Het perspectief Per vak plaatst alle vakken van de lessentabel
aan de linkerkant.

Kleuren
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●

Geel: er is een groepsgebonden lessentabel op deze afdeling voor dit vak

●

Rood: er zijn te veel lessen aangemaakt volgens de lessentabel

●

Blauw: er zijn groepen voor dit vak op deze afdeling en er is geen groepsgebonden lessentabel

Vakken zijn reeds aanwezig (Vak aan afdeling koppelen)
In dit geval moet er per afdeling (en eventueel per tijdvak) het aantal uren per vak worden ingevoerd. Maar
eerst moet u aangeven dat het vak berhaupt voorkomt op de afdeling. Dit doet u als volgt:
U kiest voor Afdeling-vak-koppelingen. U kunt hier aangeven welk vak op welke afdeling voorkomt door de
betreffende cellen te selecteren (blauw).
Nadat u dit heeft bevestigd en terug bent gekeerd in de lessentabel, kunt u in de blauwgekleurde cellen het
aantal lesuren invoeren.

Vakken zijn nog niet aanwezig
Wanneer de lessentabel nog geen vakken bevat, kunt u deze aanmaken bij het onderdeel Vakken
U kunt de vakken en aantallen lesuren ook importeren. Dit kan aan de hand van een bestaand roosterbestand
(UDM) of een tekst (TXT) bestand.
Import roosterbestand (UDM)
Kies in het menu voor Koppelingen, Importeer, Roosterbestand. U selecteert het betreffende roosterbestand en
klikt op "openen". Om de ontbrekende vakken toe te voegen, klikt u in het menu op Opties, Ontbrekende
vakken toevoegen uit extern bestand. Tenslotte selecteert u alles wat doorgevoerd moet worden en kiest u
voor "Doorvoeren"
Import TXT
Het .txt bestand moet aan de volgende eisen voldoen:
- precies 1 kopregel
- 1 kolom/regel met de vakafkortingen
- kolommen/regels met het aantal lesuren voor dat vak op de afdelingen
- heeft u meerdere tijdvakken, zorg dan dat er voor ieder tijdvak een aparte kolom is met het urenaantal.
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Te lage waarden ophogen
Als in uw roosterbestand reeds lessen aanwezig zijn en dit aantal is hoger dan het aantal dat in de lessentabel
staat, heeft u de mogelijkheid de aantallen in de lessentabel op te hogen. In de lessentabel zijn dit de rood
gekleurde cellen. Deze situatie kan zich voordoen als de lessentabel gemporteerd.
Dit kan met Te lage waarden ophogen

Controlelijsten

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

81/1812

Document:

Zermelo Online Help

Via het menu Bewerken ->Controlelijsten kunt u een serie bestanden maken met de lessentabellen en deze
afdrukken. U doet dit per afdeling. Dit kunt u ter controle aan uw directie geven, die het vervolgens kan
accorderen. Een zeer handig middel om te controleren of u met de juiste lessentabel aan de slag gaat.
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Groepen en lessen

In het scherm Structuur van Groepen en Lessen dat u bereikt via het hoofdmenu Schoolstructuur, Leerlingen,
of Roosteren, kunt u voor al uw afdelingen lesgroepen en lessen maken, docenten op de lessen plaatsen,
groepsgebonden lessentabellen maken en koppelstructuren aanbrengen.
Dit scherm zult u regelmatig bewerken in de periode van roostervoorbereiding. Uiteindelijk dienst dit scherm
"te kloppen" voordat u gaat roosteren. Dat betekent dat op basis van leerlingaantallen, pakketkeuzes en de
lessentabel, het correcte aantal groepen en lessen zijn aangemaakt. Het controleschema heeft hier een
belangrijke signaalfunctie. Grof gezegd is het zo dat dit controleschema geen rode en gele signalen meer mag
hebben en dus de groene kleur vertoont.
Kort samengevat vindt u onderstaande onderdelen terug in het scherm.
1 Menu en Knoppenbalk
Bovenin vindt u menuopties en diverse knoppen. Deze komen in de uitleg in de paragrafen verder terug.
2 Het controleschema
Het linkerscherm bevat het Controleschema van alle gegevens voor alle afdelingen van de school. Het doel is
om alles op orde (groen) te krijgen, dus alle problemen (rood en geel) te laten verdwijnen. Daarnaast kunt u
hier zien of er voldoende docenten op de lessen staan, groepsgebonden lessentabellen zijn en of er
gekoppelde lessen zijn binnen en of buiten de afdeling. Dit schema heeft dus een signaalfunctie.
3 Groepenselector
Het scherm onderin geeft nog een extra overzicht van alle groepen die er op de geselecteerde afdeling zijn.
Ook lesgroepen die niet aan een vak gekoppeld zijn maar waar wel leerlingen bij elkaar gezet zijn, vindt u hier
terug, bijv. groepen per Profiel of Sector.
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4 Lessenschema
Rechts onderin vindt u de lessen die op dat moment geselecteerd staan. U kunt hierin de lessen niet bewerken.
Indien dit toch wenselijk is, dient u naar het lesdomein te gaan.
5 Groepenoverzicht met tabbladen
Het grote groepenoverzicht geeft u een goed beeld hoe een geselecteerde afdeling is opgebouwd. Afhankelijk
van het tabblad dat aanstaat, krijgt u de meest actuele informatie in beeld. Hierin kunt u natuurlijk mutaties
aanbrengen.
N.B. Er is ook een tutorial beschikbaar met een eenvoudig stappenplan voor het scherm van Groepen en
Lessen
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Werkwijze
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Werkwijze Groepen
In het scherm Structuur van Groepen en Lessen wat u bereikt via Schoolstructuur - Groepen en lessen, maakt u
voor uw school in eerste instantie lesgroepen aan voor de vakken die gegeven worden.
Als u uitgaat van een oud roosterbestand, bijv. het roosterbestand van dit jaar als basis voor het rooster van
komend jaar, dan ziet u hier mogelijk nog de lesgroepen staan zoals ze in het oude rooster stonden. Het is dan
aan te raden eerst een en ander op te schonen en daarna opnieuw de groepenstructuur op te bouwen. Door de
maximale groepsgroottes te bewerken, stuurt u het aantal groepen aan waarbij de telling van het aantal
leerling met de LWOO factor en/of Zplanning een rol kunnen spelen.
U kunt bij een vak ook klassikale groepen en clustergroepen omwisselen om zo later bijv. een vak mee te laten
clusteren of om meer groepjes te maken dan er stamklassen zijn bijv. voor het mentoruur.
U kunt groepen aan elkaar koppelen zodat de leerlingen van meerdere groepen samen in een les komen.
Tot slot is er een mogelijkheid om zogenaamde focusgroepen te maken waarbij hetzelfde groepje leerlingen
meerdere vakken volgt in dezelfde samenstelling.
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Opschonen (oude) groepen
Als u uw nieuwe schooljaar opbouwt vanuit een rooster van het huidige schooljaar zit er nog allerlei informatie
in uw bestand die niet van toepassing is op uw nieuwe schooljaar. U dient deze eerst aan te passen of te
verwijderen en daarna opnieuw op te bouwen. Zeker als u werkt met de Indeel- en Clusterautomaten is het van
belang oude informatie te verwijderen. Hieronder volgt een overzicht waarbij sommige onderdelen
doorverwijzen naar andere hoofdstukken en paragrafen voor meer informatie.
1. De stamklassen van een afdeling komen uit de structuur van afdelingen en klassen en kunnen ook alleen
daar aangemaakt of verwijderd worden. Gebruik het ICOON Afdelingen/klassen en pas de structuur aan op het
nieuwe schooljaar. Zie voor meer informatie Afdelingen en stamklassen.
2. In clusterafdelingen staan waarschijnlijk ook nog de clustergroepen. Het aantal groepen is mogelijk niet
meer juist omdat dit nog niet is afgestemd op de pakketkeuzes van de leerlingen voor komend jaar. En ook al
is het aantal groepen gelijk, als u komt van een situatie vanuit de oude Clus-module dan is ook de naamgeving
van de groepen niet meer passend op de nieuwe situatie.
Aandachtspunt hierbij is dat er mogelijk ook clustergroepen zijn geweest die, met bijv. Maximaal Klassikaal of
met Indentiek, in Clus als een stamklas bij n of meer vakken staan. U dient deze eerst weer terug te zetten
naar een clustergroep door ze te selecteren en vervolgens het ICOON Klassikaal wissel te gebruiken.
U kunt nu per afdeling de groepsnamen aanpassen en het aantal groepen op orde brengen. Maar kunt ook via
het menu Groepen - Groepdomein (school) naar het Groepdomein en daar Verwijder allen kiezen. De
stamklassen blijven bestaan maar alle oude clustergroepen worden verwijderd.
3. De maximale groepsgrootte staat standaard op 30 en is lichtgrijs weergegeven. Als u echter veel getallen in
een oranje veld heeft staan, betekent dit dat de groepsgrootte nog uit een oudere clustering komt. U kunt via
het menu Opties - max groepsgrootte standaaard (school) alle groepsgroottes in n keer terugzetten op de
zermelo-standaard.
4. Naast clustergroepen die identiek waren aan een stamklas, kunnen er ook andere indeelrandvoorwaarden
mee zijn gekomen uit een eerdere clustering. Deze dient u te verwijderen. Zie voor de werkwijze het
Groepenschema.
5. Als u de indeel- en clusterautomaten gebruikt dient u ook de indeelstrafpunten, die mogelijk uit een eerdere
clustering zijn meegekomen, terug te zetten op de standaardwaarden. Dit doet u in het project via hoofdmenu
Lessen- Automatisch roosteren, rechtonder de knop indelingen gebruiken en in het scherm Totaaloverzicht
strafpunten in het menu Indelingen de optie te kiezen: Zet indeelstrafpunten op standaardwaarden.
U kunt nu verder met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
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Maken en verwijderen groepen
In de voorbereiding van het nieuwe schooljaar hebt u een status bereikt waarbij de leerlingen met een
(voorlopige) prognoses en met een (voorlopige) vakkenpakket bekend zijn. Eventueel heeft u eerst een
opschoonactie uitgevoerd om oude informatie kwijt te raken en u bent klaar om de nieuwe groepenstructuur
op te gaan bouwen.
In het scherm Structuur Groepen en Lessen kunt u groepen maken en evt. weer verwijderen.
Groepen maken kan op de volgende wijze:
1. Klik in het grote Groepenoverzicht op de lege witte cellen onder een vak waarvoor u groepen wilt aanmaken.
Klikt u in de regel van een stamklas dan zal deze groep zo dadelijk aan het vak gekoppeld worden als lesgroep.
Klikt u in de lege regel onder de stamklassen (cellen met een +), dan wordt zo dadelijk een clustergroep
aangemaakt. U kunt extra clusterregels aanmaken via Opties - Extra regel of de sneltoets E.
De geselecteerde cellen kleuren groen. Kies vervolgens het menu Groepen - Toevoegen of de sneltoets T, of
het ICOON Toevoegen en er worden groepen gemaakt op de geselecteerde plaatsen.
2. Via het menu Groepen heeft u ook de mogelijkheid in n keer de benodigde groepen te genereren voor de
geselecteerde afdeling of voor de hele school. Het aantal groepen dat gemaakt wordt hangt af van het aantal
leerlingen voor een vak evt. berekend met de LWOO-factor of van het aantal groepen dat wordt gevraagd in
Zplanning als u deze opties heeft gekozen in het menu Opties.
De groepsnamen zijn of identiek aan de stamklas als het een klassikaal vak betreft, of samengesteld uit de
vakafkorting met een volgnummer voor de clustergroepen. u kunt de groepsnamen aanpassen via het tabblad
Groepsnaam.
Groepen verwijderen kan op de volgende wijze:
1. Klik in het grote Groepenoverzicht op de groepen die u wilt verwijderen. De geselecteerde groepen kleuren
blauw. Kies vervolgens het menu Groepen - weghalen, of de sneltoets W, of het ICOON Weghalen. De groep
wordt weggehaald.
2. Kiest u in het menu Groepen voor Verwijder groepen of het ICOON Verwijderen, dan worden de
geselecteerde groepen met de eventueel aanwezige lessen voor deze groepen verwijderd.
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Groepsgroottes bewerken
De groepsgrootte staat in eerste instantie op de Zermelo-standaard van 30 leerlingen. U ziet dit aantal ook bij
de lesgroepen staan in het tabblad Max.grootte.
U kunt op de volgende wijze de maximum groepsgrootte aanpassen:
1. Via het menu Opties - Max. groepsgrootte standaard (afdeling of school) zet u alle groepsgroottes terug op
de standaardwaarde. Deze standaardwaarde wordt opgehaald uit het Afdelingsoverzicht.
2. In het Afdelingsoverzicht kunt u de standaard maximale groepsgrootte per afdeling aanpassen door een
ander getal in te tikken in de kolom.
3. In de cel met de vakafkorting kunt u klikken op het getal en dit aanpassen. Daarmee verandert de maximale
groepsgrootte in alle groepen van dit vak. De handmatig ingevoerde waarde kleurt oranje.
4. In de cel met de groepsnaam kunt u klikken op het getal en dit aanpassen. Daarmee verandert de maximale
groepsgrootte van alleen deze lesgroep. De handmatig ingevoerde waarde kleurt oranje.
Een handmatig ingevoerde waarde kunt u terugbrengen naar de standaardwaarde van de afdeling door deze
handmatig ingevoerde waarde weg te halen met delete of backspace.
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Wissel klassikaal en clusters
Bij het maken van lesgroepen voor een vak heeft stamklassen ingezet bij een klassikaal vak en clustergroepen
gemaakt voor een clustervak.
Er zijn echter situaties waarbij u een andere keuze wilt maken. Bijv. voor het mentorvak, wat alle leerlingen in
het pakket hebben, is in eerste instantie een opzet gemaakt met de stamklassen. Als er volgend schooljaar
gekozen wordt in kleinere mentorgroepjes te werken, moet u bijv. overschakelen van 4 stamklassen naar 6 of 7
clustergroepjes.
U kunt in dit geval de 4 stamklassen bij het mentorvak selecteren en via het menu Opties en Klassikaal /
Niet-klassikaal wissel, of met sneltoets K, of met het ICOON Klassikaal wissel, de lesgroepen veranderen van
klassikale groepen naar clustergroepen. U dient dan nog enkele clustergroepjes bij te maken tot het gewenste
aantal en de max. groepsgrootte bij te stellen om het geheel kloppend te maken.
Voor een klassikaal vak dat u mee wilt clusteren, gebruikt u dezelfde werkwijze maar zult u geen extra groepen
aanmaken.
Omgekeerd kunt u ook van een clustergroep een klassikale lesgroep (stamklas) maken, maar dan alleen als de
leerlingen van de clustergroep gelijk zijn aan de leerlingen van de stamklas.
U kunt de optie ook gebruiken als bijv. alle leerlingen die een vrijstelling hebben voor een klassikaal vak i.v.m.
doubleren, in dezelfde stamklas zitten. U maakt dan van deze stamklas een clustergroep en zo kan het
voorkomen dat een vak enkele stamklassen en enkele clustergroepen als lesgroep heeft.
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Koppelen groepen
Er zijn situaties waarin u in uw rooster een koppeling wilt maken van twee (of meer) lesgroepen. De redenen
kunnen verschillen van ruimtegebrek, formatietekorten tot onderwijskundige eisen.
Bij het maken van koppelingen zijn de volgende punten van belang:
●

Afdelingsniveau: Vindt de koppeling plaats binnen een afdeling, interne koppeling, of gaat de koppeling over
de afdelingen heen, externe koppeling.

●

Lesniveau: Vindt de koppeling plaats voor alle lessen of voor een deel van de lessen, bijv. 1 gezamenlijke les
en 2 afzonderlijke lessen.

1. Interne koppelingen, voor alle of voor enkele lessen:
Interne koppelingen tussen twee lesgroepen van dezelfde afdeling kunnen alleen gemaakt worden in het
lesdomein. Als u de lesgroepen selecteert en dan de sneltoets L gebruikt, komt u direct in het lesdomein en
worden alle lessen van de geselecteerde groepen weergegeven. U kunt een les selecteren en bij Bewerken op
Wijzig klikken. Door dubbel te klikken op de 'Grp'-kolom kunt u extra groepen aan deze les toevoegen, zodat de
groepen aan elkaar gekoppeld worden. Een andere optie is om direct in het lesdomein zelf in de juiste kolom
een extra groepsnaam te typen. Zo kunt u bijvoorbeeld 'M4.ak2' vervangen door 'M4.ak2,M4.ak3'. Dat kunt u
voor alle lessen doen, maar dus ook voor maar 1 of 2 lessen terwijl u de overige lessen intact laat.
Denk er wel aan ook de overbodige lessen weg te halen uit het lesdomein anders klopt het aantal lessen niet
meer met de lessentabel.
2. Externe koppelingen, voor alle of enkele lessen.
U kunt dezelfde werkwijze gebruiken als bij punt 1 geschreven alleen kunt u niet met de sneltoets L tegelijk de
lessen van meerdere afdelingen oproepen. U kunt het beste via het hoofdmenu Domeinen naar het Lesdomein
gaan en hier met het filter de juiste lessen opzoeken.
U kunt voor de externe koppelingen ook gebruik maken van het menu Koppelstructuren - Koppelen van lessen
over meerdere afdelingen. Een hulpschempje wordt geopende waarin u de afdelingen aanklikt waarover u wilt
koppelen en vervolgens OK klikt. Het scherm Lessen Koppelen van verschillende afdelingen verschijnt
(afbeelding volgt nog).
Volg onderstaande handelingen:
●

Klik bij de afdelingen in de kolom van het vak de lesgroepen aan die in n koppeling bij elkaar gaan horen.
Deze groepen kleuren rood en de bijbehorende lessen worden boven in het scherm weergegeven.

●

Selecteer in het bovenste deel van iedere afdeling de les die u wilt koppelen. Let daarbij op de tijdvakken als
u meerdere tijdvakken in uw rooster kent, want u wilt geen lessen van verschillende tijdvakken koppelen. De
geselecteerde lesnummers kleuren geel.

●

Klik op de grijze kop Koppel boven de lessen. Het scherm Voorstel (ont)koppelen wordt geopend en laat
informatie zien wat er gebeurd met de lessen als u op OK klikt. U kunt nog annuleren door dit scherm te
sluiten met het kruisje.

●

Klik op OK om de koppeling daadwerkelijk tot stand te brengen en sluit het scherm met het kruisje.

●

Sluit het scherm Lessen koppelen van verschillende afdelingen door op OK te klikken. U koppeling is gereed.

●

Gekoppelde lessen herkent u aan het paarse ruitje bij de groepsnaam.

Het koppelen van lesgroepen kan invloed hebben op de (optimale) groepsgroottes. U kunt deze laten
herberekenen door op de spatiebalk te klikken in het scherm Structuur van Groepen en Lessen. Bij het indelen
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van leerlingen later in het proces wordt rekening gehouden met de gekoppelde lessen en zo wordt er voor
gezorgd dat de combinatie samen bijv. niet meer dan de max. groepsgrootte van bijv. 30 leerlingen telt om
lokaalproblemen te voorkomen.
Via het menu Koppelstructuren kunt ook enkele informatie-overzichten raadplegen.
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Focusgroepen
Een Focusgroep is een lesgroep die in dezelfde samenstelling wat leerlingen betreft, gekoppeld kan worden
aan meerdere vakken. Oftewel de leerlingen uit een focusgroep volgen met zijn allen precies dezelfde vakken.
Stamklassen zijn per definitie focusgroepen, maar u kunt zelf ook focusgroepen maken. Zie ook het menu
Focusgroepen.
Een voorbeeld:
De VMBO Basis leerjaar 3 kent de sectoren ZW (zorg en welzijn), ME (metaal) en BO (bouw), met resp. 12, 8 en
11 leerlingen. Deze leerlingen worden in de stamklas naar sector geplaatst en in het rooster gekoppeld aan de
stamklassen van leerjaar 4 zodat ze per sector het beroepsgerichte vak kunnen volgen.
Voor de algemene vorming vakken zoals Ne, En, Lo, Ak en Wi wil de school deze leerlingen van de sectoren
mengen in 2 groepjes van maximaal 16 leerlingen. Deze twee groepjes kunnen dus focusgroepen zijn voor
deze vakken.
Hoe ga je nu te werk?:
De stamklassen zijn koppeld aan de beroepsgerichte vakken en verder hebt u nog geen groepen. Maak onder
het vak Ak 2 clustergroepen aan. Deze heten nu Ak1 en Ak2. Hernoem de groepen tot AV3a en AV3b.
Selecteer de groepen en gebruik het menu Focusgroepen of de sneltoets F om van de geselecteerde AV3a en
AV3b focusgroepen te maken. De twee groepen komen nu onder de stamklassen te staan en u ziet de groepen
ook onder het vak Ak.
Klik nu op de lichtgroene balk de cellen aan onder de vakken Ne, En, Lo en Wi. Klik op het ICOON Toevoegen of
gebruik de sneltoets T en de focusgroepen worden aan deze vakken gekoppeld. Als de leerlingen later
ingedeeld worden in AV3a of AV3b volgen ze in die samenstelling al deze vakken.
U kunt een focusgroep weer van een vak af halen door de focusgroep bij dat vak te selecteren en op het ICOON
Weghalen te klikken.
U kunt een focusgroep terugzetten als gewone clustergroep als de focusgroep maximaal aan 1 vak is
gekoppeld. Gebruik daarvoor het menu Focusgroepen of de sneltoets Z. Let op: de focusgroep wordt een
clustergroep onder het vak waarmee deze nog gekoppeld was.
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Werkwijze Lessen
In het scherm Structuur van Groepen en Lessen wat u bereikt via Schoolstructuur - Groepen en lessen, maakt u
voor uw school in eerste instantie lesgroepen aan voor de vakken die gegeven worden.
Daarna moeten natuurlijk ook de lessen aangemaakt worden die ingeroosterd gaan worden.
Als u ineens klaar wilt zijn kiest u in het menu Lessen voor 'Geneer benodigde lessen (school) en voor iedere
klas worden het aantal lessen gemaakt zoals dat in de basislessentabel is aangegeven.
Dit is natuurlijk prima als u van een blanco situatie alles opnieuw opbouwt en er geen groepsgebonden
afwijkingen zijn op de basislestabel.
Meestal is het echter niet zo eenvoudig en daarom wordt in onderstaande paragrafen meer uitleg gegeven
over de verschillende handelingen wat lessen betreft.
Nadat de lessen zijn aangemaakt dienen er nog docenten op de lessen geplaatst te worden. Zie hiervoor de
Tab Docenten of plaats de docenten via Docenten - Formatiebeheer - Lessenverdeling.
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Groepsgebonden lessentabel
Naast de basislessentabel die geldt voor alle klassen op de afdeling, kan het voorkomen dat n of meer klassen
binnen een afdeling toch een afwijkende lessentabel volgen.
Dit noemen we dan een groepsgebonden lessen tabel en is in de structuur van Groepen en Lessen in te vullen
in de Tab Lessentabel.
Als er nu lessen gemaakt moeten worden voor een groep dan wordt dit gedaan aan de hand van de getallen in
de groepsgebonden lessentabel. Staat er geen afwijkend getal, dan wordt de basislessentabel aangehouden.
De weergave als er meer of minder lessen in het lesdomein staan wordt dan ook gerelateerd aan de
groepsgebonden lessentabel. Het is daarom aan te raden naar dit scherm en de Tab Lessen te gaan om
afwijkingen op te sporen en dat niet meer te doen aan de hand van de kleuren rood in de basislestabel.
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Maken Lessen
Aan deze pagina wordt gewerkt
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Verwijderen Lessen
Aan deze pagina wordt gewerkt
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Gekoppelde lessen
Aan deze pagina wordt gewerkt
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Vreemde lessen
Aan deze pagina wordt gewerkt
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Werkwijze Afdelingen

In het scherm Structuur van Groepen en Lessen ziet u links boven de knop afdelingen. Hiermee opent u het
afdelingsoverzichtAfdelingsoverzicht
In het afdelingsoverzicht ziet u per afdeling veel aanvullende informatie. Met de meeste gegevens hoeft u niets
te doen, deze zijn puur informatief. Andere kolommen zijn wel zinvol te bewerken.
1. Vooraan ziet u de afdelingen met dezelfde informatiekolommen als het Controleschema en ook in kleuren
aangegeven of er te weinig (geel) of te veel (rood) is. Dit is informatief en niet te bewerken.
2. Dan volgen informatiekolommen m.b.t. de vakken: puur klassikaal, semi klassikaal (vakken waar niet alle
stamklassen aan deelnemen), klassikaal/cluster (vakken waar zowel klassikale groepen als clustergroepen aan
deelnemen), puur cluster, geen groepen (vakken zonder groepen). Deze kolommen zijn informatief en niet te
bewerken. De combinatie hier bepaalt de soort afdeling, klassikaal of cluster.
3. Vervolgens de kolommen waarin aangegeven kan worden of een afdeling Groepsgewijs, Individueel of
Pakketgewijs wordt ingedeeld. Dit is van invloed op de indeel- en clustermogelijkheden later in het proces en
op de telling van strafpunten in de randvoorwaarden. Het is dus belangrijk hier de juiste keuze te maken. Over
het algemeen geldt dat klassikale afdelingen (zie punt 2) Groepsgewijs wordt ingezet en clusterafdelingen
Individueel. (Een pakketsgewijze indeling zit daar tussenin, maar wordt zelden gebruikt i.v.m. de beperkingen
bij de indeelautomaten. Bij pakketgewijs worden de leerlingen met precies hetzelfde pakket als n groep
beschouwd.)
4. De standaard maximale groepsgrootte van de afdeling. De Zermelo-standaard is 30 leerlingen. Het is soms
zinvol dit aan te passen voor uw eigen school. Zet het aantal echter niet te klein. De cluster- en
indeelautomaten kunnen dan soms de mooie oplossingen niet vinden omdat ze beperkt worden door dit
maximum.
5. De standaard minimale groepsgrootte staat standaard op 50% van het berekend optimale aantal.
Aanpassing is niet nodig.
6. De standaard factoren voor afwijking van de optimale groepsgrootte (factor 100) en van de
minimale/maximale groepsgrootte (factor 1000) sturen de indeelautomaten aan. Deze waardes hoeft u niet
aan te passen.
7. De standaard afwijking van de optimale groepsgrootte, standaard 5. Dit getal bepaalt bij welke afwijking
t.o.v. het optimum de strafpunten voor de minimale en maximale groepsgroottes in werking treden. Dit is dus
als het ware een intern bepaalde grens die voor een betere sturing zorgt. De eerder aangegeven maxima (30)
en minima (50%) zijn wel absolute grenzen waarbij over- of onderschrijding zorgt voor meldingen van te kleine
of te grote groepen in de indeel- en clusterautomaat later in het proces.
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8. In de kolom Negeer deze afdelingen bij het berekenen van indeelstrafpunten kunt u klikken of Bereken om
te zetten in Negeer. Als u hier voor Negeer kiest, wordt de indeling van deze afdeling ook niet meer aangepast.
Het aanpassen van deze kolom is zinvol voor bijv. onderbouwafdelingen waarbij de groepsindeling niet door de
automaat maar door de afdeling zelf wordt bepaald. Ook als u al wilt roosteren met een afdeling, maar voor de
andere afdelingen zijn de groepen en lessen nog niet op orde, dan kunt u hier deze incomplete afdelingen even
negeren.
Is uw rooster uiteindelijk klaar en wilt u de indeling helemaal niet meer al dan niet per ongeluk veranderen, dan
kunt u hier alle afdelingen op Negeer zetten.
U kunt alleen het afdelingstype en de groepsgrootte aanpassen. De rest wordt automatisch gevuld.
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Menu en knoppenbalk
Menu Groepen

●

Toevoegen, hiermee maakt u bij een vak een nieuwe lesgroep aan. Selecteer (klik) eerst de lege regel aan
helemaal onderin de kolom van het vak.

●

Genereer benodigde groepen, hiermee maakt u op basis van het aantal leerlingen en de klassendeler (zie
Afdelingsoverzicht) het aantal groepen aan dat nodig is om de leerlingen goed te kunnen verdelen. U kunt dit
doen voor de afdeling die actief is, maar ook direct voor de hele school.

●

Groepdomein, u komt hiermee in het groependomein terecht van de actieve afdeling of van de hele school.
Met OK keert u terug naar het scherm Structuur van Groepen en Lessen.

●

Weghalen, hiermee haalt u een groep weg bij een vak zonder dat direct eventueel aangemaakte lessen
verwijderd worden. Voor dat vak blijven er zogenaamde vreemde lessen over.

●

Verwijder groepen, hiermee wordt de groep maar ook de daaraan gekoppelde lessen verwijderd. U krijgt hier
eerst een vraag ter bevestiging.

Om een clusterafdeling te starten kunt u 1 voor 1 de groepen aanmaken die u denkt nodig te hebben. U kunt
er echter beter voor kiezen om de basisopzet van een afdeling of zelfs van een school te maken m.b.v. het
"Genereren benodigde groepen". Zijn er meer groepen bij een vak dan wordt de groepsnaam opgebouwd uit
de vaknaam met een volgnummer.

Belangrijk!
Het is niet (meer) nodig om clusterlijnen te maken met cijfers die overeenkomen. Bij het automatisch
roosteren met opnieuw indelen zullen deze cijfers namelijk geen enkele betekenis meer hebben.

Er worden in de Structuur van Groepen en Lessen nog geen leerlingen ingedeeld in stamklassen en lesgroepen.
Dit kunt u doen met de indeelautomaat in o.a. in het Groepenschema en bij Lesgroepindelingen, waar u ook
handmatig leerlingen kunt indelen.
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Binnen de groepen onderscheiden we stamklassen, lesgroepen en focusgroepen. Stamklassen bijmaken of
verwijderen kan alleen via de knop "Afdelingen/klassen" wat u brengt in de Afdelingstructuur. Focusgroepen
zijn lesgroepen die met precies dezelfde samenstelling van leerlingen bij verschillende vakken horen. Zie voor
meer informatie de paragraaf Focusgroepen

Menu Lessen
In het scherm Structuur van Groepen en lessen vindt u onder het menu Lessen de volgende mogelijkheden:

●

Maak lessen, hiermee maakt u lessen bij de geselecteerde groepen. U selecteert een groep door erop te
klikken

●

Genereer benodigde lessen, hiermee maakt u direct alle lessen voor alle groepen van de afdeling, A of voor
alle lesgroepen van de school.

●

Lesdomein, hiermee gaat u naar het lesdomein. Daar worden direct de geselecteerde lessen weergegeven of
de lessen van de geselecteerde groepen, afdeling of de gehele school, al naar gelang uw keuze hier.

●

Verwijder overbodige lessen, hiermee worden de lessen verwijderd van de geselecteerde groepen, afdeling of
voor de gehele school, al naar gelang uw keuze hier.

●

Verwijder vreemde lessen, hiermee worden de vreemde lessen verwijderd van de geselecteerde groepen,
afdeling of voor de gehele school, al naar gelang uw keuze hier. Vreemde lessen zijn bijvoorbeeld lessen die
niet meer aan een vak gekoppeld zijn.

Menu Vakken
In het scherm Structuur van Groepen en Lessen vindt u onder het menu Vakken de volgende mogelijkheden:

●

Pakketvakkendomein (afdeling), hiermee gaat u naar het domein Leerling - Collectie voor de geselecteerde
afdeling waar u informatie vindt over de vakken op deze afdeling.

●

Pakketvakkendomein (school), hiermee gaat u naar het domein Leerling - Collectie voor de gehele school.

●

Vakdomein, hiermee gaat u naar het domein Vak waar u evt. nieuwe vakken kunt aanmaken. Let op: vakken
hernoemen dient u voor een goede interne afhandeling te doen via de Vakkentabel.

Menu modules
In het scherm Structuur van Groepen en Lessen kunt u met het menu-item Modules binnendoor naar andere
onderdelen van de software. Als u zo in een andere module bent gekomen en u sluit de module af, dan keert u
terug in het scherm Structuur van Groepen en Lessen.
De onderstaande menu's zijn op deze wijze te benaderen:
1. Structuur Afdelingen en Stamklassen, hiermee komt u direct in Schoolstructuur - Afdelingen en stamklassen.
2. Basis Lessentabel, hiermee komt u direct in Schoolstructuur - Lessentabel.
3. Groepenplanner (Zplanning), hiermee komt u direct in Formatie - Formatieplanning - Groepenplanner.
4. Onterecht ingedeelde leerlingen uit lesgroep halen, hiermee kunt u leerlingen uit een groep halen voor een
vak dat ze niet in hun pakket hebben.
5. Lessenverdeling, hiermee komt u direct in Docenten - Extra Gegevens - Lessenverdeling. De geselecteerde
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lessen staan bovenaan gemarkeerd.
6. Lessenverdeling (groepen), hiermee komt u direct in Docenten - Extra Gegevens - Lessenverdeling. Alle
lessen van de geselecteerde groepen staan bovenaan gemarkeerd.
7. Prognoses, hiermee komt u direct in Leerlingen - Basisgegevens - Overgangsprognose.
8. Lespakketten, hiermee komt u direct in Leerlingen - Basisgegevens - Lespakket.
9. Keuzepakketten, hiermee komt u direct in Leerlingen - Basisgegevens - Keuzepakket.
Vanuit de modules kunt u soms doorklikken naar andere delen binnen de software. Wees u ervan bewust dat u
deze modules hebt aangeroepen via het scherm Structuur van Groepen en Lessen en dat terugkeer naar dit
scherm mogelijk moet blijven. Door niet binnendoor steeds door te klikken vermijdt u onverwachte loops. Voor
grote of diepere aanpassingen adviseren we u gewoon via het reguliere menu te werken.

Menu Focusgroepen
In het scherm Structuur van Groepen en Lessen vindt u het menu-item Focusgroepen.
Een Focusgroep is een lesgroep die in dezelfde samenstelling wat leerlingen betreft, gekoppeld kan worden
aan meerdere vakken. Oftewel de leerlingen uit een focusgroep volgen met zijn allen precies dezelfde vakken.
Stamklassen zijn per definitie focusgroepen, maar u kunt zelf ook focusgroepen maken.
Onder het menu Focusgroepen vindt u de volgende mogelijkheden:

●

Focus geselecteerde, hiermee maakt u een geselecteerde lesgroep tot focusgroep. Dit betekent dat de
lesgroep onder de stamklassen wordt geplaatst en u direct kunt zien bij welk vak of vakken deze groep
voorkomt. U kunt de focusgroep ook aan andere vakken toekennen door op de regel van de focusgroep bij
dat vak een groep toe te voegen. Daarmee volgen de leerlingen uit de focusgroep dus gezamenlijk deze
vakken.

●

Selecteer focusgroepen, hiermee worden alle focusgroepen, dus ook de stamklassen geselecteerd. U ziet dit
doordat ze blauw kleuren linksonder in de groepenselector. Deselecteren kan met de knop Deselect.

●

Zo min mogelijk focusgroepen, hiermee maakt u van focusgroepen weer gewone lesgroepen.

Meer informatie vindt u onder Focusgroepen.

Menu Koppelstructuren
In het scherm Structuur van Groepen en Lessen vindt u in het menu Koppelstructuren de volgende
mogelijkheden:

●

Gekoppelde Lesgroepenoverzicht, hiermee opent u een overzicht met lesinformatie van alle gekoppelde
lessen.

●

Koppelstructuren informatiescherm compleet, hiermee opent u een hulpscherm met informatie over alle
gekoppelde groepen. Gekoppelde lessen met een probleem worden bovenin weergegeven.

●

Koppelstructuren informatiescherm, hiermee opent u een hulpscherm met informatie over de koppelingen
van de geselecteerde groepen.

●

Toon,(her)bereken optimale groepsgrootte, hiermee kunt u de in lichtgroen weergegeven optimale
groepsgroottes verbergen, weergeven en/of herberekenen.
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Koppelen van lessen over meerdere afdelingen, hiermee opent u een hulpscherm waarin u lessen van
verschillende afdelingen aan elkaar koppelt zodat deze later als n les geroosterd worden.

Gekoppelde lessen herkent u aan het paarse ruitje bij de groepsnaam.
Meer informatie over koppelingen vindt u bij koppelen van groepen

Menu Opties
In het scherm Structuur van Groepen en lessen vindt u onder het menu Opties de volgende mogelijkheden:

●

Accepteer nieuwe gegevens, sneltoets C, hiermee legt u de gegevens vast die u gewijzigd hebt. Let op, het is
daarmee nog niet in het project of de versie van u roosterbestand opgeslagen. U kunt wel naar andere
onderdelen bijv. modules waarbij de nieuwe gegevens wel al verwerkt zijn.

●

Herstel zo veel mogelijk, hiermee kunt u recente bewerkingen in dit scherm herstellen maar eventueel
opgeslagen gegevens kunt u niet meer herstellen.

●

Afdelingsoverzicht, hier kunt u bepaalde instellingen per afdeling wijzigen

●

Rekenen met LWOO factoren, hiermee worden gewichten van leerlingen die u ingegeven heeft bij Leerlingen
- LWOO meegenomen in de tellingen van de groepsgrootte. Standaard staat de LWOO-factor op 100 (1
leerling telt ook voor 1 hele leerling) en standaard staat deze optie aangevinkt. Immers als u geen andere
gewichten heeft ingevoerd tellen alle leerlingen gewoon mee en heeft u wel gewichten ingevoerd, dan wilt u
deze waarschijnlijk ook mee laten tellen.

●

Werken met Zplanning, hiermee wordt het aantal actuele groepen vergeleken met het aantal geplande
groepen in plaats van met het aantal berekende groepen aan de hand van de maximale groepsgrootte. Werkt
u wel met Zplanning dan is het aan te raden de groependeler gelijk te zetten met de gewenste maximale
groepsgrootte.

●

Groepentab inschakelen voor snel bewerken groepen, hiermee krijgt u een extra tabblad Groepen. In dit
tabblad kunnen gevorderden gebruikers met klikken direct groepen toevoegen, verwijderen etc.

●

Deselecteer alle groepen, hiermee deselecteert u geselecteerde groepen.

●

Klassikaal/Niet-klassikaal wissel, hiermee kunt u een lesgroep veranderen van een klassikale groep naar een
clustergroep en andersom.

●

Extra regel, hiermee maakt u een extra regel aan als u nog meer groepen bij een vak wilt toevoegen. Als u
een regel gebruikt krijgt u direct een nieuwe blanco regel, maar boven de 13 regels dient u deze optie in het
menu of de sneltoets te gebruiken.

●

Max. Groepsgrootte standaard (afdeling of school), hiermee zet u de standaardgroepsgrootte voor de afdeling
of de gehele school op de standaard terug.

●

Toon,(her-)bereken optimale groepsgrootte, hiermee worden in het tabblad Selectie in groene cijfers de
optimale groepsgroottes weergegeven en (her)berekend of verborgen.
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Controleschema

In het scherm Structuur van Groepen en Lessen ziet u, onder de menubalk en de
iconen, links het Controleschema.
Hier ziet u de gegevens van de hele school wat betreft type afdeling (typ), groepen (grp), lessen (les),
docenten (doc), vreemde lessen (vrm), groepsgebonden lessentabellen (ggl) en gekoppelde groepen (gkp).
De kleuren geven aan:
1. Rood = geeft aan dat er iets te veel is (bijvoorbeeld te veel lessen of docenten per groep)
2. Geel = geeft aan dat er iets te weinig is (bijvoorbeeld te weinig lessen of docenten per groep)
In het geval van docenten is er een derde kleur:
3. Oranje = er is een onjuist aantal docenten bij verschillende lessen van de groep.
De getallen bij grp, les en doc geven het aantal vakken van de geselecteerde afdeling waarvoor er iets nog niet
in orde is. Het getal in de kolom vrm geeft aan hoeveel vreemde lessen er voor de afdeling in het lesdomein
staan. De getallen in de kolommen ggl en gkp geven aan voor hoeveel vakken er resp. een groepsgebonden
lessentabel bestaat of voor hoeveel vakken er gekoppeld groepen. Dit zijn dus geen foutmelding, maar puur
constateringen.
In dit scherm selecteert u een afdeling waarvoor u de informatie wilt zien en/of bewerken bijv. in het
Groepenoverzicht
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Lessenschema

In het scherm Structuur van Groepen en Lessen ziet u rechtsonder het Lessenoverzicht.
Zodra u een lesgroep selecteert, ziet u hier de bijbehorend lesinformatie zoals deze in het lesdomein staat. In
afbeelding 1 ziet u de lessen die horen bij de geselecteerde groepen du1 en du2. Dit is erg handig om even na
te kijken wat er eventueel aangepast moet worden, ontbreekt of juist teveel is ingevoerd.
U kunt in dit Lessenoverzicht gn aanpassingen doen, daarvoor moet u andere methodes gebruiken in het
scherm Structuur van Groepen en Lessen of naar het Lesdomein gaan via het menu-item Lessen.
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Groepenselector
In het scherm
Structuur van Groepen en Lessen ziet u linksonder de Groepenselector.
In dit kleine overzicht ziet u alle groepen op een rijtje staan van de geselecteerde afdeling.
U kunt in dit scherm groepen selecteren en deselecteren door te klikken. De geselecteerde groepen kleuren
blauw.
Groepen die u wel heeft losgekoppeld van een vak met de knop Weghalen en waarbij de lessen dus nog niet
zijn verwijderd, blijven in dit scherm zichtbaar. U herkent ze aan het ?
Groepen die u echt met lessen en al heeft verwijderd met de knop Verwijderen verdwijnen ook direct.
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Groepenoverzicht met tabbladen

In het scherm Groepen en Lessen ziet u in het midden uitlopend naar rechts het Groepenoverzicht. In dit grote
schema staat heel veel informatie, afhankelijk van de gekozen afdeling.
Is een afdeling geselecteerd waar (bijna) alleen klassikaal les wordt gegeven, dan ziet het overzicht er
natuurlijk anders uit dan bij een afdeling met clustergroepen.
Daarnaast bepaalt het gekozen tabblad de inhoud van de cellen. Zie hiervoor de paragraaf Tabbladen.
De bovenste rijen blijven over het algemeen gelijk. Van boven naar beneden worden hier weergegeven: de
vakafkorting, het leerlingenaantal, en de kolommen uit het Controleschema groepen, lessen, docenten,
vreemde lessen en tot slot de basislessentabel (ltb).
De gele en rode kleuren hebben dezelfde functies als in het controleschema. Dus geel is te weinig, rood is te
veel.
De handelingen die uitgevoerd dienen te worden voor het maken van groepen en lessen, worden meestal
vanuit het hoofdonderdeel gedaan. Via de Menu-opties en iconen kunt u allerlei bewerkingen uitvoeren.
Zie voor meer informatie ook Werkwijze Groepen en werkwijze Lessen.
In het scherm Groepen en Lessen bevinden zich diverse tabbladen. In onderstaande paragrafen wordt per
tabblad de functionaliteit beschreven.
Algemeen geldt bij het aanpassen van getallen in de tabbladen dat het nieuwe getal de standaardwaarde voor
dit gegeven, de zgn. defaultwaarde, overschrijft. De kleur in de cel verandert daarbij van lichtgrijs naar oranje.
Als u de waarde terug wilt brengen naar de default, dient u de zelf ingetypte waarde te verwijderen bijv. met
een backspace. Daarmee verandert ook de kleur weer van oranje naar lichtgrijs, waarmee duidelijk wordt dat
de defaultwaarde weer actief is.
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Tab Selectie
Als u in het scherm Structuur van Groepen en Lessen het tabblad Selectie aanklikt, worden in het rechtse deel,
het groepenscherm, de groepen per vak weergegeven van de links geselecteerde afdeling.
In iedere cel wordt weergegeven: de groepsnaam en het aantal leerlingen in de groep (zwart).
Door op de spatiebalk te klikken verschijnt in de cel ook nog het berekende optimale aantal leerlingen in de
groep (groen). Deze optimumaantallen kunt u oproepen en verbergen met de sneltoets Spatie of met het menu
Opties - Toon (her)bereken optimale groepsgrootte.
De optimum aantallen worden berekend door het aantal leerlingen die dit vak volgen, te delen door het aantal
aanwezige groepen. Zijn er eventueel voor een vak gekoppelde groepen over afdelingen heen, dan wordt
hiermee rekening gehouden bij het berekenen van het optimum. Immers twee gekoppelde groepen samen
moeten ook in 1 lokaal passen straks en mogen het aangegeven maximum niet overschrijden.
Informatie over gekoppelde groepen vindt u door een gekoppelde groep te selecteren en dan op I van
informatie te drukken. U herkent gekoppelde groepen aan het paarse ruitje in de cel. Voor overige uitleg over
tekens en kleuren verwijzen we u naar het menu Help - Legenda.
U kunt hier dus n of meer groepen selecteren om er allerlei acties op uit te voeren.
De geselecteerde groepen kleuren blauw en zijn ook zo te zien linksonder in een groepenselector.
U kunt dus ook in de groepenselector groepen aanklikken die in het hoofdscherm blauw kleuren.
Deselecteren kan met het menu Opties - Deselecteer alle groepen, met de sneltoets D en via het ICOON
Deselect.
Daarnaast kunt u in dit tabblad ook op de onderste lege regel bij een vak een cel aanklikken, deze kleurt dan
lichtgroen, om vervolgens een groep toe te voegen.
Enkele voorbeelden van bewerkingen op geselecteerde groepen:
Als een lesgroep identiek is aan een stamklas, kunt u met Klassikaal wissel deze groep plaatsen in het
bovenste deel van het groepenschema. Ook omgekeerd werkt deze functie.
Het voordeel van met name dit laatste is, dat leerlingen met vrijstellingen dan makkelijker uit een groep
gehaald kunnen worden, waarbij de groep wel pseudoklassikaal blijft. Daarnaast kunt u dan zon
pseudoklassikale groep ook als focusgroep gaan gebruiken.
Als een groep niet meer aan een vak mag hangen kun je het daar weghalen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden.
Weghalen haalt de groep weg bij het vak. U kunt dit doen voor zowel clustergroepen als stamklassen. Als er al
lessen gemaakt waren, worden deze niet automatisch gewijzigd. U ziet dan ook dat er vreemde lessen
bijgekomen zijn. Die kunt u eventueel weer verwijderen bij het menu Lessen en daarna Vreemde lessen
verwijderen.
Verwijder haalt zowel de groep als de lessen weg. U krijgt een scherm om te bevestigen. Een stamklas kunt u
niet verwijderen voor een enkel vak. U kunt wel eerste klassikaal wissel uitvoeren en daarna verwijderen.
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Tab Max. grootte
Als u in het scherm Structuur van Groepen en Lessen het tabblad Max. grootte aanklikt, worden in het rechtse
deel, het groepenscherm, de groepen per vak weergegeven van de links geselecteerde afdeling.
In iedere cel wordt weergegeven: de groepsnaam, het ingestelde maximum voor de groep, evt. een pijltje als
dit ingestelde maximum verwijst naar een hoger niveau. Er zijn drie niveau's:
●

standaard groepsgrootte voor de afdeling uit het Afdelingsoverzicht

●

max. groepsgrootte per vak genoteerd direct onder de vakafkorting

●

max. groepsgrootte per lesgroep genoteerd direct onder de naam van de lesgroep.

U kunt op de volgende wijze de maximum groepsgrootte aanpassen:
1. Via het menu Opties - Max. groepsgrootte standaard (afdeling of school) zet u alle groepsgroottes terug op
de standaardwaarde. Deze standaardwaarde wordt opgehaald uit het Afdelingsoverzicht en staat ook vermeld
onder st.max, direct boven de stamklassen.
2. In het Afdelingsoverzicht kunt u de standaard maximale groepsgrootte per afdeling aanpassen. De
Zermelo-standaard is 30 leerlingen.
3. In de cel met de vakafkorting kunt u klikken op het getal en dit aanpassen. Daarmee verandert de maximale
groepsgrootte in alle groepen van dit vak. De handmatig ingevoerde waarde kleurt oranje.
4. In de cel met de groepsnaam kunt u klikken op het getal en dit aanpassen. Daarmee verandert de maximale
groepsgrootte van alleen die lesgroep. De handmatig ingevoerde waarde kleurt oranje.
Een handmatig ingevoerde waarde kunt u terugbrengen naar de standaardwaarde van de afdeling door deze
handmatig ingevoerde waarde weg te halen met delete of backspace.
Als u de maximale groepsgrootte aanpast, kan het zijn dat er gemeld wordt dat er nu te veel of te weinig
groepen zijn. Het aantal groepen was namelijk in eerste instantie berekend aan de hand van de
Zermelostandaard van maximaal 30 leerlingen.
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Tab Groepsnaam
Als u in het scherm Structuur van Groepen en Lessen het tabblad Groepsnaam aanklikt, worden in het rechtse
deel, het groepenscherm, de groepen per vak weergegeven van de links geselecteerde afdeling.
In iedere cel wordt weergegeven: de huidige groepsnaam zowel in het bovenste witte deel als in het onderste
grijze deel van de cel.
Voor stamklassen wordt de naam opgehaald uit de structuur Afdelingen en stamklassen. Voor clustergroepen
wordt de groepsnaam standaard samengesteld uit de vakafkorting en een volgnummer.
U kunt hier de groepsnaam aanpassen door de groepsnaam in het onderste lichtgrijze deel van de cel te
selecteren en een andere naam in te voeren. Deze nieuwe groepsnaam wordt direct overgenomen. U bent
geheel vrij in het kiezen van de groepsnaam, maar bedenk u dat deze naam van belang kan zijn voor de
herkenbaarheid en informatievoorziening binnen uw school.
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Tab Lessentabel
Als u in het scherm Structuur van Groepen en Lessen het tabblad Lessentabel aanklikt, worden in het rechtse
deel, het groepenscherm, de groepen per vak weergegeven van de links geselecteerde afdeling.
In iedere cel wordt weergegeven: het aantal lesuren voor het vak in de verschillende tijdvakkengescheiden
door een komma. Heeft u maar n tijdvak, dan ziet u maar n getal.
U kunt hier handmatig de lessentabel aanpassen. Afhankelijk van de plaats waar u dit doet, blijft de lessentabel
voor alle lesgroepen van het vak wel of niet gelijk. In dat laatste geval praten we over een groepsgebonden
lessentabel.
1. De basislessentabel voor een vak past u aan in de regel ltb, door direct onder de vakafkorting in het
onderste lichtgrijze deel van de cel te klikken en het getal aan te passen. De handmatig ingevoerde waarde
kleurt oranje.
2. Een groepsgebonden lessentabel voor een vak past u aan door direct onder de groepsnaam in het onderste
lichtgrijze deel van de cel te klikken en het getal aan te passen. Nu kleurt de handmatig ingevoerde waarde
oranje, maar ook de waarde bij de vakafkorting en in de regel ltb verschijnt de tekst ggl! in oranje.
Een handmatig ingevoerde waarde kunt u terugbrengen naar de standaardwaarde van de afdeling door deze
handmatig ingevoerde waarde weg te halen met delete of backspace.
Bij grote afdelingen en meerdere tijdvakken zit u soms met het probleem dat er een scheve belasting is voor
docenten. U kunt dit voorkomen door groepsgebonden lessentabellen, waarbij de modulering binnen een
afdeling uitgewerkt wordt.
Een voorbeeld: in een afdeling zijn 8 klassen. De vakken tekenen en muziek hebben een basislessentabel van
1,1. In de praktijk krijgt de helft van deze klassen het eerste tijdvak 2 uur tekenen en geen muziek, de andere
klassen krijgen eerst 2 uur muziek en geen tekenen. In het tweede tijdvak draait dit om. U kunt daarvoor de
lessentabel aanpassen op klas (of zelfs op clusterniveau). Bijv de klassen A,B,C en D krijgen voor te 2,0 en voor
muziek 0,2 en de klassen E,F,G en H krijgen voor te 0,2 en voor muziek 2,0.
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Tab Lessen
Als u in het scherm Structuur van Groepen en Lessen het tabblad Lessen aanklikt, worden in het rechtse deel,
het groepenscherm, de groepen per vak weergegeven van de links geselecteerde afdeling.
In iedere cel wordt weergegeven: Het aantal lessen voor de lesgroep bij het vak zoals deze actueel in het
lesdomein aanwezig is. Klopt dit aantal met het aantal verwachte lessen dan is de cel wit. Staat het cijfer in
een rode achtergrond dan staan er meer lessen in het lesdomein dan verwacht, staat het cijfer in een gele
achtergrond dan zijn er minder lessen dan verwacht.
In de regel ltb staat vermeld hoeveel lessen er verwacht worden aan de hand van de basislessentabel of, in
oranje, ggl! hetgeen betekent dat er voor dat vak een groepsgebonden lessentabel aanwezig is.
U kunt hier indien nodig eenvoudig lessen bijmaken door de groepen te selecteren waarvoor u dit wilt doen en
op het ICOON Lessen maken te klikken.
U kunt ook het teveel aan lessen verwijderen door de groepen te selecteren en op het ICOON menuklnop te
klikken.
Maar u kunt ook lessen bijmaken en verwijderen in het lesdomein waar u komt via het menu Lessen Lesdomein (selectie, afdeling of school).
Indien links onder de kolom vrm wordt aangegeven dat er vreemde lessen voor deze afdeling zijn, dan kunt u
die verwijderen door op het ICOON Verwijder vreemde te klikken. Een vreemde les is een les die niet hoort
bij een groep-vakcombinatie. Heeft u bv de lessentabel voor een vak op 0 gezet, maar nog niet de lessen
weggehaald, dan ziet Zermelo dat dit vreemde lessen zijn.
U kunt ook lessen afzonderlijk (of per lesgroep) koppelen aan andere lessen, zodat er n les ontstaat met
meerdere lesgroepen. Blijft dit binnen een afdeling, dan zijn het interne koppelingen, buiten de afdeling zijn het
externe koppelingen. Bij koppelstructuren ziet u resp. een klein of groot roze ruitje bij de lesgroepnaam. In dat
geval ziet u links in de kolom gkp het aantal vakken waarvoor koppelstructuren bestaan.
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Tab Docenten
Als u in het scherm Structuur van Groepen en Lessen het tabblad Docenten aanklikt, worden in het rechtse
deel, het groepenscherm, de groepen per vak weergegeven van de links geselecteerde afdeling.
In iedere cel wordt weergegeven: de groepsnaam en de docent(en) die in het lesdomein op de lessen van deze
groep staan. Is het onderste deel van de cel rood, dan ontbreekt er nog een docent.
In dat geval zal in de regel doc het aantal groepen worden vermeld waarbij een docent ontbreekt en ook links
in het controlescherm staat dit aantal in de kolom doc.
u kunt hier direct docenten op een les plaatsen door in het onderste deel van een cel te klikken en een
bestaande docentafkorting in te voeren. Zo kunt u ook een docent wijzigen, maar een docent weghalen kan
hier (nog) niet.
Een hier ingevoerde docent wordt ook aan alle lessen van dat vak voor deze groep toegevoegd. Wilt u een
andere lesverdeling per tijdvak op per lesuur in de week, dan dient u dit in te voeren via het lesdomein, zie
menu Lessen, of via de Module Lesverdeling.
Staat er eenmaal meer docenten genoemd in de cel van een lesgroep, dan kleuren de afkortingen lichtgrijs,
hetgeen betekent dat deze informatie niet meer in dit tabblad Docenten aan te passen is.
Wilt u snel even zien hoe de verdeling van docenten nu is in het lesdomein, selecteer dan de lesgroepen door
er op te klikken. Rechtsonder ziet u direct het, overigens ook niet te bewerken lessenoverzicht.
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Dynamische studielast verdeling
Met de module Dynamische studielast verdeling kunt u de lessentabel zo inrichten dat de verdeling zo mooi
mogelijk is. Uitgangspunt hierbij is, dat de lessen per sectie per tijdvak zo evenwichtig mogelijk verdeeld zijn.
Op die manier voorkomt u ongelijke verdelingen bij leerlingen maar uiteindelijk ook bij docenten, ervan
uitgaande dat de docenten breed inzetbaar zijn.
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Algemene werkwijze DSV
Met de DSV-module kunt u per afdeling aangeven of de lessentabel gewijzigd mag worden. Dit heeft natuurlijk
alleen maar zin als er meerdere tijdvakken in een schooljaar zijn. Alleen dan is de studielast dynamisch en kan
er een andere verdeling gemaakt worden.
Het uitgangspunten zijn:
●

dat de totale behoefte aan lesuren voor alle afdelingen samen, evenwichtig wordt.

●

dat er alleen wijzigingen gedaan worden bij afdelingen die u daarvoor open zet

●

dat u per vak aangeeft wat het minimaal en maximaal uren is dat gegeven mag worden, maar ook de
stapgrootte

●

dat de berekening per sectie wordt berekend (overzicht bovenaan)

●

dat de verdeling voor de leerlingen ook wordt berekend

●

dat alle groepen binnen een afdeling een zelfde lessentabel hebben (behalve als er al een groepsgebonden
lessentabel is en deze buiten de berekening blijft

U kunt de volgende gegevens instellen:
●

Voor welke afdeling(en) mogen de gegevens aangepast worden. Bedenk hierbij, dat als u bij heel weinig
afdelingen veranderingen accepteert, de mogelijkheden erg beperkt zijn.

●

Het aantal groepen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de klassendeler. Die kunt u hier ook instellen. De
voorkeur is echter om dit te doen in de structuur van groepen en lessen.

●

De vaksecties: welke vakken bij een vaksectie horen is de basis van deze berekening. We adviseren u om in
de sectie algemeen alleen vakken zonder uren te plaatsen, zodat u altijd kunt controleren of er vakken nog
niet zijn ondergebracht. Let er ook op dat u bv MNO en EC in n sectie zet.

●

De minimale of maximale omvang van een vak op een afdeling. Ook kunt u hier de stapgrootte aangeven. Dit
kan van belang zijn voor een vak als LO, als je alleen in blokuren wilt werken. Ook kunt u hier vakken buiten
de wijzigingen plaatsen binnen een afdeling.

●

Bij de instellingen (opties) kunt u gewichten plaatsen bij zaken die op school belangrijk zijn, Hieronder wordt
dit verder uitgewerkt.

●

Door het rekenen aan te zetten, gaat de lessentabel veranderen. Bovenin ziet u het effect hiervan op de
secties. Overnemen (OK) of negeren (annuleren) bepaalt of de lessentabel aangepast wordt.
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Opties binnen de Dynamische
Studielast verdeling
De 4 aspecten in meer detail

●

Per leerling: de leerling-belasting wat betreft het aantal vakken. Kijk bij elke leerling naar het tijdvak waar
hij/zij de meeste vakken heeft. Neem het percentage dat dit getal is van het totaal aantal vakken. Stel hij/zij
heeft 20 vakken heeft, in het 1e tijdvak 10 vakken, in het 2e tijdvak 8 vakken, in het 3e tijdvak 12 vakken en
in het 4e tijdvak 11 vakken. Dan is de factor voor deze leerling 12/20 x 100% = 60.

●

Per leerling: de leerling-belasting wat betreft de verdeling van contacturen. Kijk bij elke leerling naar het
tijdvak waar hij/zij de meeste contacturen heeft. Neem het verschil met het aantal contacturen bij een "ideale"
verdeling. Stel bijvoorbeeld de leerling heeft in het 1e tijdvak 20 uur per week, in het 2e 24, in het 3e 25 en
in het 4e 23 uur. Het totaal voor deze leerling zal altijd 92 uur zijn, dus idealiter is de verdeling 23, 23, 23, 23.
De afwijking is dus 25-23=2.

●

Per leerling: de roosterbreedte-factor in verband met de roosterbaarheid van uw school. Per leerling is dit het
grootste aantal contacturen in een tijdvak. In bovenstaande voorbeeld dus 25.

●

Per vaksectie: de evenwichtigheid van de verdeling van de werkdruk over de tijdvakken. Elk tijdvak heeft
voor elke vaksectie een "maximum" aantal contacturen. Dat mag wel overschreden worden maar dan krijgt
de sectie "strafpunten". Elke keer als dat maximum overschreden wordt, is het aantal strafpunten gelijk aan
het kwadraat van de overschrijding. Bijvoorbeeld: de vaksectie heeft in elk van de tijdvakken respectievelijk
22, 19, 21 en 18 uren. Het maximum voor elk van de tijdvakken is 20 (dat ligt voor de hand omdat het totaal
altijd 80 zal zijn). Nu is het aantal strafpunten (22-20)2 + (21-20)2 = 4+1=5.

Bij elk van de aspecten kun je kijken naar de "slechtste" leerling en de "slechtste" vaksectie (neem de grootste
waarde bij de leerling resp. vaksectie) en naar de gemiddelde leerling resp. vaksectie. Dat geeft bij elkaar 8
factoren waarmee geoptimaliseerd moet worden. Aan elk van die 8 factoren kunnen we een weging hangen en
dat resulteert in een "kwaliteits-getal" dat we zo klein mogelijk willen krijgen, vergelijkbaar met de kwaliteit in
Clus.
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Controles
Binnen Zermelo worden steeds op diverse manieren controles uitgevoerd. U kunt deze bekijken in het menu
Schoolstructuur - Controles.
De Totaalcontrole wordt ook gepresenteerd als u de lessentabel verlaat en in dit controlescherm krijgt u direct
mogelijkheden aangeboden om de problemen op te lossen.
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Totaalcontrole

De oude controleschermen zijn vervangen
door een nieuwe optie: de totaalcontrole.
Hierin kunt u alle controles doen maar ook direct naar de oplossingen gaan die erbij horen. Het doet dus meer
dan alleen berekenen, het leidt u op de goede weg.
Er zijn vier hoofdgroepen bij deze totaalcontrole.
●

Planningscontrole

●

Keuzepakketten

●

Groepsindelingen

●

Lessen
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Planningscontrole

In deze planningscontrole ziet u direct een heleboel informatie over de lessen die dit betreffen.
Een voorbeeld: H3 heeft te weinig lessen staan voor het vak Engels.
In het scherm zien we links de vakken waar iets bijzonders opgemerkt is. Als u daar een vak aanklikt krijgt u
direct de details in beeld.
U ziet de formatiesamenstelling, met het verschil tussen gepland en actueel.
Daaronder ziet u een gedetailleerd overzicht met het aantal leerlingen, het aantal groepen, de uren per groep
en het aantal docenten per groep.
In de informatie vindt u een mogelijke oorzaak.
Onder Probleem oplossen vindt u vier mogelijke routes om het probleem op te lossen. U komt dan direct uit
in de module die hier verband mee houdt. Sluit u de module af, dan komt u weer terug in de planningscontrole.
Bij Opmerkingen kunt u als roostermaker opmerkingen toevoegen (wijzigen). Deze zijn dan weer te zien in
de groepenplanner.
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Pekketkeuze-controle
In dit onderdeel kunt u twee soorten controles uitoefenen.
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Onverwerkte pakketkeuzes

Hier ziet u welke leerlingen in welke klas
onterecht afgemeld of onterecht aangemeld zijn voor een vak. Het betreft dan vaak leerlingen die een
pakketwijziging hebben gehad die nog niet juist verwerkt zijn in Zermelo.
Bij de oplossing vindt u de manieren om de leerlingen juist te plaatsen.
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Keuzeformulier niet volledig

In dit scherm ziet u op welke
afdelingen er nog leerlingen zijn met een niet goedgekeurd pakket. Het kan zijn dat u speciale regelingen heeft
voor deze leerlingen, immers het uitgangspunt is het keuzeformulier zoals dat in Zermelo is opgenomen (de
zogenaamde xpf).
U ziet welke leerlingen nog niets hebben aangeleverd of leerlingen die vanaf een van de etappes geen correcte
keuze hebben gemaakt.
De oplossingen liggen in het bewerken van de keuzes of het bewerken van het keuzeformulier. Houdt u er bij
de laatste optie rekening mee dat de keuzes voor de andere leerlingen wel goed gecontroleerd moeten blijven.
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Groepsindelingen controle
Er zijn hier twee controles die uitgevoerd worden.
Er wordt gecontroleerd op leerlingen die niet ingedeeld zijn in een lesgroep, maar ook op hen die onterecht zijn
ingedeeld.
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Niet ingedeeld in een lesgroep

Hier ziet u twee leerlingen die niet ingedeeld zijn in een lesgroep met daarbij het vak waarvoor de indeling
ontbreekt.
U kunt direct door naar de oplossing.
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Ten onrechte ingedeeld

Een
leerling kan ook ten onrechte ingedeeld zijn voor een lesgroep.
Bijvoorbeeld als u wel vrijstellingen voor een vak registreert maar deze lessen toch klassikaal geeft. U moet
dan een manier gebruiken voor deze lessen die dit soort problemen voorkomt.
De oplossingen zijn ook hier weer voorhanden.
U kunt ook in de schermen lesgroepindelingen (meest rechtse icoontje: de ster) of in leerlingen roosteren (knop
onderin rechts: onterecht inged.) ten onrechte ingedeelde leerlingen uit hun groep halen.
Let op: deze leerlingen kunnen alleen uit een groep als het vak niet klassikaal wordt aangeboden.
In dat geval zijn er twee opties:
●

U voegt het vak bij de leerling toe waardoor hij weer terecht is ingedeeld.

●

U wisselt de klas van klassikaal naar een clustervak. Daarna kunt u de leerling wel uit de groep halen. Let op
dat het soms verstandig is, om in het groepenschema de lesgroep nu semiklassikaal te maken, door de groep
een deelverzameling te maken van die klas. Het klassenverband blijft dan gewaarborgd.
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Lessencontrole

De lessen worden op drie manieren gecontroleerd.
Deze controle ziet u voor een deel ook terug bij de lessentabel onder menuknop lessen. Lessen met een
afwijkende kleur zijn de lessen die hier in de eerste twee controles terug komen.
De vreemde lessen zijn lessen die vaak eerder terecht zijn aangemaakt maar bij een wijziging in de tabel of
groepsindelng niet correct zijn weggehaald,.
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Pakketvakken met te wenig lessen

Pakketvakken met te weinig lessen staan
of fout in de lessentabel, of de lessen zijn niet goed aangemaakt. Ook kan het zijn dat u doordat u vakken
binnen de afdeling per tijdvak niet parallel laat lopen u hier een bewuste keuze heeft gemaakt om af te wijken
van de standaard.
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Pakketvakken met te veel lessen

Hier vindt u de vakken die volgens
de tabel te veel lessen hebben. Oplossen dus.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

131/1812

Document:

Zermelo Online Help

Vreemde lessen

Er kunnen om allerlei
redenen vreemde lessen ontstaan.
Een voorbeeld: u wijzigt in het lesdomein de naam van een vak in een les. In de lessentabel staat de groep die
dit vak krijgt niet als een groep die dit hoort te krijgen. U ziet deze melding bij deze rij terugkomen.
Een ander voorbeeld: u heeft lessen bijgemaakt. De groepen die dit vak volgen staan echter niet in de
lessentabel bij de groepen.
Zorg er voor dat dit steeds goed in orde is. Dit is van groot belang als u bijvoorbeeld toetsen gaat roosteren.
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Botsingen

Bij deze controle komen alle botsingen bij elkaar te staan.
U ziet of leerlingen, docenten of lokalen botsen.
U moet zich realiseren dat in het werken met de automaten of dialogen, deze lessen automatisch gefixeerd
worden. Er wordt van uit gegaan dat deze botsingen bewust met een reden gemaakt zijn. Daarom worden ze
niet automatisch verbeterd.

Belangrijk!
Probeer ten alle tijden botsingen te voorkomen. Heeft u een bijzondere constructie waarbij u niet weet hoe
deze juist in het systeem te zetten? Overleg met de helpdesk om later problemen te voorkomen.
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Lesbotsingen
Deze controle uit het menu Schoolstructuur - Controles zoekt naar lesbotsingen in uw bestand. Dit kan dus een
botsing zijn omdat een leerling, een docent of een lokaal op hetzelfde moment dubbel is ingeroosterd.
Als er botsingen gevonden worden, verschijnt het 'Overzicht botsende lessen' waarin alle gevonden botsingen
worden opgesomt. U ziet per botsing:
●

ID: De betrokken lesnummers.

●

Grp oud: De betrokken groepen.

●

Doc oud: De betrokken docenten.

●

Vak oud: De betrokken vakken.

●

Uur oud: Het lesuur waarop de botsing plaatsvindt.

●

Dag oud: De dag waarop de botsing plaatsvindt.

●

Tdv oud: Het tijdvak waarin de botsing plaatsvindt.

●

Toelichting: Aangegeven wordt welke elementen in welke lessen botsen. Deze elementen zijn tevens met een
rode kleur aangegeven.

●

Samenvoegen: Hier wordt aangegeven of samenvoegen van de les mogelijk is.

U dient de botsingen te selecteren door op de regel te klikken. Deze kleurt lichtgroen. Nu kunt u de botsende
lessen bewerken in het lesdomein of samenvoegen.
Onderin heeft u 4 knoppen ter beschikking.
Met de knop Sluiten verlaat u dit scherm.
Met de knop Naar Lesdomein voor selectie kunt u in het lesdomein de lessen met de modus Invoeren
(sneltoets I) bewerken om zo de botsingen op te lossen.
Met de knop Samenvoegen op selectie kunt u de botsende lessen samenvoegen tot 1 les. Als u deze knop
gebruikt, krijgt u de nieuwe situatie in het lesdomein te zien. Dit sluit u af met OK.
Met de knop Preview resultaat samenvoegen ziet u de nieuwe situatie als u de lessen gaat samenvoegen,
vandaar de termen 'oud' en 'nieuw' bij de elementen.
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Leerlingen
In het menu-item Leerlingen kunt u gegevens van leerlingen bewerken. Denkt u daarbij aan extra
eigenschappen, overgangsprognoses, les-keuzepakket, LWOO. Naast gegevens van leerlingen, kunt u ook de
samenstelling van lesgroepen bewerken. Tenslotte vindt u hier de de keuzeformulieren, de basis voor de
keuzepakketten.
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Basisgegevens
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Overzicht
Algemeen
Voor een algemene uitleg over de werking van de domeinen (overzichten), verwijzen wij u graag naar
Domeinen.

Leerlingdomein

In dit overzicht (ook wel domein genoemd) staan alle leerlingen. Afhankelijk van het kolomfilter zijn bepaalde
eigenschappen zichtbaar. Het unieke object is in dit geval het leerlingnummer. In het kolomfilter ziet u
eigenschappen die kunnen worden vastgelegd. Desgewenst kunt u zelf extra eigenschappen aanmaken. Denkt
u bijvoorbeeld in het geval van leerlingen aan: dyslexie en het rugzakje.

●

Leerling bijmaken

Door op het icoontje met plus te klikken kunt u een leerling toevoegen. U kiest in welke afdeling deze leerling
moet komen en vult (een deel van) onderstaande gegevens in. Later kunt u bij de overgangsprognoses deze
leerling voor een deel ook in een andere afdeling plaatsen.

●

NAW

Er zijn verschillende kolommen om de NAW gegevens van de leerlingen vast te leggen

●

#EMAIL

Wanneer u besluit emailadressen van leerlingen vast te leggen en te gebruiken vanuit Zermelo is het
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belangrijk dat u de emailadressen invoert bij de kolom #EMAIL. Het zou kunnen zijn dat deze reeds is
aangemaakt door de software zelf, maar dit is niet de standaard. Wanneer u de functie serie-email ergens in de
software wilt gebruiken, werkt dat alleen correct als de emailadressen in de kolom #EMAIL (hoofdlettergevoelig)
staan.

●

#Verboden en #Verplicht

Deze eigenschappen worden gevuld als u bij de lesgroepindelingen leerlingen gefixeerd heeft in een groep
en/of juist uitgesloten heeft van 1 of meerdere groepen.

●

Pakket en UKP

Bij deze eigenschappen wordt het les/keuzepakket van de leerlingen opgeslagen.

●

Kans

In deze kolom ziet u het grootste deel van het jaar het getal 100 staan. Dit is het percentage dat in de
Prognoses is ingevuld. In principe past u de percentage niet in het leerlingdomein aan, maar in de
Overgangsprognoses. Wanneer een leerling daar namelijk op bijvoorbeeld 50% 2 havo en 50% 2 vwo is gezet,
zult u zien dat in het leerlingdomein de leerling 2 keer voorkomt (is gekloond). Door de percentages in de
overgangsprognoses aan te passen, weet u zeker dat dit correct wordt bijgehouden.

●

Stamklas en Afdeling

De stamklas waar de leerling in zit kunt u eventueel in het leerlingdomein aanpassen. Het kan ook in de
Overgangsprognoses. De afdeling waar een leerling in zit, is niet aanpasbaar in het leerlingdomein. Als een
leerling van afdeling verandert, doet u dat altijd in de Overgangsprognoses!

●

#LesdagWaarde

In deze kolom worden afwijkende waarden getoond die zijn ingevuld bij de Leerlingtaken in het Perspectief
Leerlingen. U ziet daar een kolom "Toetsdagwaarde" Standaard is deze kolom gevuld met 5. Dat betekent dat
een dag met voldoende toetsen meetelt voor de onderwijstijd als 5 klokuren. Wanneer u daar een afwijkende
waarde invult, wordt dat dus feitelijk vastgelegd in het leerlingdomein.
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Overgangsprognoses
Mogelijk bent u prognoses aan het bewerken omdat deze taak aan u gedelegeerd is.
Voor meer informatie over het gebruik van het delegeercentrum door de gebruiker zelf, verwijzen we u naar de
paragraaf Uitvoeren gedelegeerde taak.
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Bevordering
Algemeen

En van de eerste stappen bij het aanmaken van een nieuw schooljaar, zijn de prognoses. Zodra u een nieuw
project heeft aangemaakt voor het volgende schooljaar, kunt u in dit nieuwe project de leerlingen alvast
bevorderen door de 4 stappen eenmalig te doorlopen. Elke stap voert u eenmalig uit!

Stap 1: Bewerk standaard overgangsmatrix
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In deze matrix zet u de percentages neer per 'vorige klas' zoals u wilt dat deze ingevuld gaan worden bij de
bevorderde leerlingen. U kunt hier ook de overgangssituatie van het huidige jaar laten berekenen als
standaard voor de bevordering in het nieuwe jaar. Wij raden u aan om in de clusterafdelingen de leerlingen in
de eerste stamklas te bundelen. In de meeste gevallen zal de roostermaker de indeling mogen maken. Bij
afdelingen waar leerlingen een keuzepakket hebben, is het raadzaam om de leerlingen voor een klein
percentage te laten zitten. De gemaakte keuze blijft dan bewaard en mocht de leerling daadwerkelijk blijven
zitten, dan hoeft het keuzeformulier niet meer doorlopen te worden.

Stap 2: Vul veld "Vorige klas" vanuit huidige stamklas
Tijdens de stap worden de kolommen "klas oud" en "afdeling oud" gevuld met de huidige klas en afdeling van
de leerlingen.

Stap 3: Verwijder leerlingen met #uit, als "vorige klas"
Alle leerlingen die in het huidige schooljaar al in #uit zitten (en dus niet meer op school zitten), worden
verwijderd. In principe worden dus alle leerlingen die de school verlaten nog 1 schooljaar in het udm
meegenomen.

Stap 4: Pas standaard overgangsmatrix toe op alle leerlingen
Tijdens deze stap wordt de matrix zoals ingevuld bij stap 1, toegepast op alle leerlingen. Alle leerlingen zijn nu
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dus voor het volgende schooljaar bevorderd. Na de laatste stap kunnen de prognoses gedelegeerd worden aan
bijvoorbeeld de afdelingsleiders. Zij zullen met een bepaalde regelmaat op individueel leerlingniveau de
percentages wijzigen totdat de uiteindelijke situatie is bereikt.
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Weergave
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Afdeling oud bij stamklas oud
In het scherm Prognoses en overige leerlinginformatie is een icoon 'ao' beschikbaar waarmee u bij elke
"stamklas-oud" de "afdeling-oud" kunt invoeren. Dezelfde functionaliteit staat in het menu Weergave - Afdeling
Oud. Er verschijnt een scherm waarin bij ieder stamklas-oud een afdeling-oud ingevuld dient te worden.
"Stamklas-oud" (de klas van vorig jaar) is een TEKST veld bij elke leerling. Natuurlijk zijn dit vaak stamklassen
die nu ook nog in de school aanwezig zijn, maar dat hoeft niet. Immers, er is ook externe instroom (aan te
duiden als bijvoorbeeld #in, #inBasisschool of #inDeKring...) en klassen die vorig jaar wel bestonden kunnen
dit jaar niet meer bestaan.
Het is dus niet bij voorbaat duidelijk bij welke afdeling de "stamklas-oud" hoort, het is zelfs niet duidelijk wat
een "afdeling-oud" eigenlijk is. Voor dat doel is onder deze knop een tabel beschikbaar die ook onthouden
wordt. Daarin wordt als uitgangspunt standaard een afdeling-oud ingevuld die bestaat uit de stamklas-oud
minus het laatste karakter.
Elke leerling heeft dus een "afdeling-oud" die NIET per leerling wordt opgeslagen, maar die "berekend" wordt
uit het veld "stamklas-oud" van de leerling.
Het grootste voordeel is dat nu ook de "plausibele overgangen" ingevoerd kunnen worden per afdeling.
De eerste kolom in het scherm geeft de afdelingen weer zoals ze op dat moment in het bestand in de
schoolstructuur - structuur van afdelingen en stamklassen aanwezig zijn bij stamklassen-oud die nu ook weer
voorkomen. Stamklassen-oud die niet (meer) voorkomen worden niet herkend in de structuur en daar is de
kolom dus leeg (rood).
Voor alle stamklassen die op deze manier "herkend" worden in de nieuwe structuur, ligt het voor de hand dat
de afdeling-oud gelijk is aan de huidige afdeling waartoe de stamklas behoort en niet aan de voorgestelde
afdeling-oud zijnde stamklas-oud minus het laatste karakter. Met de knop Genereer afdeling oud kopieert u de
inhoud van de rechterkolom naar de linkerkolom.
U hoeft nu alleen nog maar bij de stamklassen-oud die niet direct herkend werden de juiste afdeling-oud in te
voeren. Daartoe kunt u de cel bewerken en de juiste tekst intikken. Met de rechtermuisknop kan de laatste
invoer herhaald worden en met klik+sleep kunt u meerdere cellen bewerken.
Aangezien iedere stamklas-oud een afdeling-oud moet hebben, kan de cel afdeling-oud niet leeg gemaakt
worden.
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Leerlingfilter
Zie ook de online help bij Domeinen - Weergave objecten. Het filterscherm dat u hier te zien krijgt lijkt
sprekend op het filterscherm in het leerlingdomein. De meest gebruikte filters zijn filters op Stamklas oud
(stamklas vorig jaar) en Afdeling oud (Afdeling vorig jaar). Deze zitten om die reden standaard in het menu van
het prognosescherm.
U kunt met Leerlingfilter ook op andere aspecten van de leerling filteren.
Stel u wilt de leerlingen met de achternaam de Vries selecteren. Kies links Achternaam, en typ bij identiek
Vries.
U klikt op OK en het programma filtert direct de juiste leerlingen (let wel: ook de kolommen worden gefilterd,
namelijk alleen de kolommen waar een leerling met achternaam Vries naar toe zou kunnen).
Uitbreiden doet u door iets te kiezen en op "extra" te klikken, beperken door iets te kiezen en op "ook" te
klikken. U ziet direct hoeveel leerlingen het betreft. Daarna klikt u op OK.
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Kolommen
In het prognosescherm kunt u n of meer leerling-eigenschappen als extra kolommen toevoegen. U kunt deze
bovendien bewerken. Het grote voordeel van hier bewerken, in plaats van in bijvoorbeeld het leerlingdomein is
dat de eigenschappen hier ingevoerd worden voor elk van de leerling-klonen. Zit een leerling bijvoorbeeld voor
50% in H4 en voor 50% in H5, dan worden er twee klonen van 0.5 aangemaakt. Deze krijgen beide de
ingevoerde eigenschappen, terwijl in het leerlingdomein dubbel ingevoerd moet worden
In het prognosescherm staat het menu Kolommen met daarin de volgende mogelijkheden:
1. Kolominstellingen.
Het scherm 'Selecteer leerling-eigenschappen" verschijnt. Hierin staan verticaal alle eigenschappen van
leerlingen zoals ze in het leerlingendomein bekend zijn.
Bovenaan op nr 1 staat PROGNOSEKOLOMMEN. Dit is geen leerlingeigenschap maar deze regel
vertegenwoordigt alle prognosekolommen die zichtbaar zijn in het prognosescherm of meegaan bij het
delegeren via het delegeercentrum (dus niet in de methode van delegeren via exporteren!).
Door een regel aan te klikken, selecteert u de kolom die u wilt zien in het prognose scherm. Wilt u deze kolom
ook meegeven bij het delegeren dan dient u ook daar nogmaals te klikken.
Wanneer u alleen aangeeft dat een kolom zichtbaar is bij delegeren, zal hij toch ook in het grote
prognosescherm zichtbaar zijn.
In de kolom 'volgorde' komt een nummer te staan. Dit nummer bepaalt de volgorde van links naar rechts later
in het prognosescherm. Wilt u de extra leerlinginformatie vr de prognosekolommen, dan klikt u eerst alle
informatiekolommen aan en als laatste regel 1 PROGNOSEKOLOMMEN.
De volgorde bij delegeren is dezelfde als in het gewone prognosescherm.
Daarnaast kunt u per regel en afzonderlijk voor het eigen prognosescherm en/of de gedelegeerde versie
aangeven of een kolom bewerkt mag worden. Dit doet u door in de kolom 'bewerken' en/of 'bewerken bij
delegeren' te klikken waardoor de stand verandert van 'uit' naar 'aan'.
2. Kolomweergave
Middels deze optie kunt u aangeven of u in het prognosescherm alleen de prognosekolommen wilt zien of een
totaaloverzicht van leerlingeigenschappen en prognosekolommen. Daarnaast kan middels de keuze
Leerling-Eigenschappen per kolom een buitendemensie worden gecreerd per leerling-eigenschap. Door de
keuze in de buitendemensie wordt alleen die eigenschap gepresenteerd.
3. Extra Eigenschappen
Hiermee heeft u de mogelijkheid direct in het prognosescherm een nieuwe leerlingeigenschap aan te maken.
Deze komt dan ook direct terug in het leerlingendomein.
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Prognosescherm
Via het menu Leerlingen - Prognoses - Bewerken komt u in het Prognosescherm.
Van links naar rechts ziet u in eerste instantie de volgende kolommen:
●

Voornaam

●

Tuss

●

Achternaam

●

Geslacht

●

Klas oud (klas waar de leerling vorig schooljaar zat)

●

Afd oud(de afdeling waar de klas van vorig schooljaar toe behoorde)

●

Nummer

●

Fout

●

Verschil

●

Alle kolommen van stamklassen die in de nieuwe structuur van Afdelingen en stamklassen staan

De kolommen zijn te sorteren door op de kolomkop te klikken.
Extra kolommen voor leerlingeigenschappen uit het leerlingendomein zijn toe te voegen via het menu
Kolommen. Zie voor meer informatie de paragraaf Leerlinginformatie kolommen.
Met behulp van de menu's Afdelingsfilter en Klasfilter kan de grote lijst van leerlingen eenvoudig teruggebracht
worden tot een overzichtelijk scherm.
Daarnaast is in het menu Weergave en met behulp van het icoon met het pijltje een switch te maken tussen de
kolommen met prognose opengeklapt voor iedere stamklas, of gesloten weergegeven per afdeling, waarbij de
bijbehorende stamklassen onder elkaar weergegeven worden.
Via het menu Weergave en met behulp van het icoon met het persoontje kan een Leerlingfilter gestart worden.
Dit is een vergelijkbaar filter als in het leerlingendomein beschikbaar is met het verschil dat dit filter eerst met
OK afgesloten moet worden voordat de filtering ingaat. Alleen 'vervang' of 'vervang' + 'ook' gebruiken is dus
niet voldoende. Om alle leerlingen weer te zien, klik je in het leerlingenfilter op 'alle' en kiest vervolgens OK.
Het menu Bevordering zorgt voor een bevordering van alle leerlingen als voorbereiding op een nieuw
schooljaar in 4 stappen.
Het meest linkse icoon met de pijl is een herstelknop van de laatste invoer per karakter.
Er is ook een icoon voor het maken van de plausibele overgangen. Zie hiervoor de paragraaf Plausibele
overgangen.
Onderin het scherm bevinden zich de knoppen Toepassen en Sluiten, Annuleer en Toepassen.
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Plausibele overgangen

In het scherm Prognoses en overige leerlinginformatie kunt u middels het icoon van het raster met witte en
rode cellen, komen in het scherm "Plausibele overgangen".
Hierin kunt u aangeven welke overgang voor een leerling mogelijk moet blijven en welke overgang verboden
dan wel onwaarschijnlijk is. Een leerling van de brugklas gaat niet naar V6 bijvoorbeeld.
Standaard staat dit scherm op het perspectief Afdeling naar Afdeling. De cellen kleuren bij aanklikken rood.
Door de cellen opnieuw aan te klikken (of klikken en slepen) zet u de mogelijkheid weer open.
Met de knop Verwijder alle kunt u direct alle invoer in het huidige perspectief verwijderen. LET OP: invoer
gedaan in een ander perspectief wordt niet direct mee verwijderd!
Schakelt u nu naar het perspectief van Stamklas naar Stamklas dan ziet u daar de rode cellen terug maar nu
bij alle stamklassen die behoren tot de eerder afgeblokte afdeling. U kunt nu aanvullend verboden overgangen
afblokken van stamklas naar stamklas. De cellen kleuren hierbij geel.
Vroeger werden plausibele overgangen ALTIJD ingevoerd "van klas naar klas". U ziet deze eerdere ingevoerde
plausibele overgangen hier in geel weergegeven. Deze kunt u nog gebruiken, aanpassen of opnieuw inrichten
door ze eerst te verwijderen met de knop Verwijder alle.
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Belangrijk!
Zolang u niet met het delegeercentrum werkt maar prognoses delegeert via Exporteren - Prognoses,
worden alln de ingestelde plausibele overgangen meegenomen die daadwerkelijk ingevoerd (geel) zijn in
het perspectief van Stamklas naar Stamklas! Die moeten dus helemaal op orde zijn of ingevoerd worden.
Het importeren van gedelegeerde prognoses zonder gebruikmaking van het delegeercentrum gebeurt via
het menu Importeren - prognose.

Er zijn ook perspectieven waarin u verboden kunt invoeren van afdeling naar stamklas (oranje cellen) en van
stamklas naar afdeling (paarse cellen).
Alle ingevoerde verboden komen samen in het perspectief van stamklas naar Stamklas waardoor u daar
meerdere kleuren kunt aantreffen.
Als een overgang verboden is, kan deze in het prognosescherm ook niet ingevoerd worden. De cellen zijn dan
grijs gekleurd. Bovendien werkt het zo dat als u leerlingen filtert, er alleen kolommen te zien zijn die eventueel
mogelijke invoercellen bevatten. U bent dus beter beschermd tegen fouten.
Wordt toch via het leerlingendomein een leerling in een stamklas geplaatst die verboden is, dan ziet u in het
prognosescherm een foutmelding.
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Geavanceerde opties
Verschillende leerling-eigenschappen bij de klonen van een leerling:
Een voorbeeld: Stel leerling Piet van Dijk zit voor 40 % in H4A, voor 50% in H5B en voor 10% in #uit.
Dan zitten er in het leerling-domein in feite 3 "klonen" van Piet, elk in een andere stamklas.
Eigenlijk zijn dat gewoon 3 leerlingen die echter voor 0,4 resp. 0,5 resp. 0,1 meetellen.
Die leerlingen kunnen dus ook verschillende eigenschappen hebben. Uiteraard hebben ze een verschillende
stamklas, maar omdat ze in verschillende afdelingen zitten zou het ook kunnen zijn dat ze verschillende
pakketten hebben en wellicht zou het ook zo kunnen zijn dat andere eigenschappen, bijvoorbeeld de
eigenschap "isDoubleur" die u zelf aangemaakt hebt verschillend is voor de verschillende klonen.
We nemen als voorbeeld de zelf aangemaakte eigenschap "isDoubleur". Zet via het menu Kolommen Kolominstellingen de kolom isDoubleur er bij (met bewerken "aan") en ook de kolom Stamklas. Dat laatste is
dus de nieuwe stamklas die uiteraard verschillend is voor de klonen. U ziet nu het rijtje
#uit
H4A
H5B
bij de stamklas van Piet.
NOTA BENE: als u de percentages in eerste instantie invoert, ziet u deze klassen nog niet staan. Pas wanneer u
Toepassen uitvoert worden de klonen daadwerkelijk in de klassen geplaatst.
Bij de eigenschap isDoubleur typt u:
ja/ja/nee
De schuine streep is het scheidingsteken.
Nu krijgen de eerste twee klonen de waarde "ja" en de derde de waarde "nee". Dit is precies wat u wilt.
Eventueel kunt u ook
ja/ja/
typen, dan blijft het veld bij de derde kloon leeg.
Dit is precies wat u wilt.
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Keuzepakket

In
Keuzepakket krijgt u dit scherm. U ziet hier een beperkte hoeveelheid informatie over de verschillende
afdelingen. Alleen die afdelingen waar in de rechtse kolom gegevens ingevoerd staan, zijn hier via keuzepakket
te benaderen. Dit betekent namelijk dat er een zogenaamd XPF in het bestand aanwezig is.
Kiest u een afdeling zonder XPF, dan wordt dit onderdeel afgesloten.Kiest u een afdeling met XPF, dan komt u
in het keuzepakket terecht. Toevoegen van keuzeformulieren aan een afdeling doet u bij keuzeformulieren koppelen.
Kiest u een afdeling met een keuzepakket, dan wordt de regel blauw. Klik op OK dan komt u in het volgende
scherm.
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Allereerst het informatiescherm.
Het is opgebouwd uit vier delen.
●

De informatiekolommen links (grijs of licht geel) geven de basisinformatie over de leerlingen. Is een leerling
gekloond dan vindt u hier alle klonen ook terug.

●

Het deel met de grijze en blauwe blokjes geeft informatie over de pakketkeuze van de leerling.

●

De kolom met de groene en rode blokjes geeft informatie over in hoeverre het keuzepakket volgens de regels
is verlopen. Een correct verlopen keuze levert een groene kleur op.

●

De meest rechtse kolommen leveren informatie aan uit de kolommen van het keuzeformulier, bijvoorbeeld de
studielast of het aantal geplande lesuren bij deze keuze.

Bovenin staan verschillende menuopties, onderaan de knoppen voor geleid of ongeleid kiezen.
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Niet aansluitende pakketten
Wanneer u de keuzepakketten van een afdeling wilt gaan bewerken, is het mogelijk dat u eerst een scherm
krijgt met de titel Overzicht niet aansluitende pakketten. U krijgt dit scherm, wanneer de software heeft
geconstateerd dat n of meerdere leerlingen een pakket heeft dat niet aansluit op het aangeboden pakket in die
afdeling. Deze pakketten moeten worden gewist, of zodanig aangepast dat ze wel aansluiten.
Het keuzepakket van een leerling kan op twee manieren niet aansluiten:
1. Een leerling heeft n of meerdere vakken in zijn pakket die op deze afdeling niet aangeboden worden.
2. Een leerling heeft n of meerdere vaklabels (bijvoorbeeld GEM of PD) die op deze afdeling niet aangeboden
worden.

Overzicht venster

In het venster ziet u verticaal alle leerlingen waarvan het pakket niet aansluit. Horizontaal ziet u eerst een
aantal algemene informatie kolommen. Daarna staat een overzicht van het pakket met de bekende en
onbekende keuzes. Bij de algemene informatie van leerlingen staan twee belangrijke kolommen om in de
gaten te houden: Probleem en Status.

Probleem geeft het aantal vakkeuzes van een leerling aan die niet aansluiten. Zolang er n of meerdere
problemen zijn, wordt het pakket beschouwd als fout (ofwel een niet aansluitend pakket).
Status geeft de huidige status van dit pakket aan, wanneer u het venster zou afsluiten met toepassen en
sluiten. Wanneer de status staat op Wis, dan wordt het volledige pakket van deze leerling gewist bij het sluiten.
Wanneer de status staat op OK, dan wordt het pakket overgenomen zoals deze op dat moment beschikbaar is.

Bekende en onbekende keuzes
Het belangrijkste deel van dit venster zijn twee tabellen: bekende en onbekende keuzes.
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Bekende keuzes
U ziet hier alle gemaakte vakkeuzes van leerlingen die aansluiten op de pakketkeuzes van deze afdeling.
Wanneer u het vak en het label in het groen ziet staan is er niets aan de hand: de keuze sluit prima aan.
Wanneer u een label in het rood ziet staan, betekent dit dat het label niet bekend is op deze afdeling. In de
afbeelding rechts ziet u daar een voorbeeld van: er zijn een aantal leerlingen die het vak CKV hebben gekozen,
maar met het label gdk. Het label gdk (uit de gelijknamige etappe in het keuzeformulier) komt echter niet voor
op deze afdeling.

Onbekende keuzes
In deze kolommen staan de vakken die niet voorkomen op het keuzeformulier van deze afdeling. In het
voorbeeld rechts kunt u zien dat bijvoorbeeld de vakken MA of NE niet bekend zijn.
Zolang deze keuze in het rood blijft staat (fout), blijft dit een probleem veroorzaken voor het pakket.
De reden dat vakkeuzes niet aansluiten, kan overigens sterk varieren. Een aantal voorbeelden:
- De vakken werden vorig jaar met hoofdletters omschreven, en dit jaar met kleine letters
- Leerlingen nemen een vakkenpakket mee uit een andere afdeling (bijvoorbeeld van VWO naar HAVO)
- Doublanten hebben een vak in het pakket dat dit jaar niet meer wordt aangeboden.
Als u dit venster direct sluit met toepassen en sluiten worden alle pakketten met de status Wis verwijderd. U
heeft in dit scherm ook de mogelijkheid een aantal van deze problemen op te lossen.

Hoe los ik problemen met onbekende labels op?
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Stel u heeft een aantal keuzes die wel aansluiten op het
keuzeformulier van deze afdeling, maar helaas een verkeerd label hanteren. U kunt ervoor kiezen deze labels
te vertalen naar een bestaand label, middels een zeer eenvoudige stap.
In het voorbeeld rechts ziet u dat de vakken CKV, FATL en DUTL zijn gekozen met het label gdk. Dit label is
echter niet bekend op deze afdeling. Wanneer u op een van de velden klikt met de rechermuisknop, verschijnt
er een vertaal menu. Hiermee kunt u dit probleem eventueel oplossen. Let op! De gekozen oplossing voor het
label gdk geldt voor alle (bekende) keuzes!
Hierin staan de volgende opties:
Geen vertaling voor de etappe ...
Het onbekende label wordt niet vertaald. Dit is de standaard instelling. Een keuzevak met een dergelijk label
levert n probleemvak op in de kolom probleem en zorgt ervoor dat de status van dit vak blijft staan op Wis.

Negeer overal de keuzes in etappe.
U kunt ervoor kiezen iedere keuze met een onbekend label (in dit geval gdk) te negeren. Een genegeerde
keuze levert geen probleem meer op in de kolom probleem en zal bij het toepassen en sluiten van dit venster
worden verwijderd.

Vertaal etappe naar ...
De laatste optie is op te geven naar welke
bestaand label (etappe) u het onbekende label wilt vertalen. In het voorbeeld rechts is de onbekende etappe
gdk vertaalt naar de aanwezige etappe gd. U ziet ook dat dit bij alle keuzes is doorgevoerd. Bij zowel CKV,
alsook FATL en DUTL is de keuze vertaald. Een vertaalde keuze levert geen probleem meer op in de kolom
Probleem

Hoe los ik problemen met onbekende vakken op?
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Stel de leerlingen hebben een aantal onbekende
vakkeuzes. Standaard zal dit ervoor zorgen dat de volledige pakketten van deze leerlingen gewist worden. Er
zijn een aantal eenvoudige opties om dit op te lossen.
In het voorbeeld rechts ziet u een aantal vakken in het rood staan: ze zijn onbekend. Wanneer u met de
rechtermuisknop klikt op n van deze vakken, dan krijgt u een keuzemenu met daarin drie opties:
Geen vertaling voor het vak ...
Het onbekende vak wordt niet vertaald. Dit is de standaard instelling. Een dergelijk onbekend keuzevak met
een dergelijk label levert n probleemvak op in de kolom probleem en zorgt ervoor dat de status van dit vak
blijft staan op Wis.

Negeer overal de keuzes in het vak ....
U kunt ervoor kiezen ieder vak met een onbekende afkorting te negeren. Een genegeerd vak levert geen
probleem meer op in de kolom probleem en zal bij het toepassen en sluiten van dit venster worden verwijderd.

Vertaal de keuze naar ...
Het is ook mogelijk een vak te vertalen naar een bestaande vak op deze afdeling. De aangeboden vakken waar
u naar kunt vertalen, zijn alle vakken die niet gekozen zijn door de leerlingen van het te vertalen vak. Stel dat
er 7 leerlingen zijn die het vak NE in het pakket hebben. Wanneer n van die leerlingen ook het vak NETL in het
pakket heeft, dan is het niet mogelijk het onbekende vak NE te vertalen naar het bekende vak NETL.
Let op! Het kan zijn dat n het vertalen, de vakken alsnog een onbekend label hebben. Zie het vak GES in het
voorbeeld rechts. Deze labels moeten eerst vertaald worden, voordat het pakket ingelezen kan worden. Zie het
vorige hoofdstuk voor meer uitleg.
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Simulaties

Als u leerlingen heeft die nog geen keuzes
hebben gemaakt, kunt u deze keuze simuleren. U moet dan eerst van een groep leerlingen die allemaal een
d=geldige keuze hebben gemaakt, een bestand wegschrijven met die keuzes (een zogenaamd UKP-bestand).
De leerlingen die u wilt simuleren worden dan tegen dit bestand gesimuleerd. Bedenk dus goed dat u een
representatief UKP-bestand moet hebben!
U selecteert de leerlingen die u wilt simuleren en geeft aan met welk UKP-bestand dit gevuld moet worden. De
leerlingen krijgen een afwijkende kleur, waaraan u kunt zien dat het een simulatie is. U kunt daarna met deze
leerlingen clusteren en eventueel roosteren. Steeds blijft hier staan dat deze leerling nog geen definitieve
keuze heeft gemaakt.
In de meeste gevallen zult u een simulatie weer willen verwijderen. Gebruik Verwijder simulaties bij
geselecteerden.
Als u een afdeling heeft met een beperkte eenvoudige keuze, kan het zijn dat u de simulatie definitief wilt
maken. Dit kan eenvoudig met Maak simulaties bij geselecteerden definitief.
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Delegeren

Binnen de keuzeformulieren vindt u de mogelijkheid om pakketkeuze te delegeren.
Er is een menu met 6 opties die hier mee te maken hebben.
●

Delegeer pakketkeuze is de plek waar u voor de hele afdeling tegelijk maar ook voor een deel de pakketten
kunt delegeren.

●

Importeer gedelegeerde pakketkeuze is de plek waar u later deze pakketkeuze weer ophaalt.

●

Importeer pakketkeuze uit UKP-bestand is de plek waar u leerlingen inleest die al in een bestand de keuze
hebben gemaakt.

●

Als u pakketten terug ingelezen heeft, moet u nog stappen zetten voordat de gegevens geaccordeerd zijn. Er
zijn drie opties. Verwerp pakketwijzigingen, accepteer pakketwijzigingen en accepteer leerlinginformatie.
Doet u niets (of vergeet u dit te doen) dan zijn de wijzigingen niet doorgevoerd.
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Delegeer pakketkeuzes

Voordat er gedelegeerd gaat worden is het belangrijk om enkele organisatorische randvoorwaarden te
benoemen en vast te leggen. Pakketkeuze stelt gebruikers in staat om extern keuzes in te laten voeren.
Zorg ervoor dat dit op een gecontroleerde manier gaat.
Spreek van tevoren een periode af waarin de invoer zal gaan plaatsvinden. Aan het eind van deze periode
kunnen de definitieve keuzes van de leerlingen worden opgehaald en in Pakketkeuze worden verwerkt.
Voorkom dat er over een langere periode de mogelijkheid bestaat om keuzes in te voeren. Wanneer dit wel het
geval is, zal de informatiebeheerder regelmatig moeten controleren of er nieuwe
Als u de optie pakketten delegeren gebruikt krijgt u als eerste dit scherm te zien. U kunt hier aangeven welke
gegevens in beeld komen in het overzicht. Als u delegeert naar leerlingen, is het gebruikelijk om percentage en
nieuwe klas uit te zetten. Ook een aantal andere gegevens kunnen dan uit. U doet dit door ze met de
linkermuisknop te selecteren. De groene kleur verdwijnt dan.

Daarna gaat u groeperen. De kleuren geven aan
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welke keuze u heeft gemaakt.
Als u kiest voor gebundeld krijgt u alle leerlingen in n overzicht. Handig voor bv de decanen.
Kiest u voor individueel dan krijgt u voor iedere leerling een apart bestand. Deze optie gebruikt u als u de
leerlingen zelf hun keuze laat invullen. U kiest voor de kloon-modus.
Kiest u voor groeperen op informatieveld dan kunt u bv op basis van de oude klas delegeren. Handig als de
mentoren een rol spelen in het keuzetraject.

Klik op de knop delegeren.
U krijgt nu een vragenlijst in drie etappes.
Eerst geeft u aan of er een wachtwoord gemaakt moet worden. Afhankelijk van hoe u gebundeld heeft, wordt
er een wachtwoord gemaakt. Dit wachtwoord blijft steeds gelijk, dus bij een nieuwe delegeerronde zijn de
wachtwoorden ongewijzigd.
Er moet ingelogd worden. Heeft u gebundeld dan is het wachtwoord profileer. Individueel is het het
leerlingnummer (zonder de achtervoegsels van de eventuele klonen). Gegroepeerd is het het informatieveld,
bv de klassennaam.
●

Geeft u hier aan geen wachtwoord te willen met GEEN (Let op de hoofdletters), dan moet er wel ingelogd
worden.

●

Stap 2 is het aangeven van welke etappe tot en met welke etappe er een keuze ingevuld moet worden.

●

Stap 3 is het afsluiten van het ongeleid kiezen. Meestal moet u hier Nee invullen.

Is dit afgerond, dan wordt u gevraagd het pad en een naam van de directorie aan te geven waar de
gedelegeerde gegevens komen te staan. Eventueel kunt u met de systeembeheerder afspreken dat deze
gegevens naar een andere plek om het netwerk verplaatst worden om de toegang voor anderen open te
stellen.
Er wordt een programma aangemaakt dat heet Profleerling. Ook ProfleerlingKopie.exe wordt aangemaakt. Dit
is om technische redenen. Voor iedere delegeeroptie wordt er een eki-bestand gemaakt. De naam hiervan
heeft een relatie met de inlogcode binnen de pakketkeuze. Bijvoorbeeld voor leerling met nummer 102345
komt er een bestand met 102345_001.eki te staan. Iedere keer als de leerling in het keuzetraject is geweest
wordt er een nieuw eki-bestand gemaakt met een nieuw nummer. Uiteindelijk wordt het laatste nummer
teruggelezen.
Hierdoor kunt u zien of er leerlingen zijn geweest die hun keuze nog niet gemaakt hebben.
Het kan dus zijn dat u begint met 60 eki-bestanden, maar eindigt met 150. Alleen de laatste per "leerling"
wordt teruggelezen.
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Importeer pakketkeuzes
U kunt op twee manieren pakketkeuzes weer importeren.
Heeft u eerder keuzes gedelegeerd, dan kunt u ze hier weer teruglezen. Wilt u gegevens uit een andere
ukp-bestand halen, kies dan voor de tweede optie.
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Importeren gedelegeerde
pakketkeuze
Het importeren kan via de exact of kloon modus. In de kloon-modus wordt er rekening gehouden met de
zogenaamde klonen van leerlingen. Wanneer u geen gebruik maak van roostervoorbereiding, voldoet de exact
modus.
Ingevoerde keuzes moeten uiteindelijk weer gemporteerd worden, hiervoor moet de volgende optie worden
gebruikt: delegeer- importeer gedelegeerde pakketkeuzes
Wanneer gedelegeerde pakketten moeten worden ingelezen zal aangegeven moeten worden waar
ProfiLeerling.exe is opgeslagen. Daardoor weet het programma in welke map er gezocht moet worden naar de
ingevoerde pakketkeuzes.
Als de juiste ProfiLeerling is aangegeven, worden de keuzes gemporteerd. ProfiLeer kijkt of de in het
programma bekende leerling-nummers overeenkomen met het externe bestand. Vervolgens wordt er gekeken
naar de veranderingen die in het keuzeproces zijn opgetreden.
In het overzichtscherm wordt elke leerling die in het externe bestand is gedentificeerd met een groene kleur
aangegeven. Keuzes die verschillen van de keuzes die al in ProfiLeer stonden, worden aangegeven met een
paarse kleur. In het paars staat boven aan de oude keuze en onderaan de nieuwe keuze.
Nu kunnen er twee opties gebruikt worden, namelijk: accepteer pakketwijzigingen en verwerp
pakketwijzigingen.
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Importeren pakketkeuzes uit
UKP-bestand
Deze mogelijkheid gebruik u als u bestaande gegevens uit een ander bestand wilt importeren. Er wordt dan
gevraagd een extern bestand aan te wijzen. Dit kan een bestand zijn van de leerling-administratie.
U moet met de volgend opties iets doen.
●

Type informatie. Van het gemporteerde bestand zal aangegeven moeten worden welke soort informatie
aanwezig is. Dit wordt gedaan door n van de type informatie-mogelijkheden te selecteren en vervolgens de
bijbehorende kolom. Er zijn vier verschillende mogelijkheden: KEY Hiermee wordt het keyveld aangegeven.
Dit is het leerling-nummer van de student. KOP Kopvelden zijn de informatievelden van een leerling.
Bijvoorbeeld zijn naam en adres gegevens. Deze gegevens worden in ProfiLeer op verschillende plaatsen
gebruikt. Het is dus verstandig om zoveel mogelijk KOP velden aan te geven. FIX Hiermee kunnen de extra
informatievelden aangegeven worden bij leerlingen. Dit kunnen bijvoorbeeld vrijstellingen zijn. UKP Er kan
nog UKP informatie aanwezig zijn in het leerlingenbestand. Dit zijn de pakketkeuzes van leerlingen.

●

Leerling-nummer. Een leerling-nummer moet altijd aanwezig zijn in het externe bestand. Dit nummer
gebruikt ProfiLeer als identificatie.

●

Beschikbare informatie. Hier staan de verschillende kolommen die door ProfiLeer zijn aangetroffen in het
bestand.

●

Instelling overnemen. Wanneer deze optie gebruikt worden, maakt ProfiLeer een UKP bestand met de
aangegeven informatie.

●

Kantel de file. Het externe bestand kan anders ingedeeld zijn. De kolommen kunnen verticaal in plaats van
horizontaal weergegeven zijn. Met deze optie worden die instellingen omgedraaid.
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Accepteer pakketwijzigingen
Wanneer er veranderingen zijn opgetreden in de samenstelling van de pakketkeuzes van leerlingen, zijn deze
nog niet definitief doorgevoerd in de pakketkeuze. Deze zullen eerst geaccepteerd moeten worden.
Wanneer de optie accepteer pakketwijzigingen wordt gebruikt, zullen de gevonden pakketwijzigingen
doorgevoerd worden in het systeem op de geselecteerde leerlingen. De keuze van de leerlingen wordt vanaf
dat moment veranderd.
Accepteer pakketwijzigingen is van toepassing op de geselecteerde leerlingen. Deze optie hoeft dus niet voor
alle leerlingen te gelden, maar kan ook voor een selectie van toepassing zijn.
Wanneer eenmaal de pakketwijzigingen zijn geaccepteerd, kunnen de gemaakte veranderingen niet meer
teruggedraaid worden.
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Accepteer leerlinginformatie
Als u een ukp-bestand inleest zit daar soms ook nieuwe leerlinginformatie in opgeslagen. Dit kan gaan over
vrijstellingen, dyslectie of andere gegevens.
Hier geeft u aan of deze informatie vervangen of toegevoegd moet worden.
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Verwerp pakketwijzigingen
Wanneer er veranderingen zijn opgetreden in de samenstelling van de pakketkeuzes van leerlingen, zijn deze
nog niet definitief doorgevoerd in het programma. Deze zullen eerst geaccepteerd moeten worden.
Wanneer de optie verwerp pakketwijzigingen wordt gebruikt, zullen de gevonden pakketwijzigingen bij de
geselecteerde leerlingen niet doorgevoerd worden in het systeem. Verwerp pakketwijzigingen is van
toepassing op de geselecteerde leerlingen. Deze optie hoeft dus niet voor alle leerlingen te gelden, maar kan
ook op een selectie van toepassing zijn
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Plaatsen van de demoversie van
profleerling op de schoolwebsite
Het is mogelijk om op de website van school een demoversie te plaatsen van het keuzepakket-programma.
Een leerling kan (met ouders) een afdeling openen en daar profleerling doorlopen. Er wordt geen bestand
opgeslagen en dit is alleen om de leerling een indruk te geven van de mogelijkheden. Wel kunnen bv
studielast-uren uitgerekend worden.
Daarvoor moet u de volgende stappen ondernemen:
U heeft de xpf-bestanden nodig van de afdelingen die u in beeld wilt brengen.
Daarnaast moet u eenmalig vanuit n van de afdelingen delegeren met minimaal n willekeurige leerling.
Als u gedelegeerd heeft, haalt u het eki-bestand weg dat geplaatst is in de map waar ook profleerling staat.
Alle andere bestanden laat u staan, dus ook alle dll-bestanden e.d.. Staan er meerdere eki-bestanden (omdat
er meerdere leerlingen waren gedelegeerd) dan moet u dus al deze eki-bestanden weghalen.
In dezelfde map plaatst u de xpf-bestanden van de afdelingen waar de leerling (met zijn ouders) in moet
kunnen kijken.
Deze map wordt gezipt on line gezet en de nodige informatie naar huis wordt verzorgd. Daarin moet komen te
staan dat de zip uitgepakt moet worden en daarna het programma profleerling geopend moet worden.
Als vanuit thuis het bestand profleerling wordt geopend, krijgt de leerling de keuze voor een afdeling. Hij komt
in profleerling uit en kan de keuzes maken die hij wil. Het is mogelijk om een finishbrief in de xpf te hangen
zodat thuis de keuze geprint kan worden.
Wil een leerling ook in een andere afdeling kijken, dan kan hij na het openen van profleerling kiezen voor een
andere afdeling. Hij hoeft dus geen andere link te downloaden, alle afdelingen staan in n map bij elkaar.
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Menu Speciaal

Binnen deze menuoptie staan een aantal
zeer verschillende dingen.
Schrijf alle leerlingen wel in UKP-bestand en de Schrijf GESELECTEERDE lln weg in UKP-bestand zijn
mogelijkheden die voor zich wijzen. U gebruik dit bv als u een bestand wilt maken op basis waarvan u
leerlingen hun leuze wilt laten simuleren. Maar ook als u gegevens van de ene naar de andere UDM wilt
verplaatsen.
Met Saneer pakketten kiest u ervoor om alleen nog pakketten die legaal zijn toe te staan. Van alle andere
pakketten worden keuzes in etappes die niet akkoord zijn verwijderd. Het kan dus zijn dat etappe 1 t/m 3 blijft
staan en 4 t/m 6 wordt verwijderd.
Test leerlingenlijst op syntax van UKP, SIM en FIX controleert op deze zaken. U krijgt een analyserapport.
Verwijder pakketkeuze haalt bij geselecteerde leerlingen hun keuze weg. U krijgt wel nog een melding waarin u
aangeeft of dit misschien niet de bedoeling was. Heeft u niemand geselecteerd dan gebeurt er niets.
Toon etappe-afkorting en Toon keuze-afkorting bepalen wat de inhoud is van de groene vakjes.
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Leerlinginformatie

De keuzes van leerlingen zijn niet de enige bron van informatie die van invloed zijn op de vertaling naar
leerling-administratie, lesparticipatie etc.
Wanneer een leerling vrijstellingen heeft, zullen deze doorgevoerd moeten worden in de lesparticipatie. Het
keuzepakket zal echter onveranderd blijven. Een leerling heeft eenvoudigweg een vak al gevolgd en afgerond.
In het keuzeproces voor de leerling zal het vak dan ook gewoon beschikbaar komen. Het is ook wenselijk dat
deze leerling het normale keuzetraject volgt. Het mag uiteraard niet zo zijn dat leerlingen zelf hun vrijstellingen
mogen kiezen.
Naast vrijstellingen zijn er andere vormen van informatie die invloed kunnen hebben op de uiteindelijke
lesparticipatie. Denk hierbij aan dyslexie en taalachterstand. Maar ook aan het volgen van extra vakken, boven
op de mogelijkheden in het vrije deel, voor de veelzijdige leerlingen. Informatie die niet in het keuzeproces
door de leerling zelf ingevoerd mag worden.
Leerling-informatie kan in pakketkeuze op een zeer eenvoudige manier worden toegevoegd. Onder het menu
Leerling-informatie staan enkele handige opties:
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Basisinformatie
Geef standaard vrijstellingen aan
In ProfiLeer zijn enkele standaard vrijstellingen ingebracht. Via deze optie komt een overzichtscherm
tevoorschijn waarin per leerling aangegeven kan worden voor welke vrijstelling deze in aanmerking komt.

Geef aan wie dyslectisch is
Via deze optie komt een overzichtscherm tevoorschijn waarin per leerling aangegeven kan worden of de
leerling dyslectisch

Geef aan wie doublant is
Via deze optie komt een overzichtscherm tevoorschijn waarin per leerling aangegeven kan worden of de
leerling doublant is.
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Eigen vrijstellingscodes
Met behulp van deze optie kunnen eigen leerling informatiecodes aangegeven worden bij de leerlingen.
Deze codes kunnen met behulp van de Zermelo Ordner toegevoegd worden
U maakt hiervoor een txt-bestand met de codes in kolom 1 en een eventuele uitleg in kolom 2. Dit bestand
leest u in via de Zermelo Ordner als leerlinginformatie.
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Importeer vrijstellingen
U kunt vrijstellingen ( en extra leerlinginformatie) ook importeren. Het bestand 7131 uit @vo is hier speciaal
voor gemaakt. U kunt ook een txt maken met deze opmaak.
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Gebruik aanwezige info
Met de optie gebruik alleen de aanwezige informatie (zonder toelichting) filtert u de kolommen waar bij geen
enkele leerling nog iets ingevuld is. Hiermee voorkomt u dat u per afdeling een aparte lijst moet maken in de
Zermelo ordner. De lijst die u inleest kan gelijk blijven en toch kunt u hier het aantal kolommen beperken.
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Brieven maken
Algemeen
Er zijn twee soorten brieven of eigenlijk beter gezegd er is een Eindrapport (bestandstype ER) ook wel
finishbrief genoemd en er zijn Ouderbrieven (bestandstype BR).
De brieven staan in de Zermelo-Ordner die u vindt onder het menu Expert in het overzicht van de pakketten.
Een persoonlijke brief maken voor ouders van leerlingen gaat dan zeer eenvoudig. In de UKP lijst editor worden
de leerlingen geselecteerd waar een brief voor gemaakt moet worden. Vervolgens gaat u naar: brieven - maak
bij geselecteerden ouderbrief - (eigen briefnaam)
Bij het gebruik van deze optie zal bij de geselecteerde leerlingen de informatie uit de pakketkeuze
samengevoegd worden met de tekst tot een ouderbrief. Pakketkeuze vraagt waar en onder welke naam de
samengestelde brief opgeslagen kan worden.
Vervolgens is er een document gemaakt waarin alle, geselecteerde leerlingen staan opgeslagen. U dient dit
buiten Zermelo af te drukken.
Het eindrapport oftewel finishbrief moet gemaakt zijn als .TXT bestand. Als deze aangemaakt is voor het
delegeren, kan ook in de gedelegeerde versie een eindrapport worden afgedrukt. Het aanmaken als
gedelegeerde gebruiker is niet verstandig omdat deze gegevens niet worden gesynchroniseerd. Deze
mogelijkheid zal ook verdwijnen uit de software van de gedelegeerde gebruiker.
Ouderbrieven uit Zermelo maken gebruik van het RTF (Rich Text File) standaard en kunnen in vrijwel ieder
tekstverwerkingsprogramma worden geopend.
De standaard ouderbrief moet echter al wel gemaakt zijn en in de Zermelo Ordner geplaatst zijn, anders zal
Zermelo bij deze optie melden dat er geen ouderbrief aanwezig is.

Nieuwe brief maken

Voor het maken van een nieuwe brief opent u een
tekstverwerkingsprogramma. U maakt een bestand aan dat u opslaat als TXT-bestand voor een Eindrapport en
als RTF-bestand voor een Ouderbrief. Bij een RTF-bestand kunt u ook de opmaak goed benvloeden. Een doc of
docx kan niet worden ingelezen en een RTF komt het dichtst in de buurt.
De ouderbrief heeft een RTF-formaat en kan dus meer opmaak aan. U kunt meerdere ouderbrieven aanmaken
en in de Zermelo ordner plaatsen. Voor een geselecteerd groepje leerlingen kunt u zo de juiste brief kiezen en
vervolgens het bestand wegschrijven.
De finishbrief is de brief die binnen het geleid kiezen gebruikt wordt. Er kan steeds maar n brief als Eindrapport
aangemerkt worden. Dit is bij het delegeren van belang. Soms is de finishbrief-keuze namelijk afhankelijk van
de groepering binnen het delegeren. De decaan kan bv met andere finishbrieven werken, dan wanneer een
leerling individueel in het computerlokaal een keuze gaat invullen. Een finishbrief kan direct geprint worden
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vanuit het programma Zermelo maar ook vanuit profleerling (vakkenpakketkeuze).
U opent de mailmergelijst vanuit het pakketkeuzeprogramma.
U krijgt nu de codes in beeld.
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Er zijn verschillende
soorten codes.
Zie hiervoor het kopje: mailmergecodes.
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U typt de tekst die u in de brief wilt.
Op de plaats waar u gegevens in wilt voeren, gaat u naar het mailmergevenster. Met de code Ctrl-C en Ctrl-V
verzet u een code naar uw brief. U kunt een code diverse keren gebruiken als dat nodig is, bv bij de naam van
de leerling.
Let erop dat als u twee codes achter elkaar wilt gebruiken, u in de tekst een spatie moet typen om te
voorkomen dat de informatie aan elkaar wordt geschreven.
U slaat de brief op onder een duidelijk herkenbare naam als RTF-formaat of TXT-formaat.
Vervolgens gaat u in de Zermelo Ordner naar Bestandsbeheer en kiest u voor toevoegen. U selecteert de brief
die u wilt binnenhalen. Vervolgens selecteert u de brief in de ordner en geeft u via bestandstype aan of het om
een Ouderbrief of een Eindrapport gaat.
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Zermelo Ordner
De Zermelo Ordner is een bestandsbeheerder, een verzamelmap voor allerlei soorten documenten.
Documenten die aan de Ordner toegevoegd kunnen worden zijn bijvoorbeeld de ouderbrieven.
Elke UKP heeft zijn eigen Ordner, waarin de documenten kunnen worden beheerd. De Ordner importeert de
documenten en verwijst dus niet naar documenten die op een externe locatie, zoals een harde schijf, zijn
opgeslagen.
Doordat de Ordner deze documenten importeert, is het mogelijk om deze met het delegeerproces mee te
sturen.
In de UKP lijst editor is de Zermelo Ordner onder de volgende optie te vinden: expert - zermelo ordner.
Nu wordt de Zermelo Ordner geopend. Hier staat een overzicht van alle aanwezige documenten:
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Bestands beheer

Hiermee kunnen bestanden worden toegevoegd en verwijderd uit de ordner vandaan. Ook kan een bestand
vervangen door een nieuw bestand.
Ordnerbeheer.
De gehele ordner, dus inclusief alle aanwezige documenten, kan als een geheel worden opgeslagen. Deze
ordner kan dan in een ander UKP ingelezen worden.

Bestandsnaam.
Hier kan de naam van het bestand opgegeven worden. Standaard wordt hier de naam van het gemporteerde
bestand neergezet.

Gewijzigd.
Een bestand kan vervangen worden. Het voordeel is dat naam, type en omschrijving bewaard blijven. Bij de
datum laatste wijziging zal de datum van de meest recente versie worden weergegeven.
Toegevoegd. Dit is de datum dat het bestand werd toegevoegd aan de Ordner. Bij een vervanging van het
document, zal deze datum hetzelfde blijven.
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Bestandstype
Bestandstype.
Achter elk document staat aangegeven welk type het is. Er kunnen meerdere types per document aangegeven
worden. De afkortingen staan voor:
LI Leerling-informatie
BR Ouderbrief
ER Eindrapport
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Mailmerge codes
Er zijn verschillende soorten codes.
Het begint met codes die met de tijd te maken hebben.
Daarna komen de keuzes die de leerling gemaakt heeft, evt uitgesplitst in de verschillende etappes.
Hieronder staan de gegevens die uit de scoretabellen komen. Deze kunt u bv gebruiken als u de berekende
studielast in de brief wilt vermelden.
Onderaan staan de persoonsgegevens van de leerling.
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Pakket bewerken
Wanneer de keuzes ingevoerd gaan worden in het systeem, kan dit op twee verschillende manieren: geleid en
ongeleid kiezen.
●

Bij geleid kiezen kiest de gebruiker in etappes. Hierbij wordt rekening gehouden met de ingevoerde
randvoorwaarden en de vooraf gemaakte keuzes. Met geleid kiezen kan een gebruiker alleen maar legale
pakketten kiezen.

●

Bij ongeleid kiezen kan de gebruiker elke willekeurige keuze maken, zonder dat daarbij rekening gehouden
wordt met de ingevoerde randvoorwaarden. Beide vormen van invoer hebben een ander uiterlijk.

Mogelijk bent u bezig met het invoeren van het keuzepakket omdat deze taak aan u is gedelegeerd.
Voor meer informatie over het gebruik van het delegeercentrum door de gebruiker zelf, verwijzen we u naar de
paragraaf Uitvoeren gedelegeerde taak.
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Geleid kiezen

Om bij leerlingen in het geleid kiezen uit te komen moet u eerst n of meerdere leerlingen selecteren. U doet dit
door eenvoudig over de regels van de leerlingen heen te lopen en de linkermuisknop ingedrukt te houden.
Bovenin staat een menuoptie met andere mogelijkheden om te selecteren.
Het geleid kiezen gaat in etappes.
Het geleid kiezen scherm ziet er als volgt uit:
●

Huidige etappe. In dit overzicht staan alle, aanwezige etappes. Daarbij staat de ingevulde etappe met een
groene kleur aangegeven, de huidige etappe met een gele kleur en de nog niet ingevulde etappe met een
rode kleur.

●

Volledige etappe uitleg: Hier kan voor de gebruiker een uitgebreide uitleg weergegeven worden over de
keuzemogelijkheden binnen deze etappe.

●

Mogelijke keuzes. Hier staan de keuzes die in deze etappe van toepassing zijn.

●

Informatie. Er kan aan een keuze extra informatie toegevoegd worden.

●

Bewaar tot en met deze etappe. Er kan bewaard worden tot een bepaalde etappe. Zo kunnen halverwege het
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invoerproces de keuzes worden opgeslagen en het geleid kiezen worden afgesloten.
●

Vorige etappe. Via deze optie gaat de gebruiker terug naar de voorgaande etappe. De keuzes die in de
huidige etappe zijn gemaakt, komen dan te vervallen.

●

Volgende etappe. Wanneer de gemaakte keuzes voldoen aan de randvoorwaarden, kan er doorgegaan
worden naar de volgende etappe.

●

Finish. Als alle etappes correct zijn doorlopen, dan kan op Finish worden gedrukt. Het keuzeproces wordt dan
beindigd en de keuzes worden opgeslagen.

●

Historie. Dit geeft een overzicht van de gemaakte keuzes.
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Ongeleid kiezen

Bij het ongeleid kiezen wordt er geen rekening gehouden met de randvoorwaarden. De gebruiker kan
eenvoudigweg keuzes aan leerlingen toevoegen.Wel ziet u aan de groene kleur bovenin of de keuze accoord is
volgens het formulier.
Het scherm voor ongeleid kiezen ziet er als volgt uit:
●

Aanwezige leerlingen. Hier staat een lijst met aanwezige leerlingen. Bij het invoeren van pakketten voor
meerdere leerlingen, staan deze hier onder elkaar weergegeven. Keuzes. Verticaal staan de aanwezige
keuzes weergegeven. Deze keuzes kunnen eenvoudig worden gekozen door in een etappe de keuze aan te
klikken.

●

Etappes. Hier staan de aanwezige etappes aangegeven. De groene kleur vertelt dat de etappe volgens de
randvoorwaarden correct is ingevuld. Rood geeft aan dat de samenstelling niet conform de randvoorwaarden
is ingevoerd. Hoewel er met rood en groen wordt aangegeven of een etappe wel of niet correct is ingevuld,
zal er tijdens het ongeleid kiezen niet ingegrepen worden. De ingevoerde keuzes blijven gewoon staan.
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Lesparticipatie

Een leerling heeft niet genoeg aan gekozen vakken. Bij deze module is namelijk een gekozen vak nog geen
deelname aan een les. Dit moet u namelijk nog regelen.
Waarom zo omslachtig?
Daardoor kunt u dingen doen die u bij het lespakket niet kunt regelen. Daar geeft u namelijk aan of een
leerling een les volgt, niet of hij een vak heeft.
Hier een aantal voorbeelden waarbij u voordeel heeft aan deze werkwijze.
Een leerling die vrijstelling heeft voor het vak heeft het vak wel maar hoeft er geen lessen in te volgen.
Een leerling heeft gekozen voor een extra vak. U wilt echter eerst het rooster maken zonder deze extra
lestoekenning. Later gaat u kijken of deze leerling er alsnog in past, desnoods met een andere lesgroepindeling.
De dyslecten krijgen allemaal n uur extra NE, maar ook DU mits ze dit vak gekozen hebben. De codes voor de
dyslecten staan in de leerlinginformatie.
In deze voorbeelden komt de lesparticipatievertaler van pas.
Wat zien we in dit scherm?
●

Links de summiere leerlinginformatie. De informatie uit de extra leerlinginformatie komt mee door. In de
kolommen met de groene vakjes staan de vakken waarvoor op dit moment lesparticipatie gemaakt is. Dit
betekent dus dat als u een pakket heeft gewijzigd, u hier ook nog de lesparticipatie moet regelen door te
accepteren dat dit akkoord is. Dit is een extra controle zodat niet zomaar informatie verloren kan gaan.

●

Rechts ziet u de informatie per leerling opnieuw maar met daarin aangegeven in welke etappe de keuze is
gemaakt.

●

Bovenin ziet u hier de lessentabel terug, maar ook leerlingaantal nu en bij acceptatie. Rechts bovenin ziet u
het aantal keuzes per etappe.
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Bewerk lessentabel

In dit onderdeel heeft u de mogelijkheid om bij een afdeling de lessentabel te bewerken. U kunt het aantal uren
wijzigen, vakken toevoegen of van naam veranderen.
Bedenk wel dat als u hier bv. de lessentabel vermindert, de les niet automatisch verdwijnt. U krijgt in de
controle de melding dat er iets aangepast moet worden en moet dit zelf doen in het lessendomein.
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Vertaalboek

In het vertaalboek wordt de opzetting van vakken naar lessen geregeld.
Standaard opent dit scherm met n groot overzicht. U kunt hierin de vakjes op de juiste plek vullen.
Voor de uitleg, maar vaak ook bij het werken is het handig om dit scherm in de focus-stand te gebruiken. U
krijgt dan een verschuiving inde dimensies, waardoor de vakken aan de linkerkant komen. U werkt dus per vak.
Wat zien we nu?
Links de lijst met vakken zoals die in de lessentabel staan voor deze afdeling.
In het hoofdscherm staan alle keuzes die mogelijk zijn onder elkaar, incl de codes die uit de extra
leerlinginformatie komen. Let er hier op dat alleen die codes doorkomen die bij minimaal 1 leerling voorkomt.
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In de grijze kolommen staat de informatie van de keuzes, de witte kolommen kunt u invullen.
Bovenin staat in de gele vakken de extra informatie.
Soms staat er n witte kolom, soms staan er meer. Dit heeft te maken met het aantal vertaalregels dat u bij dit
vak wilt hebben. Opgeteld geven ze de deelname aan de les weer. Afzonderlijk leveren ze informatie op die bv
voor magister goed in te lezen is en waarbij de keuze als extra informatie doorkomt.
U kunt de witte kolommen vullen met groene of rode blokjes. Groen maakt u met links, rood met rechts.
Groen betekent dat een leerling met deze keuze deelneemt aan de les.
Rood betekent dat hij niet deelneemt aan de les.
U kunt MAXIMAAL N GROEN vakje per kolom vullen. U kunt wel meerdere rode vakjes in een kolom gebruiken.
U kunt een vertaalboek maken en dit opslaan. U past daarna het vertaalboek aan en slaat dit onder een nieuwe
naam op. En natuurlijk kunt u wisselen tussen de verschillende vertaalboeken.
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Voorbeelden invullen vertaalboek

Hiernaast ziet u wat er gebeurd bij het vak Duits.
Duits kan gekozen worden op vier manieren:
du_et1 (als sprokkelvak), du_ev (vrije ruimte), du_pv (profieldeel) en du_vv (verplicht deel). Samengevat is het
du_ (ergens duits).
In de kolom GEM ziet u welke keuze vertaald wordt met het magisterlabel Gemeenschappelijk. Dit is dus de
keuze du_vv en wordt met groen aangegeven.
In de kolom PV ziet u werlke keuze vertaald wordt met het magisterlabel Profielvak. Dit is dus de keuze du_pv
ne wordt ook met groen aangegeven.
Om onderscheid te maken tussen een keuze met het sprokkelvak moet u de verschillen tussen de twee
plaatjes goed begrijpen.
Links ziet u de toekenning als het extra sprokkelvak niet meegenomen wordt. U zegt dan: neem alle keuze
duits (du_) behalve als het gekozen is als sprokkelvak, profieldeel of verplicht deel. Blijft dus over het vrije deel.
Rechts ziet u alle keuze duits behalve profieldeel of verplciht deel. Blijft dus over vrije deel en sprokkeldeel. Het
aantal leerlingen is dan ook twee hoger.
In plaats van de groene n rode blokjes links had u n groen blokje kunnen plaatsen bij du_ev.
In plaats van de groene n rode blokjes rechts had u twee kolommen moeten maken met als vertaalregel VRIJ
met in ieder n groen blokje bij du_et1 en du_ev.
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Magisterlabels

Bij het invoeren van de kolommen is het handig om onderscheid te maken bij de indeling als voorbereiding op
uw leerlingenadministratie.
Magister maakt op dit moment in de software gebruik van drie soorten standaard labels op Havo en Vwo. Dit
zijn de labels GEM, PV en VRIJ. Deze labels kunt u eenvoudig zelf toevoegen en aangeven welke keuze bij welk
label hoort.
Vraagt u om een voorzet, dan zal zermelo iets anders doen. Hij kijkt welke etappes er zijn en welke vakken in
welke etappe gekozen kunnen worden. Voor al deze keuzes maakt hij een label aan. U kunt hierna direct door
naar het vertaalboek om de inrichting te verzorgen. Zijn er labels die niet gebruikt worden, dan worden deze
automatisch weggehaald de volgende keer dat u de pakketkeuze voor deze afdeling opstart. Een lege label
wordt dus verwijderd.
Bij het afsluiten van dit scherm kunt u kiezen voor twee manieren. Sluit u af met OK, toon Magisterlabels dan
krijgt u in de groene vakjes direct te zien wat het bijbehorende magisterlabel is. U kunt nu hier ook op sorteren.
De volgende keer dat u deze afdeling opent, zijn de magisterlabels niet automatisch in beeld.
Gebruikt u de koppeling om de gegevens naar magister weg te schrijven, dan worden automatisch de labels
toegevoegd. U hoeft daarvoor de labels op deze plek niet te tonen.
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Sprokkelleerlingen
Hoe om te gaan met sprokkelleerlingen.
Een werkwijze hiervoor kan de volgende zijn:
●

Maak in je structuur van groepen en lessen, bij ieder vak waar leerlingen kunnen sprokkelen, een extra groep
aan.

●

Verander de naam van deze groep door het cijfer te vervangen door de aanduiding SPR, bv dutl4 wijzigen in
dutlSPR. Zo maak je duidelijk dat dit de sprokkelleerlingen zijn.

●

Geef ze een groepsgebonden lessentabel met 0 uur per week.

●

Ga naar keuzepakket van de afdeling. Sla dit vertaalboek op in het scherm lesparticipatie onder de naam
Afdeling zonder sprokkelaars.

●

Ga naar het vertaalboek en pas deze zo aan dat de sprokkelaars de vakken krijgen.

●

Voer het vertaalboek door.

●

Ga naar lesgroepindelingen. Kijk of er leerlingen ingeroosterd kunnen worden in reguliere lesgroepen.

●

Zet de overige leerlingen voor hun sprokkelvak in de sprokkelgroep. Zorg er voor dat deze leerlingen hier in
gefixeerd worden n zorg er voor dat er geen andere leerlingen in deze groepen mogen, door de indeling in
deze groep te blokkeren.

●

Pas in structuur van groepen en lessen de maximale groepsgroottes aan, zodat je geen foutmeldingen meer
krijgt.

Deze werkwijze heeft als voordeel dat bij toetsweken de sprokkelaars automatisch meegenomen worden.
Kunnen ze ingeroosterd worden, dan gaat dit automatisch goed.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

192/1812

Document:

Zermelo Online Help

Zermelo Export Wizard
Algemeen
De Export Wizard is bedoeld voor het vertalen en exporteren van de vakkenpakketkeuzes van de leerlingen.
Voor de export van vakkenpakketten naar SOM moet de Export Wizard altijd gebruikt worden, voor Magister
alleen wanneer er een extra vertaling vastgelegd moet worden. Er is een tutorial gemaakt voor de koppeling
naar de administratie.
In dit onderdeel komt een aantal afkortingen voor. We beginnen met een toelichting op deze begrippen:

UKP: Universeel Keuze Pakket. Dit is een opsomming van alle door de leerling gekozen vakken, bijvoorbeeld:
{NE,EN,CKV,LO,MA,DU,GS,AK,MO}.
AGP: Afgeleid Gelabeld Pakket. Elk vak krijgt per leerling een label toegevoegd. Zo kan het vak Nederlands het
label Gemeenschappelijk krijgen (ne:gem), aardrijkskunde het label vrije keuze (ak:vrij) of Profielkeuze (ak:pv).
Voor de leerlingenadministratie zijn deze labels van groot belang. Een AGP kan er als volgt uitzien:
{ne:gem,en:gem,lo:gem,ckv:gem,ma:gem,fa:pv,econ:pv,du:vrij,mo:vrij.
ZVB: Zermelo Vertaal Boek. In het vertaalboek regelt u een eventuele vertaling als de vakken in Zermelo en
de leerlingenadministratie niet identiek geschreven zijn.
ZGT: Zermelo Goals and Targets. Hier legt u vast welk vak bij welk label voor kan komen. Bijvoorbeeld:
Nederlands kan alleen in het gemeenschappelijk deel voor komen, Frans niet in het gemeenschappelijk deel,
maar kan zowel in Profieldeel als in Vrije deel gekozen worden. Informatica kan alleen in het Vrije deel gekozen
worden.
ZEW: ZEW-Bestand. Een bestand waarin u alles vast kunt leggen (ZVB en ZGT).
Wanneer u het vakkenpakket van de leerlingen naar bijvoorbeeld Magister wilt exporteren, zal er een
xml-bestand worden gemaakt. In dit xml-bestand worden de volgende gegevens vastgelegd:
Leerlingnummer:
Stamklas:
Vak:
Status: (Magisterlabel: GEM/PV/VRIJ)
Roostervak: JA/NEE
Mogelijk hebben de vakken in de leerlingenadministratie een andere notatie. Dit heeft uiteraard niet de
voorkeur, maar mocht het toch het geval zijn, dan kunt u in de Export Wizard een vertaling uitvoeren.

Stap 1: ZGT aanmaken
Om een correcte vertaling naar de leerlingadministratie te maken is het van belang dat Zermelo weet hoe de
inrichting daarvan is.
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Voor Magister betekent dit dat er een txt (tabgescheiden) bestand met de vakken wordt ingelezen. In het menu
bij "Koppelingen Magister"" kiest u vervolgens voor "Lees lijst met Magister vakcodes en genereer basis ZGT".
Voor SOM dient u het Structuurbestand (Inrichtingsbestand) in te lezen. In het menu "Koppelingen" kiest u voor
"SOM > Maak ZGT bij Structuurbestand".
Er is nu een standaard ZGT aangemaakt die nog aangepast moet worden.

Stap 2: ZGT bewerken
De inhoud van de AGP (Afgeleid Gelabeld Pakket) bepaalt u middels het ZGT (Zermelo Goals and Targets).
Zodra Stap 1 is uitgevoerd is er een ZGT als voorzet aangemaakt. (zie afbeelding 2) Wanneer u met Magister
werkt, is het van belang dat u de juiste Magisterlabels gebruikt.

Via de knop onderaan "Bewerk ZGT" kunt u de juiste labels per vak bepalen.
Het is de bedoeling dat u per vak aangeeft in welk deel / label deze voor kan komen. Dit is overigens niet
verplicht, het maakt het bewerken van het vertaalboek wel een stuk overzichtelijker.

Het ZGT zou er na bewerking als volgt uit kunnen zien:
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Stap 3: ZVB bewerken
Belangrijk!
Dit vertaalboek is een ander vertaalboek dan bij de Lesparticipatie!

Na het ZGT, moeten we via het vertaalboek een lijst met regels aanmaken die uiteindelijk voor elke leerling
een vakkenpakket genereert dat ingelezen kan worden in de Leerlingenadministratie. U klikt op de knop
"Bewerk ZVB" en vervolgens eventueel op de knop "Focus aan/uit".

In
het voorbeeld (afbeelding 3) ziet u hoe de vertaling van het vak Aardrijkskunde wordt gemaakt. Aan de
linkerzijde staan alle vakken zoals ze in de Leerlingadminstratie zijn vastgelegd. Het vak "ak" is geselecteerd.
Aan de rechterzijde ziet u de vakken en etappes zoals ze in Zermelo zijn vastgelegd. Per label ziet u een kolom.
In ons voorbeeld ziet u 3 kolommen: GEM, PV, VRIJ.
Het vak aardrijkskunde is door 48 leerlingen in Zermelo gekozen in etappe PKV, door 6 leerlingen in de etappe
VD, door 1 leerling in etappe SV en door 2 leerlingen in etappe EVD. Voor de leerlingadministratie zijn de
Zermelo etappes niet interessant, daar gaat het om de labels, bijvoorbeeld GEM, PV en VRIJ. In ons voorbeeld is
als volgt vertaald:
AK_PVK > ak_PV
AK_VD > ak_VRIJ
AK_SV > ak_VRIJ
AK_EVD > ak_VRIJ
Aangezien er 3 x gebruik wordt gemaakt van het label vrij, hebben we 2 extra vertaalregels voor het vak ak
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toegevoegd.
Bovenstaand moet voor elk vak gedaan worden.

Stap 4: Exportbestand aanmaken
Tenslotte kan er een bestand voor Magister of SOM aangemaakt worden. In het menu "Koppelingen" kiest u
voor Magister > "Genereer xml bestand met pakketkeuzes voor Magister"
of
voor SOM > "Schrijf SOM pakketbestand".

Stap 5: ZGT en ZVB in ZEW vastleggen
In kunt het ZGT en en het ZVB opslaan. Dat kan in een zogenaamd ZEW bestand. In het menu "ZEW"" kiest u
voor "Schrijf alle ZVB's en ZGT's weg in een ZEW bestand. Wanneer u op een later tijdstip verder wilt gaan met
de Export Wizard, laad u eerst dit ZEW bestand. Dat doet u door in de Export Wizard in het menu ZEW, te
kiezen voor "Lees ZEW".
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Lespakket

De tweede manier om pakketten bij leerlingen in te voeren, is de lespakket-optie.
Dit scherm wordt voor het invoeren vooral gebruikt bij afdelingen waar (bijna) alles klassikaal gegeven wordt,
en vaak zelfs voor de hele afdeling de keuze gelijk loopt. U kunt nu bij leerlingen met klikken n de juiste kolom
vakken toevoegen en weghalen. Maar dit scherm biedt nog veel meer mogelijkheden die interessant zijn voor
zowel afdelingen met, - alsook zonder keuzeformulier:
Indien er aan de desbetreffende afdeling geen keuzeformulier is gekoppeld worden de vakken die u toevoegt
eerst lichtgroen, vakken die u weghaalt kleuren eerst lichtrood. Met de knop Toepassen worden de pakketten
bijgewerkt en staat het uiteindelijke pakket in donkergroen aangegeven. Met de knop Toepassen en sluiten
verlaat u ook dit menu.
Indien er aan de afdeling wel een keuzeformulier is gekoppeld en er verandert wat bij de vakken, dan krijgt u
ook informatie of dit wel klopt met zijn/haar ingevoerde keuzebestand. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een
vak volgens zij/haar profiel niet zou mogen. Ook ziet u of lespakketvakken juist wel er in zouden moeten zitten,
e.d.. Onder de knop Legenda krijgt u een overzicht wat er allemaal aan mogelijke foutmeldingen zouden
kunnen zijn.
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Ook kan er (indien er aan de afdeling wel een keuzeformulier is gekoppeld) in het lespakkettenscherm een
vertaalboek aangesproken worden. Wanneer een leerling voor Ak heeft gekozen en bovendien ook voor
tweetalig onderwijs dan zou hij/zij via het vertaalboek het vak Geo krijgen i.p.v. Ak. Voor vakken die in het
keuzeformulier en in de lessentabel precies hetzelfde genoemd worden, en waar verder niets voor geregeld is
in het vertaalboek, geldt dat de keuze automatisch leidt tot lesparticipatie van datzelfde vak. Alleen wanneer
er een uitzondering moet worden gemaakt (bijvoorbeeld alle leerlingen krijgen Ak als ze het hebben gekozen
behalve de leerlingen die het in de etappe als extra vak hebben gekozen), dan moet er nog wel apart het
vertaalboek worden ingericht. Zie verdere details daarover bij vertaalboek.
Sneller invoeren kan door klikken en slepen en/of met shift-klik op de vaknaam boven de kolom om het vak bij
iedere leerling toe te voegen of weg te halen.
U kunt sorteren op de verschillende kolommen door op de kolomkop te klikken, gebruikt u bijv. in de klasnaam
letters en cijfers dan kunt u beter sorteren door controle+klikken op de kolomkop. u kunt dus ook klikken op
een vakafkorting om alle leerlingen bij elkaar te krijgen die dit vak hebben.

Belangrijk!
Leerlingen die u zelf met prognose naar een andere afdeling zet, krijgen de keuzevakken niet automatisch
mee. Ook voor die nieuwe afdeling zal voor deze leerling zijn keuze kenbaar moeten worden gemaakt. Het
is altijd verstandig het lespakket even na te kijken als u leerlingen heeft verplaatst naar een andere klas
en/of afdeling.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

198/1812

Document:

Zermelo Online Help

Import en Export

Transport biedt de mogelijkheid gegevens uit een ander udm(z) in te lezen, maar ook om een PL4 (txt) bestand
weg te schrijven of juist in te lezen. Dit kan handig zijn als uw school net begonnen is met de keuze-invoer via
de huidige Profileer en u niet teveel tijd wilt besteden aan het invoeren van vakkenkeuzes van leerlingen die
blijven zitten voor 1%.
Wanneer u een extern bestand heeft dat u voor de import wilt gebruiken, moet het als volgt zijn opgebouwd:
tabgescheiden txt, de kolomkoppen moeten de vakken bevatten zoals ze in Zermelo reeds aanwezig zijn. Let
op: als dit niet zo is, worden de vakken als nieuwe vakken toegevoegd! Verder moet er een kolomkop zijn met
de tekst: nummer. In deze kolom staat het leerlingnummer. Bij elke leerling moeten de kolommen met de
vakken gevuld zijn met een 0 als de leerling het vak niet heeft en een 1 als de leerling het vak wel heeft.

Verder kunt u ook filteren op bijzondere eigenschappen van leerlingen. Wanneer u in het leerlingen domein
hebt aangegeven welke leerlingen voor tijdverlenging in aanmerking komen, dan kunt u met de knop
filterleerlingen deze filteren. Ook kunt u filteren op stamklas oud, geslacht of welk willekeurige eigenschap ook.
Een andere mogelijkheid is om urenberekening los te laten op de keuzes van de leerling:
Het aantal lesuren dat een leerling volgt per tijdvak kan op verschillende manieren berekend worden.
●

Op basis van het vakkenpakket. Dan wordt per pakketvak de basislessentabel genomen. (Dit is de beste
manier wanneer er nog geen lesgroepindelingen en lessen zijn.)

●

Op basis van de lesgroepindeling. Dan wordt rekening gehouden met een eventuele
"groepsgebondenlessentabel".

●

Op basis van de lessen die een leerling in het rooster krijgt of gaat krijgen. Als het lesdomein goed
georganiseerd is (zie scherm groepen en lessen) is dit aantal gelijk aan dat op basis van lesgroepindeling.

●

Op basis van contacturen, dus hetzelfde als op basis van de lessen, maar nu tellen alln lessen mee waar het
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"gewenst aantal docenten" op een getal groter dan nul staat. Zelfwerkzaamheidsuren e.d. van de leerling
tellen hier dus niet mee

Onder de knop weergave kunt u aangeven of u wel/niet de keuzes van de leerlingen wilt zien. U kunt dan
bijvoorbeeld zien dat een leerling wel voor een bepaald vak heeft gekozen, maar dat hij dit vak niet heeft
gekregen omdat dit in het vertaalboek zo is geregeld. (zie afbeelding) Wanneer u lesgroepen ook aanvinkt dan
zullen (indien leerlingen al in een lesgroep zitten) weergegeven worden in welke lesgroep hij/zij voor dat vak zit.
Ook kunt u een extra kolom toevoegen in het grid van de leerlingen en u kunt aangeven wat u daar wilt zien
(geslacht, woonplaats, oude school, etcetera). Dit schept een keur aan mogelijkheden om bepaalde leerlingen
juist wel/niet een (extra) vak toe te wijzen.
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Extra gegevens

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

201/1812

Document:

Zermelo Online Help

LWOO
LWOO staat voor leerwegondersteunend onderwijs en is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig
hebben op het VMBO. Het kan van belang zijn de indicatie bij de leerling vast te leggen zodat bij de maximale
groepsgrootte hier rekening mee wordt gehouden. Tevens speelt het een rol bij de rendementsberekeningen.
Via Leerlingen - LWOO komt u op het scherm '#L-factor bewerker' waarbij een overzicht van alle leerlingen
gegeven wordt.
Van links naar rechts ziet u de kolommen:
●

Nr = leerlingnummer oftewel ID in Leerlingendomein

●

Voornaam

●

Achternaam

●

klas = huidige stamklas

●

Progn. = percentage voor de leerling in de stamklas. Een leerling kan dus ook als kloon in de lijst voorkomen
waarbij het leerlingnummer een 'a' als uitgang heeft.

●

L-factor oud = indien er eerder een andere waarde dan 100 is ingevuld, dan staat de waarde hierin
weergegeven.

●

L-!? =

●

Sel/afd = een kolom waar middels de knop '(De-)selecteer allen' de selectie wordt weergegeven.

●

afdelingskolommen met daarin de aantallen leerlingen.

Standaard staat bij alle leerlingen de waarde 100. Nu kunt u per leerling deze waarde bijv. veranderen in 120
of 150. Daarmee telt de leerling met deze LWOO-factor voor 1,2 of 1,5 leerling mee.
Als u waardes heeft aangepast verandert in eerst instantie de kleur van de cel. Vervolgens kunt u Annuleren of
kiezen voor 'Neem over'. In het laatste geval wordt u gevraagd of de factor bij allen overgenomen moet
worden of alleen bij selectie. Kies hier voor 'Bij allen' en vervolgens kunt u kiezen voor 'Afsluiten'.
Er verschijnt een overzicht van de groepsgrootte inclusief de L-factor waarin per afdeling en stamklas
weergegeven wordt wat de groepsgroottes zal zijn in aantallen absoluut, prognostisch en prognostisch met
L-factor.
In het scherm Groepen en Lessen wat u vindt onder Schoolstructuur kunt u in het menu Opties kiezen om de
groepsgroottes al dan niet te laten berekenen met de LWOO-factor.
De ingevulde waarden van de LWOO factor worden in het leerlingendomein weergegeven in de kolom
#L-factor.
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Leerlingtaken
Algemeen
U kunt als u de management-module gebruikt ook voor leerlingen taken invoeren. Deze taken worden dan bij
het berekenen van de jaarplanning van de leerlingen meegenomen. Dat betekent dat de geplande
onderwijstijd bestaat uit lestijd en taaktijd.
De manier van invoeren van de leerlingtaken lijkt erg op die van de docententaken. Sterker nog, het is
hetzelfde scherm.

Taken aanmaken en bewerken

De
eerste stap is het aanmaken van n of meerdere taken. In het scherm van de leerlingtaken klikt u op Bewerken
> Taken.
De kolom #LlnTaken wordt automatisch aangemaakt. Alle taken die aangemaakt worden en door u als
leerlingtaak worden gekenmerkt, worden in de Managementmodule meegeteld bij de onderwijstijd. U geeft de
taak een naam (Andere afkorting) en eventueel een toelichting (Taaknaam). Tenslotte geeft u aan dat het een
leerlingtaak is, door in de cel te klikken in de kolom #LlnTaken. De cel kleurt groen.

Periode bewerken en toekennen

Nadat u de nieuwe
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taak heeft aangemaakt, moet u aangeven in welke periode de taak geffectueerd wordt. Dit doet u in het menu
onder Periode > Toekennen. Er is een aantal mogelijkheden:
●

lesjaar

Als de taak gedurende het hele lesjaar wordt uitgeoefend, dus wekelijks, kiest u hiervoor.
●

kalenderjaar

Met een kalenderjaar wordt hier NIET bedoeld van 1 januari t/m 31 december, maar 1 augustus t/m 31 juli. In
de praktijk zal deze weinig gebruikt worden. Het verschil met lesjaar is dat hier alleen de dagen dat er les
gegeven wordt, worden meegenomen. Dus een taak die na de laatste of voor de eerst lesdag plaatsvindt.
●

n of meerdere maanden

U kunt 1 maand selecteren
●

een lesperiode

U kunt zelf een lesperiode aanmaken die bij voorkeur overeenkomt met de naam van de taak en vervolgens
dagen actief maken in die lesperiode. U gaat als volgt te werk:
Klik in het menu onder Periodes > Bewerken. In de Periode-editor kunt een nieuwe periode aanmaken door in
het menu te kiezen voor Periodes > Nieuwe periode. In ons voorbeeld van de excursie is het waarschijnlijk dat
het om een paar dagen gaat.
In de kolom van de nieuwe periode selecteert u de dagen waarop de taak (in dit geval de excursie) plaatsvindt.
Tenslotte moet u de zojuist aangemaakt periode toekennen aan de taak. In het menu Periodes, kiest u voor
Toekennen.

Aantal taakuren invoeren
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Het aantal uren dat gerekend wordt voor een leerlingtaak
voert u handmatig in. U kunt dit doen op verschillende niveaus (Menu > Perspectief):
●

Afdelingen

●

Stamklassen

●

Vakken

●

Leerlingen

Belangrijk!
De getallen die hier ingevoerd worden per niveau worden uiteindelijk bij elkaar opgeteld. In het scherm bij
de individuele leerlingen kunt u de totalen zien

Zijn er nog taken in beeld van een vorig jaar, die u niet meer gebruikt? In het menu Bewerken vind u de knop:
Verwijder onbekende taaktoekenningen. Deze knop lost het op.
Zie voor meer informatie de instructievideo Leerlingtaken (nr 95) op www.zermelo.nl - downloads instructievideo's en de informatie in het hoofdmenu Management.
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Overgangsmatrix
Dit scherm is een onderdeel van het bevorderingsmenu (Leerlingen > Overgangsprognoses). In die
overgangsprognoses is het stap 1 van de in totaal 4 stappen die u doorloopt.

Los van het bevorderingsmenu kunt u hier het scherm raadplegen dan wel wijzigen.
In deze matrix zet u de percentages neer per 'vorige klas' zoals u wilt dat deze ingevuld gaan worden bij de
bevorderde leerlingen. U kunt hier ook de overgangssituatie van het huidige jaar laten berekenen als
standaard voor de bevordering in het nieuwe jaar. Wij raden u aan om in de clusterafdelingen de leerlingen in
de eerste stamklas te bundelen. In de meeste gevallen zal de roostermaker de indeling mogen maken. Bij
afdelingen waar leerlingen een keuzepakket hebben, is het raadzaam om de leerlingen voor een klein
percentage te laten zitten. De gemaakte keuze blijft dan bewaard en mocht de leerling daadwerkelijk blijven
zitten, dan hoeft het keuzeformulier niet meer doorlopen te worden.
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Lesgroepen
Het Nederlands voortgezet onderwijs bestaat uit groepsgewijs leren. Dit betekent dat leerlingen voor hun
vakken in groepen worden ingedeeld. Uitzonderlijk aan het Nederlandse voortgezet onderwijs is dat leerlingen
in de bovenbouw vaak een zeer uitgebreide pakketkeuzemogelijkheid hebben. Dit zorgt ervoor dat een
overgroot gedeelte van de vakken op de bovenbouw gedoceerd worden aan een deel van de leerlingen van die
afdeling. Dit zorgt voor het traditioneel moeilijk indelen van leerlingen en roosteren van lessen op de
bovenbouw.
Zermelo Roostermakers biedt u de meest geavanceerde technieken om dit probleem automatisch voor u op te
laten lossen. Onze roostervoorbereidende software biedt u de mogelijkheid om zo vroeg mogelijk in het
opstarten van het komende schooljaar uw verwachte groepsgroottes in beeld te krijgen, en stelt u zelfs in staat
om de roosterbaarheid van die afdelingen te controleren. Zo komt u aan het einde van het lopende schooljaar
geen onverwachte verrassingen (zoals een extra stamklas, of juist een groep minder) tegen.
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Groepen en Lessen
Deze functionaliteit vindt u ook via het menu Groepen en Lessen.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

208/1812

Document:

Zermelo Online Help

Groepenschema
Via het hoofdmenu Leerlingen en het submenu Groepen - Groepenschema komt u op een scherm waarin u
randvoorwaarden kunt invoeren voor het indelen van de leerlingen in lesgroepen.
Mogelijk heeft u in de Structuur van groepen en lessen al voorwaarden ten aanzien van de groepsgrootte
ingevoerd. Maar soms zijn er nog aanvullende randvoorwaarden zoals groepen die identiek moeten zijn, of juist
verschillend. Soms wilt u dat een groep deel uitmaakt van een grotere groep, oftewel een deelverzameling is.
Dit zie je vaak bij mentorgroepjes waarbij alle leerlingen van een mentor ook in n van de lesgroepen van die
docent moeten zitten zodat de mentor de eigen leerlingen vaker ziet.
De mogelijkheden binnen het Groepenschema worden uitgelegd in de volgende paragrafen.
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Hoofdscherm groepenschema
Het scherm Groepenschema, wat u bereikt via Leerlingen - Groepen - Groepenschema, is een dialoog.
(informatie werkwijze dialogen).
Vanuit dit hoofdscherm kunt u leerlingen indelen maar ook randvoorwaarden invoeren waaraan de indeling
moet voldoen. Hier wordt het scherm zelf besproken. Voor de werkwijze van het indelen en het invoeren van
randvoorwaarden verwijzen we u naar Indelen leerlingen en Verzamelingseisen.
Het hoofdscherm bestaat uit twee delen.
In het linkerdeel van het hoofdscherm staan verticaal de afdelingen. Indien u hier een afdeling selecteert door
erop te klikken, verschijnen in het rechterdeel de lesgroepen (stamklassen en clustergroepen) van deze
afdeling, aangezien standaard het tabblad Groepen is geselecteerd.
Als u een ander tabblad selecteert, wijzigt de informatie in het rechterdeel maar deze informatie heeft nog
steeds betrekking op de geselecteerde afdeling.
In onderstaande paragrafen worden de verschillende onderdelen van het hoofdscherm behandeld.
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Afdeling selectie
In het linkerdeel van het scherm Groepenschema selecteert u de afdeling waarvoor u de indelingen en de
verzamelingseisen wilt instellen. Van de geselecteerde afdeling verschijnt rechts de informatie die behoort bij
het geselecteerde tabblad.
Naast de afdelingen staan de volgende informatiekolommen :

●

#filt/#lln = Aantal groepen of aantal leerlingen van de afdeling. Afhankelijk van de instelling die is gemaakt
in het Afdelingsoverzicht

●

#fout = Geeft informatie over fouten met betrekking tot de indeling. Dit kunnen bijv. zijn niet goed
ingedeelde leerlingen, niet indeelbare leerlingen, te grote of te kleine groepen. De symbolen worden nader
uitgelegd onder de knop Legenda

●

lln strp . = Aantal strafpunten uit roosterrandvoorwaarden opgeteld voor alle leerlingen van de afdeling

●

ind. strp. = Aantal strafpunten uit indeelrandvoorwaarden opgeteld voor alle leerlingen van de afdeling

Onderstaande informatiekolommen verwijzen naar tabbladen en geven aan voor hoeveel vakken er handmatig
een andere waarde is ingevuld dan de waarde die de software zelf berekend heeft:
●

mn = verwijst naar tabblad Minimum

●

op = verwijst naar tabblad Optimum

●

mx = verwijst naar tabblad Maximum

●

fo = verwijst naar tabblad Factor Optimum

●

fm = verwijst naar tabblad Factor Minmax
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Tabbladen groepenschema
In het scherm Groepenschema kan in het linkerdeel een afdeling geselecteerd worden. In het rechterdeel
verschijnt informatie van de geselecteerde afdeling behorende bij het gekozen tabblad.
Hieronder staat weergegeven wat de verschillende tabbladen inhouden:
●

Groepen = geeft een overzicht van de lesgroepen van de afdeling. Stamklassen en klassikale vakken worden
met groen weergegeven, clustergroepen zijn grijs. Bij iedere groep staat het leerlingenaantal en met
driehoekjes naar boven of naar beneden wordt de afwijking ten opzichte van het optimale aantal leerlingen
weergegeven.

De volgende tabbladen geven informatie over gegevens die ook in het Afdelingsoverzicht te vinden zijn. Over
het algemeen zult u deze informatie niet zelf bewerken maar de Zermelo standaarden laten staan, maar u kunt
desgewenste zelf waardes invoeren.
●

Minimum = Het minimum aantal leerlingen voor een lesgroep is weergegeven. Dit is standaard 50% van het
optimum als er meer dan 1 groep is. Is er maar 1 groep dan is het minimum gelijk aan het aantal leerlingen
dat dit vak gekozen heeft.

●

Optimum = Het optimale aantal leerlingen voor een lesgroep berekend door het aantal leerlingen die het vak
gekozen hebben te delen door het aantal lesgroepen voor dat vak.

●

Maximum = Maximum aantal leerlingen voor iedere lesgroep wat gelijk is aan het maximum wat ingesteld is
in het Afdelingsoverzicht. Als er maar 1 groep is, dan is het maximum gelijk aan het aantal leerlingen dat dit
vak gekozen heeft.

●

Factor Opt. = De factor waarmee het strafpuntensysteem van de indeelautomaten wordt aangestuurd in
relatie tot de optimum groepsgrootte.

●

Factor Minmax =De factor waarmee het strafpuntensysteem van de indeelautomaten wordt aangestuurd in
relatie tot de minimale en maximale groepsgrootte.

De laatste twee tabbladen zijn niet te bewerken maar puur informatief.
●

RealAbsMin = Realistisch absoluut minimum. Als de groepsgrootte niet over een maximum aantal mag,
dienen de groepen een realistisch minimum aan te houden.

●

RealAbsmax = Realistisch absoluut maximum.
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Menu groepenschema
Het scherm Groepenschema kent de volgende menu-items:

●

Bestand = Met Bewaar bestand en Bewaar bestand als.. kunt u tussentijds uw roosterbestand opslaan.
(opmerking: nakijken of het zo werkt)

●

Schemavenster = Hiermee haalt u het hulpscherm voor het invoeren van de verzamelingeisen naar voren,
evt. in de standaard Zermelo layout.

●

Venster = Hier kunt u nieuwe roosterschermen erbij halen. Voor meer uitleg zie dialogen. Daarnaast kunt u
hier het Veranderingenscherm of de Selector oproepen. Het Veranderingenscherm heeft u nodig om het
voorstel van een indeling van leerlingen te accepteren. Zodra u de indeelautomaat gebruikt zal dit scherm
ook vanzelf naar voren komen.

●

Randvoorwaarden = Het is via dit menu mogelijk binnendoor naar de volgende randvoorwaarden te gaan om
deze bij te stellen: Onderwijskundig, Docenten, Leerlingen, Telgroepen, Wijzigingen, Indelingen. Bovendien
kunt u hier een Totaaloverzicht van de strafpunten oproepen.

●

Modules = Het is via dit menu mogelijk binnendoor naar de volgende modules te gaan: Structuur van
groepen en lessen, Afdelingsoverzicht, Koppelingen over afdelingen.

Onderin het scherm Groepenschema vindt u de volgende knoppen :

●

OK, rooster overnemen = Hiermee neemt u de ingestelde voorwaarden en indelingen over naar uw rooster en
verlaat u het Groepenschema

●

Annuleren = Hiermee verlaat u het Groepenschema zonder de ingestelde voorwaarden en indelingen over te
nemen naar uw rooster

●

Legenda = Geeft een overzicht van symbolen, kleuren en sneltoetsen van de dialogen. (Eigenlijk dient hier
een legenda te staan van de symbolen in dit schema dialoog zoals de driehoekjes en 0!!!)
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Iconen groepenschema
Het scherm Groepenschema heeft een aantal iconen onder het menu staan. Dit zijn knoppen in de vorm van
een icoon en door er op de klikken wordt een functionaliteit uitgevoerd.
Van links naar rechts ziet u onderstaande iconen. Bij elk icoon is kort de functie beschreven. Meer uitleg over
de functies m.b.t indelen of het maken van deelverzamelingen vindt u ook in de bijbehorende paragrafen in het
hoofdstuk Groepenschema.

●

Pijltje naar links = Herstel (sneltoets Controle+Z). Herstelt de laatst uitgevoerde bewerking

●

Pijltje naar rechts = Opnieuw (sneltoets Controle+Y). Voert de eerder teruggedraaide handeling opnieuw uit.

●

Pop 1 = Verwijderen indelingen. Verwijdert de indeling van de leerlingen in de lesgroepen bij de
geselecteerde afeling.

●

Pop 2 = Indeelautomaat snel. Start de indeelautomaat in de snelle maar minder grondige modus en deelt de
leerlingen in van de geselecteerde afdeling in de lesgroepen.

●

Pop 3 = Indeelautomaat grondig. Start de indeelautomaat in de grondige maar minder snelle modus en deelt
de leerlingen in van de geselecteerde afdeling in de lesgroepen.

●

Pop 3 = Indeelautomaat. Start de indeelautomaat in en deelt de leerlingen in van de geselecteerde afdeling
in de lesgroepen.

●

Poppen = Maximaal (pseudo)klassikaal. Start een automaat die de leerlingen van de geselecteerde afdeling
indeelt in de lesgroepen waarbij voor zoveel mogelijk vakken n of meer lesgroepen klassikaal worden
gemaakt of pseudo-klassikaal worden gemaakt. Een pseudo-klassikale groep is een groep waarbij alle
leerlingen uit dezelfde stamklas komen, maar niet alle leerlingen uit dit stamklas zitten in de
pseudoklassikale groep omdat ze bijv. het vak niet hebben. Een pseudo-klassikale groep is dus per definitie
een deelverzameling van n stamklas.

●

Poppen+sleutel = Bewerk groepen en lessen. Hiermee start u het scherm Structuur van groepen en lessen
op. U kunt hierin ook aanpassingen doen en na OK keert u terug in het Groepenschema.

●

Grijs anker = Maak ankers van selectie. Zie hiervoor de paragraaf Ankers.

●

Groen Anker = Maak stamklassen ankers. Zie hiervoor de paragraaf Ankers.

●

Roze ruit = Gekoppelde lessen overzicht. Hiermee haalt u het scherm Gekoppelde lesgroepen overzicht op. U
kunt in dit scherm niets aanpassen. Na OK keert u terug in het scherm Groepenschema.

●

Wit-groen blok = Afdelingsoverzicht. Hiermee haalt u het scherm Afdelingsoverzicht op. U kunt in dit scherm
alleen getallen wijzigen. Indien u meer wilt wijzigen dan kunt u het Afdelingsoverzicht benaderen via het
menu-item Modules - Afdelingsoverzicht.
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Indelen leerlingen
In het Groepenschema kunt u de leerlingen indelen in de lesgroepen door een indeelautomaat aan te zetten.
Wilt u de leerlingen zelf ook handmatig indelen en/of in een bepaalde lesgroep plaatsen of een lesgroep
blokkeren voor een leerling, dan kunt u dat niet in dit scherm. Daarvoor moet u naar Leerlingen - Groepen Lesgroepindelingen.
In het scherm Groepenschema kunt u via de iconen voor een geselecteerde afdeling een indeelautomaat
aanzetten in een snelle maar minder grondige modus, in een grondige maar minder snelle modus en gewoon
standaard.
Ook is er een icoon waarmee u de indeling van de lesgroepen van de geselecteerde afdeling weer weghaalt.
De indeelautomaten maken gebruik van de minimale, optimale en maximale groepsgroottes om de indeling te
maken. Daarbij wordt net als bij het roosteren gebruik gemaakt van een strafpuntensysteem. Er worden
strafpunten gegeven voor alle afwijkingen ten opzichte van het optimum en voor overschrijdingen van
minimum en maximum groepsgroottes. Onder de verschillende tabbladen vindt u de instellingen. U kunt deze
aanpassen maar dat hoeft niet. De Zermelo standaardinstellingen voldoen prima. Zie voor meer uitleg over
indeelstrafpunten de paragraaf Lesgroepindelingen.
Als er nog geen aanvullende eisen zijn gesteld aan de groepsindelingen, oftwel er zijn nog geen
verzamelingeisen, dan is er in principe altijd een legale indeling te maken voor alle leerlingen. Legaal wil
zeggen: iedere leerling zit voor alle zijn of haar vakken precies in n lesgroep EN de lesgroepen wijken
overschrijden niet het minimum of maximum. Een legale indeling is noodzakelijk als u later met de
clusterconstructor of de clusterautomaat wilt werken.
Als u wel aanvullende verzamelingeisen heeft gemaakt, dient u steeds opnieuw de leerlingen in te delen met
de automaat om te controleren of de indeling nog steeds legaal is en er geen te grote of te kleine groepen
ontstaan.
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Verzamelingeisen

In het scherm Groepenschema kunt u leerlingen van een geselecteerde afdeling indelen in de lesgroepen van
deze afdeling. Als u voldoende groepen heeft in relatie met het ingestelde maximum van de lesgroepen, is er
in principe altijd een legale indeling te maken. Zie voor meer uitleg de paragrafen Indelen Leerlingen en
Lesgroepindelingen.
Soms zijn er echter nog randvoorwaarden waaraan de indeling dient te voldoen. Een clustergroep moet bijv.
gelijk zijn aan een bepaalde stamklas of aan een andere clustergroep. Of bijv. een mentorgroep(je) moet een
deelverzameling zijn van een andere lesgroep voor een vak omdat de vakdocent ook mentor is van deze
leerlingen.
Voor het inrichten van dergelijke randvoorwaarden hebt u binnen het scherm Groepenschema het hulpscherm
disjunct, identiek en deelverzameling nodig. Ziet u dit hulpscherm niet staan, dan is het op te roepen via het
menu-item Schemavenster - verzamelingeisen, evt. in de Zermelo standaardlayout.
In onderstaande paragrafen wordt nader uitgelegd wat de randvoorwaarden inhouden en hoe u deze instelt.
Algemeen geldt wel dat u na het maken van een aanvullende randvoorwaarden uw indeling van de leerlingen
opnieuw dient te controleren en indien nodig met een indeelautomaat een nieuwe indeling te maken.
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U kunt een randvoorwaarde verwijderen door achter de regel in de kolom 'm' (markeer) te klikken. Er verschijnt
een rood kruisje in de kolom 'm'. Door nu in het hulpscherm op het meest rechtste icoon met de rode X
(verwijder gemarkeerde eisen) te klikken worden de regel met de eis verwijderd.

Disjunct
Twee lesgroepen zijn disjunct als er niet n leerling is die in allebei de lesgroepen zit. Oftewel de groepen zijn
verschillend. Wat de leeringen betreft kunnen deze groepen dus tegelijk in het rooster, maar mogelijk kan dat
door andere oorzaken toch uiteindelijk niet, bijv. doordat beide groepen dezelfde docent nodig hebben, of
eenzelfde lokaal, of ze mogen om onderwijskundige redenen niet op dezelfde dag of lesuur geroosterd worden.
Werkwijze:
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In het overzicht van de groepen van een afdeling selecteert u door met de linkermuisknop te klikken op de
betreffende lesgroepen. De namen van de lesgroepen verschijnen in paarsblauwe blokjes in het hulpscherm.
Klik in het hulpscherm op het meest linkse icoon met de witte en rode blak (maak disjunctie).
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Onder de kolom 'disjunct' komt een regel met de lesgroepen en is de randvoorwaarde ingesteld. Nadat de
indeelautomaat (opnieuw) is gebruikt zullen er geen leerlingen uit de groep du1 in stamklas R3A zitten!

Identiek
Twee lesgroepen zijn identiek als alle leerlingen zowel in de ene als in de andere lesgroep zitten en niet meer
of minder leerlingen dan dat. Oftewel de groepen zijn precies gelijk. Deze groepen kunnen dus nooit tegelijk in
het rooster, tenzij u zelf handmatig deze lessen op eenzelfde positie zet en dus bewust een lesbotsing creert.
Een roosterautomaat doet dit echter nooit.
Werkwijze:

In het overzicht van de groepen van een afdeling selecteert u door met links te klikken op twee (of meer)
lesgroepen. De namen van de lesgroepen verschijnen in blauwe blokjes in het hulpscherm. Klik in het
hulpscherm op icoon met de dubbele blauwe balkjes (maak identiek).
Onder de kolom 'identiek' komt een regel met de lesgroepen en is de randvoorwaarde ingesteld.

Deelverzameling
Het kan wenselijk of een vereiste zijn dat een bepaalde lesgroep alleen maar bestaat uit leerlingen van een
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bepaalde stamklas, andere lesgroep of groep van een 0-uurs vak. De lesgroep moet dus een deelverzameling
zijn van een grotere groep. Voorbeeld: de groep fa3 moet een deelverzameling zijn van stamklas R4C. Alle
leerlingen van fa3 zitten dus in R4C, maar niet alle leerlingen van H4A zitten in de groep fa3. De groep fa3 is
dus een deelverzameling van de grote verzameling R4C.
Werkwijze:

In het overzicht van de groepen van een afdeling selecteert u door met links te klikken op de lesgroep die
onderdeel gaat uitmaken van het grotere geheel. Deze groep verschijnt in een blauw blokje in het hulpscherm.
Klik vervolgens met rechts op de lesgroep waarvan het eerder geselecteerde groepje een deel van moet zijn.
Deze groep verschijnt in een oranje blokje in het hulpscherm.
Klik in het hulpscherm op icoon met het oranje en blauwe vakje (maak deelverzameling).
Onder de kolom 'deelverz..'...van' komt een regel met de lesgroepen en is de randvoorwaarde ingesteld. Het
kleine (blauwe) groepje is een deelverzameling van de grote (oranje) groep.
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Deelverzamelingen maken met meer dan twee groepen:
Het is ook mogelijk om een lesgroep deelverzameling te laten zijn van meerdere verschillende lesgroepen.
Een voorbeeld: De docent aardrijkskunde moet mentor gaan worden van klas A. Deze klas moet uit ongeveer
30 leerlingen gaan bestaan. Er zijn 40 leerlingen met aardrijkskunde in het pakket, verdeeld over twee
lesgroepen, die allen les krijgen van de beoogde mentor. Om te voorkomen dat de 40 leerlingen aardrijkskunde
worden verdeeld in een klassikale lesgroep van 30 leerlingen (klas A) en een cluster van de 10 overgebleven
leerlingen, geeft men er de voorkeur aan dat alle leerlingen in klas A aardrijkskunde in hun pakket hebben,
ongeacht in welke lesgroep ze dit vak gaan volgen. Zo kan de verhouding van het leerlingaantal in de
lesgroepen aardrijkskunde wel evenwichtig blijven. We willen dus dat klas A een deelverzameling wordt van de
"vereniging" van de twee lesgroepen aardrijkskunde.
Werkwijze: selecteer klas A met de linkermuisknop: deze wordt blauw, en selecteer beide groepen
aardrijkskunde met de rechtermuisknop. Deze worden oranje. Klik vervolgens in het hulpscherm op icoon met
het oranje en blauwe vakje (maak deelverzameling).
Wanneer u twee lesgroepen (blauw) een deelverzameling wilt laten zijn van een andere lesgroep (oranje) dan
wordt niet de "vereniging" van de twee blauwe lesgroepen genomen, maar juist de "doorsnede". Wanneer u
juist wel de som (vereniging) van de twee blauwe groepen in een bepaalde andere lesgroep wilt hebben dan
maakt u hiervan twee afzonderlijke regels.
Voorbeeld: Wanneer u de leerlingen met Latijn en Grieks in n klas wilt hebben dan moet dit dus met twee
regels worden verwezenlijkt. Veronderstel dat we dit in n regel hadden gedaan. (Lesgroep Latijn + Grieks
blauw en klas X oranje) Dan wordt alleen afgedwongen dat de leerlingen met zowel Latijn als Grieks (de
doorsnede van de blauw geselecteerde groepen) in klas X worden gezet. Met twee losse regels komen wel
zowel de leerlingen Latijn als de leerlingen Grieks in klas X terecht.
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Splitsen afdeling met Ankers
Voor voor informatie over het gebruik van ankers verwijzen wij u graag naar een filmpje
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Lesgroepindelingen

Dit onderdeel beschrijft de methode van lesgroepindelingen die beschikbaar is in combinatie met de module
indeelautomaten. Indien u deze module niet heeft verwijzen we u naar Leerling Roosteren.
Het scherm Indelingen, wat u bereikt via Leerlingen - Lesgroepen - Lesgroepindelingen, is een dialoog.
(informatie werkwijze dialogen).
In het scherm Indelingen kunt u leerlingen indelen in de lesgroepen middels een indeelautomaat of zelf
handmatig de leerlingen indelen. U kunt daarnaast de indeelmogelijkheden voor een individuele leerling
bekijken en vervolgens een andere indeling kiezen.
U heeft de mogelijkheid leerlingen in een bepaalde klas of lesgroep te fixeren of juist te blokkeren dat de
leerling in een specifieke groep geplaatst wordt. Zo kunt u sturen op groepsgrootte, groepsindeling,
docent-leerling-combinaties en leerling-leerling-combinaties.
De mogelijkheden binnen het Indelingenscherm worden uitgelegd in de volgende paragrafen.
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Menu- en knoppenbalk
Menubalk

●

Bestand, met Bewaar bestand (sneltoets Controle+S) en Bewaar bestand als (sneltoets Controle+Shift+S),
kunt u uw roosterbestand opslaan of opslaan als nieuwe versie

●

Perspectief, hiermee verandert u de inhoud en layout van het scherm al naar gelang de keuze voor Overzicht,
Mogelijkheden of Individueel.

●

Filter, Met het filter krijgt u de mogelijkheid alle afdelingen (1), alleen de huidige afdeling (2), of de
aangevinkte afdelingen (3) te selecteren. Tip: Kies hier voor alle afdelingen (1) en vink daarna via Afdelingen
(3) de afdeling #uit en #toets af. Daarnaast kunt u met filter ook op geselecteerde leerlingen filteren zodat
de lijst ingekort wordt en u zich kunt focussen op alleen deze leerlingen. Daarna kunt u via Filter alle
leerlingen weer alle leerlingen in beeld krijgen.

●

Venster, Bovenaan het uitklapmenu staan de namen van aanvullende roosters of dialoogschermen, die u
kunt oproepen via nieuw rooster-, schema- of indeelvenster . Nieuw gekozen vensters worden dan bovenaan
weergegeven. M.b.v. verwijder rooster kunt u de zo aangemaakte extre venster weer verwijderen.

●

Randvoorwaarden, via dit menu kunt u naar de volgende randvoorwaardenschermen door op het item te
klikken of de bijbehorende sneltoets te gebruiken: Onderwijskundig, Docenten, Leerlingen, Telgroep,
Wijzigingen, Indelingen. Bovendien kunt u hier het Totaaloverzicht strafpunten oproepen.

●

Help, via Help kunt u naar de startpagina van online-help op direct naar relevante pagina's bij dit onderwerp.

Knoppenbalk

Het scherm kent verschillende iconen die hieronder van links naar rechts worden beschreven:
●

Herstel, hiermee herstelt u uw laatste handelingen.

●

Opnieuw, hiermee voert u een herstelde handeling weer opnieuw uit.

●

Verwijder indelingen, hiermee haalt u de indeling van de leerlingen bij de geselecteerde afdeling geheel weg
behalve daar waar u evt. de indeling heeft gefixeerd.

●

Indeelautomaat snel, hiermee deelt u alle indeelbare leerlingen in volgens een snelle maar minder
nauwkeurige methode.

●

Indeelautomaat grondig, hiermee deelt u alle indeelbare leerlingen in waarbij nauwkeuriger gekeken wordt
naar optima en indeelstrafpunten.

●

Indeelautomaat, hiermee deelt u de indeelbare leerlingen in volgens de nauwkeurigheid die bij de
clusterconstructor ingesteld staat. Standaard staat deze op Turbo hetgeen vergelijkbaar is met de snelle
indeelautomaat.

●

Fix indeling (dus niet veranderen sneltoets N, hiermee kunt u een leerling in een lesgroep fixeren of een
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lesgroep voor een leerling blokkeren.
●

Switch open/gesloten, hiermee kunt u in n keer alle lesgroepen naast elkaar weergeven in het rechter deel
van het scherm.

●

Deselecteer groepen bij leerlingen, hiermee deselecteert u eerder met controle-klik geselecteerde
stamklassen en lesgroepen.

●

Deselecteer leerlingen, hiermee deselecteert u eerder met een klik op de leerling geselecteerde leerlingen.

●

Gekoppelde lessenoverzicht, hiermee opent u het overzicht van alle gekoppelde lessen.

●

Afdelingsoverzicht, hiermee opent u het afdelingsoverzicht waarbij u enkele gegevens kunt wijzigen zoals de
groepsgrootte van de afdeling en u kunt de afdeling op Negeer of Bereken zetten.

●

Ten onrechte ingedeelde leerlingen, hiermee verwijdert u ten onrechte ingedeelde leerlingen uit deze
groep(en).

Zie voor meer informatie over ten onrechte ingedeelde leerlingen pagina 1064
Daarnaast vindt u onder in het scherm de volgende knoppen:
●

OK, rooster overnemen: hiermee neemt u de gemaakte indeling over en verlaat u het scherm Indelingen

●

Annuleren: hiermee verlaat u het scherm zonder de indelingen over te nemen.

●

Legenda: In de legenda vindt u uitleg over symbolen, kleuren en sneltoetsen van de dialogen.
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Schermonderdelen
Het scherm Indelingen wat u bereikt via Leerlingen - Groepen - Lesgroepindelingen kent verschillende
schermonderdelen, afhankelijk van het gekozen perspectief.
In alle perspectieven treft u een schermonderdeel aan waar u een afdeling kunt selecteren. Kunt u geen
afdeling selecteren dan kunt u via het menu Filter kiezen voor Alle afdelingen. In het perspectief Overzicht
staat deze afdelingselector verticaal, in de andere perspectieven is dat horizontaal.
In deze afdelingselector ziet u achtereenvolgens:
●

Het aantal leerlingen dat meegenomen wordt in de lesgroepindeling. Zie u hier dus 2 getallen dan zijn niet
alle leerlingen meegenomen en kunt u via filter Alle leerlingen de selectie aanpassen.

●

Eventuele foutmeldingen m.b.t. de groepsindeling

●

Het aantal lln strafpunten uit de roostervoorwaarden.

●

Het aantal indeelstrafpunten van de huidige indeling.

Daarnaast heeft het scherm ook altijd een onderdeel waarin de leerlingen zijn opgesomd.
Deze opsomming is per groep of individueel, afhankelijk van de instelling in het afdelingsoverzicht. U kunt hier
n of meer leerlingen selecteren.In dit deel van het scherm ziet u achtereenvolgens:
●

Het leerlingnummer (ID)

●

De naam van de leerling

●

Het aantal indeelmogelijkheden voor de leerling

●

Het aantal tussenuren

●

Roostervolume van de huidige indeling

●

Controle op indeling clusterlijnen (icm Phoenix)

●

Eventuele fouten m.b.t. de (individuele) indeling

●

Het aantal lln strafpunten uit de roostervoorwaarden

Tot slot heeft het scherm een onderdeel waar de werkelijk indeling van de leerling terug te vinden is. Hier
speelt het perspectief een duidelijke rol. Meer uitleg hierover treft u aan in de paragraaf perspectief.
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Perspectief
Het scherm Indelingen wat u bereikt via Leerlingen - Groepen - Lesgroepindelingen kent 3 perspectieven
namelijk Overzicht, Mogelijkheden en Individueel.

Overzicht
Het perspectief Overzicht van het scherm voor lesgroepindelingen geeft een totaaloverzicht van de leerlingen
met de indeling in de lesgroepen van de rechts geselecteerde afdeling.
In de kopregels ziet u o.a. de vakken voor de afdeling, de groepen en het leerlingenaantal per groep.
Heeft u meer dan 12 stamklassen of groepen voor een bepaald vak, dan worden de eerste 12 weergegeven
met daaronder ..., om aan te geven dat er nog meer groepen zijn.

Als u het schermonderdeel met de leerlingen uitklapt door op de bovenste lichtgroene regel achter 'switch' op
de pijltjes te klikken, ziet u alle lesgroepen die er voor een bepaald vak zijn horizontaal weergegeven. Klapt u
de kolom weer dicht dan staan de groepen verticaal.
Indien de afdeling in het afdelingsoverzicht op Individueel is gezet, ziet u hier alle leerlingen afzonderlijk
opgesomd. Staat de afdeling daarentegen op Groepsgewijs, dan ziet u hier de leerlingen per groep waarbij de
eerste 4 namen te zien zijn + het aantal leerlingen dat nog meer in deze groep zit.
Achter de naam van de leerling ziet u het aantal indeelmogelijkheden, eventuele foutmeldingen met
betrekking tot de indeling en eventuele roosterstrafpunten die de leerling heeft.
In dit overzicht is een leerling in een (andere) lesgroep te plaatsen of uit een lesgroep te halen door te klikken
op de lesgroep. Verplaatst u zo een leerling, maar ontstaat daardoor een fout? dan wordt dit weergegeven.
In de regel van de leerling kunt u de volgende celnotaties tegen komen:
●

Groene cel met naam van de lesgroep: De de leerling heeft het vak en is ingedeeld in een lesgroep.
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●

Blanco cel zonder tekst : De leerling heeft het vak niet en is ook niet ingedeeld in een lesgroep.

●

Blanco cel met tekst : De leerling heeft het vak wel, maar is nog niet is ingedeeld in een lesgroep.

●

Rode cel met tekst : De leering heeft het vak niet, maar is toch ten onrechte is ingedeeld in een lesgroep.

Als de leerling goed is ingedeeld voor een vak, maar in de regel staat ook nog een andere lesgroep van dat vak
in een blanco cel, dan betekent dit dat de leerling legaal over te zetten is naar die andere groep zonder dat er
strafpunten bijkomen. Staat de andere lesgroep in een roze tot rode cel, dan levert verplaatsing naar die
lesgroep een indeelfout of roosterconflict op.
In de cel van de lesgroep staat tevens vermeld hoeveel leerlingen er al in de lesgroep zitten, zodat u beter
kunt beoordelen of overzetten naar een andere lesgroep wenselijk is.

Mogelijkheden
In het perspectief Mogelijkheden van het indelingenscherm ziet u bovenin horizontaal de afdelingsselector.
Linksonder ziet u de leerlingenlijst waarin u een leerling kunt selecteren door erop te klikken. Van deze
geselecteerde leerling verschijnt rechts een opsomming van de indeelmogelijkheden. Het aantal
mogelijkheden correspondeert met het getal wat achter de leerlingnaam is weergegeven. Daarnaast worden
ook eventueel indeelfouten aangegeven en evt. leerlingstrafpunten uit het rooster.
In het rechterdeel staat met een blauwe kleur de huidige indeling van de leerling weergegeven. De overige
indeelmogelijkheden laten witte en groene cellen zien. De groene cellen geven aan dat bij die
indeelmogelijkheid de groep gelijk blijft aan de huidige indeling, de witte cellen geven aan dat de leerling
daarbij van lesgroep wisselt ten opzicht van de huidige indeling.
De getallen in de cel geven het leerlingenaantal van de lesgroep weer.
De kolommen lln strp, verschil ind. strp. en strp. verlies geven voor de huidige indeling de waarde 0.
Heeft een leerling meerdere indeelmogelijkheden dan is bij iedere regel in deze 3 kolommen te zien hoe het
strafpuntenaantal wijzigt als u voor die specifiek indeelmogelijkheid kiest.
Ook kunt u in de kolom "grp wijz"het aantal wijzigingen zien bij de groepen als u de leerling in die indeling
indeelt. Doorgaans wilt u dat gedurende een schooljaar zo beperkt mogelijk houden.

U kiest een andere indeelmogelijkheid door te klikken op de regel van uw keuze in een kolom onder de
vakafkortingen.
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Het kan dus zijn dat een andere indeling minder lln. strp., oftewel roosterstrafpunten, geeft en deze waarde is
in een groen vak weergegeven, maar dat er wel meer indeelstrafpunten komen, herkenbaar aan de rode kleur.
De kolom strp. verlies neemt de roosterstrafpunten en de indeelstrafpunten samen.
Zo kunt u beter beoordelen of u toch aan een andere indeling de voorkeur geeft. De indeelautomaat richt zich
natuurlijk op een indeling met een zo gunstig mogelijk netto resultaat aan strafpunten.

Individueel
In het perspectief Individueel van het indelingenscherm ziet u bovenin horizontaal de afdelingsselector.
Linksonder ziet u de leerlingenlijst waarin u een leerling kunt selecteren door erop te klikken. Van deze
geselecteerde leerling verschijnt rechts een de indeling in de lesgroepen. Het aantal oplossingsmogelijkheden
is weergegeven met het getal wat achter de leerlingnaam. Daarnaast worden ook eventueel indeelfouten
aangegeven en evt. leerlingstrafpunten uit het rooster.
In het rechterdeel staat voor de geselecteerde leerling in groene cellen de actuele indeling weergegeven voor
de vakken die deze leerling in het pakket heeft.
Onder iedere vakafkorting staan verticaal de lesgroepen weergegeven waarbij een witte cel aangeeft dat de
leerling legaal naar deze groep verplaatst kan worden. De rode kleur geeft aan dat de leerling niet naar deze
groep verplaatst kan worden wegens indeelvoorwaarden en/of roosterbotsingen. Hoe roder de kleur hoe hoger
het strafpunten aantal.
U kunt een leerling naar een andere lesgroep verplaatsen door op deze groep te klikken. Hierdoor ontstaat dus
een nieuwe situatie waardoor ander lesgroepen een andere kleur kunnen krijgen omdat ze nu wel of juist niet
meer beschikbaar zijn voor de leerling.
De getallen geven het leerlingenaantal van de lesgoep weer.
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Leerlingen indelen
Automatisch indelen
Het scherm Indelingen wat u bereikt via Leerlingen - Groepen - Lesgroepindelingen geeft aan hoe een leerling
is ingedeeld in een stamklas en lesgroepen. Daarnaast worden eventuele indelingsproblemen aangegeven.
Problemen kunnen bijv. zijn:
●

Een leerling is nog niet ingedeeld voor een vak wat wel in het pakket van de leerling zit.

●

Een leerling is ten onrechte ingedeeld in een lesgroep voor een vak dat niet (meer) in het pakket van de
leerling zit.

●

Een leerling is niet indeelbaar omdat er geen groep is voor een van de vakken, er indeelvoorwaarden zijn in
het Groepenschema waaraan de leerling niet voldoet of kan voldoen, de leerling een onmogelijk in te delen
vakkenpakket heeft of omdat er al geroosterd is en er een roosterbotsing zou ontstaan als de leerling
ingedeeld zou worden.

Er zijn verschillende signalen mogelijk:

●

Alle leerlingen van de afdeling zijn ingedeeld, er zijn geen te grote of te kleine groepen. Zie afbeelding 1

●

Alle leerlingen van de afdeling zijn ingedeeld, maar er zijn nog te grote (rood driehoekje) of te kleine groepen
(geel driehoekje)
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●

1 leerling is onterecht ingedeeld, zie afbeelding 3

●

Er zijn 87 nog niet ingedeelde leerlingen, maar ze zijn allemaal indeelbaar, zie afbeelding 4

●

Er is 1 leerling niet ingedeeld, het is onmogelijk om deze leerling in te delen. zie afbeelding 5
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Zijn alle leerlingen indeelbaar, dan kan met de indeelautomaat snel een legale indeling gemaakt worden. U
selecteert de betreffende afdeling, klikt op de knop "indeelautomaat grondig" en accepteert de veranderingen
met het groene vinkje.

Belangrijk!
Als u lopende het schooljaar nieuwe leerlingen erbij krijgt of leerlingen wijzigingen van pakket, dan is het
gebruik van een indeelautomaat gevaarlijk. U kunt daarmee onbedoeld de groepsindelingen overhoop
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halen. Gebruik in die gevallen beter de handmatige methode.

Handmatig indelen
Een leerling kan ook handmatig in een groep geplaatst worden of uit een groep gehaald worden door bij de
leerling op de gewenste lesgroep te klikken. De groep waar de leerling in zit kleurt donkergroen. De groep waar
de leerling ten onrechte in zit kleurt lichtrood. Een lesgroep waar de leerling niet legaal naartoe kan of niet
legaal inzit kleurt donkerrood.
Als er meer dan 1 stamklas of lesgroep is voor een bepaald vak, dan kunt u deze naast elkaar weergeven door
de kolom uit te klappen via de groene pijltjes boven de vakafkorting. U ziet onder de kopregel met de naam
van de lesgroep het aantal leerlingen en het aantal indeelstrafpunten dat deze lesgroep op dit moment
genereert. Verplaatst u een leerling dat zal dit strafpunten aantal wijzigen omdat een andere indeling een
ander strafpunten aantal zal genereren.

Indelingen fixeren / blokkeren

Wilt u een leerling niet verplaatsen van groep maar selecteren om de leerling bijv. in een bepaalde klas of
groep te fixeren, dan dient u niet te klikken op de lesgroep, maar te klikken met de Ctrl toets ingedrukt. De zo
geselecteerde lesgroep kleurt blauw.

Vervolgens kunt u met de knop "Fix indeling" de leerling fixeren in die lesgroep.
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Als u een lesgroep met Ctrl klik selecteert waar de leerling juist niet in mag en vervolgens de knop "Fix indeling"
klikt, zal de lesgroep een rood kruis vertonen.

Wanneer u de lesindeling voor alle leerlingen van bijvoorbeeld 1 vak wilt fixeren, gaat u als volgt te werk:
Klik op de kolomkoppen in de cel waar het vak staat terwijl u shift en ctrl ingedrukt hebt. Eventueel kunt u mbv
slepen meerdere kolommen selecteren. De cellen van de betreffende kolommen krijgen een blauw kader.
Wanneer u nu op de knop Fix indelingen klikt, wordt de lesgroepindeling voor de selectie gefixeerd.
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Leerling roosteren
Indien u beschikt over de module clusterautomaten, dan kunt de nieuwe werkwijze voor het indelen van
leerlingen in stamklassen en lesgroepen vinden in de paragraaf Lesgroepindelingen. Beschikt u niet over deze
module dan kunt u hier vinden hoe u leerlingen kunt indelen.
En van de hoofdregels van het roosteren is dat iedere leerling in een stamgroep zit en daarnaast voor ieder vak
uit het pakket precies in n lesgroep. De lesgroep van een vak kan daarbij gelijk zijn aan de stamklas, hetgeen
met name bij onderbouw het geval zal zijn.
Andersom dient een leerling die in een bepaalde vak-lesgroep zit, ook dat vak in het pakket te hebben.
Onder schoolstructuur - Controles - Totaalcontrole vindt u eventuele meldingen terug als een leerling niet aan
bovenstaande regels voldoet.
Binnen het leerlingenroosteren kunt u handmatig de indeling in stamklassen en lesgroepen maken en wijzigen,
maar er is een ook automaat. Deze automaat maakt voor n afdeling tegelijk een zo goed mogelijke indeling en
kijkt naar de volgende aspecten: de groepsgrootte, het aantal tussenuren bij leerlingen en indelingen in
niet-gewenste lesgroepen. Meer hierover in de paragraaf Automaat.
Voor afdelingen waar clusters draaien komt de indeling in eerste instantie uit de clustermodule. Herindelen van
de leerlingen met behulp van de automaat hier, is dan pas zinvol nadat het rooster klaar is om zo nog
tussenuren te verminderen.
Voor onderbouwafdelingen staat de groepsindeling vaak van te voren al vast. Ook dan is de automaat hier niet
nodig.
Handmatige verplaatsingen en indelingen kunnen wel nodig zijn bijv. wanneer u in een lopend jaar een nieuwe
leerling op school krijgt of een leerling van pakket wisselt en dus van lesgoep moet wisselen.
In onderstaande paragrafen worden de verschillende onderdelen uitgelegd.
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Menu-opties leerlingroosteren
Aan deze pagina wordt gewerkt
Modus
Opties
Roosterprofielen
Help
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Schermonderdelen
Het scherm Indelingen wat u bereikt via Leerlingen - Groepen - Leerling roostern kent verschillende
schermonderdelen, afhankelijk van het gekozen perspectief.
In alle perspectieven treft u een schermonderdeel aan waar u een afdeling kunt selecteren. In deze
afdelingselector ziet u de afdeling met daaronder het leerlingenaantal. Klik op de gewenste afdeling en de
informatie in andere schermonderdelen wijzigt mee.
Ook vindt u in alle perspectieven linksboven een leerlingrooster waarin het actuele rooster van de
geselecteerde leerling staat. Indien u in dit rooster een les selecteert door erop de klikken, verschijnt de
bijbehorende lesinformatie rechtboven. Deze lesinformatie is niet te bewerken.
Daarnaast heeft het hoofdscherm ook altijd een onderdeel waarin de leerlingen individueel zijn opgesomd.
U kunt hier n leerlingen selecteren door op de naam te klikken. De informatie in ander schermonderdelen
wijzigt mee met de selectie afhankelijk van het gekozen perspectief.
In deze leerlingselector ziet u achtereenvolgens:
●

Het leerlingnummer (ID)

●

De naam van de leerling

●

Het aantal tussenuren in het huidige rooster van de leerling

●

Eventuele foutenmeldingen als de indeling niet klopt, er tijdconflicten of quarpconflicten zijn

●

Het aantal oplossingsmogelijkheden

●

Of de leerling is geselecteerd als kandidaat

●

Het volgnummer van de gekozen indeeloplossing (bij meer dan 1 oplossing)

Tot slot heeft het scherm een onderdeel waar de werkelijk indeling van de leerling terug te vinden is. Hier
speelt het perspectief een duidelijke rol. Meer uitleg hierover treft u aan in de paragraaf perspectief.
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Perspectief
Het scherm Indelingen wat u bereikt via Leerlingen - Groepen - Leerling roosteren kent 3 perspectieven
namelijk Overzicht (sneltoets O), Mogelijkheden (sneltoets M) en Individueel (sneltoets I).
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Overzicht
Het perspectief Overzicht (sneltoets O) van het scherm voor leerlingenroostern geeft een totaaloverzicht van
de leerlingen met de indeling in de lesgroepen van de geselecteerde afdeling.
De groepen waarin de leerling is ingedeeld, zijn groen weergegeven. De groepen waarin de leerling ook legaal
in te delen is voor het betreffende vak, worden wit weergegeven. Heeft de cel van een andere lesgroep een
roze kleur dan kan de leerling niet naar deze lesgroep verplaatst worden wegens een roosterconflict en/of een
gelijktijdigheidsvoorschrift. Heeft de cel echter een echt rode kleur dan is de leerling niet correct ingedeeld en
er zal in dat geval ook een foutmelding te zien zijn.
In de cel van de lesgroep staat tevens vermeld hoeveel leerlingen er al in de lesgroep zitten.
Achter de naam van de leerling ziet u:
●

Het leerlingnummer (ID)

●

De naam van de leerling

●

Het aantal tussenuren in het huidige rooster van de leerling

●

Eventuele foutenmeldingen als de indeling niet klopt, er tijdconflicten of quarpconflicten zijn

●

Het aantal oplossingsmogelijkheden

●

Of de leerling is geselecteerd als kandidaat

●

Het volgnummer van de gekozen indeeloplossing (bij meer dan 1 oplossing)

In dit overzicht is een leerling in een (andere) lesgroep te plaatsen of uit een lesgroep te halen door te klikken
op de lesgroep. Verplaatst u zo een leerling, maar ontstaat daardoor een fout? dan wordt dit weergegeven.
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Mogelijkheden
Aan deze pagina wordt gewerkt
Linksonder ziet u de leerlingenlijst waarin u een leerling kunt selecteren door erop te klikken. Van deze
geselecteerde leerling verschijnt rechts een opsomming van de indeelmogelijkheden. Het aantal
mogelijkheden correspondeert met het getal wat achter de leerlingnaam is weergegeven. Daarnaast worden
ook eventueel indeelfouten aangegeven.
In het rechterdeel staat met een groene kleur de huidige indeling van de leerling weergegeven. De overige
indeelmogelijkheden laten witte cellen zien.
De getallen in de cel geven het leerlingenaantal van de lesgroep weer.
De kolommen ts.uren, grp fout, kw. verschil, nr (nog uitwerken)
U kiest een andere indeelmogelijkheid door te klikken op de regel van uw keuze in een kolom onder de
vakafkortingen.
Door een andere indeling te kiezen wijzigt eventueel het leerlingenaantal van de groep. Let op dat u door
handmatig omzetten van indelingen bijv. ten behoeve van tussenuren, de groepen niet te groot of te klein laat
worden.
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Individueel
Linksonder ziet u de leerlingenlijst waarin u een leerling kunt selecteren door erop te klikken. Van deze
geselecteerde leerling verschijnt rechts een de indeling in de lesgroepen.
In het rechterdeel staat voor de geselecteerde leerling in groene cellen de actuele indeling weergegeven voor
de vakken die deze leerling in het pakket heeft.
Onder iedere vakafkorting staan verticaal de lesgroepen weergegeven. De groepen waarin de leerling ook
legaal in te delen is voor het betreffende vak, worden wit weergegeven. Heeft de cel van een andere lesgroep
een roze kleur dan kan de leerling niet naar deze lesgroep verplaatst worden wegens een roosterconflict en/of
een gelijktijdigheidsvoorschrift. Heeft de cel echter een echt rode kleur dan is de leerling niet correct ingedeeld
en er zal in dat geval ook een foutmelding te zien zijn.
U kunt een leerling naar een andere lesgroep verplaatsen door op deze groep te klikken. Hierdoor ontstaat dus
een nieuwe situatie waardoor ander lesgroepen een andere kleur kunnen krijgen omdat ze nu wel of juist niet
meer beschikbaar zijn voor de leerling.
Zo kan het legaal verplaatsen naar een andere groep voor een vak tot gevolg hebben dat voor een ander vak
de indeling niet meer legaal is, of zelfs niet meer mogelijk is. U zult dan vaak voor meerdere vakken de
indeling moeten herzien. Het perspectief Mogelijkheden kan u misschien beter van dienst zijn.
De getallen geven het leerlingenaantal van de lesgoep weer.
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Knoppen en functie
Aan deze pagina wordt gewerkt
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Indelen met de automaat
Aan deze pagina wordt gewerkt
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Indelen handmatig
Aan deze pagina wordt gewerkt
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Clusteren met Clus
Clusteren is het zoeken naar lesgroepen die gelijktijdig het rooster in kunnen.
Deze lesgroepen worden gevuld met leerlingen die veelal verschillende vakken hebben en soms dezelfde
vakken. Met clusteren probeer je het geheel van alle leerlingen met hun verschillende vakken samen te
voegen tot een clusterschema.
Wanneer u in Zermelo.exe via de Menuoptie Leerlingen-Groepen naar Clusteren gaat krijgt u het volgende
schermpje in beeld:

In dit scherm kunt u naast het selecteren van de betreffende afdeling ook op voorhand de maximale
groepsgrootte aangeven. Vult u hier bijv. 28 in, dan zal er automatisch een nieuwe lesgroep aangemaakt,
waneer er bijv. 29 leerlingen met het vak in het pakket zijn.
Clus maakt voor u lesgroepen en lessen aan (indien dit nog niet gebeurd is). Voor wat betreft de lessen moet u
hier aangeven hoe de lessen aangemaakt dienen te worden:
Losse lessen per tijdvak
Bij losse lessen per tijdvak worden de lessen per tijdvak aangemaakt. In het lesdomein(bij twee tijdvakken) ziet
u dan voor bijv. een twee uursvak 2 uur in tijdvak 1 en 2 uur in tijdvak 2. Er worden twee regels aangemaakt.
In de kolom Tdv ziet u telkens maar 1 tijdvak staan.
Lessen zoveel mogelijk over de tijdvakken heen
Bij lessen zoveel mogelijk over de tijdvakken heen, worden de lessen over de tijdvakken heen gemaakt. In het
lesdomein(bij twee tijdvakken)ziet u dan voor bijv. een twee uursvak 2 uur staan op 1 regel. In de kolom Tdv
ziet u dan tv1,tv2 staan.
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Veilige modus
U kiest de Veilige modus wanneer alle groepen en lessen reeds aangemaakt zijn en wanneer u de
randvoorwaarden in Zermelo regelt. Wanneer u Clus in de veilige modus afsluit worden de volgende zaken
overgenomen in Zermelo.exe:
indelingen van leerlingen in lesgroepen
namen van clustergroepen
het roosterplan van Clus
U selecteer een afdeling met 1 van de 3 mogelijkheden en klikt op OK
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Algemene informatie
Wat is Clusteren?
Wat een van de grootste uitdagingen is geweest bij het invoeren van de tweede fase was het roosteren. Door
de grote verscheidenheid aan keuzes die leerlingen konden maken in het pakket, bleken veel van de roosters
problemen te krijgen met het plaatsen van de zogenaamde clustervakken, vakken waaraan maar een deel van
de leerlingen mee doet. Clustervakken zijn vakken zoals Economie 1of Duits 1, 2. Niet alle leerlingen hebben
deze vakken in het pakket, dus is er maar een beperkt aantal leerlingen die aan deze lessen mee doen. Als
maar een deel van de leerlingen les heeft, wat gebeurt er dan met de rest van de leerlingen van die afdeling?
Clusteren is het zoeken naar clustervakken die gelijktijdig het rooster in kunnen. Stelt u zich het volgende eens
voor: op een middelbare school hebben leerlingen een keuzetraject gevolgd. Het is een kleine school, waar
maar les wordt gegeven in drie vakken, namelijk Nederlands, Frans en Duits. Leerlingen kiezen in het
keuzetraject voor Frans of Duits. Nederlands is een gemeenschappelijk vak dat door alle leerlingen gevolgd
wordt. Alle vakken zijn nuursvakken en er zijn 50 leerlingen, waarvan 25 leerlingen voor Frans gekozen hebben
en 25 leerlingen voor Duits.
Als deze school niet zou gaan clusteren, dan zou de school in totaal 4 uur in het rooster kwijt zijn aan de lessen,
namelijk 2x Nederlands, 1x Frans en 1x Duits. Dit zou betekenen dat de lessen 4 uur op een dag zouden
innemen (4 roosterposities). In dit geval is het probleem niet zo groot, immers, 4 roosterposities voor een hele
afdeling is niet zo erg. Maar stelt u zich eens voor dat alle lessen in uw school zo behandeld werden. U zit dan
waarschijnlijk op een totaal van meer dan 40 roosterposities, hetgeen betekent dat de leerlingen op zaterdag
ochtend les zouden krijgen (niet adviseerbaar trouwens).
Als deze school zou gaan clusteren, dan zou blijken dat Frans en Duits gelijktijdig in het rooster kunnen, omdat
er immers geen leerlingen zijn die zowel Frans als Duits hebben in het vakkenpakket. Daarnaast zouden de
twee lessen in Nederlands ook samen in het rooster kunnen, omdat de vakgroepen geen gedeelde leerlingen
hebben. Door de lessen gelijktijdig in het rooster te zetten zijn er maar 2 roosterposities nodig om de afdeling
te roosteren.
Uiteraard is dit een zeer vereenvoudigde vorm van clusteren. Het komt zelden voor dat een school alle vakken
kan clusteren, en in dit geval moeten alle leerlingen een keuze maken tussen Frans of Duits, waardoor er ook
geen problemen zullen zijn met tussenuren. Uit het voorbeeld blijkt echter al wel een interessante observatie:
wanneer het aantal keuzes van de leerling beperkt wordt, verbetert de kwaliteit van het clusteren.

Waarom Clusteren
Sommige personen vragen zich nu allicht af waarom er precies een clusterschema moet worden gemaakt. Bij
het roosteren is het namelijk zo dat de lessen uiteindelijk weer los van elkaar kunnen komen te staan.
Daarnaast zou een automaat uit zichzelf er al achter moeten komen wanneer twee lessen gelijktijdig geplaatst
kunnen worden. Bezorgt het maken van een clusterschema dan wel een voordeel?
Wiskundige lezers zien allicht al het antwoord op deze vraag. Als een afdeling geen clusterschema maakt van
lesgroepen, dan zal de roostermaker of de roosterautomaat zelf deze indeling moeten maken tijdens het
roosteren. Het aantal mogelijkheden zal daarmee gigantisch groot worden, waardoor de roostermaker of de
automaat nooit een oplossing zal kunnen vinden die acceptabel is.

Wat is er nodig
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Om te clusteren is het nodig om een aantal gegevens op orde te hebben. Zo is het belangrijk om de definitieve
pakketkeuzes van de leerlingen te weten. Vanuit deze pakketkeuzes zal namelijk een clusterschema gemaakt
moeten worden. Daarnaast is er een lessentabel nodig, die per vak opgeeft hoeveel uur er les gegeven wordt.
Dit is de enige informatie die Clus nodig heeft om een clusterschema te maken.
Het is uiteraard wel handig om andere informatie erbij te hebben. Zo is het handig om de docenten bij het
clusteren te gebruiken, omdat sommige docenten over meerdere vakken les geven. Een voorbeeld hiervan is
een docent die naast Management & Organisatie ook doceert in Muziek. Als een clusterschema wordt gemaakt,
en er geen leerling is die zowel muziek als M&O heeft gekozen, dan zou Clus ze op een clusterlijn willen zetten.
De docent zou dan gelijktijdig les moeten geven! Vandaar dat het verstandig is om bij het maken van een
schema ook de docenten in te lezen, zodat de vakken die deze docenten geven niet gelijktijdig worden
geplaatst.
Hetzelfde geldt voor lokalen. Als twee lessen een specifiek lokaal nodig hebben, zoals het enige
computerlokaal in de school, dan kunnen deze lessen niet gelijktijdig geplaatst worden. Clus zal, als het wordt
voorzien van lokalen, een schema maken dat deze lessen uit elkaar houdt.
Kort samengevat is de volgende informatie dus nodig voor het gebruik Clus:
Noodzakelijk: Leerlingen Vakkenpakket van elke leerling Vakken Urentabel voor alle vakken
Gewenst: Lijst van Docenten die een clustervak geven aan een groep. Lijst van Lokalen die voor een
clustervak gebruikt moeten worden.
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Clus: de veilige modus
Sinds 2000 is Clus het meest gebruikte clusterprogramma in het Nederlandse onderwijs. Vanaf 2010 heeft
Zermelo een alternatief voor de werkwijze eerst clusteren met Clus, daarna roosteren met de Zermelo
roosterautomaten.
Dit is de module Clusterautomaten waarmee u uw rooster kunt optimaliseren met herindelen, wat er op neer
komt dat het opnieuw indelen van de leerlingen gebruikt wordt om het rooster te verbeteren. Het rendement
daarvan is enorm groot, varierend van plaatsing van bovenbouwdocenten met krappe beschikbaarheden tot
het verminderen van leerlingtussenuren met wel 40%.
De ervaring heeft geleerd dat de indeling waarmee gestart wordt met het proces van herindelend roosteren en
het bijbehorende roosterplan van groot belang zijn voor het eindresultaat en vooral dat het uitermate moeilijk
voorspelbaar is welke startmotor daarbij het beste werkt. De automaat Clusterconstructor bleek in veel
gevallen een goed alternatief voor het traditionele Clus, maar niet in alle gevallen. Roosteren en clusteren zijn
intrinsiek grillige processen en er vallen weinig algemene uitspraken over te doen. Het grote dilemma is: krijgt
het roosteren of het clusteren de voorrang? In heel extreme gevallen is het helder: wanneer alle docenten heel
krap beschikbaar zijn, gaat het rooster voor, de indeling van leerlingen volgt. Wanneer er echter voor de
leerlingroosters heel weinig posities beschikbaar zijn (er moet bijvoorbeeld op 35 posities geroosterd worden,
terwijl er al leerlingen zijn met 34 of zelfs 35 uur vanuit hun vakkenpakket) dan gaat het compact clusteren
voor en moet dit de prioriteit hebben. Maar in de meeste gevallen is het iets tussen deze uitersten in en is het
niet voorspelbaar. Deze conclusie, en uiteraard het feit dat veel roostermakers erg gehecht zijn aan het werken
met Clus zijn voor Zermelo reden om het werken met Clus nog enige tijd te blijven ondersteunen. Inmiddels
wordt er wel gewerkt aan een zeer krachtige
opvolger van Clus, die de methoden van dit programma gebruikt maar op een rijkere datastructuur.
Die ondersteuning bestaat er allereerst uit dat het grootste probleem van het werken met Clus opgelost is,
namelijk het feit dat Clus elke keer na een clustersessie allemaal nieuwe lesgroepen en nieuwe lessen
aanmaakt. Dat was in het verleden best handig maar inmiddels heeft Zermelo allerlei constructies mogelijk
gemaakt die elke keer opnieuw in elkaar gezet zouden moeten worden na een Clus sessie.
Bijvoorbeeld:
Lessen met gekoppelde groepen over verschillende afdelingen
Lessen met meer dan n docent per les
Groepen met een groepsgebonden lessentabel in plaats van een vakgebonden lessentabel
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Wanneer zulke constructies gemaakt zijn, bijvoorbeeld via het nieuwe scherm Structuur van Groepen en
Lessen worden deze door Clus verwijderd. De oplossing is de optie Clus starten in veilige modus:
Let wel: het uitgangspunt is in dit geval dat u zaken als deelverzameling randvoorwaarden, identieke en
disjuncte groepen, maximale groepsgroottes, verplichte en verboden groepen voor leerlingen en dergelijke
beheert in de Zermelo Roosterautomaten. Immers, bij het sluiten van Clus in veilige modus worden alleen:
indelingen van leerlingen in lesgroepen
namen van clustergroepen
het roosterplan van Clus
overgenomen in Zermelo. In Clus aangebrachte wijzigingen daarin worden dus niet overgenomen, en dat is ook
niet de bedoeling in dit geval. Deze werkwijze is dus ideaal wanneer u Clus wilt vragen om een second opinion.
Als we kijken naar hoe het werkt, moet allereerst opgemerkt dat in Clus niets veranderd is. De enige
verandering betreft het overnemen van de informatie uit Clus Voor de volledigheid: er is n aanpassing gemaakt
vr het starten van Clus: nu worden ook groepen die bij leerlingen vastgezet worden (waar ze per se in moeten)
meegenomen naar Clus zodat bijvoorbeeld stamklasindelingen niet onverwacht veranderen.
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Na het clusteren ziet u dit scherm:
In dit extreme voorbeeld gaat er nogal wat mis. In Clus zijn 3 groepen weggehaald, en er zijn twee groepen
aangemaakt. Dat is niet de bedoeling, dus deze wijziging wordt niet overgenomen, met als gevolg dat er
leerlingen komen die nu niet ingedeeld zijn, zoals de bovenste leerling voor BV.

De verklaring is te zien als u naar de tweede tab gaat:
Er zijn groepen gemaakt in Clus, zoals BV2, die ook leerlingen gekregen hebben. Die leerlingen zijn nu niet
meer ingedeeld want Clus heeft nu niet meer de mogelijkheid groepen aan te maken. Bij werken in de veilige
modus beheert u groepen en lessen in het scherm Structuur van Groepen en Lessen en niet meer in Clus. Er
zijn in het voorbeeld ook groepen weggehaald door Clus, dat worden nu groepen met 0 leerlingen in Zermelo.
In de tab van het roosterplan zien we dat gekoppelde lessen met andere afdelingen gewoon gekoppeld blijven,
en alleen groepen die niet aangemaakt hadden mogen worden door Clus hebben geen plek in het roosterplan
gekregen.
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We zien ook dat een aantal lessen niet afgedekt is in het roosterplan. Deze lessen (natuurlijk aan groepen die
door Clus ten onrechte zijn weggehaald) hebben in het roosterplan geen plek gekregen. Op zich is dat niet erg,
het betekent alleen dat er meer posities nodig zijn bij het roosteren. Wanneer Clus stamklasidentieke
clustergroepen maakt, zullen deze in het algemeen ook als echte klassikale lessen overgenomen worden in
Zermelo. Dat hoeft echter niet per se, u kunt ze ook als clustergroepen roosteren die toevallig dezelfde
leerlingen bevatten als een stamklas. Dat doet u door ze hier aan te klikken. Als u dan optimaliseert met
herindelen, zou het kunnen (dat is zelfs waarschijnlijk) dat er andere leerlingen in komen dan in de stamklas.
Als de afdeling gekoppeld is aan een andere afdeling die al ingeroosterd is, blijft dit rooster intact:

Natuurlijk kunnen er op die manier botsingen in het rooster komen door herclusteren. Die kunt u hier ter plekke
oplossen door ze uit te roosteren. Tenslotte worden de voorwaarden gecontroleerd (disjuncties,
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deelverzamelingen en dergelijke) Het zou kunnen dat u een voorwaarden hebt ingevoerd die niet door Clus
ondersteund wordt, zoals bijvoorbeeld de eis dat de doorsnede van de groepen AK3 en GS2 een deel is van de
vereniging van H4C en EC7. Dat is niet heel waarschijnlijk, en in voorkomende gevallen eenvoudig op te lossen
door eerst in te roosteren, en daarna te laten her-indelen bijvoorbeeld.
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Invloed vh vakkenpakket
Wanneer het aantal keuzes van de leerling beperkt wordt, verbetert de kwaliteit van het clusteren. Dit is
eigenlijk niet helemaal waar, of beter gezegd: dit is niet in alle gevallen waar. Clusteren voor een kleine
afdeling met veel ngroepsvakken is wezenlijk anders dan clusteren voor een grote afdeling met weinig
ngroepsvakken. Belangrijk bij het clusteren is om zo veel mogelijk groepen samen op een roosterpositie te
kunnen plaatsen, zodat er zo veel mogelijk lessen op zo min mogelijk uren kunnen worden geplaatst. Als er een
grote verscheidenheid is aan keuzes, dan zullen veel vakken leerlingen met elkaar delen, en kunnen de
leerlingen dus mogelijk niet samen op een roosterpositie plaatsbaar zijn.
Bijvoorbeeld: een kleine afdeling met veel ngroepsvakken. Op VMBO 4 komen volgend schooljaar 25 leerlingen,
dus er is maar n stamklas. Als de leerlingen twee vakken mogen kiezen uit een aanbod van acht, dan betekent
dit dat elke leerling een ander pakket kan kiezen. Dit zou dramatisch zijn voor het clusteren! Omdat in elke
clustergroep een leerling komt te zitten die ook in een andere clustergroep zit, is het vrijwel onmogelijk om
twee clustergroepen gelijktijdig in het rooster te zetten. In dit geval kan de school er voor kiezen om een aantal
van de vakkenpakketten te verbieden, zoals de combinatie van Aardrijkskunde1 en Natuurkunde1. In dat geval
zal er geen leerling zijn die beide vakken in het pakket heeft (immers, de keuze is verboden) en kan
Aardrijkskunde1 en Natuurkunde1 gelijktijdig op een clusterlijn.
Een ander voorbeeld is een grote afdeling met weinig ngroepsvakken. Op HAVO 4 komen volgend schooljaar
200 leerlingen. Dit betekent dat er ongeveer zeven stamklassen komen. Als de leerlingen veel keuzes hebben,
dan kan het voorkomen dat bepaalde vakken veel gekozen worden, waardoor veel clustervakken uit meerdere
groepen bestaat. Een leerling kan in een van de groepen worden ingedeeld, maar welke groep dat is, maakt
voor de inhoud van het vak vaak niets uit. Op deze manier is het dus mogelijk om alle leerlingen die Economie1
en Aardrijkskunde in hun vakkenpakket hebben samen in een groep te plaatsen, zodat een andere
clustergroep weer gelijktijdig met Aardrijkskunde kan worden geroosterd.
Uit deze twee voorbeelden blijkt dat de vakkenpakketten belangrijk zijn voor de ruimte die beschikbaar is
tijdens het clusteren. Dit hangt echter ook af van de grootte van de afdeling. Als een afdeling klein is, dan is
het belangrijk om bij het keuzeproces eventueel al wat verboden op te leggen, waardoor er een aantal lessen
gegarandeerd gelijktijdig geplaatst kan worden. Als de afdeling groot is, dan is het weer mogelijk om leerlingen
samen in een eerste clustergroep te plaatsen, waardoor een clustergroep voor een ander vak samen met de
tweede clustergroep kan worden geplaatst.
In het algemeen geldt dat als het aantal keuzemogelijkheden daalt of het aantal ngroepsvakken vermindert,
dat het clusteren makkelijker wordt. Dit komt omdat twee ngroepsvakken met n enkele gedeelde leerling al
niet meer gelijktijdig in het rooster zal passen. Het is dus belangrijk om hier eventueel voor de pakketkeuze al
rekening mee te houden.
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Clusterschema

In de afbeelding links ziet u het standaard scherm van Clus bij binnenkomst. Dit is verdeeld in drie vensters, nl
het overzichtsvenster, het schemavenster en het leerlingvenster.
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Overzichtsvenster
Om snel belangrijke informatie te kunnen weergeven, is in Clus een klein overzichtsscherm ingebouwd dat de
meest belangrijke informatie overzichtelijk weergeeft. Dit scherm geeft weer wat de kwaliteit van het
clusterschema is, welke leerlingen nog niet zijn ingedeeld en misschien wel het meest belangrijke van allemaal,
de netto roosterbreedte. Met behulp van het figuur hieronder kunnen we uitzoeken wat al deze termen precies
betekenen.

(Bruto en Netto) Roosterbreedte
Roosterbreedte is een term die door Zermelo Roostermakers is ontwikkeld om aan te geven hoeveel plaatsen
er in het rooster nodig zijn om alle lessen te plaatsen. Het wordt berekend door per clusterlijn het aantal uren
van het grootste vak op die clusterlijn bij elkaar op te tellen. Stel, u heeft alleen de klassikale vakken
Nederlands en Engels, die beiden twee uur gegeven moeten worden aan een afdeling met een groep. Dit zou
inhouden dat de roosterbreedte 4 is, namelijk twee maal twee uur. Als u een afdeling heeft met drie groepen
die twee drieuursvakken plus een vieruursvak krijgen, dan is de roosterbreedte 30, namelijk twee maal drie uur
aan drie groepen plus een maal vier uur aan drie groepen ((2x3x3) + (1x4x3) = 30).
Het is echter vaak niet zo makkelijk om uit te rekenen wat precies het aantal uur is dat uiteindelijk in het
rooster komt. Zo kan het voorkomen dat u een cluster krijgt met n vak dat meer uur les gegeven wordt dan
andere clusters. Het overschot aan uren zou dan eventueel nog met een nuursles van een andere groep in het
rooster kunnen. De berekeningen van de roosterbreedte, rekening houdend met de overgebleven cluster is een
berekening van de netto roosterbreedte. De bruto roosterbreedte kan echter meer zijn. Verder in deze
handleiding zullen hier voorbeelden van worden gegeven.
Een handige vuistregel voor de roosterbreedte is dat het getal altijd zo klein mogelijk moet zijn. Als het getal
boven het aantal lesuren in een week stijgt, of er nt onder zit, dan kan dit tijdens het roosteren snel voor
onmogelijkheden zorgen.

Niet ingedeelde leerlingen
Onder het kopje van de niet ingedeelde leerlingen vallen alle leerlingen die niet in het clusterschema konden
worden ingedeeld. In de standaard opzet van Clus zal er geen clusterschema worden opgezet als leerlingen
niet indeelbaar zijn. Dit is echter te wijzigen bij de opties van Clus. Zo is het voor een prognostische
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clusterronde handig om een maximaal aantal niet ingedeelde leerlingen aan te kunnen geven, waardoor
leerlingen met een eventueel moeilijke pakketten tijdelijk overboord kunnen worden gegooid. Dit is echter wel
vaak een noodgreep, vaak gedaan als de netto roosterbreedte niet klein genoeg wordt.

Docenten en Lokalen Status
In Clus is het mogelijk om aan een clustergroep een docent of lokaal te verbinden. In dat geval zal tijdens het
clusteren ook rekening worden gehouden met de beschikbaarheden en mogelijkheden van zowel de docenten
als de lokalen. In het overzichtsscherm van Clus kunt u van zowel de docenten als de lokalen de status inzien,
om snel erachter te komen wat er nog moet worden gedaan.

Kwaliteit
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Schemavenster

Dit venster kenmerkt zich door een raster met als kolommen de vakken en als rijen de clusterlijnen. Als er op
een cel in het raster een getal ingevuld is, betekent dit dat er zoveel leerlingen het vak volgen van die kolom.
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Vakkolommen
Clustervakken en Klassikale Vakken
Elke kolom vanaf nummer 2 in het Clusterschema is een vakkolom. In een vakkolom staan een aantal velden
die belangrijk zijn. Zo geeft het woord kla of clu in de tweede rij aan of het vak klassikaal is, of een clustervak.
Daaronder staat een getal, in dit geval vaak 2 of 3. Dit geeft aan hoeveel uur de lessen per week in het rooster
moeten. Onder dit getal staat hoeveel leerlingen er niet ingedeeld zijn die het vak wel volgen, gevolgd door het
aantal leerlingen die wel ingedeeld zijn. Daarna volgt de afkorting van het vak. Alle cellen daaronder geven
groepen leerlingen aan die ingeroosterd moeten worden.
In afbeelding 1 ziet u de startsituatie als een afdeling nog niet geclusterd is. Geen leerlingen ingedeeld en u
ziet voor elk vak het aantal groepen die automatisch aangemaakt worden op basis van het aantal leerlingen
die het gekozen hebben en de klassedeler(in dit geval 30).
Daarnaast ziet u de klassikale vakken(geel). Deze vakken worden gegeven aan stamklassen.
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Clusterlijnen
Groepen die gelijktijdig les krijgen
Het clusterschema bestaat uit een aantal rijen. Deze rijen noemen wij clusterlijnen. Op elke clusterlijn kan een
leerling maar een keer voorkomen. Dit betekent dat alle groepen die op een clusterlijn staan met een aantal
andere groepen, gelijktijdig het rooster in kunnen. Hieronder ziet u een schema met indeling:
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Blokkades
Als Clus begint met Clusteren, dan zal het programma proberen alle lessen zo snel mogelijk in het schema te
zetten. Dit betekent dat het programma breed begint, met bijvoorbeeld vijf clusterlijnen, en dan zal proberen
om zo veel mogelijk groepen op een clusterlijn te krijgen. Door blokkades op te leggen op een aantal
clusterlijnen is het voor de automaat verboden om deze clusterlijnen te gebruiken. De automaat zal dan sneller
tot een uitkomst komen. Blokkades opleggen forceert de automaat dus om op een kleiner resultatenveld te
beginnen, wat vaak inhoud dat de automaat sneller tot een goede oplossing kan komen. U brengt een
blokkade aan door op een cel in het clusterschema te drukken of door de naam van de clusterlijn zelf aan de
klikken. De hele clusterlijn wordt dan geblokkeerd. U kunt ook een lesgroep blokkeren op een lijn of voor een
vak een lijn blokkeren. Dit doet u door op de cel te klikken, daar waar u de lesgroepen ziet.

U ziet hier dat het vak ges geblokkeerd is op clusterlijn 4 en dat clusterlijn 5 voor kua geblokkeerd is
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Leegloop
In clus is het mogelijk om tijdens het clusteren rekening te kunnen houden met de tussenuren van leerlingen.
In Clus wordt het aantal leerlingen dat niet ingedeeld is in een clusterlijn bijgehouden als 'leegloop'. Als elke
clusterlijn leegloop heeft, dan zal dit betekenen dat er veel tussenuren voor leerlingen kunnen ontstaan. Als er
een cluster is waarin geen leegloop is, dan kan deze clusterlijn op de binnenposities worden geroosterd en zijn
er geen tussenuren.

Dit kunt u hiernaast zien op lijn 1, waarin de leegloop 0 is, oftewel alle leerlingen hebben les als deze lijn
compleet het rooster in kan.
Nu zit deze kolom er niet alleen om te laten zien hoeveel leerlingen er een tussenuur hebben. We kunnen mbv
deze kolom en het strafpuntensysteem waarmee Clus werkt proberen om een aantal clusterlijnen te creeeren
zonder leegloop, zodat die op het midden van de dag het rooster in kunnen.
We kunnen het aantal strafpunten aangeven door onder de menuoptie Schema-Opties een hoger getal in te
vullen bij de optie "strafpunten leerlingen in gemarkeerde leegloop". Dit is het aantal strafpunten dat het
systeem zal uitdelen voor elke leerling die niet ingedeeld is op een clusterlijn. Nu komen we echter op een
interessant punt. Als Clus strafpunten uitdeelt bij elke clusterlijn, dan zou het systeem minimaliseren op
leegloop. Aangezien de totale leegloop een constant getal is, heeft dit totaal geen nut. We willen dus een
aantal van de clusterlijnen kunnen markeren, waardoor Clus op die clusterlijnen meer zal proberen de leegloop
terug te dringen. De andere clusterlijnen zullen dan meer leegloop krijgen (die leegloop moet immers toch
ergens naartoe), en deze clusterlijnen worden dan ook op de buitenposities geroosterd.
Nu moeten we de leegloop gaan markeren. Dit kan door in de kolom leegloop met de rechtermuisknop op de
regel te klikken die we willen markeren. Het scherm ziet er dan ongeveer als volgt uit:
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Na optimalisatie ziet het er als als in afbeelding 3. U ziet dat de eerste drie lijnen volledig geclusterd zijn met
een leegloop van 0.
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Deelverzamelingen
De optie deelverzamelingen maakt het mogelijk van een groep een deelverzameling van een andere groep te
maken. Wat betekent dit precies? Stel, u heeft een havo 4 afdeling waar leerlingen mentoraat moeten krijgen
van een van hun vakdocenten. In dit geval moeten de groepen van het mentoraat deelverzamelingen zijn van
de groepen waaraan die docent les geeft. Alle leerlingen in de mentoraat groepen moeten immers ingedeeld
zijn in groepen die les krijgen van die vakdocent.
Dit kunt u eenvoudig regelen onder de optie "Deelverzamelingen". Als u de optie in de toolbar aanklikt, of
onder het menu "Bewerken" de optie "Deelverzamelingen" selecteert, zult u een nieuw scherm in beeld krijgen.
In dit scherm is het clusterschema te zien. U ziet onder het schema de deelverzamelingsregels. Stel we nemen
de situatie zoals in het bijgaande plaatje:
Stel: de leerlingen in de mentoraatgroep op clusterlijn 2 moeten les krijgen van de vakdocent AK. We klikken in
dit geval links op de mentoraat groep (deze kleurt hierdoor bruin), en daarna rechts op beide aardrijkskunde
groepen. De deelverzamelingsregel luidt nu: "Alle leerlingen van groep men-2 zitten ook in groep ak3 en/of in
ak-6."
Dit kunnen we voor alle groepen uitvoeren. Let op: als u een deelverzamelingsregel aangeeft fixeert u de
groep op die clusterlijn! Dit beperkt de indeelautomaat in het aantal mogelijkheden, maar kan er ook voor
zorgen dat een clusterschema niet meer indeelbaar is. Een eenvoudig voorbeeld: alle leerlingen van een groep
van een 1-uurs-vak op clusterlijn 3 moeten ook in de groep van een ander 1-uurs-vak op clusterlijn 3 ingedeeld
worden. Als u maar een tijdvak heeft is dit niet mogelijk, omdat de leerling dan twee maal op dezelfde
clusterlijn wordt geplaatst, en dat mag van Clus niet.
Deelverzamelingen zijn een krachtig hulpmiddel dat u soms kunt inzetten om moeilijke clusterproblemen op te
lossen. Daarnaast kunt u de veelvoud aan ingewikkelde indeelwensen die vaak op een school bestaan beter
clusteren.
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Phoenix
Phoenix is het clusterprogramma dat Zermelo in de periode 2011-2013 ontwikkeld heeft als de lang verwachte
opvolger van Clus. De combinatie van de algoritmiek van Clus (met veel verbeteringen daarop!) met nieuwe
moderne technieken maken het tot de absolute koploper op het gebied van clustersoftware. In de zomer van
2013 is dit programma getest op een 30-tal scholen. Hun bevindingen zijn zeer positief en dankzij de vele
suggesties voor verdere verbetering is vanaf oktober 2013 een krachtig en gebruiksvriendelijk product
beschikbaar dat Clus en Unio (een oude variant op Clus) ver achter zich laat.

Een paar tref-opmerkingen:

●

Clusterschemas waarin docentbeschikbaarheden n onderwijskundige voorwaarden volledig mee wegen.

●

Clusteren terwijl er al lessen zijn ingeroosterd (bijvoorbeeld in andere afdelingen van docenten die in het
actieve cluster meedoen).

●

Gekoppelde lesgroepen van verschillende afdelingen n koppelingen binnen een afdeling worden ondersteund.

●

Perfecte samenwerking met rooster- en indeelautomaten.

●

Extra vakkers zo veel mogelijk gehonoreerd, zonder dat dit ten koste gaat van anderen.

●

Krachtiger voorziening voor Maximaal Klassikaal, doorclusteren met klassikale groepen mogelijk.

●

Roosterplanoptimalisatie voor soepele plaatsing in het rooster.

●

Consequenties van eerder geroosterde afdelingen worden volledig meegewogen.

Licentie-technisch kan Phoenix als volgt worden ingezet:

●

In combinatie met de modules Automatisch Roosteren en Indeelautomaten van Zermelo. Dit is de
krachtigste variant, bij uitstek geschikt voor scholen met vrije pakketkeuze en docenten met beperkte
beschikbaarheden.

●

In combinatie met alleen de module Automatisch Roosteren. Dit is geschikt voor scholen met pakketkeuze,
maar verder een niet al te complex rooster.

●

Standalone met de module Roostervoorbereiding. Dit is geschikt voor scholen die roosteren met andere
software, zoals GP-Untis, Masterplan of Rostar Educatief. U maakt gebruik van exportvoorzieningen naar deze
software toe, en van importvoorzieningen om informatie uit administratieve of pakketkeuzesoftware te halen.

Tutorial Phoenix
Er is van Phoenix een tutorial beschikbaar (Stappenplan met handige tips en trucs). U vindt deze hier
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Het scherm
De eerste keer dat u Phoenix opent, komt er veel informatie op u af. U zult uzelf enige tijd moeten gunnen om
deze informatie te kunnen interpreteren. Deze pagina's in de online-help geven u een globaal zicht op de
interface van Phoenix en de betekenis van de informatie.
Het scherm is verdeeld in de volgende onderdelen:
- Het menu (1)
- De toolbar (2)
- Een paneel linksboven, de heatmap, met daarin een grid met dagen vertikaal en uren horizontaal (3)
- Een paneel links, met informatie over het clusterschema, met de onderdelen Schema, Vakkenpakketten,
Leerlingen en Tijdvakken (4)
- Een paneel beneden met het leerlingenoverzicht (5)
- Het hoofdgrid met daarin het clusterschema (6)
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Het hoofdgrid met het clusterschema bestaat weer uit een aantal delen:

●

centraal: het clusterschema (A)

●

links: allerlei informatie over de betreffende clusterlijnen (B)

●

boven: allerlei informatie over de vakken (C)

●

rechts: de informatie/vakken/groepen die niet meegeclusterd worden (D)

●

onder: de groepen/fragmenten die nog niet in het clusterschema zijn opgenomen (E)

●

linksboven: een totaaloverzicht van plaatsbaarheid van het schema (F)
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Het menu
Per hoofdmenu treft u hieronder een korte uitleg aan voor de betreffende submenu's:

Menu - Bestand

●

Toepassen en sluiten: Bewaart de clusterinformatie en instellingen in het roosterbestand en sluit Phoenix
af. Er wordt nit automatisch een bestand opgeslagen in de projectmap.

●

Opslaan (CTRL+S): Bewaart de clusterinformatie en instellingen in het roosterbestand en slaat vervolgens
het roosterbestand op in de projectmap.

●

Opslaan als ... (CTRL+Shift+S): Bewaart de clusterinformatie en instellingen in het roosterbestand en
slaat vervolgens het roosterbestand op in de projectmap als nieuwe versie.

●

Annuleren en sluiten: Voert geen enkele wijziging door en sluit Phoenix.

Menu - Bewerken

●

Zo mogelijk uitroosteren (U): Roostert alle lessen van deze afdeling uit behalve gefixeerde lessen en
lessen met een koppeling met een andere afdeling.

●

Beschikbaarheden: Opent een scherm waarmee u blokkades voor docenten en eventueel lokalen kunt
invoeren. Lokalen worden alleen getoond (onder de docenten) ingeval ze gefixeerd voorkomen op lessen in
het cluster.

●

Kwaliteit overzicht: Toont hoe het totaal aan strafpunten is opgebouwd uit de verschillende componenten.
U kunt vanaf hier de relatieve gewichten van de onderdelen aanpassen (soort equalizer) en ook de
indeelparameters bij de groepen aanpassen, te weten per groep: minimaal, optimaal, maximaal, factor
optimaal en factor maximaal. Dit zijn dezelfde parameters als die bij de roosterautomaten gehanteerd
worden.

●

Selectie bewerken: Onder het schema kunt u bij de leerlingen de indelingen selecteren. Dit zijn de cellen bij
een vak in het pakket waar een clusternummer in staat. Selectie is herkenbaar aan de blauwe rand. Met dit
menu kunt u aansturen of de plaatsing in de betreffende groep ge-(de-)fixeerd dient te worden en ook of
indeling voor dit vak berhaupt wel verplicht is (sprokkelleerlingen).

Menu - Schema

●

Clusterlijn erbij (E): Voegt een clusterlijn toe aan het schema. Indien zo ingesteld kan de automaat dit
uiteindelijk ook zelf doen.

●

Clusterlijn minder (M): Verwijdert een lege clusterlijn.

●

Wis schema: Opent een dialoog (met annuleer-optie) waarin u kunt kiezen tussen 2 verschillende manieren
van wissen (naast de annuleer-optie): mt of znder behoud van de voorkeurslijnen van de groepen/fragmenten.
Behoud kan handig zijn ingeval u met de hand deels het oorspronkelijke schema wilt terug bouwen.

●

Maak nieuw schema (Enter): Ontwerpt nieuwe schema's waarbij Phoenix telkens weer begint met een leeg
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schema.
●

Optimaliseer huidig schema (C): Optimaliseert het bestaande (=huidige) schema zonder telkens met een
leeg schema te beginnen.

●

Maximaal klassikaal (X): Opent het onderdeel Maximaal Klassikaal waarmee u kunt aansturen op welke
wijze Phoenix moet proberen groepen identiek te krijgen aan stamklassen.

●

Roosterplan (R): Opent de editor voor het roosterplan.

Menu - Indelingen

●

Automatisch (A): Deelt leerlingen automatisch in waarbij rekening gehouden wordt met
indeel-randvoorwaarden.

●

Individueel: Opent het onderdeel waarin allerlei individuele indeel-voorwaarden n eventueel de indelingen
zelf bewerkt kunnen worden.

Menu - Weergave

●

Toon koppelingen (K): Toont in het schema middels kromme lijntjes welke fragmenten (op verschillende
clusterlijnen) in het rooster hard (dus in een les) gekoppeld zijn.

●

Toon beschikbaarheid per groep (B): Toont in het schema in de cel van een groep/fragment een
miniatuur-rooster met witte, grijze en groene celletjes (wit=plaatsbaar, grijs=geblokkeerd en
groen=ingeroosterd).

●

Toon onderwijskundig (O): Toont in het schema in de cel van een groep/fragment informatie over
onderwijskundige aspecten.

●

Extra kolom leerlingoverzicht: Voegt aan de leerlinglijst een extra informatie-kolom toe. Wat hier in wordt
getoond is in te stellen via het menu Weergave extra kolommen ... .

●

Verwijder extra kolom leerlingoverzicht: Verwijdert de laatste extra informatie-kolom.

●

Weergave extra kolommen ...: Open een instellingen scherm waarmee ingesteld kan worden wat er in de
extra leerling-informatiekolom staat.

●

Kolombreedte leerlingoverzicht: Stelt breedte van de kolommen in het leerlingoverzicht in.

●

Kolombreedte schema: Stelt breedte van de kolommen in het schema in.

●

Leerlingvak met docent: Toont bij de leerlingen de docent(en) voor een vak.

●

Leerlingvak met clusternummer: Toont bij de leerlingen het clusternummer (of de nummers ingeval er
meerdere fragmenten zijn voor een vak.

●

Leerlingvak met groepsnaam: Toont bij de leerlingen de groepsnaam voor een vak.

●

Leerlingvak met aantal: Toont bij de leerlingen het aantal leerlingen in zijn groep voor een vak.

●

Leerlingvak met wenselijkheid: Toont bij de leerlingen de wenselijkheid van de groep waar hij/zij voor een
vak in zit.

●

Leerlingvak met keuzeinfo: Toont bij de leerlingen informatie uit het keuzeformulier, meer bepaald over
de etappe waarin het vak gekozen is (indien aanwezig).

●

Ververs (F5): Rekent de layout van het venster opnieuw uit waarbij vakken die wel resp. niet worden
meegeclusterd links resp. rechts worden geplaatst.
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Menu - Plafonds

●

Plafondbewaking schema: Zet plafondbewaking aan voor alle lijnen en test meteen bij welke lijnen de
plafonds integraal (over de tijdvakken heen) verlaagd kunnen worden.

●

Verwijder plafonds:Verwijdert bij elke lijn de plafondbewaking.

●

Test huidige plafonds:Test bij de huidige plafonds of er leerlingen/docenten zijn die sowieso nooit zullen
passen.

●

Analyseer verlagingsmogelijkheden: Analyseert per lijn en per tijdvak of het plafond (indien ingesteld)
verlaagd kan worden.

Menu - Modules
Via dit menu kunt u verschillende modules, die elders ook in Zermelo voorkomen, opstarten. De modulenamen
spreken hier voor zich.

Menu - Venster
Met dit menu kunt u het venster met de instellingen voor Phoenix in beeld brengen.
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De toolbar
De toolbar bevat knoppen die exact hetzelfde doen als de bijbehorende menu's. Als u met de muis een button
aanwijst, beschrijft de tooltip de werking en verwijst hiermee naar het betreffende menu. Zie verder de
online-help over de menu's.
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De heatmap

Aan de linkerkant van het venster staat de zogenaamde heatmap. Ieder getal
geeft aan hoeveel clusterlijnen er potentieel geplaatst kunnen worden op een roosterpositie, zonder dat er
docentproblemen ontstaan. Dit kan ook wel de vrijheid van het clusterschema genoemd worden.
Dit schema is hoofdzakelijk informatief van aard. Het geeft schematisch weer waar eventueel problemen
kunnen ontstaan bij roosteren.
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Clusterschema informatie
Aan de linkerkant van het scherm wordt informatie getoond over het huidige clusterschema.
Deze informatie is opgedeeld in vier categorien:

●

Schema: Onder deze kop vinden we allerlei informatie terug over het clusterschema waaronder het aantal
strafpunten. Maar ook de cluster- en roosterbreedte zijn hier terug te vinden. De tooltips bij de diverse items
geven u een korte uitleg van wat er per onderdeel precies bedoeld wordt.

●

Vakkenpakketten: Hieronder volgt een overzicht van het aantal verschillende vakkenpakketten dat door de
leerlingen gekozen is, alsmede het aantal onmogelijke en ontbrekende pakketten binnen het huidige
clusterschema.

●

Leerlingen: Onder dit onderdeel vindt u het aantal leerlingen terug dat binnen dit clusterschema is
meegenomen. Dit aantal is numeriek, d.w.z. dat elke leerling, met welk percentage dan ook, voor n hele
leerling wordt gerekend. Ook kunt u het aantal fout ingedeelde hier terugvinden.

●

Tijdvakken: Dit geeft een beknopt overzicht van de clusterstatistieken per tijdvak. Ook hier helpt de tooltip u
verder over de gebruikte afkortingen.
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Leerlingoverzicht
Onderaan het hoofdscherm van Phoenix vindt u het leerlingoverzicht terug.
U ziet hier de leerlingen die binnen de gekozen afdeling meegeclusterd zijn of gaan worden.
U kunt, zoals gebruikelijk in Zermelo, op alle zichtbare kolommen sorteren en kunt dit grid met de
rechtermuisknop exporteren.
Tevens is het mogelijk via het menu Weergave de inhoud van diverse cellen aan te passen. Ook kunnen er
kolommen met leerlinginformatie worden toegevoegd aan dit overzicht.

Een overzicht van de standaard zichtbare kolommen:
●

id en naam: Het leerling ID en de naam van de leerling.

●

repr. id en repr.: Bij het clusteren worden leerlingen met eenzelfde pakket (en dezelfde set voorwaarden)
als n leerling gebundeld. Onder de kop repr. id ziet u het ID terug van de leerling die als representant van
deze leerling is meegenomen in de clustering. Is dit ID hetzelfde, en deze leerling zelf representant, dan ziet
u in de kolom ernaast (repr.) terug hoeveel andere leerlingen deze leerling representeert.

●

opln: Het aantal oplossingen/mogelijkheden dat deze leerling heeft om binnen het huidige clusterschema
correct ingedeeld te worden.

●

clb: De clusterbreedte van de meegeclusterde vakken.

●

ncb: De Roosterbreedte van de niet meegeclusterde vakken. De totale roosterbreedte van een leerling is dus
clb plus ncb.

●

botscl: Hierin wordt aangegeven op welke clusterlijn(en) bij de huidige indeling van de leerling een botsing
optreedt.

●

min. lijn: Het hier genoemde getal geeft aan hoeveel clusterlijnen deze leerling, op basis van diens pakket,
minimaal nodig heeft om berhaupt ingedeeld te kunnen worden.

●

legaal: Is de huidige indeling legaal (OK) of niet (FOUT).

●

leeglp: Op de hier genoemde clusterlijn(en) is deze leerling niet ingedeeld.

●

ind. wens: Hier worden strafpunten getoond wanneer de indeling van een leerling niet aan de opgegeven
indeelwensen voldoet. Deze wensen kunt u via menuoptie Indelingen -> Individueel aan het systeem
opgeven.

●

Geclusterde vakken: Alle geclusterde vakken worden, op alfabetische volgorde, getoond. Alle vakken die
de leerling in het pakket heeft zijn in dit overzicht groen gearceerd. Het cijfer wat wordt getoond is het
clusternummer van de lesgroep waarin de leerling voor het betreffende vak is ingedeeld. Naast het
clusternummer kan er nog meer getoond worden. In het menu Weergave is de inhoud van deze cellen te
sturen. Ook is het mogelijk om op deze plek aan een leerling-pakketvak combinatie extra informatie toe te
kennen. Met de rechtermuisknop kunt u onder andere aangeven dat deelname aan een bepaald vak
eventueel niet verplicht is. Of kunt u de lesgroepdeelname verplichten (fixeren). Er kunnen ook attributen
getoond worden in de cellen zoals gekleurde hoekjes of de bekende fixatie nietjes. De tooltip geeft in deze
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gevallen specifieke uitleg over wat er dan precies aan de hand is.
●

Niet meegeclusterde vakken: Na de lege kolom volgen de vakken die niet meegenomen zijn in de
clustering. Dit zullen meestal alleen klassikale vakken zijn. Bij klassikale vakken wordt in deze cellen de
stamklas code getoond. Ook voor deze vakken geldt de rechtermuisknop functionaliteit zoals beschreven bij
de meegeclusterde vakken.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

275/1812

Document:

Zermelo Online Help

Phoenix hoofdscherm

In het hoofdscherm van Phoenix vindt u uiteraard het clusterschema terug.
Verder wordt u een heleboel additionele informatie voorgeschoteld.
Hieronder volgt een overzicht:
- Clusterruimte: In dit schema, linksboven, wordt aangegeven op welke tijdstippen in de week clusters
geplaatst kunnen worden. U leest dit schem als volgt: De rijen zijn de lesdagen, de kolommen zijn de lesuren
analoog aan de heatmap. Op alle grijze uren kunnen geen clusters worden geplaatst. Onder dit overzicht staat
de vrijheid. Dit getal is de uitkomst van het totale aantal witte vakjes minus de totale clusterbreedte.
- Klas: Hier staan de stamklassen met het bijbehorende aantal leerlingen.
- cl: De clusterlijnnummers.
- pos: Per clusterlijn wordt een positielijst getoond. Het gemaakte cluster kan, op basis van de beschikbaarheid
van docenten en reeds ingeroosterde lessen alleen nog worden geplaatst op de witte lesuren.
Wanneer er al (gekoppelde) lessen zijn ingeroosterd van dit cluster dan worden er ook rode of groene vakjes
getoond:
Rode vakjes: er zijn reeds ingeroosterde lessen, maar er zijn lesgroepen in dit cluster die op dat moment niet
ingeroosterd kunnen worden.
Groene vakjes: er zijn reeds ingeroosterde lessen, en alle overige, nog niet ingeroosterde lesgroepen kunnen
ook op dat tijdstip worden ingeroosterd.
Zie ook het onderdeel Beschikbaarheid.
- doc: Het aantal docenten dat op deze clusterlijn wordt ingezet.
- clb: De clusterbreedte van dit cluster.
- vrh: De vrijheid van de clusterlijn. Dit is het aantal witte en groene vakjes minus de clusterbreedte. Bij een
negatieve vrijheid wordt de cel geel gekleurd. Bij vrijheid 0 wit en bij een positieve vrijheid groen.
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- dag: Dit bestaat uit twee onderdelen: Voor de streep: Het aantal dagen dat, op basis van onderwijskundige
randvoorwaarden, nodig is voor dit cluster. Achter de streep: het aantal dagen waarop dit cluster, gelet op
beschikbaarheden, plaatsbaar is. Deze cel wordt rood als het getal achter de streep kleiner is dan voor de
streep.
- blok: Het aantal rode blokjes op de positielijst van deze clusterlijn. Ofwel de reeds ingeroosterde lessen
waarbij niet alle overige lesgroepen van de clusterlijn ook ingeroosterd kunnen worden.
- ovrf: Overflow. Er zijn meer reeds ingeroosterde lessen in deze clusterlijn dan dat er roosterposities voor
deze clusterlijn nodig zijn. Voorbeeld: En clusterlijn met alleen twee-uurs vakken. Op deze clusterlijn worden
twee vakken geplaatst waarvan al uren zijn ingeroosterd. Van het ene vak staan al twee uren op maandag en
woensdag, van het tweede vak staat al een uur op donderdag ingeroosterd. Op zich zou deze clusterlijn slechts
op twee lesuren ingeroosterd hoeven te worden. Maar door de reeds ingeroosterde lessen zijn er drie
roosterplaatsen nodig. Derhalve wordt de overflow 1.
- ondk: Geeft aan wanneer er onderwijskundige strafpunten te verwachten zijn als deze clusterlijn zal worden
ingeroosterd bij de huidige clusterbreedte. We zien dit vaak gebeuren wanneer vakken met een blokuur wens
en zonder een blokuurwens op dezelfde clusterlijn worden geplaatst.
●

Vak: De roostercode van het vak.

●

Conf.: Het aantal configuraties, mogelijkheden, om de verschillende lesgroepen van dit vak met de huidige
instellingen over de diverse clusterlijnen te verdelen.

●

Lln: Het aantal leerlingen dat dit vak in zijn/haar lespakket heeft.

●

Uren: Het aantal lesuren voor dit vak volgens de lessentabel.

●

Grp: Het aantal beschikbare lesgroepen voor dit vak.

●

Wel Cl of Niet Cl: Geeft aan of het vak wel of niet meegeclusterd is of moet worden. Klassikale lessen kunnen
gerust (klassikaal) meegeclusterd zijn, en aan de andere kant kunnen keuze vakken ook bewust buiten de
clustering gehouden worden. In principe staan de niet meegeclusterde vakken aan de rechterkant.
(Eventueel na verversing met F5). U switcht tussen wel of niet meeclusteren door via een rechtermuisklik op
het vak het vinkje bij de optie meeclusteren aan of uit te zetten.

●

Enkelv of Meerv: Enkelvoudig of meervoudig, standaardwaarde: Enkelvoudig. Mogen lesgroepen van
hetzelfde vakken niet (enkelvoudig) of wel (meervoudig) op dezelfde clusterlijn worden geplaatst? Een
aanpassing van deze parameter heeft gevolgen voor het aantal configuraties.

●

Stand of Spec: Standaardwaarde: Standaard. Wanneer deze waarde op standaard staat worden alle
mogelijkheden, zonder te kijken naar docenten of klassikale groepen afgewerkt. Voorbeeld: twee lesgroepen
en vier clusterlijnen, en enkelvoudig. Er worden 6 mogelijkheden getest: vak op clusterlijn 1+2, vak op
clusterlijn 1+3, 1+4, 2+3, 2+4 en 3+4. De docent die op de eerste groep staat, de groep die op de bovenste
clusterlijn staat, zal in dit geval altijd op de bovenste lesgroep blijven staan. Wanneer we overschakelen op
Speciaal dan worden ook de onderlinge docentenruilen als aparte oplossingen gezien. er komen dan in dit
geval zes mogelijkheden bij (1A+2B, 1B+2A,...3B+4A). Omdat Phoenix bij elke iteratie, elke poging, om tot
een clusteropstelling te komen de docenten in een random volgorde kiest, zullen ook oplossingen met een
andere toekenning van docenten op een natuurlijke weg de revue passeren.

In zijn algemeenheid kunnen we over deze laatste optie, Standaard/Speciaal, zeggen: In beginsel is het
belangrijk dat we eerst een clusterindeling vinden. Dan is de plaatsing van de docenten nog van ondergeschikt
belang. Hebben we eenmaal een clusterindeling gevonden dan is het zaak deze te optimaliseren, bijvoorbeeld
voor wat betreft beschikbaarheid, en dan is het wel relevant om met de docenten te gaan schuiven.
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- Het clusterschema zelf: Elk blokje met informatie representeert een lesgroep. Zien we twee halve blokjes
naast elkaar in een cel, dan staan er twee lesgroepen van hetzelfde vak op dezelfde clusterlijn.
Blokjes die onder de laatste clusterlijn staan zijn nog niet ingeroosterd.
Over de gebruikte symbolen in de blokjes kunt u meer uitleg terug vinden bij het onderdeel Lesgroepinformatie.
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Schema opties
Een vak wel of niet meeclusteren

Een vak wel of niet meeclusteren, gaat eenvoudigweg door op de
vakcode te klikken met de rechtermuisknop en vervolgens de optie Meeclusteren aan of uit te vinken. Wanneer
u een vak heeft dat in eerste instantie mee-geclusterd werd, zal in een veld nu geel de tekst Niet Cl
weergegeven worden. Tevens zullen de lesgroepen van dit vak "naar boven" geschoven worden. Wanneer u
het scherm met de toets F5 vernieuwt, ververst, dan schuift het vak ook op naar de rechterkant van het
scherm. Daar staan alle niet mee-geclusterde vakken op een rij. Op deze manier kunt u dus een clustervak
uitsluiten van het clusterschema f bijvoorbeeld een klassikaal vak toch meeclusteren.
Het aantal clusterlijnen wordt niet in alle gevallen automatisch aangepast. Het zou kunnen dat u bijvoorbeeld
het 5e vak heeft weggehaald, waardoor u nu eigenlijk maar 4 lijnen nodig heeft.
Let op: Wanneer u een klassikaal vak mee wenst te clusteren en de lesgroepen van dit vak hebben ook echt
de stamklasbenaming (Ze staan "boven de klassikale streep" in het groepen en lessen scherm) dan zal Phoenix
de lesgroepindeling voor deze vakken, ook binnen het cluster, te allen tijde klassikaal houden. Wanneer u voor
het ene "klassikale" vak een andere lesgroepindeling wilt hebben/toestaan, dan voor een ander "klassikaal"
vak, dan moet u bij (minstens) een van de vakken de klassikale lesgroepen omzetten naar clustergroepen. Dit
doet u met de optie klassikaal wissel in het groepen en lessen scherm.

Meerdere groepen op een lijn
Standaard worden groepen van hetzelfde vak niet op een clusterlijn geplaatst (zie ook configuraties). Het kan
echter om allerlei redenen interessant zijn groepen dubbel op een lijn te plaatsen. U kunt dit per vak aangeven
door te klikken op de cel Enkelv. Hij verandert dan naar meervoudig (Meerv). Op dezelfde manier kunt u deze
optie ook weer terugzetten. Deze optie is alleen zichtbaar voor meegeclusterde vakken.

Volgorde van groepen
Standaard wordt een andere volgorde van groepen niet getest tijdens een optimalisatieronde (zie ook
configuraties). Met de volgorde wordt bedoeld hoe de lesgroepen van boven naar beneden over de diverse
clusterlijnen staan geplaatst. Stel dat u drie groepen AK heeft: AK1, AK2 en AK3 die bij aanvang van een
optimalisatieronde in de volgorde AK2 - AK1 - AK3 staan. Dan zal deze volgorde tijdens de optimalisatieronde
die dan van start gaat, niet veranderd worden. Bij een volgende ronde zal altijd integraal over alle vakken de
volgorde worden aangepast.
Het is mogelijk (per vak instelbaar) wissels te onderzoeken tijdens zo'n optimalisatieronde. In dat geval wordt
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in bovenstaand voorbeeld de volgorde AK2 - AK1 - AK3 tijdens het optimaliseren wl veranderd.
Het niet verwisselen tijdens optimaliseren heeft als voordeel dat het sneller gaat. Wel verwisselen kost meer
tijd, maar kan betere oplossingen vinden gelet op de beschikbaarheid van docenten. Voor leerling-indelingen
maakt het niets uit (mits niet gefixeerd), maar in geval van beperkt beschikbare docenten of klassikaal
gemaakte groepen voor dat vak, is deze optie wel zeer interessant.
U wisselt bij een vak tussen wel of niet wisselen door te klikken op de cel Stand(aard) die dan verandert in
Spec(iaal) en omgekeerd.

Configuraties van vakken

Ieder clustervak heeft n of meer lesgroepen die geclusterd moeten worden. Deze groepen kunnen op
verschillende plaatsen op een clusterlijn staan. Dit worden de configuraties van dat vak genoemd. Voorbeeld:
stel u heeft voor een vak n clustergroep en er zijn 5 clusterlijnen. De groep kan op iedere lijn n keer geplaatst
worden, hetgeen 5 configuraties oplevert.
Het aantal configuraties bij vakken met meer dan n groep wordt sterk benvloed door de instellingen meerdere
groepen op n lijn (te zien in de cel met Enkelv of Meerv) en volgorde van groepen (te zien in de cel met Stand
of Spec). Zie het voorbeeld op het rechter plaatje. Hier staat het vak WI. Er zijn 5 groepen, en 5 clusterlijnen.
Het aantal configuraties is hier 1: de eerste groep moet op de eerste plek enz.

Zetten we bij dit vak het verwisselen aan, dan loopt het aantal configuraties flink op: 120.
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Bij 'meervoudig' (Meerv) zijn er 126 configuraties. Omdat sommige groepen dezelfde docent bevatten, is een
groot aantal van deze configuraties eigenlijk verboden. Van de 126 zijn er maar 21 kandidaat.

Het aantal configuraties loopt pas echt op, wanneer een combinatie van beide wordt gebruikt. In het geval dat
zowel Spec als Meerv aan staan, is het aantal configuraties 3125. Om Phoenix op dit grote aantal
mogelijkheden niet stuk te laten lopen worden er "slechts" 1000 configuraties meegenomen. Ook hier tussen
zitten configuraties die niet bruikbaar zijn, in dit geval zijn er 600 wel bruikbaar.
Het aantal mogelijke configuraties wordt ook bepaald door fixaties en blokkeringen.
U kunt de gebruikte configuraties ook bekijken voor een vak. Klik daartoe met de rechtermuisknop op de
vakcode en kies voor de optie Toon mogelijkheden.

Blokkeren van clusterlijnen

Het blokkeren van een clusterlijn of positie gaat door eenvoudigweg op de
betreffende (lege) cel te klikken. U kunt ook een volledige clusterlijn blokkeren, door in de eerste cel van de
clusterlijn (waar Cl 1, Cl 2 enz. staat) te klikken. Alle lege cellen op die clusterlijn worden dan geblokkeerd
(===).

Fixeren van groepen
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Het fixeren van een clustergroep gaat middels een CTRL-klik op
de groep. U zult dan twee nietjes zien verschijnen op de groep. Op dezelfde manier kunt u ze ook weer
de-fixeren. Mochten er meerdere groepen van hetzelfde vak op een lijn staan, dan is iedere klik een (de-)fixatie.
Dit gebeurt in een vaste volgorde. Omdat dit voor veel groepen van hetzelfde vak op dezelfde clusterlijn wel
erg bewerkelijk is, kan dit ook met de rechtermuisknop. U kunt dan exact aangeven welke groep(en) er
gefixeerd moeten worden. Met de optie Fixeren fixeert u in een klap alle groepen in deze cel. Maar u kunt ook
individuele groepen aan- of uitvinken. Aangevinkt is gefixeerd.

Leegloop markeren

Door te klikken in de kolom Leegloop kunt u de leegloop van een clusterlijn markeren. De cel wordt groen, en
krijgt een groene lijn aan de onderkant. Vanaf dat moment zullen er strafpunten gegeven worden voor het
aantal leerlingen dat niet aan deze clusterlijn deelneemt.
De leegloopmarkering speelt ook een belangrijke rol bij de strafpuntenbepaling in het roosterplan.
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Roostervrijheid van het
clusterschema
Naast een zo optimaal mogelijk clusterschema volgens de roosterbreedte en lesgroepindeling wordt er ook
gekeken naar de beschikbaarheid van een clusterschema. Hierbij spelen twee hoofdonderwerpen een rol: de
vrijheid van een clusterlijn en de dagspeling van een clusterlijn.

Vrijheid
De vrijheid van een clusterlijn is een maat voor de inroosterbaarheid van deze lijn en wordt bepaald door het
aantal posities waarop deze clusterlijn geplaatst kan worden zonder dat er docentproblemen zijn en het aantal
roosterplaatsen dat deze lijn nodig heeft. Een docentprobleem kan een blokkade zijn (meer dan een miljoen
strafpunten) of een ingeroosterde les. De vrijheid van een clusterlijn wordt (deels) weergegeven in een
miniatuurrooster, dat voor iedere clusterlijn aan de linkerkant weergegeven wordt.

Verticaal staan de dagen en horizontaal de uren. Een witte cel betekent dat
de clusterlijn in zijn geheel geplaatst kan worden op deze roosterpositie zonder docent problemen. Een grijze
cel betekent dat minimaal n docent een roosterprobleem heeft. De vrijheid van de clusterlijn is dan het aantal
posities waar deze mogelijk geplaatst kan worden minus het aantal posities dat deze lijn nodig heeft (i.e. het
maximaal aantal uur van een groep op de lijn). Zie de afbeelding: 26 beschikbare posities 3 uur roosteruren =
23 vrijheid.
Belangrijk: Bij het bepalen van de vrijheid van een clusterlijn worden groepen die identiek zijn met een
stamklas buiten beschouwing gelaten! De achterliggende filosofie is dat een klassikale groep uitwisselbaar is
met andere klassikale groepen waarmee deze in wezen 'buiten' het cluster wordt ingeroosterd en dus ook geen
parameter dient te zijn in de berekening van de vrijheid.

Zie
de afbeelding. In het clusterschema is een lesgroep van docent GNG klassikaal gemaakt met stamklas D. In de
positielijst is te zien dat dit schema te plaatsen is op 4 dagen (ma, di, wo en do).

Kijken we naar de beschikbaarheid van docent GNG (via menuoptie Bewerken -> Beschikbaarheden) , dan zien
we dat deze docent 3 dagen niet beschikbaar is (di, wo en do). In theorie is het clusterschema dus alleen
beschikbaar op maandag. Phoenix gaat er echter vanuit, dat deze klassikale groep uitwisselbaar is met een
andere klassikale groep waarbij de docent wel beschikbaar is. Phoenix negeert daarom de blokkades van
docent GNG.
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Met de sneltoets B kan ook voor elke individuele lesgroep de beschikbaarheid getoond worden.
Overigens kunt u de beschikbaarheid van een lesgroep ook zien door erop te klikken. U ziet dan bij de
beschikbaarheid van het gehele cluster de lesuren waarop deze lesgroep niet roosterbaar is blauw oplichten.

Dagspeling

De dagspeling van een clusterlijn is het verschil tussen het aantal dagen waarop de clusterlijn
geplaatst kn worden en het maximale aantal dagen dat een groep van de lijn wil krijgen op basis van
onderwijskundige voorwaarden.
Let op! Dit werkt alleen wanneer u Phoenix gestart heeft via de roosterautomaten.

Zie de afbeelding aan de rechterkant. In het rode kader staat de lessentabel (4 lesuren) voor
de vakken bte en du. Zie nu het blauwe vlak: de lesgroep voor bte wil graag op drie dagen ingeroosterd
worden. Namelijk een blokuur (de twee donkergrijze blokjes op dezelfde regel) en twee losse uren (de
lichtgrijze blokjes). Het vak du wil juist vier losse uren. Deze informatie komt uit de onderwijskundige
randvoorwaarden van de automaat.

Wanneer een lesgroep in het cluster n of meerdere dagen beschikbaarheid tekort komt dan wordt dit
aangegeven door evenzoveel (rijen) blokjes rood te kleuren.

Heatmap

Aan de linkerkant van het venster staat de zogenaamde heatmap. Ieder getal
geeft aan hoeveel clusters er potentieel geplaatst kunnen worden op een roosterpositie, zonder dat er
docentproblemen ontstaan. Dit kan ook wel de vrijheid van het clusterschema genoemd worden.
Dit schema is hoofdzakelijk informatief van aard. Het geeft schematisch weer waar eventueel problemen
kunnen ontstaan bij roosteren.
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Lesgroepinformatie
In het clusterschema worden de lesgroepen met blokjes weergegeven.
Deze blokjes bevatten veel informatie over de lesgroep. In onderstaande legenda vindt u de betekenissen van
de (meest) voorkomende attributen.
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Phoenix automaat instellingen
Zoals bij elke automaat zijn er ook binnen Phoenix allerlei zaken in te stellen.

Hiervoor hebben we een apart instellingenscherm tot onze
beschikking. Wanneer u Phoenix opent wordt ook dit scherm standaard geopend.
U kunt dit scherm ook openen via menuoptie Venster -> Instellingen.
Hieronder zullen we kort, per tabblad, ingaan op de belangrijkste instellingen.

Indeel
We zien hier de volgende opties:
●

Max aantal niet indeelbare leerlingen: U stelt hier in hoeveel leerlingen er bij het maken van een
clusterschema maximaal niet ingedeeld hoeven te kunnen worden. Phoenix maakt dan dus een
clusterschema waarbij niet alle leerlingen ingedeeld hoeven te kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld helpen
bij de analyse van de pakketkeuzes. Wellicht zijn er vakkeuze combinaties die erg blokkerend werken.

●

Max niet indeelbaar aanpassen na verbetering: Stel u heeft het maximaal niet ingedeelde leerlingen op
10 staan. Wanneer deze optie op ja staat en Phoenix vindt een oplossing waarbij slechts 8 leerlingen niet
ingedeeld zijn, dan zal de instelling voor het maximaal aantal niet indeelbare leerlingen worden aangepast
naar 8, en wordt er allen nog maar naar oplossingen gezocht met maximaal 8 niet indeelbare leerlingen.
Staat deze optie op nee dan blijven ook oplossingen met 9 of 10 niet indeelbare leerlingen serieuze opties.

●

Max aantal mogelijkheden berekenen per ll: Het getal wat hier genoemd wordt geeft aan hoeveel
verschillende indeelmogelijkheden er per leerling maximaal worden doorgerekend bij het maken van een
clusterschema. Dit aantal is weliswaar aan te passen, maar wordt iedere keer opnieuw gevalueerd op basis
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van de instelling Max aantal milliseconden per indeling.
●

Max aantal milliseconden per indeling: Hier kan worden opgegeven hoeveel tijd Phoenix maximaal mag
gebruiken om een (totale) leerlingindeling te maken. Op basis van deze waarde wordt ook bepaald hoeveel
indelingen er per leerling getest zullen kunnen worden. Dit aantal wordt dan weer automatisch ingevuld in
Max aantal mogelijkheden berekenen per ll

●

Turbo random factor (1..20) 1 = snel, 20 = grondig:

●

Standaardwaarde voor gewenste groepen per ll (positief): Bij de optie Indelingen -> Individueel
kunnen bij individuele leerlingen voor bepaalde vakken voorkeurslesgroepen worden opgegeven. Hier regelt
u het aantal strafpunten dat moet worden gegeven wanneer het niet lukt om aan zo'n individuele wens te
voldoen.

●

Standaardwaarde voor ongewenste groepen per ll (negatief): Op dezelfde plek waar
voorkeursgroepen kunnen worden aangegeven, kunnen we ook groepen uitsluiten. Wanneer een leerling toch
is ingedeeld in een lesgroep die uitgesloten was worden deze strafpunten toegekend.

●

Standaardwaarde voor ongewenst NIET ingedeeld zijn (positief): Bij de optie Indelingen -> Individueel
kan bij individuele leerlingen worden aangegeven of een leerling voor een pakketvak Eventueel vrijgesteld
kan worden. Wanneer de leerling inderdaad niet voor dit vak ingedeeld kan worden worden de hier
aangegeven strafpunten gerekend.

Schema
Bij het onderdeel Schema zien we de volgende opties:
●

Default max aantal configuraties per vak: Hier kunt u aangeven met hoeveel verschillende configuraties
per vak Phoenix mag werken tijdens het zoeken naar een clusterschema. Het verhogen van dit aantal geeft
meer mogelijkheden, maar maakt het zoeken naar een clusterschema trager.

●

Max aantal extra clusterlijnen: Wanneer Phoenix bij het maken van een clusteropstelling er met het
huidige aantal clusterlijnen niet uit komt, dan kunnen er automatisch extra clusterlijnen worden toegevoegd.
U regelt hier hoeveel van deze extra clusterlijnen er maximaal bij gemaakt mogen worden.

Maximaal klassikaal
Bij het onderdeel Maximaal klassikaal zien we de volgende opties.
Overigens wordt dit scherm met dit tabblad als actieve tabblad ook geopend wanneer het onderdeel Maximaal
klassikaal wordt opgestart.
●

Aantal seconden per groep in opbouw: U kunt hier aangeven hoeveel seconden er per keer gezocht mag
worden naar kandidaatgroepen om klassikaal gemaakt te worden. Na dat de tijd verstreken is, of alle
mogelijke groepen doorgerekend zijn, wordt bepaald welke kandidaat het beste is en deze wordt klassikaal
gemaakt. Vervolgens begint de teller weer opnieuw op zoek naar de volgende kandidaat.

●

Wegingsfactor beschikbaarheden en andere roosteraspecten (advieswaarde 10): Bij het klassikaal
maken van lesgroepen kan er ook rekening gehouden worden met de beschikbaarheid van de betrokken
docent of de onderwijskundige randvoorwaarden van de lesgroep. Hoe hoger deze waarde, des te meer wordt
er met deze zaken rekening gehouden. Het kan dan bijvoorbeeld ook voorkomen dat er liever n lesgroep van
een docent met beperkte beschikbaarheid klassikaal gemaakt wordt dan twee lesgroepen bij fulltimers.
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Docenten
Hier zien we een optie die in dit scherm niet aan te passen is: De blokkadedrempel.
Deze drempel geeft aan vanaf hoeveel strafpunten op een roosterpositie dit als een blokkade wordt gezien
binnen Phoenix. Bij het onderdeel beschikbaarheden, te vinden in menuoptie Bewerken -> Beschikbaarheden
is de blokkadedrempel aan te passen.
Voorbeeld: Is bij een docent een bepaalde middag geblokkeerd met bijvoorbeeld 200.000 strafpunten dan trekt
Phoenix zich hier standaard niets van aan. Standaard is de drempel namelijk 1.000.000 strafpunten.
Passen we deze drempel aan naar 200.000 of lager dan worden de geblokkeerde roosterposities bij deze
docent wel als harde blokkade meegenomen bij het clusteren met Phoenix.
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Plafonds
Plafonds
Een belangrijk begrip voor het werken met plafonds is de zgn. clusterbreedte van een clusterlijn (clb op het
scherm) per tijdvak. De clusterbreedte van een clusterlijn in een zeker tijdvak is het grootste aantal uur
waarvoor een groep (eigenlijk fragment) op die lijn in dat tijdvak ingeroosterd moet worden. Derhalve is de
clusterbreedte van een clusterlijn altijd een rijtje getallen (vector), n per tijdvak.
De kern-idee voor het werken met plafonds is de volgende. Het minimaliseren van de clusterbreedtes in een
schema zal tot gevolg hebben dat er lucht uit het roosterplan wordt gedrukt door het feit dat er minder
'restquarps' ontstaan. Om duidelijk te maken wat we hiermee bedoelen geven we een voorbeeld (met voor het
gemak even n tijdvak):
Voorbeeld: Een clusterlijn bevat 3 groepen: Ak (2 uur), Gs (2 uur) en WiB (4 uur). Er zullen 4 quarps ontstaan
waarvan 2 met alleen een WiB-groep: de 'restquarps'. Dat het roosterplan een passieve restclustering uitvoert
en deze restquarps zal proberen te combineren met andere restquarps laten we hier even buiten beschouwing.
Elders op een andere lijn komt mogelijk een vergelijkbare situatie voor met bijvoorbeeld het 4-uurs vak La
naast een paar 2-uurs vakken, waardoor er bij deze 2 lijnen 4 restquarps ontstaan met elk een flinke leegloop.
Als we nu bij het maken van het clusterschema de mogelijkheid hebben de clusterbreedtes van de clusterlijnen
naar beneden te drukken, zal Phoenix proberen vakken als La en WiB op dezelfde lijn te krijgen, waardoor er
minder restquarps ontstaan hetgeen leidt tot compactere roosters.
Het plafond van een clusterlijn is een vrij in te stellen maximum voor de clusterbreedtes van die lijn voor elk
van de tijdvakken. Bij het maken van het schema houdt Phoenix hier dan rekening mee. De gebruiker kan per
lijn aangeven of er een plafond actief is of niet en, zo ja, hoe groot dit plafond is (per tijdvak). Net als de
clusterbreedte is ook het plafond van een clusterlijn dus altijd een rijtje getallen, n per tijdvak.

Instellen van de plafonds
Er zijn twee manieren waarop de plafonds kunnen worden ingesteld:
●

Via het menu onder de rechtermuisknop (in de kolom clb = clusterbreedte)

●

Via het menu Plafonds

Of voor een zekere clusterlijn de plafondbewaking aan of uit staat, is te zien aan het aantal regels in de cel.
Staat er n regel (altijd een getal of een rijtje getallen), dan staat de plafondbewaking voor deze clusterlijn uit.
Staat er echter een tweede regel onder (het plafond), dan staat de bewaking aan. Door met de linkermuisknop
te klikken op deze cel (in de clb-kolom) zet u de bewaking aan of uit. Eventueel wordt het plafond eerst
teruggezet op de waardes van de actuele clusterlijn in het schema.

Menu onder rechtermuisknop
Hiermee kunt u bij de betreffende clusterlijn:
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●

Plafondbewaking aan of uit zetten

●

In n keer voor ieder tijdvak het plafond met 1 verlagen

●

Plafondwaardes instellen (voor alle tijdvakken gelijk)

●

Plafondwaardes instellen per tijdvak (custom)

●

Een lijst tonen van leerlingen voor wie de plafonds te laag zijn

U kunt hier gerust mee experimenteren.

Het Plafonds-menu
Dit menu geeft u de volgende opties:

●

De plafonds instellen op het schema

●

Alle plafonds verwijderen (spreekt voor zich)

●

De huidige plafonds testen

●

Verlagingsmogelijkheden testen

Instellen op schema
Deze optie neemt voor iedere clusterlijn en ieder tijdvak het maximale aantal uur dat een groep (eigenlijk
fragment) op die lijn en in dat tijdvak moet worden ingeroosterd.
Huidige plafonds testen
Test of de actueel ingestelde plafonds voor problemen zorgen. Hierbij wordt gekeken naar zowel de leerlingen
als ook de docenten. Ingeval er leerlingen zijn die niet passen onder de ingestelde plafonds, kunt u een
overzicht opvragen van de betreffende leerlingen.
Verlagingsmogelijkheden testen
Uitgaande van de huidige plafonds wordt per clusterlijn (met bewaking) en per tijdvak gekeken of het plafond
aldaar 1 omlaag zou kunnen v.w.b. de leerlingen. U krijgt een overzicht waar dat zou kunnen en waar niet. In
het laatste geval ook het aantal leerlingen waardoor het niet kan. Deze optie is trouwens ook heel interessant
om vreemde pakketten op te sporen.
Voorbeeld: Stel een schema heeft 5 clusterlijnen en stel dat er n tijdvak is. Dan bestaat er dus een rijtje van 5
default-plafondwaardes die we sorteren van klein naar groot. Dit gesorteerde rijtje noemen we dan de
plafond-vector (i.h.a. is er dus een plafondvector per tijdvak) en deze is dan bijvoorbeeld (2,3,4,4,4). Mogelijk is
het zinvol aan te sturen dat bij n van de lijnen met default-plafond 4 deze verlaagd wordt naar 3 opdat de
4-uurs vakken allemaal op de andere 2 lijnen met default-plafond 4 terecht komen. Het is echter snel in te zien
dat dit mogelijk helemaal niet kan. Stel namelijk dat er een leerling is met dri 4-uurs vakken. Dan zullen er voor
deze 3 vakken minstens 3 clusterlijnen gebruikt moeten worden. Derhalve zal het opgeven van een lager
plafond voor n van de lijnen met default-plafond 4 zinloos zijn.
Bovenstaand voorbeeld is natuurlijk nog maar een eenvoudig voorbeeld dat illustreert dat niet iedere
plafond-vector opgegeven kan worden, doordat sommige leerlingen dan 'niet passen'. Of het in principe
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mogelijk is bij bepaalde lijnen in bepaalde tijdvakken de default-waarde naar beneden aan te passen, kan
Phoenix onderzoeken met de hierboven beschreven optie in het menu: Verlagingsmogelijkheden testen.
Voorbeeld: Stel dat de default-plafondvector van een 6-lijns cluster (2.3.3.4.4.5) is. Er kunnen leerlingen zijn
met 6 vakken (meer kan natuurlijk niet) maar mogelijk ook 5 of minder. Door bij een leerling bij ieder vak in
zijn pakket ook per tijdvak het grootste urenaantal te nemen, verkrijgen we bij de leerling een soort 'les-vector'.
Deze les-vector bestaat dus (ook gesorteerd van klein naar groot) uit 6 of minder getallen. Stel we zouden de
default-plafondvector op een 4-uurs lijn graag willen aanpassen door het plafond aldaar op 3 te stellen. Dan
krijgen we dus als nieuwe plafond-vector (2,3,3,3,4,5). Een schema dat hieraan voldoet, kan alleen bestaan,
indien iedere les-vector hier in 'past'.
Om te voorkomen dat deze online-help verandert in een collegedictaat over diophantische wiskunde,
visualiseren we het probleem als volgt: Er zijn 6 kokers met binnendiameters: 2, 3, 3, 3, 4 en 5 centimeter. Een
leerling met les-vector (3,3,3,3,4) heeft 5 balletjes in handen met diameters 3, 3, 3, 3, en 4 cm. De vraag is of
hij de balletjes in de kokers kwijt kan waarbij hij in elke koker ten hoogste n balletje mag stoppen. Zo
gevisualiseerd zal het antwoord niet moeilijk zijn: het past! Een andere leerling met les-vector (3,3,3,3,3) past
ook: alleen de koker van 2 cm blijft leeg, alle andere krijgen een balletje. Echter, een leerling met les-vector
(3,3,3,3,3,3) past nit en iemand met (1,3,4,4,5) ook niet!

Belangrijk!
Het testen van plafonds is nzijdig! D.w.z.: als leerlingen (of docenten) nit passen, dan betekent dit dat de
ingestelde plafonds gegarandeerd niet gerealiseerd kunnen worden met een schema. Als de analyse
uitwijst dat alle leerlingen en docenten wl passen onder de ingestelde plafonds, geeft dit geen enkele
garantie voor het bestaan van een schema dat onder de plafonds past!
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Docent en lokaal beschikbaarheden
U vindt dit scherm achter de knop Beschikbaarheden in het Phoenix hoofdscherm.

In dit scherm kunt u aflezen welke blokkades er aanwezig zijn bij docenten en eventueel bij lokalen.
U ziet in dit overzicht alle betrokken docenten van de gekozen afdeling en alle lokalen die op lessen uit deze
afdeling gefixeerd zijn.
Standaard ziet u alle blokkades van 1.000.000 strafpunten of meer. Deze blokkades zijn aangegeven met een
== teken. Verder ziet u de vakcodes van de reeds ingeroosterde lessen. En als laatste kunnen er
roosterposities geblokkeerd zijn met een ... teken. Deze laatste blokkade geeft aan dat dit hetzij een afgeleide
blokkade is, bijvoorbeeld via een onbepaalde vrije dag die nu toch bepaald is, hetzij dat het een blokkade is
van minder dan 1.000.000 strafpunten die door het verlagen van de blokkadedrempel zichtbaar geworden is.
Deze blokkadedrempel, een filtering op de hoogte van het aantal strafpunten dat wordt gegeven op een
bepaalde roosterpositie voor een specifieke docent, kunt u aanpassen via de overeenkomstige knop op de
knoppenbalk. Vervolgens wordt er gefilterd en worden alle blokkades getoond die op of boven deze grens
liggen. Blokkades van 1.000.000 strafpunten (of meer) worden echter altijd, ongeacht de hoogte van de
drempel, getoond.
U kunt in dit scherm ook zelf blokkades toevoegen of weghalen. Echter dit zijn wel altijd blokkades van
1.000.000 strafpunten. Wilt u roosterposities met een ander strafpuntenaantal blokkeren dan moet u dit in het
scherm docenten uitgebreid doen.
Mocht er een les geroosterd zijn op een (weergegeven) blokkade dan wordt deze roosterpositie rood gekleurd.
Het is in dit scherm ook mogelijk om bij de docenten meer informatie te tonen, bijvoorbeeld het aantal
beschikbare dagen en dagdelen. Dit doet u door in de menuoptie Weergave extra docentkolommen toe te
voegen, en deze extra kolommen vervolgens met de optie Weergave extra kolommen... van de door u
gewenste informatie te voorzien.
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Individuele indelingen
Hier beschrijven we de mogelijkheden van het scherm Individuele indelingen bewerken van Phoenix. U bereikt
dit scherm via de menuoptie Indelingen -> Individueel.
In dit scherm kunt u bij leerlingen individuele indelingswensen en -eisen opgeven. Zoals de leerling die niet bij
vader of moeder in de lesgroep mag. De leerlingen met een extra vak die voor dit vak niet per se in een
lesgroep hoeven te komen. Of de leerlingen die juist bij een bepaalde mentor of rugzakcoach moeten worden
ingedeeld. Al dit soort wensen en eisen kunnen hier vorm worden gegeven.
Er zijn zeven verschillende schermperspectieven. U kunt hiervoor kiezen via het modus dropdown menu:
- Overzicht: U ziet alle leerlingen (verticaal) met hun vakkenpakket (horizontaal). U ziet bij de
leerlinggegevens achtereenvolgens ook de volgende kolommen voorbij komen:
●

Aant mog.: Het aantal indeelmogelijkheden voor deze leerlingen gegeven het huidige clusterschema.

●

Correct: Is de huidige lesgroepindeling voor deze leerling correct (OK, groen) of niet (FOUT, rood)

●

Vp: Het aantal lesgroepen waarvoor een verplichte deelname bestaat.

●

Vb: Het aantal lesgroepen dat als verboden lesgroep is aangegeven

●

Ex: Het aantal (extra) vakken waarvoor lesdeelname niet per se verplicht is.

●

P+: Het aantal situaties waarin een leerlingen in meer dan n lesgroep voor hetzelfde vak mag zitten.

●

Wn: Het aantal wensgewichten dat is opgegeven.

●

Ac: Het totaal aantal clustervakken in het pakket van de leerling.

●

ind strp: Het totale aantal strafpunten op basis van de opgegeven wensen per individuele leerling.

●

leegl strp: Strafpunten veroorzaakt doordat de leerling niet is ingedeeld in een clusterlijn waarvan is
aangegeven dat de leegloop van die clusterlijn minimaal moet zijn.

●

cluster breedte: Het totale aantal lessen in clustervakken van de leerling. Hierbij worden lessen in klassikaal
gemaakte lesgroepen toch als clusterlessen meegeteld.

Door op de cel met de pijltjes te klikken (boven de vakcode) kunt u alle lesgroepen van een vak in beeld
brengen. U kunt dan ook een leerling handmatig van de ene lesgroep naar de andere overzetten.

- Individueel
: Hier ziet u voor de geselecteerde
leerling zijn of haar vakkenpakket (horizontaal) met daaronder alle lesgroepen die bij deze vakken horen. De
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leerling is ingedeeld in alle groen gearceerde lesgroepen.
U ziet standaard in de cel de lesgroepcode, de docent, het clusternummer en de (eventuele) stamklascode. In
het menu weergave kunt u de zichtbare informatie aanpassen.
Verder kunt u het volgende tegenkomen:
- Een lesgroep heeft nietjes: Er zijn twee soorten nietjes: kleine en grote. Een lesgroep met kleinenietjes is de
enige mogelijke lesgroep voor deze leerling voor dit vak. Bij een lesgroep met grote nietjes is voor deze
leerling aangegeven dat dit een verplichte lesgroep moet worden.
- De informatie van de lesgroep is grijs: Er is in het huidige cluster geen indeling mogelijk waarbij de leerling in
deze lesgroep terecht komt.
- De lesgroep heeft een groene omkadering: De leerling kan direct worden overgezet naar deze lesgroep,
zonder dat er botsing ontstaat. Ofwel de leerling is in de clusterlijn waar deze lesgroep op staat nog niet
ingedeeld.
- Een lesgroep is rood doorgekruist: Deze lesgroep is voor deze leerling, voor dit vak verboden verklaart.
- Er is een (lege) lesgroep met twee streepjes (--): De leerling hoeft voor dit vak niet per se ingedeeld te
worden (status van het vak voor deze leerling is: eventueel vrijgesteld).
U kunt voor een leerling een lesgroep verplichten of verbieden (of hier voorkeuren voor aangeven) door een
lesgroep met de rechtermuisknop aan te klikken. U kunt op deze manier de leerling ook voor een pakketvak
eventueel vrijstellen.
- Mogelijk: Hier ziet u per leerling alle indelingsmogelijkheden (De huidige indeling is de regel met blauwe
cellen). U ziet per mogelijkheid hoeveel winst of verlies in strafpunten deze indeling heeft t.o.v. de huidige.
Verder worden bij elke mogelijkheid de lesgroepen die gelijk zijn aan de huidige indeling groen gearceerd
weergegeven.
- Wenselijk:
Bij de modus wenselijk toont eenzelfde beeld als de modus individueel. Echter nu zijn er een aantal
invoermogelijkheden.
Allereerst zijn er tussen de vakcode en de lesgroepen 3 regels verschenen:
1. Min. part: Minimale participatie, in hoeveel lesgroepen moet de leerling minimaal worden ingedeeld. In het
geval van een eventueel vrijgesteld pakketvak is deze waarde 0, standaard is de waarde 1.
2. Max. part: Maximale participatie, in hoeveel lesgroepen mag de leerling maximaal worden ingedeeld voor
een pakketvak. Standaard is deze waarde 1. Maar voor vakken als kwt e.d. is het bijvoorbeeld wel relevant om
hier een grotere waarde aan te kunnen geven.
3. Part. 0 strp.: Op deze regel wordt het aantal strafpunten ingevoerd dat gerekend moet worden als voor het
betreffende pakketvak geen lesgroep kan worden toegekend. Deze waarde wordt initieel gevuld met de
standaardwaarde uit de instellingen, maar kan hier worden aangepast. Als de minimale participatie waarde 1
heeft of hoger dan is op deze plek, voor dit vak, geen waarde in te voeren.
Tevens kan bij elke lesgroep aangegeven worden of dat indeling in deze lesgroep (on)gewenst is door onder
deze lesgroep een strafpuntenwaarde in te voeren. Gewenste deelname krijgt positieve strafpunten,
ongewenste deelname negatieve strafpunten. Verder zijn er twee speciale invoerwaarden:
= (is-teken) Indeling in deze lesgroep is verboden (lesgroep wordt rood doorgekruist).
! (uitroepteken) Indeling in deze groep is verplicht ("grote" nietjes in de bovenhoeken)
Deze waarden zijn eventueel automatisch ingevuld door verboden, wensen en verplichtingen die met de
rechtermuisknop op lesgroepen zijn gezet in bijvoorbeeld de modus individueel.
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- Wensoverzicht:
Het wensoverzicht is een overzicht waarbij voor alle leerlingen (verticaal) de wensen, verboden en
verplichtingen te zien zijn voor alle lesgroepen (horizontaal).
Initieel worden alleen de strafpuntwaarden getoond. Via het menu weergave kan ook andere informatie van
deze lesgroepen worden getoond.
- Participatieoverzicht:
In dit overzicht ziet u per leerling, per vak in hoeveel (verschillende) lesgroepen de leerling voor het
betreffende vak minimaal en maximaal ingedeeld moet worden. Standaard moet elke leerling per vak precies
eenmaal in n lesgroep worden ingedeeld, en staan minimum en maximum beide op 1. Is een leerling voor een
vak eventueel vrijgesteld, dan staat het maximum op 1, en het minimum op 0. In dat geval (wanneer het
minimum op 0 staat) kunt u ook de strafpunten voor het niet ingedeeld worden in een lesgroep invullen of
veranderen. (In eerste instantie wordt hier het aantal strafpunten getoond zoals dit standaard ingesteld is).
De maximale participatie kan bijvoorbeeld groter zijn dan 1 bij vakken als KWT.
- Pakketoverzicht:
In deze modus ziet u de pakketvakken (horizontaal) van alle leerlingen.
Maakt u gebruik van keuzeformulieren dan is hier initieel ook de keuze-etappe informatie te vinden. Ook hier
kan via het menu weergave extra informatie worden getoond.
U kunt in dit overzicht de leerling voor een pakketvak eventueel vrijstellen van lesdeelname via de
rechtermuisknop.
Is er een eventuele vrijstelling aanwezig bij een pakketvak dan verschijnt er rechtsonder in de hoek van de cel
een paars driehoekje.

Overige opties
Er zijn nog een aantal andere opties in dit scherm:
Herberekenen
Deze knop (of optie via menu Bewerk) is bedoeld om na het aanpassen van verboden en verplichtingen e.d.
het aantal indeelmogelijkheden per leerling opnieuw te bepalen. De herberekening wordt steeds uitgevoerd
voor alle leerlingen.
Filter
Er is een algemeen (rijen)filter aanwezig om leerlingen te kunnen filteren.
U kunt ook zelf leerlingen selecteren en op deze selectie filteren.
Overigens wordt de selectie die u hier maakt onthouden en ziet u deze selectie weer terug in het scherm
Lesgroepindelingen. Dit scherm is (buiten Phoenix) te vinden in het hoofdmenu Leerlingen.
Docent- en indeelvergelijk
Deze (uitgebreide) optie om aan de hand van andere roosters (van vorig schooljaar of van een eerdere periode)
de wensen voor bijvoorbeeld docentbehoud mee te nemen, wordt op een eigen helppagina beschreven.
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Docent- en indeelvergelijk
Wanneer u graag de docent uit het vorige schooljaar, of het vorige tijdvak, voor een bepaald aantal vakken
zoveel mogelijk wenst te behouden, dan zou u bij alle leerlingen voorkeuren kunnen aangeven voor de
mogelijke lesgroepen in het huidige schooljaar, of het huidige tijdvak.
Om u hierbij van dienst te zijn is de optie Docent- en indeelvergelijk bedacht.
U bereikt deze optie via de knop Docent- en indeelvergelijk, binnen het scherm Individuele indelingen
bewerken.
Allereerst wordt u gevraagd met welk bestand vergeleken moet gaan worden.
Maak een keuze voor een referentiebestand en u komt in het scherm Indeelvergelijk.

U ziet vervolgens alle leerlingen (verticaal) en alle pakketvakken van de nieuwe afdeling (horizontaal). Onder
de pakketvakken vindt u alle mogelijke lesgroepen terug.
U ziet bij de pakketvakken gekleurd de docent terug volgens de huidige indeling van de leerling. Er zijn vier
mogelijke kleuren:
- groen: De leerling is ingedeeld bij dezelfde docent als in het referentiebestand.
- rood: De leerling is ingedeeld bij een andere docent dan in het referentiebestand. En er is een lesgroep waar
de oude docent wel les aan geeft.
- geel: De leerling is ingedeeld bij een andere docent dan in het referentiebestand. Er is echter geen lesgroep
waar de oude docent les aan geeft.
- grijs: Voor dit pakketvak is bij deze leerling geen (afgeleide) indeling in het referentiebestand bekend.
Wanneer een leerling niet is teruggevonden in het vergelijkingsbestand dan wordt de regel van deze leerling in
zijn geheel oranje.

Vakverbanden
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In beginsel worden de gegevens van het referentiebestand aan het huidige bestand geknoopt via een exact
gelijkluidende vaknaam. Dit hoeft uiteraard niet per definitie zo te zijn.
Voorbeeld: In HAVO-3 wordt het vak wiskunde met de code wi aangeduid. In HAVO-4 worden echter de vakken
wisA (wiskunde A) en wisB (wiskunde B) gegeven. Wanneer u de wiskunde docent uit de derde klas zou willen
behouden dan moet Zermelo worden verteld dat voor de vakken wisA en wisB naar de vakcode wi mag worden
gekeken. Dit doen we met de optie Vakverbanden. (Menuoptie Bewerken -> Vakverbanden)
U ziet twee lijsten met vakken:
- De lijst met vakken aan linkerkant toont u de vakken die voorkomen bij de afdeling die nu met Phoenix
geclusterd gaat worden. Bij deze pakketvakken wordt aangegeven of deze vakken bij de opleidingen die de
betrokken leerlingen in het referentiebestand volgden zijn aangetroffen. In de kolom autom. komt een ja
wanneer het vak met exact dezelfde code bij de "oude" opleiding is teruggevonden.
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In de lijst aan de rechterkant vindt u alle vakcodes uit het referentiebestand terug.
U kunt ook handmatig vakcodes toekennen aan een vakcode in de te clusteren afdeling. U doet dit als volgt:
Selecteer een vakcode in de linkerlijst en geef in de rechterlijst aan welke vakcodes, uit welke afdeling, ook
"vertaald" mogen worden naar de gekozen vakcodes.

Vakgewichten

Via de menuoptie Bewerken -> Vakgewichten kunt u aangeven hoe zwaar de indeling van vorig jaar of een
vorige periode meeweegt in het samenstellen van een nieuw cluster. U heeft de keuze uit 4 opties:
- Uit: er wordt totaal geen rekening gehouden met de oude indeling van dit vak.
- Zwak: het aantal strafpunten op een verkeerde indeling wordt met een factor 10 verlaagd t.o.v. de normale
situatie.
- Normaal: een verkeerde indeling krijgt het standaard aantal strafpunten.
- Sterk: het aantal strafpunten op een verkeerde indeling wordt met een factor 10 verhoogd t.o.v. de normale
situatie.
Heeft u gebruik gemaakt van vakverbanden dan kunt u bij een specifiek vakverband ook nog afwijken van de,
in de eerste vier kolommen aangegeven, standaard voor het vak. Dit doet u door na een rechtermuisklik een
van de vier gradaties te kiezen, of voor dit vakverband weer terug te gaan naar de standaard voor het vak.
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Overige opties
Dit scherm heeft verder nog de volgende opties:
- U kunt als celinhoud switchen tussen de docenten of de lesgroepnamen met de eerste dropdownbox.
- U kunt de strafpunten in beeld krijgen door in de tweede dropdownbox te kiezen voor de optie
Phoenixstrafpunten
- Bij de menuoptie Bewerken vindt u mogelijkheden terug om de kolombreedte aan te passen of om de
standaard vermenigvuldigingsfactor van de strafpunten aan te passen.
- In het menu Filter vindt u diverse filtermogelijkheden terug.
- In het menu Rapport zijn de huidige indelingen (in kleur) naar word bestanden te exporteren.
- In het menu Phoenix kunnen de voorgestelde strafpuntwaarden worden doorgezet naar Phoenix zodat deze er
bij het indelen rekening mee kan gaan houden.

Strafpuntensystematiek
De voorgestelde strafpuntwaarden komen als volgt tot stand:
Allereerst is er de Totaalfactor. Deze is in te stellen via de menuoptie Bewerken -> Totaalfactor. Deze
totaalfactor wordt voor een "foute" lesgroep vermenigvuldigd met het aantal lesuren voor dit vak in de "oude"
lessentabel en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal lessen voor het vak in de huidige lessentabel.
Voorbeeld: De totaalfactor is (standaard) 100. Het vak aardrijkskunde had voor een leerling vorig jaar 3 lesuren
op de lessentabel en dit jaar 2. Het totaal aantal strafpunten bij een verkeerde groep wordt dan 100 x 3 x 2 is
600.
Mocht een leerling voor een vak niet bij de oude docent kunnen worden ingedeeld omdat deze docent geen les
(meer) geeft in de huidige afdeling van deze leerling dan staan de strafpunten voor alle mogelijke groepen op
0.
De vakgewichten (zie hierboven) spelen hier ook nog een rol. Staat in het voorbeeld bij het vak aardrijkskunde
het gewicht op Uit dan krijgen alle "foute" lesgroepen 0 strafpunten. Bij gewicht Zwak zijn de strafpunten
slechts een tiende deel van de berekende 600 strafpunten, dus 60. En bij gewicht Sterk zijn de strafpunten juist
een factor tien groter dan Normaal, in het voorbeeld dus 6000.
Speciaal geval nog zijn de stamklassen. Omdat de indeling in een bepaalde stamklas bij meerdere vakken voor
kan komen, en er daarmee gelijk een aantal nieuwe docenten vastliggen, worden deze strafpunten bij elkaar
opgeteld getoond. Zo kan het dus zijn dat een leerling nooit "strafpuntenloos" kan worden ingedeeld omdat er
bij elke stamklasindeling minimaal n "oude" docent ontbreekt.
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Maximaal klassikaal
Klassikale groepen
Een lesgroep voor een vak heet klassikaal indien hij exact dezelfde leerlingen bevat als n van de stamklassen.
Niet meer en niet minder. Binnen Zermelo kan een lesgroep op twee manieren klassikaal zijn:
- De groep is een stamklas in het datamodel van Zermelo (groependomein).
- De groep is als groep in het groependomein weliswaar geen stamklas, maar qua indeling is hij wl gelijk aan
een stamklas.
De eerste optie, een stamklas maken tot lesgroep van bijvoorbeeld Ak in Havo 4, is een keuze die u al gemaakt
moet hebben vrdat u met Phoenix aan de slag gaat. De tweede optie is iets dat u binnen Phoenix kunt
aansturen binnen de submodule Maximaal Klassikaal.
Er zijn in grote lijnen twee redenen om groepen klassikaal te maken: inhoudelijke (mentoraat bijvoorbeeld) en
roostertechnische. Klassikale groepen zijn binnen het rooster namelijk veel beter te verplaatsen dan
niet-klassikale. Ze zijn immers te verwisselen met iedere andere klassikale groep (gelijk aan dezelfde stamklas
natuurlijk) en daar zijn er vaak vrij veel van. Dit is een reden om bijna altijd wel aan Phoenix te vragen of het
mogelijk is een paar groepen klassikaal te maken door leerlingen handig in te delen. Er is echter n reden, die
tegenwoordig vaak voorkomt, waarom het zeer sterk gewenst is dat een groep klassikaal wordt gemaakt!
Namelijk wanneer de betreffende docent (zeer) gering beschikbaar is.
Voorbeeld:
Docent X geeft het 3-uurs vak Ak, maar is slechts 2 dagen beschikbaar. Er moet dus een blokuur komen. Dit is
een gegeven waar verder niets aan te doen is. Echter, de groep voor Ak van docent X komt terecht op een
clusterlijn met 4 andere groepen. In principe worden deze 4 andere groepen als gevolg van de clustering dus
meegetrokken in de beperkte beschikbaarheid van docent X en moeten ook op 2 dagen worden ingeroosterd.
Vaak zeer onwenselijk. In dit geval zou het zeer gewenst zijn de groep van docent X klassikaal te maken. Dan
kan de clusterlijn veel breder worden ingeroosterd en kunnen d.m.v. klassikaal ruilen de lessen Ak van docent
X voor deze groep op de gewenste dagen worden ingeroosterd zonder dat de rest van de clusterlijn hier de
dupe van wordt.
In bovenstaand voorbeeld heeft de school natuurlijk een echt probleem, indien er slechts 40 lln met Ak zijn en
elke stamklas zo'n 30 lln zal/moet bevatten. Klassikaal maken van deze Ak-groep van docent X zal dan tot
gevolg hebben dat de andere groep uit slechts 10 lln zal bestaan. Dergelijke scheve verdelingen van de lln is
vaak onacceptabel.

Effect klassikale groepen binnen Phoenix
Bij de berekening van de vrijheid en dagspeling van clusterlijnen gebruikt Phoenix o.a. de beschikbaarheid van
de docenten op deze lijn. Hierbij wordt echter de (eventueel beperkte) beschikbaarheid van docenten op
klassikale groepen genegeerd! Achterliggende gedachte is het feit dat deze groepen goed uitwisselbaar zijn
met (veel) andere groepen en dat derhalve de rest van de clusterlijn zich niet hoeft te schikken naar de
beschikbaarheid van de docenten op deze klassikale groepen.
Vrijheid en dagspeling tonen zich middels de witte cellen in de miniroosters links van de clusterlijnen en
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linksboven voor het hele schema. Door zoveel mogelijk groepen klassikaal te maken, zorgt u er dus voor dat
deze miniroosters witter worden en dat Phoenix betere clusters vindt. Deze miniroosters worden ook in de
submodule Maximaal Klassikaal getoond, zodat u ook daar meteen dit witmakend effect van klassikaliteiten
ziet.

Schermindeling Maximaal Klassikaal

Het scherm Maximaal Klassikaal bestaat uit 5 onderdelen:
●

De menu- en knoppenbalk bovenaan het scherm.

●

De roostervrijheid per cluster en in totaal aan de linkerkant van het scherm.

●

Diverse informatie over het huidige clusterschema aan de onderkant.

●

Een overzicht van de verzamelingseisen aan de rechterkant.

●

Het centrale overzicht maximaal klassikaal in het midden van het scherm.

De menuopties
Hieronder volgt een overzicht van de diverse opties van het onderdeelMaximaal klassikaal.
Via de menuoptie Modus kunt u switchen tussen de selectiemodus en de invoermodus. Bij de invoermodus
heeft u de mogelijkheid om aan de lesgroepen positieve of negatieve strafpunten toe te kennen.
Deze strafpunten worden, net als de beschikbaarheden van docenten en/of lokalen, meegewogen in de keuze
of een lesgroep klassikaal gemaakt kan worden.
Positieve strafpunten geven aan dat een lesgroep klassikaal gemaakt mag worden. Hoe hoger deze waarde des
te sterker de wens om de lesgroep klassikaal te krijgen.
Negatieve strafpunten geven juist aan dat u deze lesgroep liever niet klassikaal wenst te hebben.
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U kunt ook switchen tussen de selectie en de invoermodus door een vinkje te zetten bij Select danwel bij
Gewicht.
Binnen het menu Bewerk zijn vier opties mogelijk:
●

Maak klassikaal: Dit start de automaat die gaat proberen om lesgroepen klassikaal te maken. Deze automaat
houdt rekening met diverse zaken zoals de groepsgroottes van lesgroepen onderling, beschikbaarheden van
docenten en/of lokalen, opgegeven verzamelingseisen, etc. U kunt de automaat ook starten met de knop
Optimaliseer klassikaal.

●

Indelen: Hiermee kunt u binnen dit scherm de leerlingen laten (her)indelen. Bijvoorbeeld nadat u zelf
handmatig aanpassingen hebt gedaan in de klassikaal gemaakte lesgroepen.

●

Verwijder alle klassikale: Hiermee kunt u in n keer alle (niet gefixeerde) klassikaal gemaakte lesgroepen uit
het schema halen.

●

Kwaliteit: Hiermee start u direct het gedetailleerde strafpunten overzicht van Phoenix op.

Bij het menu Venster kan het instellingen scherm (on)zichtbaar worden gemaakt. Met de standaardlayout
optie zorgt u ervoor dat het instellingen scherm op de standaard positie (rechts onderin) wordt getoond.

Schema opties
Behalve met de acties die u met de knoppenbalk en/of via het menu kunt uitvoeren zijn er ook in het schema
nog enkele mogelijkheden om zaken te regelen.

●

Handmatig een groep klassikaal maken: U kunt zelf lesgroepen klassikaal maken door deze in het
schema te zetten. U selecteert een lesgroep onder de klassenregels, deze krijgt een blauw kader, en klikt
vervolgens op de stamklasregel waaraan deze lesgroep gelijk moet worden. Om u daarbij te helpen lichten
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stamklassen die, gegeven de huidige clusterindeling, kandidaat zijn voor deze lesgroep groen op. Het
plaatsen van de lesgroep op de stamklasregel heeft tot gevolg dat de leerlingen opnieuw zullen worden
ingedeeld. Het kan dus zo maar zijn dat na het plaatsen van deze lesgroep op de stamklasregel de
leerlingaantallen bij diverse andere lesgroepen niet meer acceptabel zijn. U kunt ook een lesgroep op een
stamklas zetten die niet groen is, echter er zullen dan wel leerlingen zijn die niet meer ingedeeld kunnen
worden. U ziet de consequenties in het overzicht aan de onderkant rood oplichten.
●

Een stamklas toekenning fixeren: Met een Ctrl-klik kunt u lesgroepen fixeren. Staat deze lesgroep binnen
het stamklasschema, dan zal de automaat deze lesgroep aan de stamklas gekoppeld laten. Fixeert u een
lesgroep onder het schema, zoals in afbeelding 2 met de lesgroep voor het vak kmu is gebeurd, dan zal deze
lesgroep nooit identiek gemaakt worden aan een stamklas. Lesgroepen die bij Groepen en Lessen als
klassikaal geregistreerd staan zijn in dit schema al standaard gefixeerd. Deze fixatie is hier ook niet
ongedaan te maken. Dit geldt ook voor klassikale vakken die aan stamklassen gekoppeld zijn. Wilt u deze
toch meeclusteren in een andere dan een klassikale samenstelling dan zult u eerst bij Groepen en Lessen de
klassikaal wissel moeten toepassen alvorens u binnen Phoenix deze lesgroepen anders dan klassikaal kunt
indelen.

●

Verzamelingseisen: U ziet binnen maximaal klassikaal ook alle verzamelingseisen terug die u wellicht al
eerder gemaakt heeft in het Groepenschema. U kunt hier deze eisen ook bewerken en uitbreiden. Een
bestaande eis is te verwijderen door deze met de rechtermuisknop te selecteren en te kiezen voor verwijder
deze.

Het maken van verzamelingseisen gaat als volgt:
●

Het identiek maken van twee lesgroepen gaat als volgt: Selecteer de twee groepen waarvan de
leerlingensamenstelling dezelfde moet worden beide met de linkermuisknop. Beide groepen zijn blauw
omkaderd. Klik vervolgens op de knop met de twee blauwe balken. Van de twee gekozen groepen hoeft er
overigens niet per se een 'n stamklas te zijn.

●

Twee groepen disjunct maken: Disjunct willen zeggen dat er geen overlap is tussen de leerlingen uit de twee
gekozen groepen. Selecteer de twee lesgroepen met de linkermuisknop, beide zijn blauw omkaderd en klik
vervolgens op de knop met de witte en de rode balk.

●

Deelverzamelingen maken: U wilt bijvoorbeeld dat alle leerlingen uit een (kleine) lesgroep deel uitmaken
van n en dezelfde stamklas. U selecteert daartoe eerst met de linkermuisknop de kleinste groep en
vervolgens met de rechtermuisknop, de stamklas. De kleine groep heeft een blauw kader, de stamklas een
oranje kader. Klik vervolgens op de knop van het blauwe blokje in het oranje blokje.

Deelverzamelingen maken met meer dan twee groepen:
Het is ook mogelijk om een lesgroep deelverzameling te laten zijn van meerdere verschillende lesgroepen.
Een voorbeeld: De docent aardrijkskunde moet mentor gaan worden van klas A. Deze klas moet uit ongeveer
30 leerlingen gaan bestaan. Er zijn 40 leerlingen met aardrijkskunde in het pakket, verdeeld over twee
lesgroepen, die allen les krijgen van de beoogde mentor. Om te voorkomen dat de 40 leerlingen aardrijkskunde
worden verdeeld in een klassikale lesgroep van 30 leerlingen (klas A) en een cluster van de 10 overgebleven
leerlingen, geeft men er de voorkeur aan dat alle leerlingen in klas A aardrijkskunde in hun pakket hebben,
ongeacht in welke lesgroep ze dit vak gaan volgen. Zo kan de verhouding van het leerlingaantal in de
lesgroepen aardrijkskunde wel evenwichtig blijven. We willen dus dat klas A een deelverzameling wordt van de
"vereniging" van de twee lesgroepen aardrijkskunde.
Werkwijze: selecteer klas A met de linkermuisknop: deze wordt blauw, en selecteer beide groepen
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aardrijkskunde met de rechtermuisknop. Deze worden oranje. Klik vervolgens op het icoon met het oranje en
blauwe vakje (maak deelverzameling).
Wanneer u twee lesgroepen (blauw) een deelverzameling wilt laten zijn van een andere lesgroep (oranje) dan
wordt niet de "vereniging" van de twee blauwe lesgroepen genomen, maar juist de "doorsnede". Wanneer u
juist wel de som (vereniging) van de twee blauwe groepen in een bepaalde andere lesgroep wilt hebben dan
maakt u hiervan twee afzonderlijke regels.
Voorbeeld: Wanneer u de leerlingen met Latijn en Grieks in n klas wilt hebben dan moet dit dus met twee
regels worden verwezenlijkt. Veronderstel dat we dit in n regel hadden gedaan. (Lesgroep Latijn + Grieks
blauw en klas X oranje) Dan wordt alleen afgedwongen dat de leerlingen met zowel Latijn als Grieks (de
doorsnede van de blauw geselecteerde groepen) in klas X worden gezet. Met twee losse regels komen wel
zowel de leerlingen Latijn als de leerlingen Grieks in klas X terecht.
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Roosterplan
Het clusterschema moet uiteindelijk geplaatst worden in het rooster. Om het daadwerkelijk inroosteren voor te
bereiden maakt Phoenix een zogenaamd roosterplan. Wat een roosterplan in wezen is, illustreren we aan de
hand van een voorbeeld.
Voorbeeld: Stel we hebben een clusterlijn met drie groepen voor Ak (3-uurs vak), WiB (4-uurs vak) en Gs
(2-uurs vak). Dan zal deze lijn (zonder verder naar optimalisatie-mogelijkheden te kijken) 4 roosterposities
nodig hebben waarop de volgende vakken worden gegeven:
- Ak + WiB + Gs
- Ak + WiB + Gs
- Ak + WiB
- WiB
Dergelijke (theoretische) roosterposities worden binnen onze software quasi roosterposities genoemd, afgekort
als quarps.
Naast de groepen op de clusterlijnen (mogelijk klassikaal, d.w.z. identiek met een stamklas) zijn er ook nog de
echte klassikale vakken met groepen buiten het cluster en mogelijk zelfs nog niet-klassikale vakken die niet
zijn meegeclusterd. Door bij al deze groepen (waarbij voor de zuivere klassikale meteen combinaties gemaakt
kunnen worden) ook quarps op te stellen, verkrijgen we een totale lijst met quarps: het roosterplan.
Echter, het roosterplan zoals dat op bovenbeschreven wijze tot stand is gekomen, zal vrijwel altijd nog
verbeterd kunnen worden. Hierbij gaat het met name om de klassikale groepen/lessen. Deze komen vooral
voor bij de klassikale vakken (tenzij meegeclusterd, hetgeen soms noodzakelijk is) maar ook bij niet klassikale
vakken. De optie maximaal klassikaal in Phoenix stelt u in de gelegenheid zoveel mogelijk groepen identiek te
maken aan stamklassen om het geheel beter roosterbaar te maken. En dit is waarop het roosterplan nog
verbeterd kan worden: hoe de klassikale groepen te plaatsen binnen het roosterplan (i.e. te verdelen over de
quarps) zoals dat door de niet-klassikale groepen wordt gegenereerd?
De optie Roosterplan binnen Phoenix presenteert aan de gebruiker het roosterplan zoals dat uit het
clusterschema voortvloeit en stelt de gebruiker niet alleen in staat deze automatisch te laten verbeteren op
het gebied van de klassikale groepen, maar ook handmatig in te grijpen in de quarps (ook bij de niet-klassikale
groepen).

Het scherm
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Het scherm roosterplan ziet er als volgt
uit. Iedere verticale regel komt overeen met een roosterpositie (quarp). De netto roosterbreedte, ofwel het
aantal roosterposities dat dit schema bij plaatsen gaan innemen, is in dit voorbeeld 36. U ziet dit getal
bovenaan bij elke quarp achter de schuine streep staan.
We zien van boven naar beneden het volgende:
●

Helemaal linksboven ziet u het totale aantal strafpunten voor dit roosterplan in een okergele cel.

●

Daaronder volgen de quarp nummers. Een volgnummer en achter de schuine streep het totale aantal quarps.

●

Vervolgens de strafpunten per quarp.

●

Dan de beschikbaarheid van de quarp, weergegeven met de inmiddels bekende blokjes.

●

In de rij Pos ziet u of de quarp (of delen ervan) al ingeroosterd zijn.

●

Lln: Het aantal leerlingen dat les heeft in deze quarp.

●

Lgl: De totale leegloop in de quarp.

●

Cls: De clusternummers die in deze quarp een rol spelen. Een 0 geeft hier aan dat er minimaal n niet
meegeclusterde lesgroep op deze quarp staat.

●

Vervolgens per stamklas een regel. U ziet de stamklascode (een letter of een cijfer) en daarachter, voor de
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streep, het aantal klassikale lessen in dit clusterschema voor de betreffende klas en, achter de streep, het
aantal quarps waarop deze klassikale lessen te plaatsen zijn.
●

Tussen de regels voor klassikale en de clusterlessen bevindt zich een schuifregel. Deze is bedoeld om
clusterlessen naar een andere quarp te schuiven. Zie hiervoor het onderdeel Handmatig verplaatsen van
clusterlessen.

●

Als laatste volgen dan de clusterlessen die bij deze quarp horen.

Clusterlessen in roosterplan

In het clustergedeelte van het roosterplan staan de clusterlessen
van het roosterplan. Het grijze getal linksonder geeft aan op welke clusterlijn deze is geplaatst (in dit geval lijn
2 en 3).

Klassikale lessen in roosterplan

In het roosterplan heeft iedere stamklas zijn eigen roosterplan
regel gekregen. In het voorbeeld (zie afbeelding) worden de stamklassen A t/m E getoond. Wanneer de
klassikale groep ook in het clusterschema voorkomt is de klassenletter iets lichter blauw en staat het
clusternummer linksonder vermeldt.

Optimaliseren roosterplan
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- er zijn vier quarp-regels voor clusterlijn 1
- er zijn vier klassikale lesgroepen (zie groene kader)
- er is een beschikbaarheidsprobleem voor al deze quarp-regels (zie blauwe kader), omdat deze maar op 1 dag
geplaatst kan worden.
In het roosterplan kiezen we vervolgens voor het optimaliseren van het roosterplan. De software gaat dan op
zoek naar een andere klassikale groep die op deze positie kan staan.
Bij het optimaliseren worden enkel de klassikale lessen en klassikaal gemaakte clustergroepen verplaatst. De
clusterlessen (rode kader) blijven staan.
Na een optimalisatie ronde zijn er drie andere klassikale groepen met de docenten BSR en STM op deze
quarp-regel geplaatst (zie groene kader). Hierdoor is de beschikbaarheid van 1 naar 3 tot 4 dagen gegaan (zie
blauwe kader).
Het roosterplan optimaliseert ook op leegloop, mits dit is aangegeven in het clusterschema. In situaties waarin
clusterlijnen, al dan niet toevallig, leegloop 0 hebben, is dit voor het roosterplan gunstig.
Mocht u bij het sluiten van de Phoenix module nog geen roosterplan gemaakt hebben, dan zal Phoenix bij het
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afsluiten een, weliswaar grove, roosterplanning maken.

Handmatig verplaatsen Klassikale lessen

Het is mogelijk lesgroepen handmatig te verplaatsen. U kunt zowel
klassikale lessen als clusterlessen verplaatsen. Beide gebruiken een andere manier van verplaatsen.
In de klassikale regel, ziet u grijze en witte vlakken. Een wit vlak betekent dat een klassikale les daar geplaatst
kan worden, zonder leerling botsingen. Een grijze cel met een getal geeft aan er geen klassikale les geplaatst
kan worden, omdat er leerlingen in de weg zitten. Het getal geeft het aantal leerlingen aan.

Bij het selecteren van een klassikale groep komen in de beschikbare posities
(witte cellen) strafpunten te staan. Een negatief getal, bijvoorbeeld -1, betekent een strafpunten vermindering
bij verplaatsen. Een positief getal is een strafpunten verhoging bij verplaatsen.

Het kan zijn dat een verplaatsing niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat
de docent al in de kolom, in de quarp, voorkomt. In dat geval verschijnt er na het selecteren van de te
verplaatsen groep een grijs vlak bij de positie waar naartoe verplaatst zou moeten worden, met daarin de
naam van de blokkerende docent.

Het is ook mogelijk een lege positie te selecteren. In dat geval krijgen alle lessen
die potentieel verplaatst kunnen worden een markering in de rechter onderkant. In de afbeelding is ook te zien
dat het docent TTR geen markering krijgt.
Zet u desondanks twee keer dezelfde docent op dezelfde quarp, dan wordt dat zichtbaar in de kopgegevens
van de quarp (in de regel CHECK). In een rood blokje wordt dan de code van de dubbel ingezette docent
getoond.
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Handmatig verplaatsen van clusterlessen

In principe is het doel van dit scherm het verplaatsen
van klassikale lessen. De plaats van de clusterlessen wordt door Phoenix bepaald. Het is echter wel mogelijk
om clusterlessen alsnog handmatig te verplaatsen. Hiervoor is de schuifregel bedoeld.
Werkwijze: selecteer een clusterles. Deze les wordt vervolgens op de schuifbalk gezet. De geselecteerde groep
wordt in de quarp grijs. Het is ook mogelijk meerdere groepen in dezelfde quarp te selecteren. Deze komen
dan samen op de schuifbalk te staan.
In de andere cellen staat of een verplaatsing eventueel mogelijk is. Wanneer het niet mogelijk is, wordt het
aantal leerlingen getoond dat het geheel blokkeert en/of de docent die in de weg staat.
De geselecteerde groepen kunnen enkel naar een quarp verplaatst worden waarbij de cel op de schuifbalk leeg
is. Dit in tegenstelling tot de klassikale groepen die wel op een niet-lege cel geplaatst kunnen worden.

Menuopties roosterplan
Het roosterplan kent twee menu's: Bewerken en Weergave.
Onder het menu Bewerken vinden we volgende opties terug:
●

Optimaliseren: Ook te starten via de derde (blauwe) knop van de knoppenbalk. Deze optie optimaliseert het
roosterplan.

●

Extra quarp: Maakt een extra quarp (quasi roosterpositie) aan. Afhankelijk van de orintatie is deze er rechts
of onderaan bij gekomen. (U kunt ook de knop met het witte plusje in het groene bolletje gebruiken).

●

Crunch: Ook via het rode bolletje met het witte minteken. Deze optie haalt alle lege quarps uit het schema.

Onder het menu Weergave vinden we de volgende opties terug:
●

Kantelen: Draait de orintatie van de quarps en de klassen om. Ook hiervoor is een knop aanwezig op de
knoppenbalk.

●

Positieweergave: Wanneer deze optie wordt aangevinkt wordt bij ingeroosterde lessen de roosterpositie
getoond.

●

Vakweergave: (Standaard aangevinkt) Deze optie toont de vakken bij de lessen.

●

Tijdvak totaaloverzicht: Deze optie stelt u in staat om het roosterplan per tijdvak zichtbaar te maken.

●

Kolombreedte: U regelt hier de breedte van de kolommen in het roosterplan.
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Roosterplan bij gekoppelde tijdvakken
Wanneer u lessen hebt in gekoppelde tijdvakken dan is het niet aan te raden om het roosterplan te
optimaliseren.
In het algemeen is het roostertechnisch niet verstandig om lessen over meerdere tijdvakken te maken voor de
roosterconstructie. De optimalisatie van het roosterplan wordt door Phoenix gedaan per tijdvak waarin de
tijdvakken onafhankelijk van elkaar worden geoptimaliseerd. Dat betekent dat een les in het ene tijdvak op een
andere 'quarp' kan staan dan in het andere tijdvak. Uiteraard levert dat problemen op met roosteren want een
dergelijke les kan maar op n positie (dag+uur) geroosterd worden. De start van het plaatsen met de
automaten zal moeizamer gaan.
Losse lessen per tijdvak maakt u met de betreffende optie in het hoofdmenu onder Roosteren.
Wanneer u het roosterplan toch optimaliseert dan ziet u dat u met een beter roosterplan zou kunnen starten
met roosteren als u losse lessen per tijdvak zou hebben gehad.
Wanneer u wilt dat het rooster van een later tijdvak zo veel mogelijk hetzelfde is als het rooster van eerdere
tijdvakken, dan zijn daar andere methoden voor, hier wordt dit beschreven.
Het kan handig zijn na de roosterconstructie toch lessen te maken over meerdere tijdvakken (in het
lesdomein). Wanneer u die losknipt in losse lessen per tijdvak zijn ze op precies dezelfde positie geroosterd.
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Kwaliteitoverzicht
In dit scherm treft u de uitsplitsing aan van de strafpunten die voor dit cluster door Phoenix gerekend zijn.
Afhankelijk van de omgeving waarin u Phoenix opgestart hebt (Phoenix basis, Phoenix binnen Automatisch
Roosteren en Phoenix buiten Automatisch Roosteren) treft u hier een aantal categorien aan waarin de
strafpunten uitgesplitst zijn.
U kunt, door op het + teken voor een categorie te klikken, verder inzoomen op de strafpunten.
Verder kunt u in de kolom Weging de weging van de strafpunten in de betreffende categorie aanpassen.

Indeelstrafpunten
De indeelautomaten geven 1.000.000 strafpunten voor groepen die te groot of te klein zijn (meer dan
maximum of minder dan minimum). Phoenix geeft slechts 1.000 strafpunten voor te grote of te kleine groepen.
Voor Phoenix is van belang dat de groepen in grootte niet te veel van elkaar verschillen. Dat betekent dat het
totaaloverzicht van strafpunten in Phoenix bij de indelingen minder strafpunten toont dat de indeelstrafpunten
bij het totaaloverzicht van Automatisch Roosteren.
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Een schema maken
In dit hoofdstuk maken we een voorbeeld clusterschema. Er wordt niet in detail ingegaan op alle handelingen,
maar een globaal beeld gegeven van de benodigdheden voor het maken van een schema.

1. Selecteer een afdeling voor het clusteren

We gaan voor de M4 afdeling een clusterschema maken. De automaat is gestart via de optie: automatisch
roosteren. Vervolgens selecteren we de afdeling M4. U kunt de afdeling selecteren door op de naam te klikken.
Onder de afdelingsnaam staan twee getallen, in dit geval 32 (moleculen) en 120(atomen), ofwel: het aantal
roosterposities en het aantal lessen. Na de selectie starten we Phoenix met de knop : Clusteren met Phoenix.

2. Inrichten Phoenix
Wanneer het onderdeel Phoenix gestart wordt, zijn er een aantal standaard onderdelen die automatisch
geregeld worden. Het aantal clusterlijnen wordt gebaseerd op de leerling met het grootste aantal
clustervakken. Daarnaast worden de (volledig) klassikale vakken automatisch niet mee geclusterd.
Voordat u de automaat aanzet, zijn er een aantal onderdelen waar u op moet letten:
Zijn er voldoende configuraties?

Het kan zijn dat een vak niet geplaatst kan worden in het huidige clusterschema. Dat
komt in de meeste gevallen omdat er meer groepen zijn dan initile clusterlijnen. Wanneer u een dergelijke
situatie heeft, ziet u het aantal configuraties op 0 staan in het rood (zie afbeelding).
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Er zijn twee mogelijke oplossingen: u maakt een clusterlijn bij f er mogen meerdere lesgroepen van
hetzelfde vak op n lijn. In dit voorbeeld kiezen we voor het laatste. Op de regel passen we enkelvoudig (enklv)
aan naar meervoudig (meerv). Zodra dit is aangepast, is het aantal configuraties direct een stuk groter (35).
Zie de afbeelding hiernaast.

Welke vakken moeten er wel of niet geclusterd worden?
Standaard worden vakken waaraan alle leerlingen deelnemen uitgeschakeld, de andere vakken staan aan. Het
is mogelijk dat er vakken standaard wel mee geclusterd worden, terwijl deze eigenlijk buiten het schema vallen
(en andersom).

3. Bouwen van een schema

We starten de clustering via Maak schema. Bij de eerste opbouwronde
wordt er standaard gewerkt met 0 niet indeelbare leerlingen en 5 extra clusterlijnen. De clusterlijnen worden
overigens pas ingezet, nadat de 3e ronde nog geen oplossing heeft gegeven. Na een bepaalde periode heeft u
het (tot dan toe) beste clusterschema gevonden. Wanneer we kijken naar de beschikbaarheid van het
voorbeeld schema (vrijheid + dagen) dan is dat nog zeer beperkt.
Tip: Wanneer het mogelijk is binnen de huidige instelling een schema te maken, dan zal deze relatief snel
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gemaakt zijn (ongeveer 10 seconden max.). Dit is uiteraard niet de beste oplossing, maar een situatie waar
vanuit geoptimaliseerd wordt. Mocht er niet direct een schema uitkomen, dan kunt u het aantal niet indeelbare
leerlingen verhogen of een extra clusterlijn toevoegen.

4. Maximaal Klassikaal

Nadat we een clusterschema hebben gevonden, starten we het
onderdeel Maximaal Klassikaal. Deze zal proberen zoveel mogelijk groepen identiek te maken aan stamklassen,
waardoor er meer vrijheid in het clusterschema komt. Zie de afbeelding hiernaast (in vergelijking met de
voorgaande afbeelding).
Na het starten van de automaat zal er (standaard) grondig gezocht worden naar het klassikaal maken van
vakken. Het loont de moeite deze automaat even de tijd te geven. Zeker wanneer u grote
bovenbouwafdelingen heeft, leert de praktijk dat bij grondig zoeken en optimaliseren veel klassikale vakken
gevonden kunnen worden.

5. Optimaliseren clusterschema

Nu is het zeer interessant opnieuw te optimaliseren, inclusief de stamklas identieke. Een dergelijke groep blijft
cluster-technisch een clustergroep en kan daardoor nog vrij verplaatst worden in het schema (zie afbeelding).
Deze groep telt echter niet meer mee voor de beschikbaarheidsberekening.
Het optimaliseren van het schema gaat eenvoudig door op optimaliseer te klikken.
Tips:
- Zet in deze fase het verwisselen van docenten en eventueel meervoudig aan.
- Start na het optimaliseren opnieuw de maak klassikaal tool en zoek naar nieuwe klassikale groepen. Dit kan
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erg succesvol zijn. Mocht er nieuwe (of andere) klassikale vakken gevonden worden, optimaliseer dan opnieuw
het schema.

6. Maak een roosterplan
Wanneer u tevreden bent over het schema, gaat u als laatste stap naar het Roosterplan. Hier kunt u
optimaliseren op de optimale roosterbreedte en beschikbaarheid.
Tip:
- Markeer leegloop op clusterlijnen die tijdens het clusteren 0 zijn geworden.

7. Klaar! Roosteren
Mocht het rooster het toestaan, dan is inroosteren middels quarp plaatsers en optimalisatoren te adviseren.
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Strategie (A): Traditioneel Rooster
We volgen het traditionele roosterproces, waarin clusteren en roosteren elkaar opvolgen. In de eerste fase
wordt een zo optimaal mogelijk clusterschema gemaakt voor alle clusterafdelingen. Vervolgens wordt deze
geplaatst met de automaat.
1. Start Phoenix buiten de automaten op (De Phoenix optie binnen menu Leerlingen)
2. Maak per afdeling een optimaal clusterschema
3. Plaats de afdelingen met de automaat
4. Optimaliseer de afdelingen met de automaat
Voordelen:
- Optimale clusterindeling, zonder roosterballast
- Vaste vrije dagen van docenten worden meegenomen
Nadelen:
- Het clusterschema houdt geen rekening met roosteraspecten.

Strategie (B): Cluster met voorbedachte rade
Deze strategie is een uitbreiding van strategie A. Clusteren en Roosteren wordt nog steeds gezien als twee
aparte processen die elkaar opvolgen, maar er wordt tijdens het clusteren rekening gehouden met
onderwijskundige aspecten van vakken (aantal dagen). Hierdoor kan per clusterlijn rechtstreeks gestuurd
worden op het aantal dagen waarop een clusterlijn planbaar moet zijn.
1. Start Phoenix binnen de automaten op
2. Maak per afdeling een optimaal clusterschema, rekening houdend met de onderwijskundige wensen voor
dagen
3. Plaats de afdelingen met de automaat
4. Optimaliseer de afdelingen met de automaat
Voordelen:
- Er is rekening gehouden met het aantal dagen dat een clusterlijn beschikbaar moet zijn.
- Optimale clusterindeling, met een minimale roosterballast
- Duidelijk inzicht in eventuele probleemgevallen tijdens het rooster (bv. vakken die op n dag moeten)
Nadelen:
- Omdat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen wensen of eisen bij het aantal dagen, kan er onnodig veel
druk uitgeoefend worden op het cluster.

Strategie (C): Roosterplan optimalisatie na clusteren
Ook bij deze strategie worden eerst de clusters gemaakt en daarna geroosterd. Er wordt echter intensiever
gebruik gemaakt van het roosterplan. In Phoenix is het mogelijk het roosterplan te optimaliseren. Deze
optimalisator richt zich puur op het aantal beschikbare posities, en houdt daarbij rekening met reeds
ingeroosterde lessen.
Wanneer Phoenix gestart wordt vanuit de automaten, houdt het bij de beschikbaarheidsbepaling van docenten
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ook rekening met onbepaalde vrije dagen. M.a.w. zodra een docent door zijn reeds ingeroosterde lessen een
vrije dag toegewezen heeft gekregen, ziet Phoenix dit als een blokkade.
Deze twee nieuwe onderdelen worden gecombineerd in deze strategie, waarbij stuk-voor-stuk de afdelingen
worden geplaatst, nadat het roosterplan is geoptimaliseerd:
1. Start Phoenix binnen de automaten op
2. Maak per afdeling een optimaal cluster
3. Plaats als eerst de moeilijkste afdeling met Quarps
4. Optimaliseer de afdeling met Quarps
5. Selecteer de volgende afdeling, en start Phoenix (!!)
6. Optimaliseer het roosterplan
7. Plaats en optimaliseer de afdeling met Quarps
8. Herhaal stappen 5,6 en 7 voor de andere afdelingen
Deze strategie leent zich uitstekend wanneer er moeilijke afdelingen zijn n grote clusterafdelingen met veel
klassikale vakken. Het doel is een veel compactere uitgangssituatie te creren, voordat u daadwerkelijk gaat
optimaliseren. Zorg ervoor dat de Quarps in tact blijven, zodat het roosterplan zoveel mogelijk posities kan
benutten. Pas als alle afdelingen geplaatst zijn, laat u de Quarps los.
Het optimaliseren van het roosterplan kan, in het geval dat er meerdere tijdvakken zijn, een probleem zijn.
Het roosterplan wordt per tijdvak geoptimaliseerd en door, per tijdvak, wisselende lessentabellen kan het
optimalisatie proces verstoord worden.
Voordelen:
- Bepaalde n onbepaalde dagen/dagdelen worden meegenomen
- Nieuw roosterplan, gebaseerd op beste cluster en bestaand rooster
Nadelen:
- Alleen interessant voor afdelingen waar geoptimaliseerd kan worden!
- Afdelingen waarvan een gedeelte van de lessen al in geroosterd zijn, zijn lastiger.
Alternatief:
Wanneer het roosterplan niet voldoende is, is het ook mogelijk de optie maximaal klassikaal nogmaals aan te
zetten. Deze automaat houdt ook rekening met beschikbaarheden en kan door het kiezen van eventueel
andere klassikale vakken een beter roosterplan creren.

Strategie (D): Clusteren om bestaande roosters heen
Deze strategie ziet Clusteren en Roosteren niet als twee losse, opeenvolgende processen, maar als een
integraal proces. Voor iedere afdeling wordt eerst een optimaal clusterschema gemaakt. Daarna worden de
afdelingen stuk voor stuk geplaatst, waarbij ze voor het plaatsen herclusterd worden.
1. Start Phoenix binnen de automaten op
2. Maak per afdeling een optimaal cluster
3. Plaats als eerste de moeilijkste afdeling met Quarps
4. Optimaliseer de afdeling met Quarps
5. Selecteer de volgende afdeling, en start Phoenix (!!)
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6. (Her)cluster het schema
a. Pas de strafpunten dusdanig aan dat er meer gestuurd wordt op vrije posities
b. Kies in eerste instantie voor het optimaliseren van het huidige schema, i.p.v. het maken van een geheel
nieuw schema
c. Zet verwisselen bij docenten voor ieder (mogelijk) vak aan. (optie Speciaal)
7. Optimaliseer het roosterplan
8. Plaats en optimaliseer de afdeling met Quarps
9. Herhaal stappen 5,6,7 en 8 voor de andere afdelingen
Voordelen:
- Bepaalde n onbepaalde dagen/dagdelen worden meegenomen
- Nieuw roosterplan, gebaseerd op beste cluster en bestaand rooster
Nadelen:
- De laatste afdelingen worden gedwongen zich aan te passen aan het bestaande rooster.
Tip:
- Je kunt na stap 8 de afdeling ook eerst helemaal optimaliseren, ofwel de quarps loslaten.

Strategie (E): Creatief omgaan met klassikale lessen
Ook deze strategie ziet Clusteren en Roosteren niet als twee losse, opeenvolgende processen, maar als een
integraal proces. Voor iedere afdeling wordt eerst een optimaal clusterschema gemaakt. Daarna worden de
afdelingen stuk voor stuk geplaatst, waarbij ze voor het plaatsen herclusterd worden.
1. Start Phoenix binnen de automaten op
2. Maak per afdeling een optimaal cluster
3. Plaats als eerste de moeilijkste afdeling met Quarps
4. Optimaliseer de afdeling met Quarps
5. Verwijder de "makkelijk" herplaatsbare (klassikale) lessen
6. Selecteer de volgende afdeling, en start Phoenix (!!)
7. (Her)cluster het schema
a. Pas de strafpunten dusdanig aan dat er meer gestuurd wordt op vrije posities
b. Kies voor het optimaliseren van het huidige schema, i.p.v. het maken van een geheel nieuw schema.
c. Zet verwisselen bij docenten voor ieder (mogelijk) vak aan. (optie Speciaal)
Mocht het resultaat niet naar wens zijn dan kunt u de volgende stappen ondernemen:
- ofwel u maakt voor deze afdeling een geheel nieuw clusterschema, met nieuwe klassikalen.
- ofwel u optimaliseert de reeds ingeroosterde afdelingen nogmaals en gaat vervolgens terug naar stap 6.
8. Optimaliseer het roosterplan
9. Plaats en optimaliseer de afdeling met Quarps
10. Herplaats de eerder uitgeroosterde lessen uit stap 5. (om te kijken of ze nog steeds in het rooster passen)
11. Optimaliseer alle afdelingen samen.
12. Herhaal stappen 5 t/m 11 voor de andere afdelingen
Voordelen:
- Bepaalde n onbepaalde dagen/dagdelen worden meegenomen
- Makkelijk herplaatsbare lessen zorgen niet voor blokkades en/of bepaalde vrije dagen bij docenten
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- Nieuw roosterplan, gebaseerd op beste cluster en bestaand rooster
Nadelen:
- De laatste afdelingen worden gedwongen zich aan te passen aan het bestaande rooster.
Tips:
- Om te voorkomen dat de laatste afdeling de prijs betaald is het verstandig om tussentijds niet te lang te
optimaliseren. Hoe "losser" het rooster is, hoe makkelijker eventuele problemen in latere afdelingen op te
lossen zijn.
- Mocht de combinatie van twee afdelingen in volgorde niet tot een gewenst resultaat leiden, probeer dan de
Quarps van beide afdelingen eens tegelijkertijd in te roosteren.
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Aanpassingen groepnamen
In het menu Modules staat de optie: Aanpassingen groepnamen.
Het programma geeft in dit scherm suggesties voor nieuwe namen van de lesgroepen, gebaseerd op de namen
van de vakken en de clusternummers.
U kunt zelf andere namen invoeren als u dat wilt. De suggestie van het programma wordt als volgt gemaakt:
Stamklassen houden hun naam, evenals groepen die over meer dan n clusterlijn staan en groepen die horen bij
meer dan n vak of bij geen enkel vak.
De groepen die op precies n clusterlijn staan en horen bij precies n vak, krijgen als nieuwe naam de naam van
het vak + de clusterlijn. Clusterlijn 10 wordt 'genummerd' met A, clusterlijn 11 met B,etcetera.
Als u de naam van groepen wijzigt, wordt dit ook doorgevoerd bij groepen die voor leerlingen verplicht,
verboden of gewenst zijn. Als een leerling bijvoorbeeld niet in de groep ges1 mag, en u verandert de naam in
ges3, dan mag de leerling daarna niet in de groep ges3.
Let op! Deze wijziging wordt niet doorgevoerd in formules voor telgroepen en lesverzamelingen. Deze formules
blijven
tekstueel hetzelfde!
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Keuzeformulieren
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Bewerken
Dit zijn de digitale bestanden, waarin de keuzes van de leerlingen verwerkt zijn. Wij noemen dit de xpf
bestanden. Hierin worden de randvoorwaarden van de leerlingen in opgeslagen. Xpf staat voor Extended
Profileer.
In Zermelo.exe ziet u onder de menuoptie Keuzeformulieren 4 items.
NB. Heeft u geen keuzeformulier in uw project dan zullen de menuopties Bewerken en Koppelen niet actief zijn.
Ook zal onder de menuoptie Leerlingen de optie Keuzepakket niet actief zijn.
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Nieuw Keuzeformulier
Nieuw keuzeformulier aanmaken
Via deze menuoptie gaat u een nieuw keuzeformulier maken voor een afdeling.
U zult dus eerst een naam moeten geven aan u nieuwe formulier. Meestal de naam van de afdeling waaraan
het formulier gekoppeld gaat worden. Bijv Havo 4 2010-2011, want deze koppelen we aan Havo 4 voor
cursusjaar 2010-2011.

Invoerhulp:
Werkwijze in de zermelo 1 software: In dit scherm heeft u de mogelijkheid om vooraf het schooltype te
selecteren (linksboven in het scherm). U krijgt nu standaard een aantal vakken voor u op het scherm. Wilt u
een vak weglaten, dan selecteert u deze eenvoudig (kleurt rood). Nadat u op OK klikt worden deze vakken
verwijderd. Ook heeft u de mogelijkheid om via de knop Geen keuzes helemaal blanco te beginnen.
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Werkwijze in de zermelo 2 software: Als u een nieuw keuzeformulier gaat maken, krijgt u de keuze om aan te
geven voor welke afdeling dit formulier is bedoeld. Zermelo zet dan direct de vakken neer die bij deze
afdeling(en) in de lessentabel voorkomen. Ook de omschrijvingen worden, indien aanwezig, meegenomen bij
de start van het formulier.
Anders dan bij de zermelo 1 komen er dus niet standaard profielen of sectoren in beeld. Als u deze echter als
0-uurs vakken in de lessentabel heeft staan, komen ze wel op het keuzeformulier. Mogelijk wordt in een van de
volgende versies dit nog aangepast, zodat u ook profielen en sectoren direct in beeld krijgt. Daarnaast wordt
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gewerkt aan het wijzigen van de export waarbij dit mee kan naar de schooladministratieprogramma's.
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Bewerk Keuzeformulier
Deze menuoptie is alleen actief als er keuzeformulieren aanwezig zijn. Zodra er een is, dan kunt u via deze
knop het formulier gaan bewerken/inrichten. U krijgt het volgende scherm te zien:
Bestand:
Via de menuoptie Bestand kunt u het keuzeformulier hernoemen, verwijderen of sluiten. Tevens bestaat hier
ook de mogelijkheid om een nieuw keuzeformulier aan te maken.

Bewerken:
Via dit menu kan het keuzeformulier worden bewerkt. Elk keuzeformulier bestaat uit "Keuzes en Etappes" en
"Voorwaarden"
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Keuzes en etappes
Algemeen:
In dit scherm heeft u de mogelijkheid om etappes toe te voegen, te verwijderen en keuzes aan te passen.
Voorts heeft u hier de mogelijkheid om in bepaalde etappes, bepaalde keuzes te blokkeren of juist te
verplichten.
Het toevoegen van een etappe gaat via het menu Voeg etappe toe. Hier heeft u de keuze waar u deze wilt
hebben: voor of na een bestaande etappe.
Indien u meerdere etappes heeft komt er ook een mogelijkheid om etappes te verwijderen.
Keuzes verwijderen doet u in het het scherm invoeren van keuzes en etappes. Onder de kolom delete? kunt u
een regel (keuze) selecteren. Wanneer u het scherm verlaat, zal deze keuze verwijderd worden.

Keuzes verplichten of blokkeren:
U zult niet elke mogelijke keuze in elke etappe voor willen laten komen. U kunt per etappe de niet relevante
keuzes blokkeren. Dit doet u door deze keuzemogelijkheden in de modus blokkeren aan te klikken. De
geblokkeerde keuzes worden rood.
Andersom kunt u ook keuzes in een bepaalde etappe verplichten (het vak MOET gekozen worden). Dit doet u
door over te schakelen naar de modus verplichten door in de cel "blokkeren" te klikken. Vervolgens klik u in de
etappe de bewuste verplichte vakken aan. Deze worden groen.
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Keuze-info:
Door middel van de knop Keuze-info kunt u vakbenamingen (keuzes) aanpassen of vakken(keuzes)
toevoegen.

Etappe-info:
Via de knop Etappe-info komt u in het volgende scherm terecht:

De tekst die in invoert in de kolommen "Toelichting" en "Standaard Informatietekst" wordt in het
keuzeformulier zichtbaar voor de leerling. Klikt u op de informatietekst dan komt een apart schermpje
tevoorschijn om hier een (eventueel meer-regelige) tekst in te voeren.

Belangrijk!
kies een korte afkorting van de etappe en wijzig deze afkorting niet meer als er eenmaal keuzes gemaakt
zijn of als u 'ZEW' vertaalboeken gemaakt hebt! De etappe-informatie wordt hierin op afkorting onthouden.
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Voorwaarden
Bij het maken van pakketkeuzes is het uiteraard noodzakelijk dat er enkele randvoorwaarden worden
opgesteld. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat een leerling alles mag kiezen. Bij het opmaken van de
randvoorwaarden is het van belang dat er duidelijkheid is over de regelgeving die de onderwijsinstelling wil
nastreven. Deze regelgeving zal in Zermelo ingebracht moeten worden, zodat het voor leerlingen onmogelijk
wordt om een pakket te krijgen dat niet voldoet aan de eisen.
Er moet voor elke etappe n of meerdere randvoorwaarden worden gedefinieerd. Deze randvoorwaarden
bepalen of de gebruiker de juiste keuze heeft gemaakt in de etappe. Er zijn twee vormen van randvoorwaarden,
die beide gebruikt kunnen worden. Dit zijn de logische voorwaarden en de scoretabellen.

Etappes: Dit zijn de aanwezige etappes. Bij het selecteren van n van de etappes kunnen er voor die etappe
randvoorwaarden worden ingevoerd.
Stand: logische voorwaarden en scoretabellen. Hier kan gekozen worden om een overzicht te krijgen van de
aanwezige logische voorwaarden of de aanwezige scoretabellen, behorend bij een bepaalde etappe.
Nieuw: met deze knop maakt u een nieuwe voorwaarde aan (afhankelijk van de stand (logisch of scoretabellen)
Verwijder: met deze knop kunt u reeds aangemaakt voorwaarden verwijderen
Analyseer keuzetraject. Hiermee kan een analyse gedaan worden op het huidige keuzetraject. Het geeft een
overzicht weer van alle mogelijke pakketkeuzes. Dit kan een goede indicatie zijn of de randvoorwaarden goed
zijn ingevuld.
Criteria scoretabellen. Voor de scoretabellen moeten er enkele criteria worden opgegeven om deze goed te
laten werken.
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Kopieer logische voorwaarden en scoretabellen. Wanneer een randvoorwaarde eenmaal is ingevuld, kan deze
worden gekopieerd, zodat deze met enkele kleine aanpassingen ook op een andere keuze van toepassing kan
zijn.
Layout:door op deze knop te klikken wordt de grootte van het venster aangepast op de inhoud.
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Scoretabellen
Een scoretabel voert u in door de stand op scoretabellen te zetten en de knop 'Nieuw' te kiezen. Met 'Verwijder'
verwijdert u de 'actieve' scoretabel.
In n scoretabel kunnen meerdere randvoorwaarden worden gedefinieerd. Keuzes krijgen een bepaalde score
mee. Vervolgens kunnen er aan de uitkomst regels worden meegegeven. Een scoretabel is het makkelijkst te
begrijpen aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld
Stel dat er in een bepaalde etappe twee verschillende keuzes zijn, namelijk Frans en Duits. Nu is het de
bedoeling dat een leerling slechts 1 van de twee vakken kan kiezen. In een scoretabel gebeurt dit als volgt:
●

Beide vakken krijgen ieder de score 1 mee

●

Vervolgens wordt er in de criteria van de scoretabel aangegeven dat de score 1 mag zijn

Op dit moment is een leerling alleen maar in staat om n van de twee vakken te kiezen. Kiest de leerling
namelijk twee vakken, dan zou zijn score op 2 uitkomen. Dit is echter verboden vanwege het criterium dat de
score 1 moet zijn. Kiest een leerling echter geen van beide vakken, dan is de score 0 en wederom niet goed
genoeg om naar de volgende etappe te gaan. Alleen wanneer een leerling n van beide kiest, is aan alle eisen
voldaan.
In veel gevallen is het criterium slechts een minimum en een maximum, u ziet dan bijvoorbeeld:
'Score moet liggen in: 3-5'.
Maar er zijn veel subtielere mogelijkheden, zoals:
'Score moet liggen in: 1-3/5-5/7-12' waarmee bedoeld wordt dat de score 1,2,3,5,7,8,9,10,11 of 12 kan zijn.

nieuwe scoretabel aanmaken
Stap 1
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Selecteer de etappe waarvoor een voorwaarde moet worden aangemaakt
Stap 2
Selecteer de stand Score-tabellen
Stap 3
Klik op de knop Nieuw
Stap 4
Selecteer de nieuw aangemaakt score-tabel (met de naam "naamloos")
Stap 5
Klik op de knop "Criteria Score-tabel"

Stap 6
In het rechterdeel van de criteria-editor geeft u de score-tabel een naam en eventueel een uitleg voor de
leerling. Vervolgens moet worden aangegeven wat de score moet zijn. Dit kan een vaste score zijn (bijv. 2-2),
maar kan ook variabel zijn. In dat laatste geval geeft u een bereik aan, bijvoorbeeld 10-20. De uitkomst moet
dan tussen de 10 en 20 liggen. Ten slotte kan hier worden aangegeven of deze informatie aan de gebruiker
getoond moet worden.
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In het linkerdeel van de criteria-editor kunt u bepalen wanneer
deze score-tabel gebruikt moet worden. Stel dat u een score-tabel maakt voor de keuze van de profielvakken,
dan kunt u 4 score-tabellen aanmaken (EM, CM, NT, NG). De software moet weten wanneer welke score-tabel
van toepassing is. Dus wanneer een leerling in een etappe eerder voor het profiel CM heeft gekozen geldt er
een andere score-tabel bij de keuze van profielvakken dan voor de leerling die bijvoorbeeld NT heeft gekozen.
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Logische voorwaarden
Per logische voorwaarde kan de gebruiker n randvoorwaarde definiren. Een logische voorwaarde kan op de
volgende manier worden geformuleerd:
Uiteraard zijn daar meerdere combinaties mee te maken. In het scherm waar de randvoorwaarden ingevoerd
kunnen worden, kiezen we voor de optie: logische voorwaarde. Het volgende scherm wordt zichtbaar:

ALS gekozen is. De voorwaarde is van toepassing, wanneer ALLE keuze(s) die hier staan gekozen zijn.
Als NIET gekozen is. De voorwaarde is van toepassing, wanneer ALLE keuze(s) die hier staan niet zijn gekozen.
DAN doe je. Wanneer de voorwaarde van toepassing is, worden de keuze(s) die hier staan ingevuld
aangeboden.
Dan doe je NIET. Wanneer de voorwaarde van toepassing is, worden de keuze(s) die hier staan niet
aangeboden.
Beschikbare etappes. De beschikbare etappes. Hier kan aangegeven worden in welke etappe de keuze
gemaakt moet zijn. Er kan ook gekozen worden voor de etappe Ergens, waarin het niet bepalend is in welke
etappe de keuze is gemaakt.
Mogelijke keuzes. Alle mogelijke keuzes die beschikbaar zijn.

Een logische voorwaarde invoeren gaat zeer eenvoudig. Door n van de opties bovenin te selecteren (ALS, en
gn, DAN, of gn) wordt deze actief. Door vervolgens een van de beschikbare keuzes in de gewenste etappe te
selecteren, wordt deze ingevuld.

Belangrijk!
Als u meer dan 1 keuze in de kolom ALS of En GEEN zet, dan betekent dit dat de voorwaarde alleen geldt
als al die keuzes gemaakt zijn. Dus als u zowel Grieks als Latijn in die kolommen heeft staan dan werkt de
voorwaarde alleen als de leerling zowel Grieks als Latijn heeft gekozen. Dit in tegenstelling tot de 3e en 4e
kolom. Meerdere keuzes betekent dat 1 of meerdere keuzes gemaakt kunnen worden
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Voorbeeld: Als geen wiskunde dan geen natuurkunde

Ik dit voorbeeld willen we graag regelen dat als een leerling geen wiskunde kiest, hij/zij ook geen nask1 mag
kiezen.
In dit geval maakt het niet uit in welke etappe dit gebeurt. In de afbeelding is te zien waar en in welke volgorde
er geklikt moet worden.
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SLU (Studie Last Uren)
Het totaal aantal uren studielast kan berekend en getoond worden. De werkwijze is als volgt:

●

Nieuwe scoretabel

In de laatste etappe maakt u een extra scoretabel aan.
In afbeelding 1 kunt u zien welke kenmerken deze tabel moet hebben. Belangrijk hierbij is dat u geen grenzen
aangeeft.

●

SLU per vak invullen

In de kolom "Ergens" vult u het aantal studielasturen per vak in.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

339/1812

Document:

Zermelo Online Help

Koppelen
Hier gaat u de xpf bestanden die u heeft geimporteerd koppelen aan een afdeling. Het scherm ziet er als volgt
uit:

U koppelt een xpf aan een afdeling door eerst een xpf linksboven te selecteren en vervolgens deze te koppelen
aan een afdeling recht(klik links op de regel van de afdeling, waarna deze groen kleurt). Zie afbeelding 1.
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Docenten
In het rooster dienen uiteraard ook de docenten aanwezig te zijn. De docenten worden ingevoerd of
gemporteerd in het domein Docenten. Daarin krijgen alle docenten een uniek ID, meestal een afkorting, met
daarnaast een aantal eigenschappen zoals 'Naam voluit'. U kunt zelf ook extra eigenschappen aanmaken. Meer
informatie hierover vindt u bij Domeinen.
In het project ziet u onder het hoofdmenu Docenten meerdere onderdelen. Meer informatie hierover is te
vinden in onderstaande paragrafen.
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Basisgegevens
Sectiebeheer
Het werken met secties en bevoegdheden speelt een rol bij de Lessenverdeling, de planning in de module
Zplanning en het formatiebeheer in de module Zformatie. Werkt u niet met de laatste 2 modules dan is het
toch aan te raden om te werken met secties en bevoegdheden omdat het inzettten van de lesverdeling dan
overzichtelijker en eenvoudiger wordt.
Een logische volgorde in het onderdeel Sectiebeheer is: eerst de secties klaar maken, daarna de afdelingen
groeperen en dan de bevoegdheden regelen.
Immers, in de sectie geeft u aan welke vakken op n of meer afdelingen tot een bepaalde sectie behoren
oftewel sectie de lessen straks gaat verzorgen.
De afdelingen die bij elkaar horen wat bevoegdheden betreft, kunnen dan bij elkaar gezet worden zodat niet
voor iedere afdeling apart de bevoegdheden ingezet hoeven te worden.
Daarna worden per docent de bevoegdheden ingezet.
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Overzicht
Algemeen
Voor een algemene uitleg over de werking van de domeinen (overzichten), verwijzen wij u graag naar
Domeinen.

Docentdomein

In dit overzicht (ook wel domein genoemd) staan alle docenten en eventuele overige medewerkers. Afhankelijk
van het kolomfilter zijn bepaalde eigenschappen zichtbaar. Het unieke object is in dit geval de docentafkorting.
In het kolomfilter ziet u eigenschappen die kunnen worden vastgelegd. Desgewenst kunt u zelf extra
eigenschappen aanmaken.

●

#EMAIL

Wanneer u besluit emailadressen van docenten vast te leggen en te gebruiken vanuit Zermelo is het belangrijk
dat u de emailadressen invoert bij de kolom #EMAIL. Het zou kunnen zijn dat deze reeds is aangemaakt door
de software zelf, maar dit is niet de standaard. Wanneer u de functie serie-email ergens in de software wilt
gebruiken, werkt dat alleen correct als de emailadressen in de kolom #EMAIL (hoofdlettergevoelig) staan.

●

ZFormatie

Als u gebruik maakt van het formatiebeheer binnen Zermelo, dan worden een aantal kolommen
(eigenschappen) in het docentdomein vanuit het formatiebeheer gevuld. Voorbeelden van deze eigenschappen
zijn: #ZFSCHAAL, #ZFTREDE, #BApo.
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Bevoegdheidsgebied

Als u de Bevoegdheden van docenten heeft ingevoerd, zult u zien dat de kolom Bevoegdheidsgebied is gevuld.
Er is nog een kolom met de bevoegdheid voor groepsloze lessen: #GLLesBevoegd.

●

Dagrooster

Als u dagroostert met Zermelo kunt u bepaalde data raadplegen in de Vervangselector. Denkt u daarbij aan de
vervang- en uitvalgeschiedenis. In het docent domein ziet u de bijbehorende eigenschappen: #VVHISTORY en
#UVHISTORY. Maar ook het vervangquotum ziet u terug in het docentdomein: #VVQUOTUM.

●

Ouderavond

In Protas (ouderavondmodule) wordt ook gebruik gemaakt van een udmz. Een aantal eigenschappen t.b.v.
Protas ziet u derhalve ook terug in het docentdomein (Protas capac.reeks, enz)

●

Toetsroosteren

Bij het toetsroosteren krijgt u te maken met criteria voor het surveilleren van docenten. Ook die gegevens
worden in het docentdomein vastgelegd (Prop. overig werk, enz)

●

Beschikbaarheid en overige randvoorwaarden

Het aantal dagen dat een docent beschikbaar is, heeft u waarschijnlijk in het Randvoorwaardenscherm
Docenten Basis ingevoerd. Die gegevens vindt u terug in het docentdomein: #BESCH_DAGEN en
#BESCH_DAGDELEN. Andere randvoorwaarden ingevoerd in het Docent Basis en/of Uitgebreide scherm vindt u
terug bij de eigenschap: Randvoorw.
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Bevoegdheden
Via het menu Docenten - onderdeel Sectiebeheer - menu Bevoegdheden komt u in het scherm
'Bevoegdheidsgebieden'. In dit scherm gaat u bevoegdheden invoeren. Om dit uitsluitend contractuele
bevoegdheden zijn of bekwaamheden is aan de school zelf. Als een docent niet bevoegd is voor een vak op een
afdeling, dan kan deze docent niet via de lesverdeling op de lessen geplaatst worden.
Bevoegdheden zijn o.a. van belang bij de Lessenverdeling en in de sectieplanner van de module Zplanning.
Links ziet u vertikaal in eerste instantie alle afdelingen apart opgesomd met de selectie op de afdeling #uit. In
het midden ziet u vertikaal alle secties opgesomd met de selectie op 'allen'. Rechts staan horizontaal alle
docenten weergegeven.
Selecteert u links een andere afdeling dan vult het scherm onder de docentafkortingen zich met alle vakken
die op de geselecteerde afdeling gegeven worden (oftewel voor die afdeling in de lesentabel staan).
U kunt nu een docent bevoegd maken voor een vak op de geselecteerde afdeling door in het raster op de
vakafkorting te klikken in de kolom van de docent. De cel kleurt dan groen. Daarna gebruikt u de knop
Vaksecties herberekenen.
Een bevoegdheid toekennen kan alleen als u in het midden de selectie 'allen' gebruikt. Een bevoegdheid
weghalen kan ook als u in het midden de sectie heeft aangeklikt en dan bij de docent het vak weer wegklikt.
De cel wordt dan weer wit. Ook bij het weghalen dient u wel de knop Vaksecties herberekenen te gebruiken.
Een voorbeeld:
U heeft een sectie Sak gemaakt waar alle vakken 'ak' voor alle afdelingen op de school toe behoren. En u heeft
een afdeling BK (Brugklas) waar het vak 'ak' wordt gegeven. Docent ABC is bevoegd om het vak Aardrijkskunde
te geven in de brugklas. U klikt in de cel 'ak' in de kolom van docent ABC en gebruikt de knop Vaksecties
herberekenen.
Selecteert u nu in het midden de sectie Sak, dan ziet u daar docent ABC terug.
Om dit niet voor alle afdelingen apart te moeten inzetten kunnen de afdelingen ook eerst gegroepeerd worden.
Zie daarvoor de bijbehorende paragraaf Groepeer afdelingen.
Daarnaast kunt u ook bevoegdheden toekennen via een Generaal Pardon. Zie voor meer informatie de
bijbehorende paragraaf.
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Generaal pardon
Bij het toekennen van bevoegdheden van docenten kunt u gebruik maken van een generaal pardon.
Kiest u voor deze optie dan wordt gekeken voor welke vakken en groepen de docent lessen heeft staan in het
lesdomein van uw roosterbestand.
Het principe geldt dan: Als de docent nu een les heeft voor dat vak in die afdeling, dan zal deze docent er ook
wel bevoegd voor zijn.
Dat is natuurlijk niet altijd waar. Stel u heeft op dat moment in het lesdomein een lo-docent die mentor is van
een klas, tijdelijk op een wiskundeles staan omdat de wiskundedocent niet alle lessen kan geven door
persoonlijke omstandigheden. De lo-docent zet de leerlingen dan aan het werk met een opdracht en is eigenlijk
alleen als toezicht erbij. Met een generaal pardon zou de lo-docent bevoegd worden voor het vak wiskunde.
Kiest u toch voor een generaal pardon, dan krijgt u nog de mogelijkheden om alle bevoegdheden die nu
ingesteld staan te vervangen of de bevoegdheden aan te vullen aan de reeds bestaande bevoegdheden. Ook
hebt u nog de mogelijkheid te annuleren, maar heeft u eenmaal OK gegeven dan is het ook verwerkt. U kunt
dan alleen nog annuleren door het roosterbestand te verlaten zonder het op te slaan.
Een generaal pardon kan wel erg handig zijn om een uitgangspositie neer te zetten, waarna de bevoegdheden
nog nagekeken en aangepast moeten worden. Of als u eenmaal uw nieuwe rooster heeft gemaakt een nieuwe
uitgangspositie te creren waarbij bevoegdheden worden weggehaald voor vakken waarin de docent geen les
(meer) geeft.
Na het generaal pardon dient u ook de knop Vaksecties herberekenen te gebruiken om de docenten in de
secties te plaatsen, dan wel eruit te halen als er geen bevoegdheid is.
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Groepeer afdelingen
Bij het toekennen van bevoegdheden bij docenten kunt u in het scherm 'Bevoegdheidsgebieden' kiezen voor
de knop Groepeer afdelingen. Het scherm 'Groepeer afdelingen' verschijnt.
Verticaal staan de afdelingen weergegeven zoals ze in het roosterbestand aanwezig zijn.
Bovenaan staat #uit met de waarde -1.
De waarde -1 vindt u ook onderaan terug bij Algemeen, Identiek, Disjunct (elementen uit het domein Collectie).
Met deze instellingen hoeft u verder niets te doen.
De afdelingen van uw school hebben ook allemaal een waarde gekregen. Deze waarde is zelf aan te passen.
De afdelingen die wat bevoegdheden betreft bij elkaar horen, dienen nu dezelfde waarde te krijgen.
Bijvoorbeeld alle onderbouwafdelingen krijgen de waarde 2 (2e graads) en de bovenbouwafdelingen de waarde
1 (1e graads). Maar u bent vrij om daar een andere onderverdeling in aan te brengen door meer verschillende
waardes te gebruiken.
Als u de waardes heeft aangepast, klikt u op OK om terug te keren naar het scherm 'Bevoegdheidsgebeiden'.
Let op: als u al eerder bevoegdheden heeft toegekend en u gaat daarna de afdelingen anders groeperen, dan
kan het zijn dat de Zermelo niet alle bevoegdheden herkent. U heeft bijv. twee afdelingen gegroepeerd terwijl
de docent maar voor n van deze afdelingen bevoegd was. Deze worden dan met een rode kleur aangegeven. U
dient dan eerst de cel aan te klikken om de 'vreemde' bevoegdheid weg te halen en daarna evt. een nieuwe
bevoegdheid maken.
Heeft u afdelingen gegroepeerd maar wilt u deze weer uit elkaar halen dan kan dat met de knop Alle
afdelingen apart.
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Vaksecties herberekenen
Als u bij docenten secties hebt aangemaakt en ook de bevoegdheden hebt ingevoerd, dan kan de docent ook
toegevoegd worden aan een vaksectie of juist daar uit worden gehaald.
Dit doet u in het scherm 'Bevoegdheidsgebieden' met de knop Vaksecties herberekenen.
Vaksecties komt u tegen o.a. in de volgende onderdelen van de software:
- Lessenverdeling
- Sectieplanner
- Filters op sectie o.a. in printcentrum, dagroosteren, formatiebeheer.
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Secties

Via het menu Docenten - onderdeel Sectiebeheer - menu Secties komt u in het scherm 'Vaksecties'. In dit
scherm ziet u links als er nog geen andere secties zijn aangemaakt, in eerste instantie alleen de Sectie
Algemeen staan. Zijn er wel andere secties gemaakt dan ziet u een alfabetisch opsomming van de secties.
Deze alfabetische opsomming is hoofdlettergevoelig en hoofdletters komen voor kleine letters.
Daarnaast ziet u een verticale opsomming van ALLE vakken die het domein Vak aanwezig zijn, dus ook vakken
die niet als schoolvak aan de leerlingen worden gegeven maar die als fictief 'vak' zijn ingericht om bijv.
0-uursvakken zoals profielen weer te geven of 'vakken' zoals OVERLEG of TAAK die u gebruikt om in het rooster
speciale zaken te regelen.
Horizontaal ziet u een opsomming van uw afdelingen in de volgorde zoals deze is ingericht in de structuur van
Afdelingen en stamklassen. Geheel rechts daarvan staat een kolom 'GLles' hetgeen staat voor GroepsLoze les.
In de kolom van een afdeling staat de vakafkorting als in de Schoolstructuur - Lessentabel een koppeling is
gelegd voor het vak en de afdeling, ook als in de lessentabel 0 uren staan.
Als de cel groen is gekleurd dan betekent dit dat het vak op die afdeling behoort bij de sectie die links is
geselecteerd. Staat daar alleen de sectie Algemeen dan zullen alle cellen groen gekleurd zijn. Dit is immers de
standaard uitgangspositie. U kunt nu zelf secties aanmaken en vakken aan deze sectie toekennen, waardoor ze
uit de sectie Algemeen gaan.
Nadat u alle secties heeft aangemaakt en ingericht, verlaat u het scherm Vaksecties met OK.
Secties worden o.a. gebruikt bij de Lessenverdeling en in de module Zplanning.

Secties maken
Gebruik de knop Maak een nieuwe vaksectie en er verschijnt een hulpschermpje waar u de naam van de
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sectie in kunt voeren. Alle namen zijn toegestaan. Veel scholen gebruiken de Hoofdletter S voor de naam van
het vak bijvoorbeeld Sbi. Klik op OK.
De sectie verschijnt in de lijst links. U selecteert nu deze sectie en klikt vervolgens alle vakken van de
afdelingen aan die tot de zojuist gemaakte sectie gaan behoren. Deze cellen kleuren groen en gaan uit de
sectie Algemeen. U kunt ook klikken en slepen of klikken op de vakafkorting zelf om meerdere cellen ineens te
selecteren en in een sectie te plaatsen.
LET OP: De meest rechtse kolom betreft groepsloze lessen afgekort tot GLles. Deze lessen worden kunnen
betrokken worden bij een specifieke sectie maar kunnen ook onder de sectie Algemeen worden gehouden.
Afhankelijk van de werkwijze binnen de school kan dit een punt van aandacht zijn als ook gewerkt wordt met
Zplanning en/of Zformatie.

Secties verwijderen
Selecteer links de sectie die u wilt verwijderen en gebruik de knop Verwijder vaksectie. U krijgt een
mededeling die u met Ja of Nee kunt beantwoorden. De vakken die u had toegekend aan de sectie die u
verwijderd heeft, vallen terug in de sectie Algemeen.

Wijzigen sectienaam
Selecteer links de sectie waarvan u de naam wilt wijzigingen en gebruik de knop Wijzig naam sectie. Er
verschijnt een hulpschermpje waar u de nieuwe naam van de sectie in kunt voeren. Klik op OK om de
naamswijziging door te voeren.
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Kernteams
Het begrip kernteam volgt de vaak in de praktijk gebruikte indeling van een school in zogeheten "kernteams"
waarbij een kernteam zich in eerste instantie laat definiren als een verzameling docenten die zich vooral om
een bepaald deel van de school bekommert. Toch is die definiring niet helemaal correct, in ieder geval niet
compleet.

●

Verschil sectie en kernteam

Een sectie, ook een soort docentenverzameling, wordt niet bepaald door de docenten die u erin stopt maar
wordt afgeleid uit bevoegdheden voor pakketvakken die u in de sectie hebt gestopt. Eigenlijk is een sectie,
strikt genomen, geen pure docentverzameling.
Een kernteam zou dat wel kunnen zijn, maar het is onvermijdelijk dat u bij een kernteam niet alleen de
docenten aangeeft die tot dat team behoren maar ook welke afdelingen of stamklassen tot dat team behoren.
En zo kunt u ook lessen tot een kernteam laten behoren.
Een ander, belangrijk, verschil met een sectie is dat een docent op grond van zijn bevoegdheden, tot meerdere
secties kan behoren; een docent kan echter maar tot n kernteam behoren! Ook al geeft hij ook lessen aan een
afdeling/stamklas die tot een ander kernteam behoort!

●

Het belang van kernteams

Kernteams zijn natuurlijk alleen van belang als uw school daar ook daadwerkelijk mee werkt. Als dat zo is, is
het gegeven tot welk kernteam een docent behoort, van belang bij formatiebeheer en lesverdeling.
Vanaf versie 1.11.0 zijn kernteams-gegevens te raadplegen in de formatie-module: er zijn ook formules en
rapporten gemaakt om die gegevens makkelijk naar boven te halen.
De volgende ontwikkelingsstap is om de lessenverdeling te delegeren op grond van kernteamlidmaatschap; dit
is nog niet in versie 1.11.0 gerealiseerd.

●

Kernteams toevoegen of verwijderen

Onder menu Opties kunt u een nieuw kernteam toevoegen of een geselecteerde verwijderen.
Zoals gebruikelijk mag de ID van een kernteam geen spaties en rekenkundige tekens bevatten, maar bent u in
de omschrijving volledig vrij in dat opzicht.
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Leerlingen
Als eerste stap zou u leerlingen, per afdeling of per stamklas, aan een kernteam kunnen koppelen. U krijgt de
mogelijkheid dit te doen, door het icoontje "Leerlingen" aan te klikken.

In de regel Selectie kunt u aangeven of u afdelingsgewijs wilt werken of stamklasgewijs. Wanneer u dit niet
helemaal in beeld krijgt dient u het schermpje iets te vergroten zoals in bovenstaand plaatje is gebeurd.
U voegt een leerlinggroep aan een kernteam toe door in de desbetreffende cel te klikken. Dit geldt ook voor
het verwijderen van een leerlinggroep uit een kernteam.
Ook voor een leerlinggroep geldt dat deze slechts tot n kernteam kan behoren. Dit is ook de reden
dat wanneer een leerlinggroep al toegekend is aan een kernteam en een ander kernteam wordt aangeklikt, de
leerlinggroep automatisch uit het oorspronkelijke kernteam verwijderd wordt.
Hoewel het vaak wel logisch is dat iedere leerlinggroep tot een kernteam behoort, is het niet noodzakelijk.
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Docenten

Ook docenten kunt u lid
maken van n enkel kernteam, maar het is niet noodzakelijk. In bovenstaande afbeelding ziet u dat docent
Aalbers tot het vmbo-team behoort en daar 2 lessen verzorgt. Hij geeft ook nog 12 lessen die niet bij een team
zijn ondergebracht. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld algemene vergader- of bapo-uren die wel in het
rooster staan maar niet specifiek bij een team horen.
U kunt natuurlijk zelf handmatig docenten lid maken van een kernteam doch wanneer u aan leerlinggroepen
kernteams hebt gehangen, kunt u ook het lidmaatschap van een kernteam automatisch laten genereren op
grond van de lessen die een docent geeft. Die mogelijkheid heeft u onder menu opties van het
docenten-kernteam-schermpje. Weest u zich daarbij wel bewust van twee dingen als u deze optie benut: a) alle
docenten worden uit de kernteams gehaald waar ze op dat moment in zitten en b) er docenten worden aan het
kernteam toegevoegd waar hij/zij de meeste lessen geeft!
U ziet in het overzicht twee informatie kolommen.
Teamloos: Het aantal lessen dat een docent verzorgt waar geen kernteam aan gekoppeld is.
Fout: Het aantal lessen waar een fout zit in de bepaling van de kernteams. Vaak komt dit omdat een les aan
meer dan 1 kernteam is gekoppeld. U kunt dit oplossen bij Lessen.
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Lessen
Ook lessen kunnen bij een bepaald team horen, maar, evenals bij docenten en leerlingengroepen, is dat niet
verplicht.

U ziet in bovenstaande afbeelding docent met afkorting AAL die zijn bapo-uren in het rooster heeft staan en die
worden, logischerwijze, niet toegekend aan aan kernteam.
Wat u ook ziet is iets heel onlogisch (ten behoeve van deze helppagina) dat n les die eigenlijk tot het
Vmboteam behoort, bij het AthHav-team is ondergebracht. Vanuit de indeling van de leerlinggroepen behoort
deze les bij het Vmbo-team maar handmatig is dat overruled door deze bij het AthHav-team te zetten. Daar
kunnen allerlei legitieme redenen voor te bedenken zijn, dus dat is daarom ook mogelijk gemaakt. Nu lijkt het
in deze afbeelding dat deze les tot beide kernteams behoort maar dat is niet het geval: in de kolom "Effectief
kernteam" staat dat deze ene les daadwerkelijk bij het AthHAv-team geteld wordt. Dat het celletje van het
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Vmbo-team lichtgroen blijft, komt dus door de eerdere definiring bij groepen. Bij het filter Afwijkend (menu
Filter) zal deze les daar dan ook getoond worden.
Wat u ook in bovenstaande afbeelding ziet is dat u bij lessen een les expliciet kunt kenmerken als behorend bij
geen enkel team. In principe is dat hetzelfde als dat een les "teamloos" is, alleen kunt u het hier duidelijk
aangeven. Dit zou u kunnen helpen als u er nog over twijfelt of u bijv. nog een derde kernteam aan moet
maken of niet.
Zoals gesteld is het niet noodzakelijk dat een les tot een kernteam behoort. Toch is het verstandig hier wel
even bij stil te staan want als er bijvoorbeeld in het formatie-deel iets gebeurt met het wel of niet lid zijn van
een kernteam, is dit niet een vraag die achteloos voorbijgegaan mag worden. Bijvoorbeeld: u wilt inzichtelijk
krijgen en houden of een docent wel meer dan bijv, 60% van zijn lessen in zijn eigen kernteam lesgeeft. Dan is
het natuurlijk van belang naar welke lessen gekeken wordt en of deze wel of niet tot een kernteam behoren.
De lesverzameling dient u overigens wel zelf aan te maken.
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Extra gegevens
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Lessenverdeling
Via het menu Docenten - Extra gegevens - Lessenverdeling komt u in een scherm waarin u docenten op de
lessen kunt plaatsen.

Scherm Lessenverdeling

Verticaal staan alle lessen aan een lesgroep die in het lesdomein aanwezig zijn. Heeft u voor een bepaalde
afdeling of groep nog geen lessen gemaakt, dan ziet u deze hier ook niet staan.
Horizontaal staan alle docenten en andere personen die in het docentendomein aanwezig zijn.
1.
De aanwezige secties staan uiterst links. U heeft hier de mogelijkheid in te zoomen op 1 sectie of geen sectie.
Dit komt de overzichtelijkheid zeker ten goede.
2.
●

ls = Lesnummer(s), gegroepeerd voor alle lessen van het vak voor de lesgroep, dus ook voor alle tijdvakken.
Dit is aan te passen middels de knop 'Lessen Groeperen'.(Zie voor meer informatie bijbehorende paragraaf
Lessen Groeperen)

●

sc = Sectie waartoe de lessen zijn toebedeeld. U kunt dit aanpassen via de knop 'Secties'.

●

Grp = Stamklas of lesgroep waaraan de lessen gegeven worden.

●

Vak = Vak van de lessen.

●

n.doc = Gewenst aantal docenten dat op de lessen geplaatst moet worden. Dit aantal is in het lesdomein aan
te passen.

●

tv1 (tv2 etc) = Aantal lessen dat per tijdvak in het domein aanwezig is.

●

u = Gemiddeld aantal lessen over alle tijdvakken.

●

v = Verschil in gewenst aantal docenten (n.doc) en geplaatst aantal docenten op de les. Heeft u nog geen
lesverdeling gemaakt en het gewenst aantal docenten is 1, dan is deze kolom gevuld met -1 in een blauwe
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achtergrond.

3.
Boven de docenten staan een aantal regels. Van boven naar beneden ziet u achtereenvolgens:
●

in sectie gepland = Bovenin de cel staan het aantal lesuren die de docent toegekend heeft gekregen in de
lesverdeling. Onderin de cel staan het aantal lesuren die de docent toegekend heeft gekregen in de
sectieplanner van de module ZPlanning. Me kleur wordt aangegeven of de docent actueel meer (rood) of
minder (geel) of eveneveel (grijs) lessen heeft dan gepland.

●

lu per tv = aantal lesuren per tijdvak waarvoor de docent ingepland is, opgeteld van alle secties.

●

in sectie = aantal lesuren per tijdvak toegekend in de actuele sectie.

●

ander sc = aantal lesuren per tijdvak toegekend in andere dan de actuele sectie.

Algemene werkwijze

U kunt alleen docenten op een les plaatsen als deze bevoegd is voor het vak. Is de docent niet bevoegd dat is
de cel grijs. Is de docent wel bevoegd dan is de cel wit met daarin het aantal uren per tijdvak. U kunt de
bevoegdheden aanpassen middels de knop 'Bevoegdheidsgebieden'. (Zie voor meer informatie Bevoegdheden)

Het plaatsen van een docent op een les, doet u door te klikken op de cel in de kolom van de docent. Deze
kleurt groen. In de kolom 'v' verdwijnt de -1 en in de kolom 'Doc' wordt de afkorting van de docent getoond.
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Mogelijk bent u bezig met het invoeren van de Lessenverdeling omdat deze taak aan u is gedelegeerd.
Voor meer informatie over het gebruik van het delegeercentrum door de gebruiker zelf, verwijzen we u naar de
paragraaf Uitvoeren gedelegeerde taak. Een aanvullende opmerking hierbij:
Als u voor meerdere secties de lessenverdeling mag invullen, dan krijgt u bij het starten van het menu
Lessenverdeling direct een keuzescherm te zien waarin u de sectie selecteert. Of u selecteert een sectie uit het
overzicht van de onderwerpen. In het scherm Lessenverdeling zelf heeft u dan geen menu 'Selecteer Sectie'
zoals hieronder beschreven.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

359/1812

Document:

Zermelo Online Help

Opties
●

Gebruikersniveau

●

Totaaloverzicht

●

Instellingen

●

Potentiele lessen

●

Voorzichtige modus

●

Formatiegewicht per vak

●

Gewenst aantal docenten

●

Weergave extra eigenschappen

●

Tijdvakselectie
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ZFormatie
Via het menu ZFormatie, heeft u drie mogelijkheden.

●

Gebruik ZFormatie

Wanneer u ZFormatie gebruikt voor het beheer van de jaartaken van docenten, kunt u in het scherm van de
lessenverdeling extra informatie tonen die relevant is bij het verdelen van de lessen. U ziet direct wanneer u
een docent te veel of te weinig inzet. Welke extra regels getoond worden, bepaalt u zelf via ZFormatie infofilter.
Zie hieronder.

●

Naar ZFormatie

Via het menu ZFormatie kunt u binnendoor naar de jaartaken, om daar eventueel wijzigingen aan te brengen.
Wanneer u de Jaartaken afsluit keert u automatisch terug in het scherm van de lessenverdeling.

●

ZFormatie infofilter

U kunt zelf bepalen welke gegevens u uit Zformatie wilt tonen in de lessenverdeling. De volgende info is
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beschikbaar:
Inzet te weinig
Inzet te veel
Eventuele toegestane Uitbreiding in Lesuren
Aanstelling (bruto)
Beschikbare klokuren
Lessen (netto te plannen)
Bovengrens aantal lessen
Nog in te zetten klokuren (actueel)
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Synchroniseer
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Importeren uit UDM
Indien de lessenverdeling aanwezig is in een ander roosterbestand (udmz), is het mogelijk de lessenverdeling
uit dat bestand te importeren.
U kunt zich voorstellen dat er verschillende situaties mogelijk zijn, waarbij het belangrijk is dat de LESid's,
DOCENTid's, VAKid's en bevoegdheden een cruciale rol spelen. Alleen gegevens waarbij deze identiek zijn in
beide bestanden kunnen worden gesynchroniseerd.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

364/1812

Document:

Zermelo Online Help

Importeren uit Foleta
Uit FoLeTa kunt u rapport S4.1.28 halen (kies voor ""Geschikt voor Zermelo"):

.
Dit Excel-bestand opent u en slaat het meteen op als ene tab-gescheiden tesktbestand.
Dat bestand dat u moet importeren via menu Synchroniseren bij lessenverdeling, ziet dat er ongeveer zo uit:
Opleiding Vak XX Docent Groep XX XX XX
h3 ak xxxx BET h3a yyy zzzz www
h3 bx xxxx KRH h3a yyy zzzz www
h3 bv xxxx ZEG h3a yyy zzzz www
LET OP: Zorg dat vaksectie "geen" is geselecteerd!
Het programma kijkt alln naar de kolommen Opleiding, Vak, Docent, Groep. Het is een eis dat deze letterlijk zo
gespeld zijn (inclusief hoofdletter!).
Opleiding correspondeert met de afdeling in Zermelo. Die overeenkomst moet volledig zijn.
Vak correspondeert met het vak in Zermelo. Die overeenkomst moet volledig zijn.
Docent correspondeert met de docent in Zermelo maar mag eventueel leeg zijn. In dat geval worden het in
Zermelo docentloze lessen.
Groep correspondeert met de lesgroep in Zermelo maar mag eventueel leeg zijn. Als de groep bijvoorbeeld
gs3 is in afdeling t4, wordt in Zermelo de groep t4.gs3 er aan geknoopt. Als de groep niet bestaat in Zermelo in
deze afdeling wordt de regel niet gelezen!
Dat laatste geldt overigens ook als de opleiding of het vak niet bestaat, en als de docent niet leeg is en niet
bestaat.
Als de groep leeg is in Foleta, kiest Zermelo zelf een groep uit waar deze docent op gezet zal worden.
Bij het inlezen worden allereerst een aantal fouten gemeld die zodanig zijn dat de betreffende regels helemaal
niet ingelezen kunnen worden:
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Remedie: zorg dat deze vakken, docenten of groepen in Zermelo wel gedefinieerd zijn, of Foleta aanpassen.
Op die manier ontstaat het volgende plaatje van de regels die wel ingelezen kunnen worden:

U ziet dat elke regel uit het Foletabestand wordt geknoopt aan precies n regel uit Zermelo. Dit gebeurt op basis
van docent, lesgroep, vak en afdeling. Deze wijzigingen worden doorgevoerd in de lessenverdeling. De
roostermaker moet zelf de eventuele foute regels verwerken, ofwel in Zermelo ofwel via een correctie in Foleta.
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Let op! De koppeling werkt op dit moment enkelvoudig. Mocht u dus meerdere groepen, of meerdere docenten
of verschillende tijdvakken gebruiken in Foleta, dan wordt dit niet meegenomen.
Zie ook: Export van Foleta.
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ZPlanning
U heeft de mogelijkheid binnendoor naar ZPlanning te gaan (Formatieplanning). U komt dan in de
sectieplanner terecht en bij afsluiten daarvan, keert u terug naar de Lessenverdeling.
In het menu Zplanning ziet u ook het item "Delegeer Lesenverdeling" staan. Dit is inmiddels een achterhaalde
methode om de lessenverdeling te delegeren. Via het huidige delgeercentrum kunt u een gebruiker rechten
geven om de lessenverdeling te maken. Graag verwijzen wij u voor meer informatie naar Het delegeercentrum
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Knippen/samenvoegen
Volgt u het menu Docenten - onderdeel Formatiebeheer - Lessenverdeling dan komt u in het scherm
'Lessenverdeling'.
Bij het toekennen van docenten kan de situatie zich voordoen dat verschillende docenten de lessen voor 1 vak
van 1 lesgroep gaan verzorgen. Deze lessen moeten dus juist verdeeld worden onder de docent.
Daarvoor kunt u goed gebruik maken van Lessen Groeperen.
De verdeling kan per tijdvak verschillende zijn. In dat geval is het toekennen van een docent eenvoudig door
het tijdvak mee te nemen bij het groeperen van lessen.
Maar wilt u een andere verdeling maken door bijv. een 3-uurs vak voor 2 uur toe te kennen aan docent A en
voor 1 uur aan docent B, dan kunt u het beste ook de kolom Les-ID meenemen bij het groeperen.
Heeft u echter geen losse lessen per tijdvak staan of nog niet (proef)geroosterd, dan zijn de les_ID voor
meeruurs vakken gelijk. Ook dan kunt u de lesverdeling al per les invoeren, maar dan zult u de les eerst uiteen
moeten 'knippen' in losse lesjes.
U gebruikt daarvoor de knop Knippen/Samenvoegen.

Belangrijk!
Onderstaande optie van knippen en samenvoegen is niet beschikbaar in de gedelegeerde taak
Lessenverdeling omdat het ingrijpt op de les-ID's

In het scherm 'Lessen knippen en/of samenvoegen' ziet u een weer het overzicht van de lessen. In dit overzicht
kunt u een regel selecteren door erop te klikken.
Rechts worden de lessen als blokjes weergegeven met het les-ID en evt. de docent. Zijn er nog niet voldoende
docenten geplaatst dan is de kleur blauw, zijn er wel voldoende docenten, dan is de kleur van het blokje groen.
U kunt n of meer blokjes selecteren door erop te klikken of klikken+slepen. De blokjes kleuren donkerder.
Met de knoppen onderin heeft u nu de volgende mogelijkheden:
●

Knippen = Met knippen zorgt u ervoor dat ieder les(blokje) een eigen les-ID krijgt. Zo kunt u voor ieder les
apart de lesverdeling invullen.

●

Samenvoegen = Lessen met ieder een eigen les-ID, maar die wel wat inhoud betreft hetzelfde vak voor
dezelfde groep in hetzelfde tijdvak hebben (en evt. dezelfde docent als deze al is toegekend), kunnen
samengevoegd worden en krijgen dus allemaal hetzelfde ID. Het is als het ware weer 1 les met meerdere
posities.

●

Haal docenten Uit geselecteerde lessen = De reeds toegekende docent wordt van de lessen afgehaald. Geeft
u nu OK, dan ziet u in het scherm 'Lessenverdeling' bij deze les maar een deels groen gekleurde lessen. U
kunt nu direct op de nog niet toegekende lessen een ander docent plaatsen door CONTROLE+KLIK te geven
in de cel van die docent. Daarvoor hoeft u dus niet eerst de lessen anders te groeperen.
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Aanstellingsomvang

Via de knop "Aanstellingsomvang" kunt u per
docent een minimum en een maximum aantal lesuren invoeren. Er is ook een informatiekolom aanwezig die
het huidige aantal lesuren reeds verdeeld per docent laat zien.
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De gegevens die u bij min en max invoert, zijn ook terug te vinden in het docentendomein. De kolommen zijn
daar eventueel via het kolomfilter aan of uit te zetten.
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Lessen Groeperen
Volgt u het menu Docenten - onderdeel Formatiebeheer - Lessenverdeling dan komt u in het scherm
'Lessenverdeling'. De lessen die verticaal staan weergegeven zijn standaard gegroepeerd op n regel als de
lesgroep, het vak en het aantal gewenste docenten gelijk is.
U kunt deze groepering van lessen aanpassen middels de knop Lessen Groeperen.
In het scherm dat verschijnt ziet u alle lessen uit het lesdomein opgesomt. De linkse en twee meest rechtse
kolommen geven het les-ID oftewel lesnummer weer.
De overige kolommen geven de inhoud van de les weer waarbij achtereenvolgens opgesomd staan:
Groep (Grp), Docent (Doc), Lokaal (Lok), Vak, Uur, Dag, Tijdvak (Tdv), Aantal gewenste Docenten (n.Doc),
lokalen (n.Lok) en posities (n.uren).
Standaard zijn drie kolommen groen gemarkeerd namelijk Grp, Vak en n.doc, waardoor de lessen met dezelfde
inhoud op deze 3 onderdelen dus in n regel komen.
Door in een kolom te klikken, kunt u deze selecteren of de-selecteren.
Zo kunt u bijv. in een rooster met meerdere tijdvakken, de kolom Tdv aanklikken en na OK zult u zien dat u
meer regels in uw Lessenverdeling hebt gekregen. Per tijdvak worden de lessen op een aparte regel getoond.
Gebruikt u de knop Lessen Groeperen opnieuw, dan kunt u de kolom Tdv weer de-selecteren om in de
standaard terug te keren.
Selecteert u de kolom ID, dan krijgt u na OK voor ieder afzonderlijke les n regel. Voor het plaatsen van een
docent op 1 les moet u dat alle regels bewerken. Dit is meestal onnodig veel werk.
De standaard groepering is daarom een goed werkbare en meestal afdoende instelling voor het invoeren van
de lesverdeling voor de meeste lessen. Voor lessen die in de verschillende tijdvakken door verschillende
docenten gegeven worden, kunt u dan aanvullend het Tijdvak in de selectie erbij nemen.
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Rapportvergaderingen
In hoofdmenu Docenten - Opties heeft u de mogelijkheid om rapportvergaderingen te roosteren. U komt in een
speciale versie van Phoenix.

In deze speciale versie:
●

staan op de plaats van leerlingen docenten

●

staan op de plaats van vakken vergaderingen

●

heeft elke vergadering precies 1 lesgroep

●

neemt een docent van die lesgroep echt deel aan de vergadering

●

staan op de plaats van clusterlijnen, vergadertijden

Elke docent krijgt een vergaderpakket, met de vergaderingen waaraan hij/zij zou willen deelnemen. Afhankelijk
van het aantal lessen en het aantal vergadermomenten, is het goed denkbaar dat er docenten zijn die niet bij
alle vergaderingen aanwezig kunnen zijn. U heeft de mogelijkheid prioriteiten aan te geven.
Aangezien de uiteindelijke vergaderingen worden opgeslagen in het toetsdomein, kunt u de betreffende week
afknippen t.b.v. toetsen. In dit weekbestand gaat u het rooster voor de rapportvergaderingen maken.
Met de knop "Vergaderingen" start u een wizard op.

Stap 1 Wizard: Overzicht

U ziet een kolom met de afdelingen, kolom vergadertype, kolom met aantal vergaderingen en de kolommen
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met de klassen (afhankelijk van het vergadertype).
Er zijn 4 mogelijkheden als vergadertype:
Klassikaal: er wordt per stamklas een vergadering aangemaakt
Per Afdeling: er wordt per afdeling een vergadering aangemaakt. U kunt in geval van meerdere
vergaderingen met de rechtermuisknop op "nieuw" klikken en voor lesgroep "#allen" een vergadering
aanmaken
Geen vergadering: spreekt voor zich
Groep per vak: deze optie is handig als u bijvoorbeeld een vergadering per mentorgroep wilt maken terwijl
die niet gelijk zijn aan de stamklassen.
Speciaal: u kunt hier vergaderingen aanmaken die niet gekoppeld zijn aan een groep leerlingen. Denkt u
daarbij aan directievergaderingen e.d.

Stap 2 Wizard: Speciaal

Hier kunt u eventueel vergaderingen maken die gaan over verschillende lesgroepen uit verschillende
afdelingen. In het menu Opties kunt u kiezen voor "standaard" of "alle lesgroepen". Kiest u voor de laatste dan
worden verticaal alle aanwezige lesgroepen getoond. In ons voorbeeld ziet u in afbeelding 6 een vergadering
voor alle lesgroepen voor het vak kumu.

Stap 3 Wizard: Tijden
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Bij deze stap voert u in welke vergadermomenten er zullen zijn. Met de knop "Nieuwe vergadertijd" of sneltoets
N maakt u nieuwe regels aan. Met de rechtermuisknop klikken op de meest rechtse kolom geeft u de
mogelijkheid een vergadering te verwijderen, dan wel een nieuwe toe te voegen.

Stap 4 Wizard: Namen
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Hier geeft u de vergaderingen eventueel een andere naam. Standaard is de naam van de groep de naam van
de vergadering.

Stap 5 Wizard: Prioriteiten

Phoenix werkt met een strafpuntensysteem. In dit onderdeel worden strafpunten toegekend op het moment
dat een docent niet ingedeeld wordt terwijl hij/zij de vergadering eigenlijk wel in het pakket heeft. Er moet dus
bepaald worden hoe belangrijk de aanwezigheid van de docent is.
Dat kan op twee manieren:

●

Via het pakketvak. Als een docent veel lesuren geeft in een vak, en/of veel leerlingen heeft voor dat vak is de
aanwezigheid belangrijker. Er wordt een berekening gemaakt op basis van het leerlingaantal en het getal dat
onder de tab Prioriteiten staat. Standaard is dat getal gelijk aan de lessentabel (bij meerdere tijdvakken
wordt het totaal over de tijdvakken genomen). U kunt hier echter veranderingen in aanbrengen.

●

Onder de tab Docenten (zie verderop) kunt u per docent per vergadering precies aangeven hoe belangrijk
diens aanwezigheid is.

Standaard staan de getallen van de lessentabel ingevuld. Een meeruursvak is hierdoor al belangrijker dan een
1 uursvak. U kunt hier wijzigen in aanbrengen.
Met een uitroepteken ! geeft u aan dat de docent bij de vergadering aanwezig MOET zijn.
Met een minteken - geeft u aan dat aanwezigheid totaal onbelangrijk is. De vergadering komt hierdoor niet in
het pakket van de docent. Verder kunt u de getallen verlagen/verhogen om deelname te prioriteren. In ons
voorbeeld hebben we dat gedaan voor het vak Nederlands (1000).

Stap 6 Wizard: Docenten
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Bij het tabblad Docenten ziet u het resultaat dat u bij de Prioriteiten heeft ingevoerd, maar dan op
docentniveau. Hier kunt u dus docentspecifieke eisen en wensen invoeren. Wanneer u op dit niveau wijzigingen
aanbrengt overschrijft dit het vorige tabblad. Die cellen kleuren oranje.

Stap 7: Vergaderschema maken

Wanneer u de wizard heeft voltooid, keert u terug in Phoenix. Met de knop "Maak schema" zet u Phoenix aan
het werk om een vergaderschema te maken. Phoenix zal proberen zoveel mogelijk docenten deel te laten
nemen aan de vergaderingen, rekening houdend met de prioriteiten die u heeft bepaald.
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U ziet in het schema het aantal docenten dat deelneemt van het totale aantal docenten
dat deel kan nemen. Als deze getallen gelijk zijn aan elkaar, betekent het dat alle docenten deel kunnen
nemen. Wanneer er weinig tot niets meer verandert, kunt u de schemamaker stopzetten (esc). U keert terug in
Phoenix.

Phoenix zal proberen zoveel mogelijk docenten deel te laten nemen aan de vergaderingen. Afhankelijk van de
prioriteiten die u heeft ingevoerd, kan dit leiden tot zeer veel indeelmogelijkheden bij docenten. In sommige
gevallen te veel om tijdens het maken van het schema te onderzoeken. U doet er goed aan na het maken van
het schema de knop "Optimaal indelen" te gebruiken om zoveel mogelijk docenten deel te laten nemen.
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De instellingen van Phoenix zijn voor de rapportvergaderingen aangepast. Er wordt minder belang gehecht aan
het beperken van de clusterlijnen (lees vergadermomenten). Bij het overzicht van strafpunten kunt u door de
weging aan te passen meer of minder belang hechten aan het aantal vergadermomenten.

Stap 8: Publicatie van het rooster
De vergaderingen worden opgeslagen in het toetsdomein, omdat de vergadertijden afwijken van de reguliere
lestijden. Voor elke vergadering wordt een toets aangemaakt. In het toetsdomein ziet u deze "toetsen" terug
met specifieke informatie in de kolommen beginnend met #RV
Met licentie Toetsroosteren

Wanneer u de module Toetsroosteren heeft kunt u in deze module eventueel nog schuiven in de tijd en lokalen
toekennen. U kunt dit ook doen in het toetsdomein. Tenslotte kunt u de roosters publiceren. Wanneer u kiest
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voor Publiceren - Individuele Toetsroosters en vervolgens voor Docentenroosters krijgt u per docent een
rooster (afbeelding 9)
Zonder licentie Toetsroosteren
Wanneer u geen licentie heeft voor de module Toetsroosteren, kunt u in het toetsdomein lokalen toekennen.
Publicatie kan via het menu Publiceren - Individuele Toetsroosters en vervolgens Docentenroosters (afbeelding
9)
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Roosteren
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Lessen
Hier zien we vier menuopties staan:
Overzicht brengt u naar het lesdomein.
Via Lesverzamelingen kunt u Lesverzamelingen of Telgroepen bewerken.
Via Groepen en Lessen gaat u naar het scherm Structuur van Groepen en Lessen.
Via Uitschakelen kunt u lessen uitschakelen.
In de paragrafen hieronder vindt u informatie over de verschillende onderdelen.
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Overzicht
Algemeen
Voor een algemene uitleg over de werking van de domeinen (overzichten), verwijzen wij u graag naar
Domeinen.

Lesdomein

In dit overzicht (ook wel domein genoemd) staan alle lessen. Afhankelijk van het kolomfilter zijn bepaalde
eigenschappen zichtbaar. Het unieke object is in dit geval het lesnummer. In het kolomfilter ziet u
eigenschappen die kunnen worden vastgelegd. Desgewenst kunt u zelf extra eigenschappen aanmaken. Denkt
u bijvoorbeeld in het geval van lessen aan: echte fix (wordt later op de pagina toegelicht).
Van 1 les kunnen zeer veel verschillende eigenschappen worden vastgelegd. De meest voor de hand liggende
zijn natuurlijk, het vak, de groep, docent, de dag, het uur en het lokaal. Maar we hebben met nog veel meer
gegevens te maken.

●

Aantal docenten

Standaard staat het gewenst aantal docenten per les op 1. U kunt dit eventueel in het lesdomein aanpassen. In
de kolom Aantal docenten ziet u het actuele aantal (wordt gevonden uit de kolom Doc). Daarmee kan ook het
verschil berekend worden: Verschil doc. Dit is weer te zien in het Scherm van Groepen en Lessen.

●

Aantal lokalen
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Standaard staat het gewenst aantal lokalen per les op 1. U kunt dit eventueel in het lesdomein aanpassen. In
de kolom Aantal lokalen ziet u het actuele aantal (wordt gevonden uit de kolom Lok). Daarmee kan ook het
verschil berekend worden: Verschil lok.

●

Aantal posities

Normaal gesproken zult u lessen aanmaken in het scherm van Groepen en Lessen. U kunt eventueel ook
handmatig lessen aanmaken in het Lesdomein. 1 Van de eigenschappen die u kunt bepalen is het gewenst
aantal posities. Als u in n keer een groter aantal min of meer dezelfde lessen wilt aanmaken, is het handig het
gewenst aantal posities met dat aantal te vullen. Vervolgens sluit u het lesdomein en klikt u in het hoofdmenu
Roosteren op de optie: "Lessen over lesuren splitsen. Een manier om snel een groot aantal lessen aan te
maken voor bijvoorbeeld de vervanguren!

●

Dagrooster

Als u dagroostert met Zermelo zult u in een afgeknipt weekbestand lessen uitschakelen. In het lesdomein van
dat dagroosterbestand ziet u leseigenschappen die tijdens het dagroosteren gevuld worden: UItgesch. wegens
toets?, Verval, Vervang.

●

Tijdrastervariant

Bij het schema van de lesuren kunt u tegenwoordig meerdere tijdrastervarianten aanmaken. Handig in geval
van schuifpauzes of bijvoorbeeld verkorte roosters. Bij de tijdrasters bepaald u welke afdeling bij welke variant
hoort. Bij de bijbehorende lessen in het lesdomein vindt u vervolgens die informatie terug: Tijdrastervariant,
Start en Eind. Wilt u voor een individuele les een andere tijdrastervariant gebruiken, dan moet u de volgende
stappen zetten:
Maak in het lesdomein een extra eigenschap aan. Deze moet heten #TijdrasterSpeciaal.
Zorg dat deze kolom ook in beeld komt in het lesdomein.
Vul bij een individuele les het nummer in van de andere variant die u wilt gebruiken.
In het rooster komt de les nu op het andere tijdstip te staan, ook binnen het toetsrooster.

●

Gefixeerde lessen

Een mooi voorbeeld van een extra eigenschap die gebruikers vaak aanmaken is de "echtefix". Lessen die ten
alle tijden gefixeerd moeten zijn krijgen deze eigenschap mee. Wanneer u tijdens het roosteren tijdelijk een
deel van de lessen wilt fixeren en na verloop van tijd weer defixeert, bent u de fix op de echt gefixeerde lessen

kwijt.
U gaat als volgt te werk:
U maakt een extra eigenschap aan in het lesdomein en noemt deze "extrafix". Bij de lessen die een echte fix
moeten krijgen vult u die kolom. U kunt bijvoorbeeld een x invullen. Wanneer u nu een hele afdeling
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bijvoorbeeld fixeert, wordt dit zichtbaar in de kolom "Fixed". Bij defixeren wordt de inhoud van die kolom
gewist. In de kolom met de extra eigenschap "echte fix" heeft u echter nog vulling staan. Wanneer u die kolom
sorteert door op de kolomkop te klikken heeft u ze allemaal gegroepeerd en kan de kolom "Fixed" weer snel
gevuld worden!
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Lesverzamelingen en Telgroepen
Lesverzamelingen en Telgroepen lijken eigenlijk veel op elkaar en zijn ook vrijwel identiek aan te maken. Het
verschil tussen een Lesverzameling en een Telgroep is dat een Telgroep, naast de eigenschappen van een
Lesverzameling, de extra eigenschap heeft dat u bovendien de roosterautomaat kunt dwingen niet te veel of te
weinig van dit soort lessen tegelijk te roosteren, en nog veel meer randvoorwaarden. Zie verder de
documentatie Telgroepen randvoorwaarden
Voorbeelden van randvoorwaarden die u met telgroepen in kunt stellen:
●

dat u maximaal 3 lo lessen tegelijk geroosterd wilt hebben

●

dat de mentorlessen op havo 4 zo veel mogelijk gelijktijdig geroosterd zijn

●

dat leerlingen die een extra vak moeten sprokkelen zo veel mogelijk gewenste lessen kunnen bijwonen
(zitten niet in een reguliere lesgroep maar doen wel examen)

●

dat er niet te veel lessen tegelijk komen die eventueel een beamer zouden willen gebruiken

●

dat zo veel mogelijk docenten van de sectie wiskunde een sectievergadering op een nog te bepalen uur
kunnen bijwonen

●

dat er tenminste 2 docenten beschikbaar zijn als vervangers in de vervangerspool

●

dat van twee docenten die getrouwd zijn er tenminste n het eerste uur vrij heeft

●

dat elke klas met biologie liefst alle, maar tenminste n biologieles in een vaklokaal heeft

●

dat er op elk uur in de ochtend minstens twee conrectoren beschikbaar zijn

●

dat er hoogstens 45 leerlingen tegelijk les hebben in het vak informatica of in de praktijkles die gekoppeld is
aan de vakken wis- en natuurkunde

●

dat tijdens het pauzeuur er hoogstens 650 leerlingen in de kantine verblijven

●

dat de 6 lo-blokuren aan de stamklassen havo 4 geroosterd worden in 3 koppels van 2 klassen zodanig dat er
altijd hoogstens 32 jongens en hoogstens 32 meisjes havo 4 tegelijk lo hebben

●

dat er hoogstens 40 leerlingen tegelijk bouwtechniek of electro hebben waarbij rekening gehouden wordt met
Lwoo leerlingen die voor 150% tellen

●

dat drie klassen drie posities hebben waarin steeds drie verschillende talen staan die als een carrousel
kunnen rouleren

●

etc. etc.

Lesverzamelingen kunt u gebruiken om de automaat opdrachten te geven zich te richten op n speciale groep
van lessen.
Lesverzamelingen hoeven in tegenstelling tot Telgroepen niet te tellen en kunnen daarom voor de snelheid van
het rekenproces handiger zijn.
Voorbeeld van een lesverzameling:
Een verzameling van de vreemde talen, omdat u graag in de onderbouw wilt sturen dat deze nooit direct
achter elkaar worden gegeven. Het maakt u echter niet uit hoeveel vreemde taal lessen er nu op bijvoorbeeld
maandag het 2e uur wordt gegeven.
U geeft aan dat u een nieuwe lesverzameling wilt aanmaken en het eenvoudigst is het om een lesverzameling
aan te maken met behulp van de filter mogelijkheid.
Wanneer u bijvoorbeeld een lesverzameling vreemde talen wilt aanmaken, dan klikt u bij de filter de vakken
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aan die als vreemde taal worden beschouwd.

Onderaan komt dan een filterformule te staan. Selecteer dit veld en met Ctrl-V kunt u deze formule zo plakken.
Onderaan ziet u nu de formule #Filter(Vak,{DU,DUTL,EN,ENTL,FA,FATL,GR,GRTL,LA,LATL}), u selecteer deze
formule (wordt groen)

en gaat vervolgens
naar het formuleveld van de lesverzameling en met Ctrl-V kunt u met deze filter de lesverzameling aanmaken.
U heeft nu deze lesverzameling aangemaakt, maar indien u ook "iets" wilt zeggen over deze lessen bij de
leerlingenrandvoorwaarden zult u van deze lesverzameling ook een masker moeten maken. U doet dat door te
klikken in het veld 'Geef hier aan of hij ook als masker gebruikt moet worden' (zie afbeelding 3).
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Wanneer u de nieuw aangemaakte lesverzameling hebt doorgerekend en u heeft er een masker van gemaakt
dan is deze lesverzameling nu ook zichtbaar in de invoerassistent bij het invoeren van de
leerlingenrandvoorwaarden. Als u dan bijvoorbeeld in de onderbouw aangeeft dat de werkdruk van de vreemde
talen (breedte = 2, vulling = 1) dan geeft u aan dat van iedere 2 opeenvolgende uren er altijd maar 1 van de
lesgroep vreemde talen mag zijn. Er zullen dan nooit 2 vreemde talen achter elkaar geroosterd worden zonder
daar strafpunten voor te krijgen. zie verder Leerlingen randvoorwaarden.

U kunt uw lesverzamelingen en Telgroepen op verschillende manieren vullen met lessen.
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Aanmaken mbv formules
Als u een nieuwe telgroep wilt aanmaken klikt u op 'maak nieuwe' en u voert in de witte cel van kolom 'De
naam van de nieuwe verzameling' de naam in, bijvoorbeeld LOlokaallessen.

Om de lesverzameling gevuld te krijgen, kunt u gebruik maken van formules. Ook kunt u handmatig lessen in
een lesverzameling zetten, maar door formules te gebruiken bent u veel sneller en secuurder bezig.
U voert bij formule bijvoorbeeld in: Les(Vak:{LO}) en u klikt in de cel ernaast. Het programma berekent dat er
58 lessen zijn.
voorbeelden van formules
Standaard worden het aantal lessen berekend die tot de lesverzameling behoren. U kunt in de regel van de
lesverzameling ook onder de kolom 'Geef hieronder aan hoe er geteld moet worden' klikken en daar kiezen
voor een andere telling zoals het gewenst aantal lokalen dat een les wilt hebben, of het aantal leerlingen dat in
een lesgroep zit.
In de kolom 'Geef hier aan of hij als masker gebruikt moet worden' staat standaard 'geen masker'. Door in de
regel in deze kolom te klikken zet u dit om naar 'is masker'. De kleur verandert naar paars. Nu is de naam van
de lesverzameling beschikbaar in de invoerassistent van de docenten randvoorwaarden of de invoerassistent
van de leerling randvoorwaarden.
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Aanmaken mbv participatie
U kunt behalve met formules, ook lesverzamelingen aanmaken met de hand. De Participatiematrix zit onder de
knop Participatie in de schermen Telgroepen bewerken en Lesverzamelingen bewerken. U krijgt in feite een
schema met verticaal de lessen, en horizontaal de verzamelingen lessen. U klikt/sleept de lessen in de
betreffende verzamelingen.
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Aanmaken mbv eigenschappen
U kunt ook lesverzamelingen genereren op basis van waarden die in/bij de extra eigenschappen in het
lesdomein staan.
Het aanmaken van zo'n extra eigenschap gebeurt in het lesdomein.

U kunt nu bijvoorbeeld een eigenschap aan een les geven, bijvoorbeeld dat deze les altijd in een lokaal moet
plaats vinden waar een beamer aanwezig is. U maakt dan de extra eigenschap "beamer" aan.
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Wanneer u in dit voorbeeld bij alle lessen die gebruik willen maken van een beamer een waarde hebt ingevuld
kunt u nu een lesverzameling genereren op basis van die extra eigenschap.
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De telgroep wordt nu automatisch gevuld met de lessen die graag in een ruimte komen waar ook een beamer
aanwezig is.
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Aanmaken mbv het filter
Wanneer u bijvoorbeeld een telgroep wilt aanmaken voor het vak biologie, dan klikt u bij de filter het vak bi
aan.

Onderaan komt dan een filterformule te staan. Selecteer dit veld en met Ctrl-V kunt u deze formule zo plakken.
Indien u bijvoorbeeld alle biologie lessen van een docent in een telgroep wilt aanmaken dan kunt u gewoon
hetzelfde doen als wat u zou doen bij het filteren in het lesdomein: U selecteert het vak bi en klikt op "filter", u
klikt daarna op de naam van de docent en u klikt op "ook". Onderaan zit u nu de formule
(#Filter(Vak,{bi}))*#Filter(Doc,{SOMJ}), u selecteert deze formule, en met Crtl-V kunt u met deze filter een
lesverzameling of telgroep aanmaken.
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Groepen en Lessen
Zie pagina: Groepen en Lessen
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Uitschakelen
Lessen uitschakelen
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Roosteren
In de paragrafen hieronder vindt u informatie over de onderdelen in dit menu.
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Roosterplan

Het roosterplan is een schema dat door
Phoenix, Clus of door de Clusterconstructor wordt gegenereerd.
Hierin staat een plan hoe de automaten alle lesgroepjes van een afdeling naast elkaar in het rooster kunnen
zetten. Dit plan wordt ook wel het quarpschema genoemd. Quarp staat voor QUAsi Rooster Positie.
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Wanneer u automaten gebruikt die de
quarps niet uit elkaar mogen halen, zal op enig moment in het rooster lessen die op dezelfde quarp staan ook
in het rooster naast elkaar komen te staan.
Dit roosterplan wordt door Phoenix, Clus of door de Clusterconstructor gegenereerd, maar kan desgewenst ook
worden aangepast. Wanneer u een quarp selecteert en klikt op 'verknip sel.' dan knipt u de lessen los en kunt
u een andere les op een quarppositie zetten. In de volgende afbeelding verplaatsen we DU9 van quarppositie
13 naar quarppositie 16. Vervolgens selecteert u alle lessen op dezelfde quarppositie en klikt u op lijm selectie.

Belangrijk!
In de praktijk zult u niet zo vaak het quarpschema willen aanpassen omdat de (indeel)automaten prima zelf
zullen uitvinden wat slim is om naast elkaar in het rooster te zetten , maar toch kan het soms handig zijn
dat u dit van te voren wilt aansturen
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Quarp Editor Roostermodus
Indien u handigheid hebt in het verplaatsen van lessen in de Quarpeditor dan kunt u ook hier lessen handmatig
verplaatsen en eventueel uitroosteren en op de agenda zetten. Deze manier van handmatig roosteren is echter
in 2009 min of meer vervangen door de roosterdialogen. Deze bieden u veel meer tools om makkelijker
handmatig te roosteren.
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Handmatig Roosteren

De roosterdialogen zijn een omgeving om handmatig en (semi-) automatisch te roosteren. U komt hier via het
Menu Roosteren > Handmatig Roosteren of middels de functietoets F9.

Definitie van een dialoog
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Een dialoog is een layout waarin u handmatig kunt roosteren; er zijn standaard-layouts door Zermelo gemaakt
en u kunt zelf dialogen definiren. Een dialoog kan meerdere roostervensters bevatten zoals hieronder in het
voorbeeld van dialoog 7 met hulproosters.
Een dialoog bevat minimaal een roosterweergave en de mogelijkheid tot een Selectorscherm, een Actielijst,
een Veranderingenscherm en een Eigenschappenscherm.
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Schermonderdelen
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Bundel
Een bundel is een aantal richels van n bepaalde soort, bijv. een bundel van allemaal docentenroosters.
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Vastzetten
Een bundel vastzetten wil zeggen dat alle richels niet (meer) dynamisch meeveranderen als er een andere les
geselecteerd wordt. Dit is bijv. gewenst bij het lokalenroosteren: u zet dan alle lokalen in een lokalenbundel.
Door deze bundel "vast" te zetten blijven uw lokalen altijd zichtbaar.
U zet een bundel vast door gebruik van sneltoets CTRL+F;
of door rechtermuisknop in de bundelkopcel en keuze van menu-optie Vast:

of door menu Opties:
U kunt in dit menu er ook voor kiezen alle richels van ALLE bundels in n keer vast te zetten.
Daar is ook de sneltoets CTRL+SHFT+F voor.
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Bundel leegmaken
U maakt alle richels van een bundel leeg door gebruik van sneltoets CTRL+L;
of door rechtermuisknop in de bundelkopcel en keuze van menu-optie Leeg:

of door gebruik van menu Opties:

U kunt in dit menu er ook voor kiezen alle richels van ALLE bundels in
n keer leeg te maken.
Daar is ook de sneltoets CTRL+SHFT+L voor.
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Gesloten
Als een bundel gesloten is betekent dit dat er nooit meer richels getoond zullen worden dan het aantal dat bij
maximum is ingesteld; als een bundel open is kan dat wel zonder dat u het gedefinieerde maximum aantal
richels hoeft te verhogen.
U definieert het maximum aantal richels bij Eigenschappen.
U maakt een bundel gesloten of u heft de geslotenheid van een bundel op door gebruik van toets G;
of door rechtermuisknop in de bundelkopcel en keuze van menu-optie Bundel gesloten:

of door het gebruik van de optie uit het menu Opties:

Behalve dat u in het rechtermuismenu kunt zien aan het "vinkje" of een bundel gesloten is of niet, is dit ook
zichtbaar door het wel of niet aanwezig zijn van een dikke streep op de bodem van de bundelkopcel. In de
bovenste afbeelding is bijv. te zien dat de Grp- en Lok-bundel open zijn, maar de Doc- en Tell lln-bundel
gesloten.
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Blokkades weergeven
Een "blokkade" is een grote hoeveelheid strafpunten waarmee u de roosterautomaat duidelijk wil maken dat
een les hier echt niet mag komen. Welke hoeveelheid strafpunten als een blokkade gezien wordt bepaalt u bij
de roosterautomaten. Standaard staat een blokkade gelijk aan 1.000.000 strafpunten.
Een blokkade wordt weergegeven met "=":

Of dit wel of niet in de cel van de richel getoond wordt, bepaalt u met rechtermuisknop-menu in de
bundelkopcel Blokkades weergeven:

of via menu Opties:
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of met de toetscombinatie CTRL+B.
U kunt bij docenten- en leerlingenrichels ook in de dialogen gemakkelijk een blokkade plaatsen, dan wel
verwijderen, bij de geselecteerde les(sen) middels menu Opties --> Zet blokkades:

of door = in te typen.
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Menu verbergen
U bepaalt zelf of er in de bundel- en/of richelkopcel een menu verschijnt als u er met de rechtermuisknop klikt.
NB: uitgezonderd de Leerlingtellerbundel en Algemene bundel.
U zet het tonen van het menu uit met of: de betreffende keuze in het rechtermuisknopmenu (u kunt hier
natuurlijk alleen uitzetten!)

of: via menu Opties Menus onder rechermuisknop (aan- en uitzetten)

of via de toetscombinatie CTRL+M (aan- en uitzetten).
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Teller bundel
Met een tellerbundel en -richel kunt u zichtbaar maken op leerlingniveau hoeveel leerlingen vrij zijn, een
tussenuur hebben of les volgen.
Onderstaand een voorbeeld van een Havo 4-afdeling op maandag. Zoals u kunt zien staan nog niet alle
leerlingen op 100% overgaan of blijven zitten:

Ook hier volgt u weer de methode: in de selector een element selecteren (in dit geval #allen voor alle
leerlingen van Havo 4) en dan links muisklikken in de betreffende bundelkopcel.

Aantal leerlingen in les

In de richel van de aantal-leerlingen-in-les-bundel wordt het aantal leerlingen van de geselecteerde
lesgroep(en) weergegeven dat op dat moment les volgt.
Welke soort leerlingteller u wilt zien, definieert u bij de eigenschappen van het venster.
U kunt het echter ook nog ter plekke wijzigen door gebruik te maken van het rechtermuisknopmenu als u met
de muis in de bundelkopcel staat.

Aantal leerlingen vrij
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In de richel van de aantal-leerlingen-vrij-bundel wordt het aantal leerlingen van de geselecteerde lesgroep(en)
weergegeven dat op dat moment geen les volgt.
Welke soort leerlingteller u wilt zien, definieert u bij de eigenschappen van het venster.
U kunt het echter ook nog ter plekke wijzigen door gebruik te maken van het rechtermuisknopmenu als u met
de muis in de bundelkopcel staat.

Aantal leerlingen tussenuur

In de richel van de aantal-leerlingen-tussenuur-bundel wordt het aantal leerlingen van de geselecteerde
lesgroep(en) weergegeven dat op dat moment een tussenuur heeft.
Welke soort leerlingteller u wilt zien, definieert u bij de eigenschappen van het venster.
U kunt het echter ook nog ter plekke wijzigen door gebruik te maken van het rechtermuisknopmenu als u met
de muis in de bundelkopcel staat.
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Algemene bundel
De algemene bundel heeft geen eigen elementensoort zoals bijv. de docentenbundel. Dat maakt het een heel
flexibele bundel met bijzondere mogelijkheden. Die bijzondere mogelijkheden worden weerspiegeld in het
rechtermuisknopmenu als u op de RICHELkopcel staat:

In een algemene bundel kunt u allerlei geselecteerde lessen zetten: docent-lessen maar ook lessen uit een
lesset(lesverzameling) of van een bepaalde middag etc.
Daarom werkt het niet om een element in de selector te selecteren en dan met de linkermuisknop in de
bundelkopcel van de algemene bundel te klikken: in een algemene richel krijgt u alleen lessen via het
rechtermuisknopmenu in de richelkopcel en de optie Zet selectie.
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Weergave
Het aantal elementen in de bundel-kopcel kan via het eigenschappen-window worden ingesteld.
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Consequentie-bundel
De consequentiebundel heeft altijd drie richels:

In de eerste richel staat hoeveel lessen eruit zouden gaan als de geselecteerde les daar geplaatst zou worden;
in de tweede richel staat de consequentie in verschil aantal strafpunten als de geselecteerde les daar geplaatst
zou worden, in het plaatje is te zien dat maandag het derde uur 1 miljoen strafpunt vermindering (groene kleur
betekent "gunstig voor de kwaliteit) zou opleveren (dat zou in dit geval weleens aan het feit kunnen liggen dat
er twee lessen uitvliegen);
in de derde richel staat de consequentie in strafpunten als met de betreffende positie geruild zou worden met
tussen haakjes hoe diep de ruil zou zijn en in het plaatje is te zien dat er met maandag eerste uur geruild zou
kunnen worden, 6-diep en geen strafpunt wijziging, op ma5 en ma6 zijn geen ruilmogelijkheden, op ma7 zit
een gefixeerde les ergens in de weg.
De maximale diepte van het ruilen kan ingesteld worden in het Eigenschappenscherm, tabblad Dialoog.
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Richel

Een
richel is een aantal van n of meerdere regel(s)/kolom(men) die bij n enkel elementsoort horen. Bijv. een richel
bevat een roostertje van een klas met daarin regels en/of kolommen waarop de dagen en uren worden
weergegeven: dat geheel is dan 1 richel. In veel gevallen geldt: een richel is 1 rooster.
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Vastzetten
Een richel vastzetten wil zeggen dat de richel niet (meer) dynamisch meeverandert als er een andere les
geselecteerd wordt. Dit is nodig als u bijv. altijd het rooster van een bepaalde docent in beeld wil blijven
houden.
U zet een richel vast door gebruik van toets F;
of door rechtermuisknop in de richelkopcel en keuze van menu-optie Vast:

of door menu Opties

U kunt in dit menu er ook voor kiezen alle richels van de bundel in n keer vast te zetten. Dat doet u door de
bundel vast te zetten.
Daar is ook de sneltoets CTRL+F voor .
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Richel leegmaken
U maakt een richel van een bundel leeg door gebruik van (snel)toets L;
of door rechtermuisknop in de richelkopcel en keuze van menu-optie Maak leeg:

of door gebruik van menu Opties:

U kunt in dit menu er ook voor kiezen alle richels van de bundel in n keer leeg te maken.
Daar is ook de sneltoets CTRL+L voor.
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Menu verbergen
U bepaalt zelf of er in de bundel- en/of richelkopcel een menu verschijnt als u met de rechtermuisknop klikt.
NB: uitgezonderd de Leerlingtellerbundel en Algemene bundel.
U zet het menu-verschijnen uit met of: de betreffende keuze in het rechermuisknopmenu (u kunt hier natuurlijk
alleen uitzetten!)

of: via menu Opties Menus onder rechermuisknop (aan- en uitzetten)

of via de toetscombinatie CTRL+M (aan- en uitzetten).
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Zet selectie
Met rechtermuisknop klikken in richelkopcel van een Algemeen bundel doet het hieronder staande menu
verschijnen:

Hiermee zet u de geselecteerde lessen op de bundelrichel.
Deze rechtermuisknopmenu-optie krijgt u alleen aangeboden bij een Algemeen bundel en niet bij andere
bundelsoorten.
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Voeg selectie toe
Met rechtermuisknop klikken in richelkopcel van een Algemeen bundel doet het hieronderstaande menu
verschijnen:

Hiermee voegt u de geselecteerde lessen toe aan de lessen die al op de bundelrichel staan.
Deze rechtermuisknopmenu-optie krijgt u alleen aangeboden bij een Algemeen bundel en niet bij andere
bundelsoorten.
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Doorsnijd met selectie
Met rechtermuisknop klikken in richelkopcel van een Algemeen bundel doet het volgende menu verschijnen:

Hiermee doorsnijdt u de elders geselecteerde lessen met de lessen die al op de bundelrichel staan. U maakt
dus een doorsnede van de reeds op de richel staande lessen met de nieuw-geselecteerde lessen.
Deze rechtermuisknopmenu-optie krijgt u alleen aangeboden bij een Algemeen bundel en niet bij andere
bundelsoorten.
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Snijd selectie uit
Met rechtermuisknop klikken in richelkopcel van een Algemeen bundel doet het volgende menu verschijnen:

Hiermee haalt u de geselecteerde lessen uit de richels van de Algemeen bundel.
Deze rechtermuisknopmenu-optie krijgt u alleen aangeboden bij een Algemeen bundel en niet bij andere
bundelsoorten.
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Selecteer
Met rechtermuisknop klikken in richelkopcel van een Algemeen-bundel doet het volgende menu verschijnen:

Met "selecteer deze" worden alle lessen die op dat moment in de richels van de algemene bundel staan,
geselecteerd.
Deze rechtermuisknopmenu-optie krijgt u alleen aangeboden bij een algemene bundel en niet bij andere
bundelsoorten.
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Selecteer alle lessen van deze
richel

Via menu Opties kunt u alle lessen
uit de richel die op dat moment actief zijn, selecteren. Daarvoor worden eerst alle andere lessen automatisch
gedeselecteerd.
Deze functie is ook met een toetscombinatie te activeren: CTRL+SHFT+A.
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Weergave
De inhoud van de cel als ook de hoogte, consequentie en strafpuntvermelding bij een richel, worden geregeld
via het eigenschappen-window.
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Lesselector-scherm
In het Les selector scherm staat uitgebreidere informatie over de les of lessen, die u hebt geselecteerd.

Soms staat daar ook nog informatie in over lessen die u eerder hebt geselecteerd, maar die nu niet meer van
belang zijn.
U kunt de lessen uit het lesselectorscherm verwijderen door te kiezen voor de optie Opschonen Lesselector uit
het menu Opties of de sneltoets CTRL+SHFT+O.
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Handmatig roosteren
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Les selecteren
Enkelvoudig
U selecteert een les door erop te klikken; de roostercel wordt nu donkerblauw gekleurd. Zoals in onderstaand
plaatje te zien is, wordt door middel van blauwe stippen aangegeven welke richel en welke dag-uur-combinatie
actief is:

Tevens ziet u aan de blauwe omranding dat op dinsdag 1e uur nog een les staat van hetzelfde vak en dezelfde
lesgroep. De docent hoeft niet gelijk te zijn, al zal dat vaak wel het geval zijn.
Ook ziet u dat in de betreffende richels de bijbehorende elementen zichtbaar zijn.

Meervoudig
U selecteert meerdere lessen door deze in n keer aan te slepen of door ze per stuk aan te klikken met de
SHFT-toets ingedrukt.
De primaire les blijft donkerblauw gekleurd en de andere geselecteerde lessen zijn lichtblauw gekleurd:
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Van de primair geselecteerde les wordt nog steeds in het rooster middels een blauwe omranding weergegeven
waar gelijke lessen staan.
U kunt niet meerdere lessen tegelijk handmatig verplaatsen: dat kan alleen maar als slechts n les geselecteerd
is.
De reden om toch meerdere lessen te selecteren kan gelegen zijn in het feit dat u lokaaltoewijzingen in n keer
wilt doen of omdat u al die lessen wil (de)fixeren of omdat u de (half)automaat aan het werk wilt zetten.
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Les (ver)plaatsen
Als u n les hebt geselecteerd, kunt u deze in principe (ver)plaatsen.
Hebt u meerdere lessen geselecteerd dan kan dat niet.
U kunt een les in een bestaand rooster geselecteerd hebben of u hebt een les van de agenda geselecteerd: in
het eerste geval verplaatst u een les, in het tweede geval plaatst u een les. Dat maakt voor het handmatig
roosteren geen verschil.
Er zijn verschillende situaties denkbaar:
A. de les die u wilt verplaatsen is gefixeerd: in dat geval kunt u de les niet verplaatsen; defixeer de les eerst;
B. u wilt de les verplaatsen naar een tijdstip waar nog geen les staat op de richel: klik op die plaats en de les
staat er.
C. u wilt de les verplaatsen naar een tijdstip waar nog geen les staat op de richel, maar waar op andere richels
wel lessen staan. Bij een verplaatsing zouden lessen uitgeroosterd worden. In dit geval ziet u pijltjes staan in
de cel waar u naartoe wilt verplaatsen. Iedere pijl staat voor een les die uitgeroosterd zal worden. U kunt de les
in eerste instantie niet verplaatsen. Wilt u dit toch doen, dan kunt u een verplaatsing via CTRL+click forceren.
De uitgeroosterde les(sen) worden op de agenda geplaatst.
D. u wilt de les verplaatsen naar een tijdstip waar al een les staat op de richel: CTRL-klik dan op die plaats: de
les komt er te staan en de oorspronkelijke les wordt uitgeroosterd en komt op de agenda te staan;
E. u wilt een les verplaatsen naar een positie waar een gefixeerde les staat: verplaatsen is niet mogelijk, u zult
eerst de gefixeerde les moeten defixeren.
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Les uitroosteren
U roostert n of meerdere lessen uit door ze op de agenda te zetten.
Dat kan met de toetscombinatie SHFT+U of via een icoontje:
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Voorstel (ver)plaatsing vragen
Met de rechtermuisknop kunt op verschillende manieren om verplaatsingvoorstellen vragen.
Daarbij is er een wezenlijk verschil tussen de situatie dat er wel een les geselecteerd is en dat er geen les
geselecteerd is.
In alle gevallen zal de informatie via het veranderingenscherm getoond worden dus het is van belang dit
scherm open te hebben staan teneinde de informatie te kunnen zien.
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Met les geselecteerd naar vrije
positie
Het klikken met de rechtermuisknop op een vrije positie in een richel waar een les geselecteerd staat, levert in
het veranderingscherm de voorstellen op van het verplaatsen van de geselecteerde naar die vrije positie.
In onderstaand voorbeeld is met de rechtermuisknop op maandag het 6e uur geklikt:

en in het veranderingenscherm worden de mogelijke oplossingen,
in dit geval 2, gegeven.
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Met les geselecteerd naar bezette
positie
Om de mogelijkheden van verplaatsing van de geselecteerde les naar een specifieke roosterplaats te weten,
dient u met de CTRL-toets ingedrukt met de rechtermuisknop op die positie te klikken in een richel waar een
les geselecteerd staat.
Het veranderingscherm levert nu de voorstellen op van het verplaatsen van de geselecteerde naar die positie.
In onderstaand voorbeeld is met de rechtermuisknop op maandag het 5e uur ge-CTRL-klikt:

en in het veranderingenscherm worden de
mogelijke oplossingen, in dit geval 2, gegeven.
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Ruilvoorstel vragen
Met CTRL+SHFT+rechtermuisklik op een bezette positie in een richel vraagt u een voorstel om de
geselecteerde les te ruilen met de aangeklikte les. Soms kan dat, soms ook niet.
In onderstaand voorbeeld is met de rechtermuisknop geCTRL+SHFT-klikt op het derde uur om daarmee te
ruilen:

Er zijn in dit geval twee mogelijkheden waarbij de eerste
mogelijkheid alle lessen zelfs ingeroosterd houdt; de tweede
mogelijkheid doet het aantal strafpunten wel verminderen
maar dan gaat er wel een les uit.
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Zonder les geselecteerd vrije
positie
Rechtermuisklikken op een vrije positie zonder dat er een les geselecteerd is, doet het veranderingenscherm
vullen met alle mogelijke wijzigingen, dwz. de wijzigingen die ervoor zorgen dat op de aangeklikte positie een
les komt te staan.
Hieronder is op maandag het 6e ge-rechtermuis-klikt:

en u ziet dat er legio mogelijkheden zijn om het 6e uur bezet te krijgen.
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Zonder les geselecteerd bezette
positie
Rechtermuisklikken op een bezette positie zonder dat een les geselecteerd is, laat het veranderingenscherm
weergeven wat er gebeurt als deze les uitgeroosterd zou worden.
Hieronder het resultaat als in een rooster maandag het derde uur bij klas A1A uitgeroosterd zou worden:
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Alle mogelijkheden van
geselecteerde les
U kunt met n les geselecteerd ook in n keer alle mogelijkheden van die les opvragen.
Dat kan via toets R, of icoontje:
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Automaten
U kunt ook een roosterautomaat een voorstel laten doen t.a.v. de les(sen) die u geselecteerd hebt. Daarbij is er,
zoals gebruikelijk, een onderscheid tussen geplaatste en ongeplaatste lessen.

Voorstel plaatsingsautomaat

U kunt een plaatsingsautomaat een voorstel vragen t.av. een aantal geselecteerde lessen op de agenda.
Dat doet u met de toetscombinatie CTRL+P of icoontje.
De onder menu Automaat geselecteerde plaatsingsautomaat gaat aan het werk en levert een voorstel af in het
veranderingenscherm.

Voorstel optimalisatorautomaat

U kunt een optimalisatorautomaat een voorstel vragen t.a.v. een aantal geselecteerde geroosterde lessen.
Dat doet u met de toetscombinatie CTRL+O of het icoontje.
De onder menu Automaat geselecteerde optimalisatie-automaat gaat dan werken en levert een voorstel af in
het veranderingenscherm.
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Les (de)fixeren
U kunt een geselecteerde les, of lessen als u er meer dan n geselecteerd hebt, (de)fixeren door de
toetscombinatie SHFT+F of door gebruik van icoontje:
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Les ruilen
Soms kunnen lessen met elkaar geruild worden. Als u voor de bundel de consequentie vermelding aan heeft
staan kan een les n van onderstaande symbolen bevatten die erop wijzen dat een ruil mogelijk is:
De kleur geeft aan of een ruil qua strafpunten gunstig (groen) is of niet (rood).
U ruilt de geselecteerde les met een andere les door op de andere les te klikken terwijl u de SHFT- en
CTRL-toets gelijktijdig ingedrukt houdt.
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Botsende les
De automaten roosteren geen botsende lessen in. Toch kunt u via het lesdomein, leerlingroosteren of de
lesverdeling een botsing van lessen creeren. Wanneer er door u een botsende les in het rooster is gekomen zal
Zermelo deze automatisch fixeren zodra u de automaatmodule ingaat of de roosterdialogen betreedt. Op die
manier wordt voorkomen dat de automaten zich het hoofd breken over deze conflicten.
U herkent een botsende les in een rooster aan een rood kruis in de rechterbovenhoek:

U ziet in bovenstaand plaatje ook in de lesselector onderin dat IBM twee lessen tegelijk op maandag 1e uur
moet geven.
Als u n van de botsende lessen defixeert, kunt u, na een waarschuwing, wel weer deze les handmatig
verplaatsen of uitroosteren en de plaatsingsautomaat een voorstel laten doen.
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Lokalen handmatig roosteren
De roosterdialogen zijn ook een erg geschikte plek om handmatig lokalen aan lessen toe te wijzen.
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Lokaal per les toewijzen
U kunt op 2 manieren een les van een lokaal voorzien of van lokaal veranderen:
A. U selecteert een les en in een lokalenbundel klikt u op een vrij lokaal en de les heeft het aangeklikt lokaal.
Bijv.

U kunt de geselecteerde les eenvoudig in A17 zetten door daarop te klikken. U kunt met de methode geen les
in een lokaal zetten dat al bezet is. Ook kunt u hiermee niet een lokaal van een les afhalen zonder er een ander
voor in de plaats te nemen. De tweede methode is daarvoor wel geschikt.
B. U selecteert een les en ziet in de lokaalselector welke lokalen nog vrij zijn. Daar CTRL-klikt u op. Op deze
manier zet u ook een les in een reeds bezet lokaal. Daar zal dan meteen het lokaalbotsing driehoekje
verschijnen, zowel in het rooster als in de selector:

Of er een lokaal te weinig of teveel aan een les is toegewezen, hangt af van het gedefinieerde aantal gewenste
lokalen.
Heeft een les te weinig lokalen dan komt het aangeklikte lokaal erbij; heeft een les genoeg lokalen dan wordt
het geroosterde lokaal ingeruild voor het nieuw aangeklikte lokaal.
Wilt u in een les een lokaal erbij hebben, ook als de les dan meer lokalen krijgt dan in eerste instantie bij
gewenst-aantal-lokalen staat, dan bereikt u dat door het lokaal aan te klikken en tegelijkertijd CTRL+SHFT
ingedrukt te houden.
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U kunt ook meerdere lessen in n keer n lokaal geven. Daarvoor dient u uiteraard meerdere lessen geselecteerd
te hebben.
In het Selectorscherm moet dan het lokalen-icoontje op Lokaal-plaatsen-op-zoveel-mogelijk staan (zie Lokalen
icoon).
Daarna krijgt u in de lokaalselector te zien wat de mogelijkheden zijn (zie Lokalen icoon) en kunt u met
CTRL+klik in n keer n lokaal aan al die lessen toewijzen.
Wanneer de geselecteerde lessen ook op dubbele posities staan, in uw geselecteerde lessen zitten bijv. twee
lessen op maandag het eerste uur, is deze methode logischerwijze niet mogelijk.
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De agenda
Op de agenda kunt u (een selectie van) de ongeroosterde lessen zetten; daar n van selecteren en deze
handmatig plaatsen. U kunt er ook meerdere tegelijk selecteren en een plaatsingsautomaat een voorstel tot
inroostering laten doen.
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Agenda in dialoog plaatsen
Niet iedere dialoog heeft een agenda zichtbaar, bijv. om het scherm minder vol te laten zijn.
Wilt u wel een agenda zien, dan kunt u dat instellen bij het definieren van de dialoog, menu Venster--Bewerk
roostervensters.
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Agenda leegmaken
Om de agenda leeg te maken, bijv. om er een andere selectie ongeroosterde lessen op te zetten, kunt u
gebruik maken van menu Agenda, Maak agenda leeg:

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

449/1812

Document:

Zermelo Online Help

Alle niet-geroosterde lessen op
agenda
Via menu Agenda, Alle niet-geroosterde:

worden alle niet-geroosterde lessen van het tijdvak
op de agenda gezet.
Dit is bijv. een snelle manier om te kijken of er nog lessen
niet geroosterd zijn.
(Een andere manier om dit te controleren is door in de selector
op de verschillende tabbladen te kijken of er nog rode objecten zijn).
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Agenda via selector vullen
De agenda kan ook gevuld worden met een aantal specifieke lessen, bijv.: u wilt alleen de niet-geroosterde
lessen van 2 klassen zien of van een speciale lesverzameling die u heeft. Dan kunt u gebruik maken van de
selector: u klikt daar het gewenst object aan, bijv. een docent, en u gebruikt de toetscombinatie CTRL+A of
icoontje:

Dit icoontje bevindt zich zowel op het Selectorscherm als op het dialoogscherm in de rij van icoontjes. In
bovenstaand voorbeeld was groep A1A geselecteerd en werden dus alle niet-geroosterde lessen van A1A
tevoorschijn gehaald en op de agenda geplaatst.
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Selectie uitroosteren
Om lessen uit te roosteren dient u de uit te roosteren lessen eerst te selecteren.
Daarna kunt u van de toetscombinatie SHFT+U gebruik maken om die lessen uit te roosteren
of van het icoon bovenin de dialoog:
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Bereken roostervoorstel en
urgenties
U kunt over de lessen die op de agenda staan al een kleine berekening laten uitvoeren.
Daarvoor gebruikt u een icoontje:

U ziet dan in de agenda eronder allerlei kolommen gevuld
staan en ook de kolommen dag en uur zijn gevuld met een
voorstel.
Tevens wordt ook de urgentie van de les berekend, waaruit is
af te lezen hoe moeilijk een les volgens de automaat te plaatsen is.
In nevenstaande situatie zijn alle lessen op de agenda geselecteerd;
voor het handmatig roosteren is dat niet handig en daarom zou u ook
kunnnen kiezen voor de optie: Sorteer agenda op urgentie en selecteer urgenste les.
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Sorteer agenda op urgentie en
selecteer urgenste les
Voor het handmatig roosteren kan het erg handig zijn als de agenda gesorteerd is op urgentie, zodat de les die
het lastigst te plaatsen is ook als eerste in beeld komt om te plaatsen.
Met de toets B wordt niet alleen die les bovenaan de lijst geplaatst maar ook als enige geselecteerd zodat u die
les meteen kunt gaan plaatsen. Als u daarna weer op B drukt komt de volgende les etc.
Dit kunt u ook doen via een icoontje:

U ziet daaronder ook meteen n les geselecteerd staan.
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Een rooster op het scherm krijgen
Door in het selectorscherm n of meerdere elementen van een elementsoort (bijv. docenten) te selecteren,
heeft u n of meerdere objecten geselecteerd.

Door nu in het selectorscherm op het omcirkelde icoontje te klikken of door in de bundel- of richelkopcel met
de linkermuisknop te klikken, wordt het rooster van de geselecteerde objecten getoond.
Als algemene regel geldt: met de linkermuisknop klikken op een bundelkopcel plaatst alle roosters die horen bij
de geselecteerde objecten op de richels.
Met de linkermuisknop klikken op een bundelkopcel plaatst alle roosters die horen bij de geselecteerde
objecten op de richels; zijn er meer roosters dan er richels zichtbaar zijn, dan zal het aantal richels worden
uitgebreid tot het gedefinieerde aantal maximum richels (zie eigenschappenscherm).
Zijn er meer roosters dan het gedefinieerde maximum aantal richels dan zal de laatste richels alle resterende
roosters bevatten.
Met de linkermuisknop klikken op een richelkopcel plaatst alle roosters die horen bij de geselecteerde objecten
op die ene richel. Met de linkermuisknop klikken op een bundel- of richelkopcel van dezelfde soort als de
geselecteerde objecten zal de roosters plaatsen van die objecten.
Bijv. u hebt docent A en B in het Selectorscherm geselecteerd en u klikt in de docentenbundelkopcel, dan
zullen de roosters van A en B getoond worden.
Klikt u echter in de bundel- of richelkopcel van een andere objectsoort dan zullen de roosters van alle objecten
getoond worden die bij de geselecteerde objecten horen. Bijv. u hebt docent A en B in het Selectorscherm
geselecteerd en u klikt in de groepenbundelkopcel, dan zullen de roosters van alle groepen waar A en B aan les
geven getoond worden.
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Navigeren zonder muis
U kunt met de muis roostercellen aanklikken en selecteren waarbij er ook onderscheid in betekenis is tussen
linker- en rechtermuisknop.
U kunt echter ook zonder muis met toetsen al deze handelingen doen:
- voor het navigeren door de roosters kunt u de pijltjestoetsen gebruiken;
- i.p.v. de linkermuisknop gebruikt u de ENTER-toets;
- i.p.v de rechtermuisknop gebruikt u de ?-toets
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Sneltoetsen
Onder de knop
zit de mogelijkheid om met tabblad sneltoetsen een overzicht te krijgen van alle voorgeprogrammeerde
toetscombinaties.
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Menu Agenda
Een uitgebreide uitleg over de Agenda vindt u hier
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Menu: Weergave
Middels menu weergave kan een aantal dingen in de weergave van de dialoog veranderd worden.
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Dagpositie
U hebt een drietal mogelijkheden:

Dagen horizontaal geeft het volgende plaatje:

Dagpositie buiten levert op:

en dagen verticaal:
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Verticale orientatie
Aanklikken van deze optie,

verwisselt de x-as met de y-as.
U kunt dit ook bewerkstelligen door gebruik te maken van de optie Opties

in het rechtermuismenu als u de rechtermuisknop gebruikt in een grid op een plek waar geen andere betekenis
aan het gebruik van de rechtermuisknop is toegekend.
U krijgt dan de mogelijkheid dimensies anders te plaatsen:
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Consequentie vermelding
Met deze optie

kunt u het vermelden van de consequenties in de richels van de actieve bundel aan- en uitzetten.
U kunt dit ook instellen bij de definiring van de dialoog en in het eigenschappenscherm.
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Strafpuntvermelding
Met deze optie

kunt u het vermelden van de strafpunten in de richels van de actieve bundel aan- en uitzetten.
U kunt dit ook instellen bij de definiring van de dialoog en in het eigenschappenscherm alsook met de toets S.
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Tijdvak
Middels

kunt u het actieve tijdvak bepalen.
U kunt dit ook bewerkstelligen door gebruik te maken van de optie Opties

in het rechtermuismenu als u de rechtermuisknop gebruikt in een grid op een plek waar geen andere betekenis
aan het gebruik van de rechtermuisknop is toegekend.
U krijgt dan de mogelijkheid om de tijdvakdimensie anders te plaatsen waardoor u ook in het scherm het
actieve tijdvak aan kunt duiden:
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Menu: Venster
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Standaard layout1
Door de veelheid aan schermpjes die u op kunt roepen gecombineerd met gebruik van verschillende resoluties
en/of meerdere monitoren, komt het wel eens voor dat u een schermpje niet kunt vinden: dit is er wel maar
staat buiten beeld.
Met de optie Standaard layout1 uit menu Venster worden alle openstaande vensters zo gerangschikt dat ze
allemaal te zien zijn.
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Bewerken
Het definieren van een dialoog gebeurt via menu Venster, Bewerk roostervenster:

(In het Eigenschappenscherm kunt u de definities van de dialoog ook terugvinden en sommige onderdelen zijn
daar ook te veranderen)
U krijgt dan het volgende venster te zien:

Iedere dialoog heeft minimaal 1 roostervenster, dat is hier door de gebruiker Hoofdvenster genoemd;
daarnaast kunnen er nog veel andere rooster(tje)s zijn, hier even rooster1, -2 en -3 genoemd.
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Bundel eigenschappen
Via menu Venster- Bewerk vensters kunt u de weergave en inhoud van de diverse bundels definiren.
Kijk ook bij Rooster eigenschappen om weergave van de roostertjes te definiren.
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Bundelsoorten
Er zijn 8 verschillende soorten bundels:
1 : Algemeen: in dit soort bundel kunt u allerlei doorsnedes van lesverzamelingen handig displayen;
2-6: Lesgroep, Docent, Lokaal, Leerling, Lesset(lesverzamelingen): dit is voor de gebruikelijke roosters;
7: Leerlingteller: telt van lessen het aantal leerlingen, hun tussenuren en hun vrije uren;
8: Consequenties: toont consequenties t.a.v. de geselecteerde les
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Vast of Gekoppeld
Via menu Vensters, Bewerk roostervensters kunt u voor iedere bundel afzonderlijk bepalen of de bundel zijn
inhoud moet aanpassen als er een andere les geselecteerd wordt (stel dan "Gekoppeld" in,Bundelsoort 1) of
juist niet (stel dan "Vast", Bundelsoort2) in:

Deze instelling is bij een consequentiebundel niet van toepassing.
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Weergave roostercel
Via menu Vensters, Bewerk roostervensters kunt u voor iedere bundel afzonderlijk bepalen wat de inhoud van
de roostercel moet zijn.
Wanneer u bij het dialoog definiren een cel in de kolom "Weergave" van een bundel aanklikt, krijgt u een menu
waarin u de elementen, welke u wilt zien, kunt aanklikken.

Uiteraard kunt u slechts die elementen aanklikken die bij die specifieke objectsoort horen.
Ook hebt u de mogelijkheid een regel erbij te maken en/of te verwijderen.
Deze instelling is bij een consequentiebundel en een leerlingtellerbundel niet van toepassing.
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Symbolen bij lessen
U kunt bij de lessen ook symbolen weer laten geven i.p.v. docent-, lokaalafkorting etc. om ruimte te besparen.

Deze symbolen zijn letters en de betekenis is als volgt:
k=klassikale les aan 1 stamklas;
K=klassikale les aan meer dan 1 stamklas;
c=clusterles aan 1 clustergroep;
C=clusterles aan meer dan 1 lesgroep;
g=les zonder lesgroep (bijv. opvanguur, vergadering etc.)
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Minimaal en maximaal aantal
richels
Via menu Vensters, Bewerk roostervensters kunt u voor iedere bundel afzonderlijk bepalen wat het minimale
en maximale aantal richels is dat getoond mag worden:

Wanneer de bundel "gesloten" is zullen er nooit meer richels getoond worden dan het gedefinieerde maximum
aantal; zijn er eigenlijk wel meer richels nodig, dan zal de laatste richel de informatie van alle resterende
richels gezamenlijk bevatten.
Deze instelling is bij een consequentiebundel en een leerlingtellerbundel niet van toepassing.
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Celhoogte richel
Via menu Vensters, Bewerk roostervensters kunt u voor iedere bundel afzonderlijk bepalen wat de minimum en
wat de maximum celhoogte is van de roostercel.

De betekenis spreekt voor zichzelf: minimaal wil zeggen dat de celhoogte in ieder geval altijd die hoogte zal
hebben en maximaal wil zeggen dat de celhoogte nooit hoger zal zijn dan die waarde.
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Strafpuntvermelding
Via menu Vensters, Bewerk roostervensters kunt u voor iedere bundel afzonderlijk bepalen of strafpunten
moeten worden weergegeven.

Het geeft bij iedere les aan voor hoeveel strafpunten de inroostering van die les op die plaats verantwoordelijk
is waarbij een gradatie van de kleur rood aangeeft dat deze les daar strafpunten veroorzaakt en een gradatie
van groen geeft aan dat de plaatsing van die les juist gunstig is voor de kwaliteit van het rooster.
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Het wel of niet vermelden van strafpunten kan ook sneller via toets S of via menu
Weergave-Strafpuntvermelding.
Strafpuntvermelding is bij een consequentiebundel en een leerlingtellerbundel niet van toepassing.
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Maximum aantal lessen in cel
Via menu Vensters, Bewerk roostervensters kunt u voor iedere bundel afzonderlijk het maximum aantal lessen
bepalen.

Wanneer er meer dan n les in een cel komt te staan, bijv. omdat roosters van meerdere objecten in n richel
komen, hangt het van het gedefinieerde maximum aantal lessen in een cel af of u ze allemaal ziet.
Stel dat er lessen in een cel staan en u hebt gedefinieerd dat er maximaal 2 lessen zichtbaar zijn, dan kunt u
bijv. de volgende weergave krijgen:

waarbij de 2 kleine ruitsymbolen in de roostercel aangeven dat er nog twee lessen op die positie zijn die niet
getoond worden en de 2 ruitsymbolen in de richelkopcel geven aan dat er behalve A1A en A1S nog 2
lesgroepen op deze richel een rooster hebben staan. Een zwart ruitje geeft aan dat dit een gefixeerde les
betreft.
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Wanneer het aantal niet getoonde lessen of objecten teveel wordt om via ruitjes weer te geven, verschijnt er
een getal:

Ook hier geeft de zwarte kleur weer het aantal gefixeerde lessen aan.
Deze instelling is bij een consequentiebundel en een leerlingtellerbundel niet van toepassing.
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Minimum aantal lessen in cel
Via menu Vensters, Bewerk roostervensters kunt u voor iedere bundel afzonderlijk het minimum aantal lessen
bepalen:

Met het minimum aantal lessen per cel kunt u de minimum hoogte van de cel benvloeden; als u bijv. 5 invult
als minimum zal de cel, en dus de hele richel, zo hoog zijn dat er altijd 5 lessen in kunnen, ook als die er niet
zijn.
Deze instelling is bij een consequentiebundel en een leerlingtellerbundel niet van toepassing.
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Consequentie vermelding
Via menu Vensters, Bewerk roostervensters kunt u voor iedere bundel afzonderlijk bepalen of de consequenties
voor de geselecteerde les moeten worden weergegeven:

Het zorgt ervoor dat bij iedere les middels symbooltjes de consequentie aangegeven worden van het
verplaatsen of ruilen van/met de geselecteerde les. Evenals bij strafpuntvermelding geeft een gradatie van de
kleur rood aan dat de geselecteerde les daar extra strafpunten veroorzaakt en een gradatie van groen geeft
aan dat de plaatsing van die les juist gunstig is voor de kwaliteit van het rooster.
Het wel of niet vermelden van consequenties kan ook sneller via toets C of via menu
Weergave-Consequentievermelding.
Consequentievermelding is bij een consequentiebundel en een leerlingtellerbundel niet van toepassing.
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Max aantal objecten kopcel
Met het maximum aantal objecten in de kopcel bepaalt u hoeveel elementen, bijv. groepsnamen, er in een
richelkopcel getoond worden:

Wanneer u "0" invult zal er dus niets komen te staan (in dit plaatje is bij de docentenbundel "0" opgegeven als
maximaal aantal getoonde objectnamen):
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Maar als het rooster slechts 1 bundel bevat en maximum aantal objecten kopcel wordt op 0 gezet dan komt de
afkorting van die docent rechtstreeks in de header van dat scherm te staan (naam van het venster is "Doc"
genoemd):

In een ander layout ziet de instelling "1 object in kopcel" er zo uit:

en de instelling "0 objecten in kopcel" zo:

U ziet hier dus dat het roostertje op zich minder kolommen gebruikt en dat wordt vaak als duidelijker ervaren.
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Aanpassen aan primaire selectie
Via menu Vensters, Bewerk roostervensters kunt u voor iedere bundel afzonderlijk bepalen of de bundel
aangepast moet worden aan de primair geselecteerde les of aan de hele selectie:

In de praktijk betekent dit dat als een bundel als Gekoppeld te boek staat en er moet alleen op de primair
geselecteerde les gereageerd worden, dat in die bundel dan maar n richel met de lessen van alleen het object
dat bij de primair geselecteerde les betrokken is.
Voorbeeld: docentenbundel is gekoppeld ingesteld, minimaal 3 richels en alleen aanpassen aan primaire
selectie. Selecteert u nu vier lessen van een klas dan wordt alleen het rooster van de docent van de primaire
les getoond en niet de andere drie docentenroosters ook. Twee richels blijven om die reden dus leeg!
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Categorie
Bij een leerlingtellerbundel kunt u een categorie bepalen. Dat doet u bij Bundeleigenschappen via menu
Venster-Roostervenster bewerken:

categorie 0: aantal leerlingen met les;
categorie 1: aantal leerlingen dat vrij is;
categorie 2: het aantal leerlingen met een tussenuur.
De kolom categorie is alleen van toepassing bij een leerlingtellerbundel.
Hieronder een voorbeeld van drie leerlingtellerbundels van verschillende categorie voor de lesgroep "ak4":
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Lessen naast of boven elkaar
In een roostercel kunnen soms meerdere lessen staan. Bijv. in een bovenbouwafdeling worden meerdere
lessen tegelijk gegeven. Als u hebt aangegeven dat een roostercel meer dan n les mag bevatten, kunnen deze
lessen zowel boven elkaar staan:

als naast elkaar:

Hoe dit getoond wordt is afhankelijk van wat u hebt ingesteld in de bundeleigenschappen van die dialoog via
menu Vensters-Bewerk roostervenster in de kolom met als opschrift "Les in meervoudige cellen naast elkaar?".
Door daarop te klikken wisselt u tussen boven en naast elkaar:
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Dit is ook via het Eigenschappenscherm te veranderen:
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Pijlen tonen
Via menu Vensters, Bewerk roostervensters kunt u voor iedere bundel afzonderlijk bepalen er pijlen moeten
worden getoond bij veranderingsvoorstellen:

Wel of niet tonen van pijlen is bij een consequentiebundel en een leerlingtellerbundel niet van toepassing.
Ook kunt u dit via het Eigenschappenscherm aan- en uitzetten:
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Het wel of niet tonen van veranderingspijlen kan ook sneller via toets P of via icoon:

bovenin het roosterscherm.
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Bundel erbij of verwijderen
Bij het ontwerp van de dialoog kunt zelf bepalen hoeveel bundels het geselecteerde venster van de dialoog
moet bevatten en van welke soort. U regelt dit via menu Venster-Bewerk roostervenster.
Een bundel erbij realiseert u door gebruik te maken van de knop Nieuwe bundel: er wordt een nieuwe bundel
onderaan de reeds bestaande toegevoegd.
Een bundel verwijderen realiseert u door de te verwijderen bundel te selecteren middels de eerste kolom
Selectie en dan vervolgens de knop Verwijder geselecteerde bundels te gebruiken.
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Rooster eigenschappen
Iedere dialoog heeft minstens 1 maar vaak meerdere vensters of roosters.
Het definiren daarvan is mogelijk via menu Venster-Bewerk roostervensters.
Daar kunt u bundeleigenschappen bewerken maar ook de weergave van de roostertjes: dat doet u door
Roostereigenschappen aan te klikken:
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Naam roostervenster
Ieder roostervenster van een dialoog kan zijn eigen naam hebben, die terug te zien is in de titelbalk van het
roostervenster behalve die van het eerste roostervenster van de dialoog. Dat eerste roostervenster heeft wel
een naam en die naam kan ook gewijzigd worden maar omdat het het hoofdroostervenster is van de dialoog,
zult u die naam bijna nooit zien.
Bij het aanmaken van een nieuw roostervenster wordt er automatisch een naam meegegeven, rooster1,
rooster2 enz.
Deze naam kan gewijzigd worden via menu Venster-Bewerk roostervensters roosteriegenschappen;
maaar ook in het Eigenschappenvenster, tabblad Rooster.
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Type dialoog
Er zijn sinds de Clusterautomaten bestaan verschillende typen dialogen.
Via menu Venster-Bewerk roostervensters en Rooster eigenschappen kunt u het type dialoog veranderen in de
desbetreffende regel met cijfer 0, 1 of 2.
Een indeeldialoog en een schemadialoog bieden namelijk andere mogeijkheden.
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Kolombreedte
De kolombreedte van een rooster kunt u definiren via menu Venster-Bewerk roostervensters en daar kiest u
voor Rooster eigenschappen.
Ook kunt u dit via het Eigenschappenscherm doen waar u via menu Selectie kunt aangeven van welk
roostervenster u de roostereigenschappen wilt inzien (en/of veranderen).
Bij Roosteriegenschappen vindt u de mogelijkheid de breedte van de kolom op te geven en de mogelijkheid de
breedte van de kolommen vast te zetten of juist niet. in het laatste geval wordt de breedte van de kolom
bepaald door de inhoud. Omdat die inhoud bij iedere les anders kan zijn, geeft dit vaak een heel onrustig beeld.
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Met lesselectie
Of u wel of niet de lesselectie

onderaan een roostertje wilt hebben staan, kunt u definiren via menu Venster-Bewerk roostervensters en daar
kiest u voor Rooster eigenschappen. U kunt dan in de desbetreffende regel de weergave aan of uit zetten.
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Met agenda
Of u wel of niet de agenda

bovenaan een roostertje wilt hebben staan, kunt u definiren via menu Venster-Bewerk roostervensters en daar
kiest u voor Rooster eigenschappen. U kunt dan in de desbetreffende regel de weergave aan of uit zetten.
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Met toetsenbord toolbar
Of u wel of niet de toetsenbord toolbar

bovenaan een roostertje wilt hebben staan, kunt u definiren via menu Venster-Bewerk roostervensters en daar
kiest u voor Rooster eigenschappen. U kunt dan in de desbetreffende regel de weergave aan of uit zetten.
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Met standaard toolbar
Of u wel of niet de standaard toolbar

bovenaan een roostertje wilt hebben staan, kunt u definiren via menu Venster-Bewerk roostervensters en daar
kiest u voor Rooster eigenschappen. U kunt dan in de desbetreffende regel de weergave aan of uit zetten.
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Gekoppeld
Of het rooster of de roosters wel of niet dynamisch moeten reageren op de selectie die u elders maakt,
kunt u definiren via menu Venster-Bewerk roostervensters en daar kiest u voor Rooster eigenschappen.
U kunt dan in de desbetreffende regel het wel of niet meelopen met de selectie aan of uit zetten.
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Met menu
Of u wel of niet de menu's

beschikbaar wilt hebben staan in uw roosterweergave, kunt u definiren via menu Venster-Bewerk
roostervensters en daar kiest u voor Rooster eigenschappen. U kunt dan in de desbetreffende regel de
weergave aan of uit zetten.
De hoeveelheid menu's die beschikbaar zijn in dat rooster is afhankelijk van het soort venster dat u hebt. Als
het niet het hoofdvenster is, zoals in bovenstaand plaatje, dan hebt u sowieso minder menu's ter beschikking.
In bovenstaande situatie hebt u alleen "Opties" en "Weergave" beschikbaar.
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Met lokaalprobleem-symbolen
Of u wel of niet lokaalproblemen in symbolen weergegeven wilt zien, kunt u definiren via menu Venster-Bewerk
roostervensters en daar kiest u voor Rooster eigenschappen. U kunt dan in de desbetreffende regel de
weergave aan of uit zetten.
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Diverse scheidingsregels
Of u wel of niet de diverse scheidingsregels wilt hebben in uw rooster, kunt u definiren via menu
Venster-Bewerk roostervensters en daar kiest u voor Rooster eigenschappen. U kunt daar diverse
scheidingsregels laten weergeven of niet.
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Actielijst
In de actielijst kunt de hele geschiedenis zien van de wijzigingen zoals u die recentelijk hebt doorgevoerd.
Zodra u echter het bestand opslaat, uit de roosterdialogen gaat, of via menu modules een module ingaat,
wordt deze geschiedenis gewist.

In bovenstaande actielijst is actie vier geselecteerd hetgeen betekent dat als ik op n van de knoppen vooruit of
achteruit zou klikken, de wijzigingen tot en met die regel zouden worden doorgevoerd of teruggedraaid.
U ziet ook bij iedere wijzigingsregel de belangrijkste informatie staan.
In de knoppen balk van de actielijst staan u de volgende knoppen ter beschikking:

1: schakelt een stap terug in de uitgevoerde acties;
2: gaat een actie verder van de uitgevoerde acties ( indien aanwezig);
3: gaat tot en met de geselecteerde regel de wijziging terugdraaien als een voorstel in het veranderingen
scherm: daardoor hebt u meteen zicht op de effecten in het strafpunten aantal van al deze wijzigingen;
4: hersteld tot en met de geselecteerde regel de wijzigingen zoals in de actielijst staan;
6: dit is een schakel knop waarmee u aangeven of er steeds moet worden doorgerekend bij het terugdraaien
van een wijziging vierde actielijst of niet;
5: als u via de knop zes hebt geregeld dat de wijzigingen niet steeds moeten worden doorgerekend, kunt u
deze knop gebruiken om weer achter iedere regel het strafpunten aantal te zien;7
7: in dit in te typen veld kunt u aangeven hoeveel veranderingsregels u wilt zien: de lijst kan nog wel eens erg
lang worden en dan hebt u er behoefte aan om alleen de meest recente, bijvoorbeeld de laatste 20, te zien.
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Eigenschappen
Deze pagina heeft nog geen inhoud.
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Selectie
In het menu selectie van het eigenschappenscherm, kunt u aangeven naar welke dialoog en welke bundel
daarvan gekeken moet worden in de verschijnende tabbladen.
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Kleuren
In de menu's rooster kleuren en bundel kleuren kunt u respectievelijk de kleuren van de roostercel eind van de
bundelkopcel instellen.
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Tabblad Richel
In dit tabblad van het Eigenschappenscherm kunt u instellen of de inhoud van de regel mee moet veranderen
wanneer de selectie wordt veranderd. Zie ook Definiren Bundeleigenschappen
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Tabblad Bundel
In het tabblad Bundel van het Eigenschappenscherm kunt u een aantal eigenschappen van de bundel wijzigen.
Zie ook Definiren Bundeleigenschappen
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Tabblad Rooster
In het tabblad Roosterl van het Eigenschappenscherm kunt u een aantal eigenschappen van de roostercel
weergave zien en sommige wijzigen.
Zie ook Definiren Roostereigenschappen
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Tabblad Dialoog
In het tabblad Dialoog van het Eigenschappenscherm kunt u de naam van een dialoog wijzigen en u kunt
instellen hoe diep gezocht moet worden bij het ruilen van lessen. Standaard staat dit getal op 7 maar u kunt
hier ook een ander getal invullen bijvoorbeeld 30.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

513/1812

Document:

Zermelo Online Help

Halfautomaat
de roosterdialogen bevatten een tabblad halfautomaat. Daarin kunt u een roosterautomaat zodanig aansturen,
dat zijn werking precies beperkt wordt tot de delen die u wilt.
In dit schermpje:

ziet u dat u de automaat kunt beperken zowel in de actieradius, als in het aantal wijzigingen.
Wijzigingen kunnen daardoor ook strafpunten genereren en worden nu, naast onderwijskundige
randvoorwaarden, docenten, leerlingen en telgroepen, een 5e voorwaarde waarmee de automaat rekening
houdt!
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Actieradius
bij het bepalen van de actieradius, dat wil zeggen welke lessen de roosterautomaat wel of niet mag
verplaatsen, kunt u n van de volgende vier mogelijkheden kiezen:
* onbeperkt: de automaat mag alle lessen verplaatsen;
* alleen geselecteerde lessen verplaatsen: de roosterautomaat mag alleen de geselecteerde lessen
verplaatsen;
* alleen lessen op het clipboard verplaatsen: de roosterautomaat mag alleen de lessen verplaatsen die in de
clipboardverzameling zitten;
* alleen de lessen op het clipboard mogen niet verplaatst worden: de roosterautomaat mag alle lessen
verplaatsen behalve de lessen die in de clipboardverzameling zitten.
Daarnaast hebt u de mogelijkheid om in het dag-uur-grid aan te geven of lessen op bepaalde uren van de week
verplaatst mogen worden.
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Wijzigen alleen op bepaalde posities
Soms wilt u dat de roosterautomaat alleen bepaalde dagen of delen van de week wijzigt.
Een veelvoorkomende situatie is bijvoorbeeld een excursie op een dag: wanneer daar meerdere docenten en
meerdere klassen bij betrokken zijn levert dit in de dagroostering vaak heel veel wijzigingen op. Dan kan het
handig zijn om de roosterautomaat de ontstane problemen te laten oplossen; hij moet dan natuurlijk alleen aan
de lessen van die ene excursiedag zitten en verder niet.
Het aangeven welke roosterposities betrokken mogen zijn bij wijzigingen gaat als volgt: in eerste instantie
staan in het dag-uur-grid de geselecteerde lessen aangegeven op de posities in de week met rood zoals in het
plaatje hieronder.

De vier geselecteerde lessen staan op dinsdag en woensdag het vierde en vijfde uur. De kleur rood heeft hier
geen betekenis en wat we uit dit grid kunnen lezen is dat de lessen overal naartoe verplaatst mogen worden.
In onderstaand plaatje zijn alle uren van de maandag aangeklikt en die worden nu automatisch groen. De
geselecteerde lessen staan nog steeds op het vierde en vijfde uur en zijn rood.

Nu betekent dit plaatje dat alle lessen op de maandag verplaatst mogen worden en alle andere lessen niet; ook
de vier geselecteerde lessen niet. Omdat de automaat zich focust op de geselecteerde lessen zal de automaat
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dus niets kunnen bewerken want hij mag woensdag en dinsdag het vierde en vijfde uur niet verplaatsten.
Wanneer u nu een optimalisatie automaat aan zet, zult u ook meteen de melding krijgen dat de automaat niets
kan doen voor u.
Wanneer u dus iets met de vier geselecteerde lessen wilt en ze mogen alleen eventueel naar de maandag
verplaatst worden dan zult u dus ook die vier lessen moeten aanklikken zodat ze groen worden.
U krijgt dan het volgende plaatje:

Nu kan de automaat met lessen aan de gang en mogen er dus ook lessen naar dinsdag 45 en woensdag 45
verplaatst worden.
Samenvattend: wanneer geen enkel hokje groen is mogen alle posities gebruikt worden; wanneer er een of
meerdere hokjes groen zijn mogen alleen daar lessen van en naartoe verplaatst worden.
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Wijzigingen beperken
U hebt vier mogelijkheden om de automaat iets duidelijk te maken omtrent de soort wijzigingen die u
acceptabel vindt:
* u hebt geen bezwaar tegen wijzigingen;
* u wilt dat de wijzigingen beperkt worden ten opzichte van de huidige situatie;
* u wilt dat de wijzigingen beperkt worden ten opzichte van de situatie toen u de dialogen opstartte;
* u wilt dat de wijzigingen beperkt worden ten opzichte van een extern bestand: u wordt dan gevraagd een
bestand aan te wijzen ten opzichte waarvan u de wijzigingen wilt beperken.
Wanneer u het aantal wijzigingen wel wilt beperken en u is kiest voor een van de laatste drie mogelijkheden,
kunt u per mogelijkheid aangeven:
- hoeveel wijzigingen u nog acceptabel vindt (max wijz: standaard staat 10 ingesteld);
- hoeveel strafpunten u per wijziging geeft (st pw: standaard staat 10.000 ingesteld);
- hoeveel strafpunten u per overschrijding van het maximum aantal wijzigingen geeft (st tvw: standaard staat
1.000.000 ingesteld).

Deze aantallen kunt u bewerken door te typen waarbij K staat voor een duizendtal en M voor een miljoen.
Met de het icoontje

kunt u definiren wat "de huidige situatie" is.
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Indeelautomaat
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Maximaal (pseudo)klassikaal
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Veranderingen
Wanneer u in de roosterdialogen geen Veranderingscherm te zien krijgt, kunt u dit tevoorschijn roepen door
gebruik te maken van de sneltoets SHFT+V of door via menu Venster te kiezen voor Veranderingenscherm.
In het Veranderingenscherm worden de berekende roosterwijzigingen als een voorstel weergegeven. Dat
kunnen meerdere veranderingen zijn.
In het Veranderingenscherm wordt ook weergegeven wat de consequenties ten aanzien van het aantal
strafpunten bij een voorgestelde wijziging zijn. Daardoor is het Veranderingenscherm ook ideaal
analysegereedschap.

het veranderingen scherm bestaat uit drie segmenten:
- in deel 1 worden alle roosterwijzigingen van het in deel 2 geselecteerde voorstel opgesomd;
- In deel twee worden alle wijzigingsvoorstellen samengevat;zo zien we in bovenstaand plaatje dat het eerste
voorstel 22 veranderingen teweegbrengt, er worden 0 lessen ingeroosterd, er worden 0 lessen uitroosterd, er
worden 22 lessen verplaatst, de strafpunten verminderen met 2 miljoen en de roosterwijzigingen zijn van het
veranderings-type;
het tweede voorstel dat ook geselecteerd is, brengt vier veranderingen teweeg, 0 ingeroosterd, 0l
uitgeroosterd, vier lessen verplaatst, strafpunten vermindering met 2 miljoen en de rooster wijzigingen zijn van
het veranderings-type;
- In deel drie worden de consequenties ten aanzien van de strafpunten getoond van het geselecteerde voorstel:
zo zien we dat docent MEX er 1.000.050 op vooruitgaat, maar ook dat de onderwijskundige kwaliteit voor klas
C1E verandert in geval van het vak wiskunde.
Deze beide veranderingen in dit voorbeeldje zijn door de roosterautomaat voorgesteld. Maar u zou natuurlijk
ook zelf een voorstel kunnen doen en meteen inzicht hebben hoe (on)gunstig dit voor het rooster is doordat u
de strafpunten in segment drie ziet!
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Veranderingen doorvoeren
Binnen de roosterdialogen wordt iedere vraag en iedere activiteit van een automaat weergegeven als een
voorstel in het Veranderingenscherm.
Hoe kunt u een geselecteerde verandering laten doorvoeren?

- met de knop 2 worden de rooster wijzigingen doorgevoerd; direct daarna wordt in het Veranderingenscherm
de tegengestelde actie als een voorstel gepresenteerd. het uitvoeren van de voorgestelde verandering kunt
ook forceren door de toets U in te drukken;
- met knop 1 zorgt u ervoor dat het veranderingen scherm op een vaste plek blijven staan waar u het eerste
het;
- met knop 3 wordt het hele Veranderingenschermp leeggemaakt en zijn er dus geen voorstellen meer om door
te voeren.
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Selectoren
Via de selector kunt u elementen (zoals docenten en lesgroepen) selecteren waarna u daar de lessen van kunt
selecteren om die te laten weergeven in de roosters op de richels.
Het selectorscherm kan er als volgt uitzien:

U ziet een zevental tabbladen.
Ieder tabblad bevat een aantal elementen, ook wel objecten genaamd,
van een bepaalde soort.
Hiernaast ziet u bijv. een aantal lesgroepen.
Bij het tabblad docent staat een "1" waarmee aangegeven
wordt dat er 1 docent is geselecteerd.
Links in de witte cel staat hoeveel lessen er geselecteerd zijn
en hoeveel lessen er op het zogeheten clipboard staat.
Hoe de elementen of objecten weergegeven worden kunt u per tabblad
veranderen en instellen via het Weergave-menu.
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Selectorscherm aan/uit
Per dialoog wordt onthouden of het selectorscherm zichtbaar is of niet.
U kunt het schermpje aan- dan wel uitzetten met toetscombinatie SHFT+S
of via het menu Venster:
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Lessen selecteren via selector
Wanneer u n of meerdere elementen hebt geselecteerd, zoals hieronder docent APJ,

selecteert u alle 16 lessen van APJ met het omcirkelde icoontje.
Nu zijn er 16 lessen geselecteerd die u vervolgens in een
docentenbundel kunt plaatsen
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Menu Weergave
Middels dit menu kunt u de weergave van de tabbladen in de selector beinvloeden.
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Switch lijstweergave
U kunt bepalen of u de objecten in de selector als lijst wilt weergeven:

of juist niet als lijst:

Als u het als lijst laat weergeven kunt u extra kolommen toevoegen
waarvan er maximaal 10 zelf te definieren zijn voor wat betreft de
inhoud van die kolommen.
Het wel of niet weergeven als lijst kunt u instellen met de toetscominatie CTRL+W
of via het menu Weergave:
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Kolom extra
Als het tabblad van de Selector als lijst wordt weergegeven, kunt u een extra kolom laten weergeven.
Daarvoor gebruikt u de toets E of het menu Weergave:

U kunt dan bijv. een dergelijk scherm hebben:

De extra kolom wordt standaard gevuld met de
eerstvolgende extra eigenschap van het object
maar dit kunt u aanpassen met toets I of optie
Inhoud kolom uit het Weergave-menu.
Er zijn maximaal 10 zelf te definieren extra kolommen mogelijk.
Iedere objectsoort heeft andere standaardkolommen.
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Kolom minder
Als het tabblad van de Selector als lijst wordt weergegeven, kunt u een extra kolommen laten weergeven.
Wanneer u minder kolommen wilt gebruikt u de toets M of de optie uit het menu Weergave:

De laatst toegevoegde kolom zal dan verwijderd worden.
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Switch afdeling
Bij de groep- en leerlingobjecten kan de afdeling als buitendimensie worden weergegeven. Dat kan soms een
stuk overzichtelijker zijn:

Deze weergave verkrijgt u middels menu Weergave:

of de toetscombinatie CTRL+SHFT+B.
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Inhoud extra kolom
Als het tabblad van de Selector als lijst wordt weergegeven, kunt u een extra kolommen laten weergeven.
Waarmee deze kolommen gevuld zullen zijn bepaalt u via de toets I of uit het menu Weergave:

U krijgt dan een bij de specieke objectsoort horende weergave-formulier
waarop u kunt aangeven welk gegeven van die objectsoort (bijv. docenten)
getoond moet worden.
U kunt voor maximaal 10 extra kolommen de inhoud bepalen.
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Iconen in Selector
Het selectorscherm heeft een aantal icoontjes met ieder een eigen betekenis.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

533/1812

Document:

Zermelo Online Help

Scherm vasthouden
Het Selectorscherm kan op ieder plaats staan en ook dynamisch meereageren op een muisklik.
Wilt u dat laatste niet dan moet u het scherm in de vasthoud-stand zetten.
Dat doet u door het icoontje, hieronder getoond, aan te klikken:

Dit is een knop die als een schakelaar aan/uit kan worden gezet.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

534/1812

Document:

Zermelo Online Help

Update objecten

Aanklikken van onderstaand icoontje geeft hetzelfde effect
als het linkermuisklikken in de bundelkopcel van de actieve bundel.
In nevenstaand voorbeeld zullen dus bijv. de roosters van A1A en H1A
in de groepenbundel komen te staan als de groepenbundel de actieve
bundel was en het zal alle docenten van beide klassen weergeven in de
docentenbundel als de docentenbundel de actieve bundel was.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

535/1812

Document:

Zermelo Online Help

Maak richel(s) leeg

Gebruik van dit icoontje maakt
de richel(s) van de actieve bundel leeg.
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Reageren op selectie
Soms is het handig als er direct in de actieve bundel gereageerd wordt op het aanklikken van een
element/object in een tabblad, maar niet altijd.
De onderstaande icoontjes zijn eigenlijk hetzelfde icoontje en fungeren als schakelaars om van de ene situatie,
wel reageren op selectie, naar de andere situatie, niet reageren op selectie, te gaan.

In deze stand zal het aanklikken van een object leiden tot het weergeven
of weghalen van extra richels in de actieve bundel;

in deze stand blijven dezelfde richels in de bundels staan bij het aanklikken van een object.
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Selecteer lessen van objecten

Het gebruik van dit icoontje, zal alle lessen van
geselecteerde objecten, in dit geval alle lessen van klassen A1A en H1A,
doen selecteren onder opheffing van de vorige selectie van lessen.
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Selecteer bijbehorende objecten
U kunt de objecten selecteren die horen bij een reeds geselecteerd object van een ander soort.
een voorbeeld: stel u hebt de klas A1A en H1A geselecteerd en u wilt alle docenten selecteren die daar
lesgeven, bijv. om vervolgens hun roosters te zien.
U kunt dat doen door, met de klassen in het groepentabblad van de selector geselecteerd, met de
linkermuisknop op een docentenbundelkopcel te klikken of door gebruik te maken van onderstaande
omcirkelde icoon:

In deze afbeelding ziet u alle docenten van de twee klassen
van het docenttabblad geselecteerd staan.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

539/1812

Document:

Zermelo Online Help

Geselecteerde tab wel/niet
meenemen
Wanneer u in de Selector twee klassen hebt geselecteerd en u klikt in de groepenbundelkopcel, dan worden
daar de roosters van de geselecteerde klassen getoond.
Wanneer u echter in de docentenbundelkopcel klikt met de linkermuisknop , worden de roosters van alle
docenten van die twee klassen getoond. Wanneer u in de docentenbundelkopcel klikt met de rechtermuisknop
wordt in de selector naar het docententabblad gesprongen en daar worden alle betrokken docenten
geselecteerd.
Dit gebeurt als u hebt ingesteld dat geselecteerde tab mee mag met selectie. Dat kunt u veranderen met
onderstaand icoontje, hetwelk de functie van een schakelaar heeft en derhalve ook van uiterlijk verandert:

Als u echter hebt ingesteld dat de geselecteerde tab moet worden vastgehouden zal het gebruik van de
linkermuisknop hetzelfde resultaat opleveren maar het rechtermuisknopgebruik zal in welke bundel u dat ook
gebruikt er toe leiden dat steeds het groepentabbald voorop blijft staan en er daarom voor zorgen dat alle
bijbehorend groepen geselecteerd worden.
Een voorbeeld:
u hebt klassen A1A en H1A geselecteerd; u zet de roosters van deze 2 klassen in de groepenbundel
(linkermuisknop groepenbundelkopcel) en de roosters van alle bij A1A en H1A betrokken docenten in de
docentenbundel (linkermuisknop docentenbundelkopcel). Wanneer u nu in de docentenbundelkopcel met de
rechtermuisknop klikt, worden in de selector in het groepentabblad alle groepen geselecteerd waaraan al deze
docenten lesgeven:

U ziet ook dat het woord Groepen van het tabblad is onderstreept ten teken dat het tabblad vast staat.
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Lokaal-icoon
Bij het roosteren van lokalen kunt u gebruik maken van het tabblad lokalen in de Selector.
Bij het aanklikken van een les kan het tabblad op twee manieren reageren:

Hierboven wordt weergegeven dat t.a.v. de primair geselecteerde les deze nu in lokaal C36 plaatsvindt. De
lichtblauwe kleur in de andere lichtblauwe cellen geeft aan dat deze lokalen reeds voor een andere les gebruikt
worden. De andere geselecteerde lessen worden buiten beschouwing gelaten.
Zijn er echter nog andere lessen geselecteerd, bijv. alle lessen van een docent, dan kan het ook als volgt
weergegeven worden:

Ook hier wordt weergegeven door de donkerblauwe kleur dat de primaire les in lokaal C36 plaatsvindt, maar
hier hebben de lichtblauwe cellen de betekenis dat voor alle posities die de geselecteerde lessen bezetten,
deze lokalen bezet zijn met rechts onderin het aantal keer dat de lokalen al bezet zijn. Dit betekent in dit
voorbeeld o.a. dat als alle geselecteerde lessen in lokaal A23 geplaatst worden, er drie lessen in een andere
lokaal geplaatst moeten worden. Dat kan een prijs zijn die u wel wilt betalen om een docent een vast lokaal te
geven.
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Hoe de lokaalselector reageert regelt u weer met een schakelaar-icoontje:
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Deselecteer object
Om snel geselecteerde objecten te deselecteren is een handig icoontje beschikbaar dat van het actieve
tabbald in een keer alle objecten deselecteert:
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Selectie en clipboard
Er zijn een viertal iconen die op snelle wijze het manipuleren met selecties van lessen mogelijk maken. Door
van het clipboard gebruik te maken kunt u de halfautomaat bijv. subtiel aansturen.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

544/1812

Document:

Zermelo Online Help

Selectie naar clipboard
Dit icoontje

zet de geselecteerde lessen op het prikbord in de lesverzameling clipboard
die ook te zien is in de Lesset tab van de Selector.
U kunt hiervoor ook de toetscombinatie CTRL+C gebruiken.
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Toevoegen aan clipboard
Gebruik van dit icoontje

zal de geselecteerde lessen toevoegen aan de lessen die reeds op de clipboard staan.
U kunt hiervoor ook de toetscombinatie CTRL+SHFT+C gebruiken.
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Clipboard naar selectie
Dit icoontje

vervangt de eventueel geselecteerde lessen door de lessen die op het clipboard staan.
U kunt hiervoor ook de toetscombinatie CTRL+V gebruiken.
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Toevoegen aan selectie
Dit icoontje

voegt aan de eventueel reeds geselecteerde lessen de lessen die op het clipboard staan toe.
U kunt hiervoor ook de toetscombinatie CTRL+SHFT+V gebruiken.
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Ongeroosterde lessen op agenda
Aanklikken van dit icoon

zal ervoor zorgen dat ongeroosterde lessen van de geselecteerde objecten op de agenda komen te staan. Op
die manier zijn snel de nog resterende lessen van bijv. een docent in beeld te krijgen en, eventueel handmatig,
in te roosteren.
In plaats van het icoontje kunt u ook toetscombinatue CTRL+A gebruiken.
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Snel selecteren objecten
Naast de icoontjes is ruimte om het begin van een objectnaam in te typen. Daarmee worden alle objecten
welke met de intypte letter(s) beginnen geselecteerd:
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Menu roosterproblemen
Deze menu optie selecteert alle lessen met een botsing voor wat betreft docenten en leerlingen.

Botsende lessen worden bij het binnentreden van de automaten en dialogen AUTOMATISCH gefixeerd. In de
dialogen kunt u deze fixatie er wel af halen (bijv. om ze handmatig te verplaatsen,), maar u krijgt dan wel een
waarschuwing. Zodra u een automaat aanroept worden de resterende botsende lessen weer gefixeerd.
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Menu lokaalproblemen
Het menu lokaalproblemen in het Selectorscherm biedt u de mogelijkheid de lessen met verschillende
lokaalproblemen te selecteren.
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Lokaalproblemen
Deze menu optie selecteert alle lessen die een lokaalbotsing hebben, en/of een lokaal teveel, en/of een lokaal
te weinig, en/of een lokaal gefixeerd.
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Lokaalbotsing
Deze menu optie selecteert alle lessen die een lokaalbotsing hebben, dwz. lessen die een lokaal hebben waarin
ook al een andere les is geroosterd.
Een lokaalbotsing wordt weergegeven door een rood driehoekje in de linkeronderhoek van de cel:
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Lokalen te weinig
Deze menu optie selecteert alle lessen die een lokaal te weinig hebben, dwz. lessen die minder lokalen hebben
dan ingesteld is bij gewenst aantal lokalen.
Een lokaal te weinig wordt weergegeven door een rood vierkantje in de linkeronderhoek van de cel:
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Lokalen teveel
Deze menu optie selecteert alle lessen die een of meerdere lokalen te veel hebben, dwz. lessen die meer
lokalen hebben dan ingesteld is bij gewenst aantal lokalen.
Een lokaal te veel wordt weergegeven door een leeg geel vierkantje in de linkeronderhoek van de cel van een
niet-geselecteerde les: bij een geselecteerde les wordt het een geel rondje:
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Gefixeerd lokaal
Deze menu optie selecteert alle lessen die een gefixeerd lokaal hebben, dwz. lessen die niet van lokaal
veranderd kunnen worden.
Een les met een gefixeerd lokaal wordt weergegeven met een dik haakje in de linkeronderhoek van de cel:

De fixatie van een lokaal eraf halen, of een lokaal op een les fixeren, geschiedt middels het lesdomein of via de
lokalenautomaat.
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Menu: Dialogen
Via het menu Dialogen kunt u dialogen opslaan en nieuwe laden.
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Dialogen importeren

Met deze optie wordt een scherm geopend waarmee u kunt navigeren naar een willekeurige directory om daar
een dialoog aan te wijzen, dit is een bestand dat als extensie ZDL heeft.
Het door u aangegeven ZDL-bestand wordt naar de map DialoogProfielen van uw Projectmap gekopieerd en is
vanaf nu beschikbaar om te openen en te veranderen.
U treft de naam van deze dialoog nu ook aan in het menu Dialogen.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

559/1812

Document:

Zermelo Online Help

Zermelo dialogen importeren
Bij het downloaden van het Zermelo-programma worden een aantal voorbeeld dialogen meegeleverd. Deze
dialogen worden in de programma-directory gezet en daar gebeurt verder niets mee. Het zou kunnen zijn dat
er bij een nieuwe download een nieuwe voorbeeld dialoog wordt meegeleverd. Ook daar gebeurt niets
automatisch mee.
U zou de standaard Zermelo dialogen met de Windows verkenner in de map DialoogProfielen van uw
projectmap kunnen zetten of u zou ze n voor n kunnen importeren met de optie uit menu Dialogen: Dialoog
importeren.
Het kan echter nog sneller:

Met deze optie worden alle beschikbare dialoogprofielen vanuit de programma-directory in n keer aan uw map
DialoogProfielen van uw projectmap toegevoegd en zijn dan meteen beschikbaar voor gebruik en verandering.
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Dialogen opslaan
Hiermee

worden de wijzigingen die u in uw openstaande dialoog hebt aangebracht
opgeslagen onder de huidige naam van de dialoog.
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Dialogen opslaan als
Hiermee

kunt u de dialoog die u op dit moment gebruikt inclusief wijzigingen opslaan onder een andere naam.
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Dialoog verwijderen
Als u een dialoog wilt verwijderen uit uw lijst kunt u gebruik maken van deze optie:

en u kunt de dialoog welke u wilt verwijderen in de lijst selecteren.
De dialoog wordt dan verwijderd uit de map DialoogProfielen van uw projectmap.
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Uitleg standaard dialogen
Hieronder vind u uitleg over de verschillende dialogen:

Standaard onderbouw:
- Werkt met vierkante roosters
- Heeft klassen- en docentenroosters, geen begrenzing in aantal
- Eenvoudige opzet, speciaal gericht op onderzoek bij veel klassikale lessen
- Bevat een agenda en een lesselector
De Standaard Onderbouw dialoog is met name handig voor het roosteren van onderbouw lessen, waarbij
weinig is geclusterd.

Wisselaar:
- Lijkt sterk op nr. 1 Onderbouw, maar werkt met n rooster van beiden
- Werkt met vierkante roosters
- Eenvoudige opzet, gericht op het wisselen van lessen zoals de mathematicus dat ook doet
- Bevat een agenda en een lesselector
De Wisselaar lijkt wat opmaak op de Standaard Onderbouw alleen een belangrijk verschil is dat er altijd maar 1
richel mogelijk is op de bundel van de lesgroepen en ook maar 1 richel op de bundel van docenten. Met andere
woorden er komen niet ineens allerlei rooster bij u blijft voortdurend slechts naar 1 rooster tegelijk kijken.

Clusters:
- Werkt met roosters in lijnen
- Heeft docenten-, klassen- en leerlingroosters, met daarnaast teller voor lessen en tussenuren
- Werkt voor klassen met symbolen, eenvoudige dialoog, herkenbaar voor ex-untis-gebruikers
- Geen agenda, wel een lesselector

Het drieluik:
- Werkt met roosters in lijnen maar dan dagen horizontaal en uren verticaal (enige dialoog met deze opzet)
- Werkt met klassen- docenten en lokalenroosters
- Eenvoudige opzet, herkenbaar voor ex-gepro-gebruikers
- Bevat een agenda en een lesselector
Het Drieluik geeft de drie basis elementen van een les weer (lesgroep, klas , lokaal). Ook deze dialoog is
dynamisch: een selectie in 1 van de drie schermen heeft gevolgen voor wat je ziet in de andere 2
roosterschermen.
Omdat ook in deze dialoog u ook maar naar 1 lesgroep tegelijk kijkt is deze dialoog ook met name geschikt
voor de onderbouw. Bovendien kijkt u nu ook direct naar de lokalen. Deze dialoog heeft ook een agenda dus u
kunt deze ook gebruiken voor het in, - en uitroosteren van lessen.
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Lokalen:
- Werkt met een algemeen rooster, klassen- docenten- en lokalenrooster, maar met een extra bundel om een
grote groep lokalen vast in beeld te brengen.
- Speciaal gemaakt om het lokalenrooster handmatig te beoordelen en te optimaliseren
De lokalen dialoog is ontwikkeld voor de toedeling van lokalen. U kunt per lokaal zien welke les / docent daarin
zit en u kunt handmatig lokalen ruilen, verplaatsen, leegroosteren.

Uitgebreid:
- Heeft alle soorten bundels, waaronder dus ook de consequenties
- Zeer uitgebreide dialoog voor de experts in het vak (met een groot beeldscherm)
- Voor de meest uitgebreide onderzoeken

Met hulproosters:
- Een dialoog voor uitgebreid onderzoek waarbij de roosters van een klas, docent en lokaal in aparte vensters
getoond worden. Nodig n groot of twee schermen
- Heeft geen algemene bundel maar is eenvoudig om te bouwen door een teller daarvoor te gebruiken
- Zeer herkenbaar voor ex-untis-gebruikers door de extra vensters
- Bevat een agenda en een lesselector

Afdelingen en lesverzamelingen:
- Heeft bundels voor tellers, algemeen, docent, klas en leerlingen
- Speciaal gemaakt voor het onderzoeken van clusterafdelingen en lesverzamelingen
- Zeer efficint voor problemen tijdens het roosterproces
- Bevat een agenda en een lesselector

Onderzoek:
- Heeft bovenin bundels voor algemeen, docent en klas (vast) en daaronder gekoppelde bundels voor
nogmaals docent en klas. Heeft ook een lokalenbundel.
- Geschikt om problemen met klassen en docenten verder te onderzoeken waarbij de docent/klas in beeld blijft.
- Bevat een agenda en een lesselector
In de dialogenlijst komen nog andere dialogen voor voor het maken van het schema en de indelingen. Deze
worden hier niet verder beschreven.
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Andere dialoog openen
In het menu Dialogen ziet u alle dialogen die op dit moment in de map DialoogProfielen van uw Projectmap
staan. Die dialogen zijn voor u beschikbaar om te openen.
Iedere dialoog kan een eigen inrichting hebben, al naar gelang u wenst.
In het rijtje met dialogen die tot uw beschikking staan, kunt u er 10 vooraf laten gaan met een cijfer van 0-9
gevolgd door een spatie. Dat cijfer fungeert dan als sneltoets zodat u snel een andere dialoog kunt openen
zonder naar het menu tegaan. Het intoetsen van 3 zorgt er dus voor dat de dialoog "3 XX" geopend wordt.
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Menu: Verkenningen
verkenningen zijn roosterwijziging, handmatig of met een automaat, die nog niet doorgevoerd mogen worden.
Wanneer u het menu verkenningen opent wordt u de keuze aangeboden een dialoog te selecteren. Dat zijn de
dialogen die u op dat moment ter beschikking staan.

Wanneer u n van deze dialogen kiest, ontvouwt zich een nieuw scherm waarop u roosters kunt wijzigen.
De dialoog werkt op precies dezelfde wijze als de dialoog uit het gewone dialogenmenu. Maar er is wel een
groot verschil als u deze dialoog afsluit: dan wordt namelijk geen enkele roosterwijziging doorgevoerd maar
slechts als veranderingen aangeboden in het veranderingen scherm.
Omdat er niets in het oorspronkelijke rooster gewijzigd mag worden, u bent immers iets aan het uitproberen
waarvan nu nog niet van tevoren weet dat het resultaat acceptabel zal zijn, ontbreken in een verkenning een
tweetal menu's: randvoorwaarden en modules.
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Menu: Randvoorwaarden

Met menu
kunt u naar verschillende randvoorwaarden toe.
De aangebrachte roosterwijzigingen kunnen nog teruggedraaid worden. De eventueel veranderde
randvoorwaarden worden meteen op het staande rooster toegepast.
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Menu: Modules
Met menu

kunt u naar verschillende bewerkingen toe.
Let op: de roosterwijzigingen die u totdusverre hebt doorgevoerd worden overgenomen voordat u
daadwerkelijk in een module komt en zijn als zodanig niet meer terug te draaien tenzij u het bestand nog niet
opgeslagen hebt en ook niet opslaat.
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Clus (losse lessen tijdvak)
Met deze optie wordt het clusterschema van de geselecteerde afdeling geopend en wordt bij het verlaten van
deze optie, indien de vraag opslaan bevestigend wordt beantwoord, de lessen los per tijdvak weggeschreven.
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Clus (lessen over tijdvak)
Met deze optie wordt het clusterschema van de geselecteerde afdeling geopend en wordt bij het verlaten van
deze optie, indien de vraag opslaan bevestigend wordt beantwoord, de lessen
over-de-tijdvakken-heen-gekoppeld weggeschreven.
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Koppelen lessen
Bij deze optie kunt u over afdelingen heen lesgroepen met dezelfde vakbenaming aan elkaar koppelen.
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Leerling roosteren
Met deze optie komt u in het leerlingroosteren terecht maar alleen bij de geselecteerde afdeling.
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Lesdomein
Hiermee kunt u rechtstreeks in het lesdomein werken. In eerste instantie krijgt u alleen de geselecteerde
lessen voorgeschoteld.
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Lessenverdeling
U komt met deze optie terecht in de lesverdeling van de sectie waar de geselecteerde les toe behoort.
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Quarp-editor
U komt terecht in de quarp-editor met de geselecteerde afdeling(en) als ingang. Quarp staat voor
QuasiRoosterPosities, ook wel gelijktijdigheidsvoorschriften genoemd.
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Quarp-editor roostermodus
U komt terecht in de roostermodus van de quarp-editor met de geselecteerde afdeling(en) als ingang. Quarp
staat voor QuasiRoosterPosities, ook wel gelijktijdigheidsvoorschriften genoemd.
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Automatisch Roosteren
In de paragrafen hieronder treft u meer informatie aan over het Automatisch Roosteren met de Zermelo
software. Als u op Automatisch Roosteren klikt, kunt u kiezen voor Automatisch Roosteren of Automatisch
Roosteren (zonder herindelen).Met die laatste optie heeft u alle functionaliteiten zoals hieronder beschreven,
alleen niet de beschikking over de cluster- en indeelautomaten.
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Structuur
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Afdelingsoverzicht
Met deze optie kunt u binnendoor naar het Afdelingsoverzicht. Klik hier voor meer informatie over het
Afdelingsoverzicht.
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Roosterplaatsen en roostergroepen
Bij het invoeren van randvoorwaarden voor docenten en leerlingen, wordt gebruik gemaakt van
roosterplaatsen en roostergroepen.
Een roostergroep bevat n of meerdere roosterplaatsen. Een roosterplaats bevat op zijn beurt weer n of
meerdere roosterposities.
- Voorbeeld 1: de roostergroep dagdelen bevat de roosterplaatsen mamo, mami, dimo, (), vrmi.
Deze roosterplaatsen bevatten op hun beurt weer de roosterposities ma1-5, ma6-10, di1-5, (), vr6-10.
We tellen hier dus 1 groep, 10 plaatsen en 50 posities.
- Voorbeeld 2: de roostergroep uren1 bevat de roosterplaatsen ma1, di1, wo1, do1, vr1.
Deze roosterplaatsen bevatten op hun beurt weer de roosterposities ma1, di1, wo1, do1, vr1.
We tellen hier dus 1 groep, 5 plaatsen en 5 posities.

De knop Maak standaardopzet bespaart u enig typwerk. Het invoeren van informatie zoals in de afbeelding zal
vervolgens weinig moeite kosten. Controleer goed of de halve dagen op de juiste splitsing zijn gebaseerd.
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Belangrijk!
Vergeet niet na het aanmaken van een nieuwe roosterplaats op naamswijziging doorvoeren te klikken !
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Telgroepen inrichten
Een telgroep is niets meer of minder dan een lesverzameling. U kunt zowel gewone lesverzamelingen als
telgroepen gebruiken om een specifieke groep lessen in te roosteren of te laten optimaliseren.
Als echter een lesverzameling als telgroep bekend staat, dan kunnen er ook randvoorwaarden aan die
lesverzameling toegekend worden! De voorwaarden die u eraan kunt hangen hebben betrekking op de
hoeveelheid keren dat een les uit die specifieke telgroep mag en/of moet voorkomen op bepaalde posities in
de week.
Dat betekent dat u bijvoorbeeld de verzameling van lessen in het vak LO kunt aanmaken als een telgroep en
dat u daarmee kunt aangeven hoeveel lessen LO er tegelijkertijd op welk tijdstip in de week kunnen
plaatsvinden.
Telgroepen zijn oorspronkelijk in het leven geroepen om te zorgen dat er nooit mr lessen, eventueel van een
bepaalde soort, geroosterd worden dan er lokalen voor zijn. Maar er zijn meer toepassingsmogelijkheden:
●

dat u maximaal 3 lo lessen tegelijk geroosterd wilt hebben

●

dat de mentorlessen op havo 4 zo veel mogelijk gelijktijdig geroosterd zijn

●

dat leerlingen die een extra vak moeten sprokkelen zo veel mogelijk gewenste lessen kunnen bijwonen
(zitten niet in een reguliere lesgroep maar doen wel examen)

●

dat er niet te veel lessen tegelijk komen die eventueel een beamer zouden willen gebruiken

●

dat zo veel mogelijk docenten van de sectie wiskunde een sectievergadering op een nog te bepalen uur
kunnen bijwonen

●

dat er tenminste 2 docenten beschikbaar zijn als vervangers in de vervangerspool

●

dat van twee docenten die getrouwd zijn er tenminste n het eerste uur vrij heeft

●

dat elke klas met biologie liefst alle, maar tenminste n biologieles in een vaklokaal heeft

●

dat er op elk uur in de ochtend minstens twee conrectoren beschikbaar zijn

●

dat er hoogstens 45 leerlingen tegelijk les hebben in het vak informatica of in de praktijkles die gekoppeld is
aan de vakken wis- en natuurkunde

●

dat tijdens het pauzeuur er hoogstens 650 leerlingen in de kantine verblijven

●

dat de 6 lo-blokuren aan de stamklassen havo 4 geroosterd worden in 3 koppels van 2 klassen zodanig dat er
altijd hoogstens 32 jongens en hoogstens 32 meisjes havo 4 tegelijk lo hebben

●

dat er hoogstens 40 leerlingen tegelijk bouwtechniek of electro hebben waarbij rekening gehouden wordt met
Lwoo leerlingen die voor 150% tellen

●

dat drie klassen drie posities hebben waarin steeds drie verschillende talen staan die als een carrousel
kunnen rouleren

●

etc. etc.
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U maakt een telgroep of een lesverzameling aan door in het hoofdscherm van de automaten te kiezen voor
Structuur -> Telgroepen inrichten. Indien u in de lokalenautomaat al veel voorkeuren hebt aangegeven, kan
het handig zijn om via die gegevens een telgroep te genereren. Dit kunt u gemakkelijk doen met de Telgroep
Wizard.
Als u een nieuwe telgroep wilt aanmaken klikt u op maak nieuwe en u voert de witte cel van de kolom De
naam van de nieuwe verzameling in, bijvoorbeeld LO. Zie afbeelding 1
Om de lesverzameling gevuld te krijgen, kunt u gebruik maken van formules. Ook kunt u handmatig lessen in
een lesverzameling zetten, maar door formules te gebruiken bent u veel sneller en secuurder bezig.
U voert bij formule bijv. in: Les(Vak:{LO}) en u klikt in de cel ernaast. Het programma berekent dat er 58
lessen zijn, en dat deze samen 58 roosterposities (over ALLE tijdvakken!) moeten gaan bezetten. Hier vindt u
voorbeelden van formules die mogelijk zijn en die u kunt gebruiken.
Nog eenvoudiger is het om een telgroep aan te maken met de filtermogelijkheid.
Wanneer u bijvoorbeeld een telgroep wilt aanmaken voor het vak biologie, dan klikt u bij de filter het vak bi
aan.
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Onderaan komt dan een filterformule te staan. Selecteer dit veld en met Ctrl-V kunt u deze formule zo plakken.
Indien u bijvoorbeeld alle biologie lessen van een docent in een telgroep wilt aanmaken dan kunt u gewoon
hetzelfde doen als wat u zou doen bij het filteren in het lesdomein: U selecteert het vak bi en klikt op "filter", u
klikt daarna op de naam van de docent en u klikt op "ook". Onderaan zit u nu de formule
(#Filter(Vak,{bi}))*#Filter(Doc,{SOMJ}). U selecteert deze formule, en met Ctrl-V kunt u met deze filter een
lesverzameling of telgroep aanmaken.
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Voorbeeld formules
telgroepen/lesverzamelingen
Les(Vak:{lo})
alle lessen in het vak lo.
Les(Vak:{ha,te,mu})
alle lessen in het vak ha, te of mu.
Les(Doc:{KES})
alle lessen van docent KES.
Les(Doc:{KES,FIN})
alle lessen van docent KES of docent FIN.
Les(Doc:{KES},Vak:{wi})
alle lessen van docent KES in het vak wi.
Les(Doc:{KES,FIN})-Les(Vak:{wi})
alle lessen van docent KES of FIN die NIET het vak
wi hebben.
Les(Grp:{V5A})
alle lessen die gegeven worden aan stamklas V5A
(als klas!)
Les(Doc:Scen)
alle lessen die gegeven worden door docenten die in de sectie Scen zitten
Les(Doc:naam_docentenverzameling)
alle lessen van de docenten uit de docentenverzameling met een naam, dit mag een uurgroep, een sectie of
een algemene docentverzameling zijn. Door de accolades weg te laten geeft u aan dat het om een verzameling
gaat.
!
alle lessen (het uitroepteken betekent altijd 'alles'
!-Les(Vak:{ha,te,mu,lo})
alle lessen die NIET het vak ha, te, mu of lo hebben.
Les(Vak:Vreemdetalen)
alle lessen die in het vakset vreemdetalen zit
Les(Grp:V6.!)-(Les(Grp:V6.#stam)+Les(Vak:{pi}))
alle lessen die gegeven worden aan V6 behalve de klassikale en het vak pi
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(deze formule kan handig zijn om alleen op deze vakken te clusteren. U selecteert dan eerst
de afdeling en daarna de telgroep en vervolgens klikt u op de clusterconstructor)
Les(Vak:{NA,NA1,NAT,NA12,EX,NAS1,NASK},Tdv:{tv1,tv2})
De lessen NA,NA1,NAT,NA12,EX,NAS1,NASK in tijdvak 1 en tijdvak 2
Les(Grp:V5.!)
alle lessen die gegeven worden aan een groep van de
afdeling V5.
Les(Grp:(V5.!+H4.!))
alle lessen die gegeven worden aan een groep van de
afdeling V5 en/of aan een groep van de afdeling H4.
Les(Vak:{LO},Grp:(M1.!+H1.!+A1.!))
alle lessen die gegeven worden in het vak LO aan
een lesgroep uit n van de afdelingen M1,H1 of A1.
Les(Grp:nondisj(4H.438603))+Les(Vak:{econ},Grp:4H.!)
alle lessen van leerling 438603 uit 4H plus alle lessen economie in 4H.
Deze telgroep kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de automaten zodanig te sturen dat deze leerling het vak
economie zoveel mogelijk kan sprokkelen. (maximaal 1 les op elke positie van deze telgroep)
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Participatie in telgroep
U kunt ook middels de knop participatie zelf allerlei lessen aanklikken en op die manier in een telgroep
plaatsen. Nadeel daarvan is dat wanneer u de lessentabel verandert en/of extra lessen aanmaakt, u deze
lessen ook weer met de hand via de knop participatie moet toevoegen aan de telgroep en ze niet met n klik
op de knop in de groene cel -waar het aantal lessen en posities staat-, kunt laten toevoegen. Dit had wel
gekund als u een formule had gebruikt.
Toch is het goed denkbaar dat u wel eens van de knop participatie gebruik maakt, bijvoorbeeld als u wilt
regelen dat alle derde klassen n keer in de week alle scheikunde lessen van dezelfde docent achter elkaar
krijgen, zodat een docent maar 1 keer zijn practicum hoeft in te richten. De volgorde van klassen maakt in dit
geval niet uit. Hier staat beschreven hoe u dat zou kunnen regelen.
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Voorbeeld Participatie
Hier een voorbeeld waarbij u wilt regelen dat alle derde klassen n keer in de week een scheikunde les van
dezelfde docent achter elkaar krijgen, zodat een docent maar n keer zijn practicum hoeft in te richten.
Maak een nieuwe telgroep aan en noemt deze bijvoorbeeld klas3scheikundeblok.
Vervolgens klikt u op de knop Participatie en klikt de juiste lessen bij de zojuist aangemaakte telgroep.
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Daarna maakt u een masker van deze telgroep en regelt u bij de randvoorwaarden van docenten dat deze
docent alleen maar n dag les wil geven en geen tussenuur mag hebben binnen dat masker.

We zien dat de automaat keurig begrijpt wat de bedoeling is.
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Manieren van tellen
Standaard wordt geregeld dat bij het aanmaken van een nieuwe telgroep het aantal lessen geteld wordt en bij
Randvoorwaarden telgroepen kunt u dan regelen hoeveel van die lessen u op enig moment in de week
minimaal of maximaal wilt zien. Toch kan het ook zijn dat u niet de lessen wilt tellen, maar iets anders,
bijvoorbeeld hoeveel lokalen deze lessen nodig hebben, of u wilt het aantal leerlingen tellen. Stel u heeft LO
lessen in klas 4, maar bij sommige lessen zijn 2 lokalen nodig; dan kunt u in het lesdomein regelen dat het
gewenst aantal lokalen 2 is.

Daarna regelt u bij het aanmaken van de telgroepen dat het aantal lokalen geteld moet worden door in het
vakje te klikken.

.
U kunt dan de manier van tellen wijzigen.

.
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Lesverzamelingen
Lesverzamelingen zijn in feite niets anders dan telgroepen. Het verschil is alleen dat met lesverzamelingen niet
geteld wordt. Zo kunt u bijvoorbeeld een lesverzameling vreemde talen aanmaken, omdat u graag in de
onderbouw wilt sturen dat deze nooit direct achter elkaar worden gegeven. Het maakt u echter niet uit hoeveel
vreemde taal lessen er nu op bijvoorbeeld maandag het 2e uur wordt gegeven.
U geeft aan dat u een nieuwe lesverzameling wilt aanmaken en het eenvoudigst is het om een lesverzameling
aan te maken met behulp van de filtermogelijkheid.
Wanneer u bijvoorbeeld een lesverzameling vreemde talen wilt aanmaken, dan klikt u bij het filter de vakken
aan die als vreemde taal worden beschouwd.

Onderaan komt dan een filterformule te staan. Selecteer dit veld en met Ctrl-V kunt u deze formule zo plakken.
Onderaan zit u nu de formule #Filter(Vak,{DU,DUTL,EN,ENTL,FA,FATL,GR,GRTL,LA,LATL}), u selecteer deze
formule (wordt groen)
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en gaat vervolgens
naar het formuleveld van de lesverzameling en met Crtl-V kunt u met deze filter de lesverzameling aanmaken.
U heeft nu deze lesverzameling aangemaakt, maar indien u ook wat wilt zeggen over deze lessen bij de
leerlingenrandvoorwaarden zult u van deze lesverzameling ook een masker moeten maken. U doet dat door te
klikken in het veld 'Geef hier aan of hij als masker gebruikt moet worden' (zie afbeelding 3)

.
Wanneer u de nieuw aangemaakte lesverzameling hebt doorgerekend en u heeft er een masker van gemaakt
dan is deze lesverzameling nu ook zichtbaar in de invoerassistent bij het invoeren van de
leerlingenrandvoorwaarden. Als u dan bijvoorbeeld in de onderbouw aangeeft dat de werkdruk van de vreemde
talen (breedte = 2, vulling = 1) dan geeft u aan dat van iedere 2 opeenvolgende uren er altijd maar 1 van de
lesgroep vreemde talen mag zijn. Er zullen dan nooit 2 vreemde talen achter elkaar geroosterd worden zonder
daar strafpunten voor te krijgen. zie verder Leerlingen randvoorwaarden
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Wisselinformatie
zie Roosteren met meerdere locaties
of kijk ook eens bij Roosteren van een noodgebouw
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Gekoppelde lessen

In dit overzicht ziet u alle lessen die gegeven worden aan meer dan n lesgroep. In dat geval is de berekening
van de optimale groepsgrootte een stuk ingewikkelder dan bij lessen aan n lesgroep. Op elke regel ziet u een
groepje lessen met een dergelijke koppeling. In het rechterdeel van het scherm ziet u alle 'sets' waarmee de
berekening gemaakt wordt van de optimale groepsgrootte.
In de kolommen met de 'sets' nummer 1, 2, enz. ziet u koppelingen van lesgroepen zoals die voorkomen in uw
bestand. Voor zo'n 'set' met lesgroepen moet bepaald worden hoeveel leerlingen er in totaal maximaal in
zouden mogen zitten. Het programma neemt het gemiddelde over de afdelingen die voorkomen en zet dat in
de regel max=>. U kunt bij gekoppelde groepen er voor kiezen dit te 'overrulen' door hier een getal te typen.
Het idee is nu dat de optimale groepsgrootte van elke lesgroep zodanig gekozen wordt, dat de sets op n regel
elk ongeveer evenveel leerlingen zouden gaan bevatten.
In heel veel gevallen is dat simpel en lukt dat ook. Maar er zijn ingewikkelde uitzonderingen.
De melding:
probleem:
zie Help voor uitleg
betekent het volgende: er zijn groepen die in meer dan n set op deze regel voorkomen. In dat geval wordt deze
regel genegeerd bij het uitrekenen van de optimale groepsgrootte. Eventueel moet u zelf handmatig de
groepsgrootte hier bewaken.
Bij elke lesgroep is tussen haakjes vermeld hoe groot het optimale leerlingaantal is volgens het programma. Bij
elke set is op de regel 'opt=>' vermeld hoe groot het totaal van deze getallen is. Wanneer u een getal wijzigt
op de regel 'max=>' is een herberekening nodig van optimale groepsgroottes, hetgeen u doet met de
betreffende knop.
In de kolom Lln ziet u het totaal aantal leerlingen dat het vak in het pakket heeft op n van de betreffende
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afdelingen.
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Prefab blokken
Hier kunt u de volgorde van de samenstelling van de blokken construeren.

Op dat moment worden die blokconstructies ook een soort lesverzamelingen die u ook apart als element kunt
selecteren om in te roosteren of om te laten optimaliseren.
Met blokconstructies kunt u echter nog iets extras regelen: u kunt ook blokken van ongelijkwaardige
elementen maken.
Hieronder een voorbeeld waarbij de 1e klassen 3 lessen Lo hebben, maar van 2 verschillende docenten. De
enkele les met 1 docent moet los geroosterd worden en daar waar een docent 2 lessen heeft moet de Lo les als
blok geroosterd worden.
U selecteert de lessen en vervolgens klikt u op Maak prefab blokconstructies op selectie
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U kunt deze constructies bijvoorbeeld ook mooi gebruiken wanneer u wilt dat er een Informatica les moet
komen na een les Nederlands. De automaten die werken in een blokkenstand zullen deze instelling altijd
meenemen met het plaatsen en optimaliseren van de lessen.
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Randvoorwaarden
Basis en Uitgebreid
In de nieuwe vorm van het invoeren van de randvoorwaarden, is het accent van de invoer neergelegd in de
basisschermen. Zonder kennis te hebben van de achtergronden van de randvoorwaarden is 95% van de
voorwaarden voor de meeste scholen hier in te voeren.
Er is dus nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen basisschermen en uitgebreide schermen.
De basisschermen staan links, de uitgebreide schermen rechts.

De volgorde is:
Onderwijskundig
Docenten
Leerlingen
Lokalen
Telgroepen

De randvoorwaarden in de basisschermen worden vertaald naar voorwaarden die in beeld staan bij de
uitgebreide schermen. Door de blauwe kleur herkent u de voorwaarden die u in de basisschermen heeft
gemaakt.
Bij docenten kunt u ook nog op docentverzameling randvoorwaarden aanmaken, dit kan alleen via de menu's,
niet met een knop.

Voorbeelden
Hieronder staat een lijst met veel voorkomende randvoorwaarden, met erachter waar u ze invoert.
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●

Het verdelen van alle talen over de week: leerlingen basis

●

Helemaal geen 9e uren in de brugklas: leerlingen basis

●

Zo veel mogelijk 1e uren: leerlingen uitgebreid

●

Geen 8e uren behalve voor LO in de 2e klassen: onderwijskundig basis

●

Randuur voor mentorles: leerlingen uitgebreid

●

Pendelen tussen twee locaties: docenten uitgebreid

Strafpunten Basis
Het belang van een randvoorwaarde wordt bepaald met strafpunten. Simpel gezegd: hoe hoger de strafpunten,
hoe belangrijker wij het vinden dat aan die randvoorwaarde wordt voldaan. We gaan uit van een range van 0 1.000.000
Als u gebruik maakt van de Basis randvoorwaarden, hoeft u zich niet druk te maken over deze strafpunten.
Zermelo maakt een vertaling naar strafpunten. Voor de genteresseerden ziet u hier de gehanteerde
strafpunten:
Docenten en Leerlingen

Onderwijskundig
Blokuren en losse uren:

Spreiding:
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Overige:

Lokalen
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Totaaloverzicht strafpunten

In dit overzicht ziet u de herkomst van alle strafpunten die er op dit moment nog in uw rooster zitten. Aan de
linkerzijde ziet u de herkomst van de strafpunten:

●

Onderwijskundig

●

Docenten

●

Leerlingen

●

Telgroepen

●

Wijzigingen

●

Indelingen
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U
kunt de bijbehorende randvoorwaarden bekijken door te selecteren en op de knop "Randvoorwaarden bij
selectie" te klikken.
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Onderwijskundig
Randvoorwaarden mbt vakken, kunt u hier aanmaken. U kunt dan denken aan:

●

vakken die als blok ingeroosterd moeten worden

●

vakken waarbij het belangrijk is dat ze verspreid over de week gegeven worden

●

laatste uren blokkeren behalve voor bijvoorbeeld LO

●

maximum aantal lessen per dag instellen
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Onderwijskundig basis

Het scherm bestaat uit menu's en knoppen met daaronder een groot overzichtsscherm.
In dit overzichtsscherm staat, afhankelijk van het door u gekozen perspectief, gedetailleerde informatie.
De menu's en/of knoppen die beschikbaar zijn:
●

Bewerken: Onderwijskundige voorwaarden uitgebreid: hier komt u in het scherm waar verdere details in te
voeren zijn.

●

Bewerken: Herstel invoer: wijst zichzelf.

●

Bewerken: Invoer opnieuw: wijst zichzelf.

●

Perspectief: er zijn 6 verschillende manieren om de gegevens in beeld te brengen. Dit wordt in onderstaande
paragraaf uitgelegd.

●

Help: verwijst onder andere naar de online help.

●

Tijdvakken: diverse knoppen die bepalen wat het beeld is en of de voorwaarden voor meerdere tijdvakken
identiek moeten zijn.

●

Bulk kopiren en verwijderen: u heeft de mogelijkheid randvoorwaarden te kopiren, dan wel te verwijderen. Dit
wordt in onderstaande paragraaf uitgelegd.

U kunt een eigenschap van een vak (binnen een afdeling) aanpassen door simpelweg de blokjes te verplaatsen.
Daarbij maakt het verschil hoe u werkt met de linkermuisknop. Het kleine pijltje in het vak is daarbij van belang,
evenals de kleur.
Als er een pijl staat, neemt u namelijk de waarde over van het niveau erboven. Dit is belangrijk als u op dat
niveau zaken aanpast. Ook de kleur maakt duidelijk op welk niveau u aan het werk bent.
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Perspectief
Er zijn 5 niveaus waarop voorwaarden ingevoerd kunnen worden.
●

algemeen

●

per afdeling

●

per vak

●

per afdeling per vak (of omgekeerd)

●

per groep (per afdeling) per vak

Deze niveau's zijn vertaald naar 6 perspectieven. Ieder perspectief geeft zijn eigen informatie.

Er is een algemeen niveau. Dit heeft de kleur GEEL.
Hier stelt u in wat de normale werkwijze is op school voor de meeste vakken en of afdelingen.
U kunt hier instellen wat het beleid is tav spreiding van de vakken over de week en het maken van blokken.
Ook kunt u aangeven wat u wilt t.o.v. spreiding over de dagen in de week als het gaat om symmetrie.
Door de voorkeur van school in een ander blokje te klikken wijzigt u hiermee de inrichting voor alle vakken en
of afdelingen die hiervan afgeleid zijn.

U kunt ook op afdelingsniveau beleid invoeren. Dit kan t.a.v. dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven,
maar eventueel ook door het kiezen van het andere tabblad, door de positielijst in te voeren. Voor het
toekennen van punten op de positielijst gelden de zelfde regels als bij de positielijsten in andere schermen (zie:
Leerlingen uitgebreid en Docenten uitgebreid).
Let op: het invoeren van de positielijst kan dus ook bij de leerlingvoorwaarden cq docentvoorwaarden. Doe het
niet op twee plaatsen tegelijk. Een paar voorbeelden:
●

Wilt u maximaal 1 achtste uur, voer het dan bij de leerlingen in.

●

Wilt u alleen maar achtste uren toestaan voor het vak LO, doe het dan bij de onderwijskundige voorwaarden.

Om op afdelingsniveau te werken kunt u kiezen voor een lijst per afdeling of voor de details per afdeling. Het is
een andere manier van weergeven, maar doet hetzelfde en bevat ook volledig dezelfde informatie.

U kunt ook op vakniveau voorwaarden invoeren. Dan komt de positielijst niet in beeld. Dit kan alleen als ook de
afdeling er bij aangemerkt staat. Wilt u dus iets doen met een positielijst, dan moet u altijd kiezen voor een

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

606/1812

Document:

Zermelo Online Help

perspectief vanuit de afdeling bekeken.
Binnen een vak of afdeling kunt u doorklikken om een groep (of klas) in beeld te krijgen. Ook op dit niveau kunt
u voorwaarden invoeren.
Naast de niveaus die u in beeld kunt brengen, zijn er nog twee andere mogelijkheden. Dit maakt in totaal 6
perspectieven die standaard aangeboden worden.
Er is een controlescherm gekomen waarbij u ook per docent kunt kijken.
De reden hiervoor is, dat onderwijskundige verzoeken vaak samenhangen met de beschikbaarheid van
docenten.
Bijvoorbeeld, een vak Economie met 4 uur in havo 4 wordt gegeven door een docent die maar 3 dagen
beschikbaar is.
Het vak kan niet gunstiger ingeroosterd worden dan op 3 dagen, dus strafpunten omdat de vierde dag niet
gelukt is, vertroebelen het beeld op de kwaliteit van je rooster. De eventuele strafpunten hiervoor zouden dus
onterecht zijn.
In Zermelo 2 is het nu mogelijk deze details per docent in beeld te brengen en individueel aan te passen in het
uitgebreide scherm.
U kunt het volledige overzicht bekijken waarin u alle lessen op een rij ziet staan. Ook hierin kunt u de
instellingen aanpassen.

Het scherm bestaat uit twee gedeeltes.
In het linkerdeel kunt u de voorwaarden aanpassen.
In het rechterdeel kunt u de resultaten zien in het rooster.
Door in het rechterdeel te sorteren, kunt u snel probleempunten boven water krijgen.
Op basis van deze informatie kunt u snel bekijken of strafpunten wel of niet terecht gekregen zijn. We
adviseren altijd om onterechte strafpunten aan te passen. Soms kan dit in het linkerscherm, soms zult u
daarvoor naar de uitgebreide randvoorwaarden moeten.
Ook ziet u hier of er een inrichting is vanuit de uitgebreide randvoorwaarden, doordat dan in de kolommen:
niet standaard, de resultaten in beeld zijn gebracht
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Door gebruik te maken van het overzicht dat gemaakt wordt bij Bulk kopiren en verwijderen, kunt u sneller en
logischer grote opruiming houden.
Het scherm gaat uit van de algemene inrichting. Alles wat afwijkt van deze standaardinrichting wordt in beeld
gebracht. In het basisscherm ziet u alleen DAT het afwijkt, in het uitgebreide scherm Bulk kopiren en
verwijderen, krijgt u ook de details in beeld.
Het verwijderen kunt u doen door de regel die u terug wilt zetten naar de standaard, te selecteren en de knop
verwijderen te gebruiken. De sneltoets Delete werkt ook.
U kunt meerdere afdelingen en of vakken tegelijkertijd selecteren en verwijderen.
Verwijderen is hier dus: terugzetten naar de standaard van de school.
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Kopiren heeft als voorwaarde dat u slechts n regel selecteert. U krijgt ook een foutmelding als u meerdere
regels heeft geselecteerd n daarna naar de knop kopiren gaat.
Als u gaat kopiren komt u in een overzicht dat geopend wordt in het zelfde perspectief. Dus selecteert u een
pakketvak om dit te kopiren, dan komt u in het scherm van de pakketvakken uit. U kunt daar echter deze
inrichting kopiren naar een ander niveau.
Voorbeeld: U heeft een inrichting gemaakt voor de blokuren voor LO.
U wilt deze inrichting kopiren naar TE maar alleen voor de afdelingen H1 en H2.
U selecteert het vak LO, gaat naar kopiren, en kiest voor pakketvak, en klikt daar H1-TE en H2-TE aan. Klik
vervolgens op OK en de voorwaarden worden gekopieerd naar TE op H1 en H2
U kunt desgewenst voorwaarden per tijdvak instellen. Deze opties zitten in het menu bewerken.
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Onderwijskundig uitgebreid
In dit scherm kunt u op verschillende manieren de onderwijskundige randvoorwaarden raadplegen en of
aanpassen.

Weergave

In het menu Weergave kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van de compacte weergave of niet. Het
verschil zit in de grootte van het roosteroverzicht. U bepaalt of u de compacte weergave wilt, door in het menu
compact te voorzien van een vinkje.
Daarnaast kunt u bepalen hoeveel tekens u in beeld krijgt in de uitgebreide weergave. Daarmee brengt u de
docent en de andere klassen van de lesgevende docent in beeld in de positielijst. Dit levert vaak waardevolle
aanvullende informatie op. Het aantal tekens past u aan bij Instellingen in het menu Bewerken.

Perspectief
Er zijn 3 perspectieven beschikbaar in het menu:
●

Totaaloverzicht

Aan de linkerzijde staan alle docenten. Bovenaan de lijst is standaard "alle" geselecteerd. Alle groep-vak
combinaties per afdeling staan in het hoofdscherm onder elkaar. U kunt aan de linkerzijde ook inzoomen op 1
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docent

●

Per afdeling

Alle afdelingen staan aan de linkerzijde. 1 Van de afdelingen kunt u selecteren.

●

Per afdeling per vak

In dit perspectief staan geheel links de afdelingen, rechts daarvan de vakken die voorkomen op de
geselecteerde afdeling.

Invoeren / Bewerken van de randvoorwaarden
Om randvoorwaarden te bewerken heeft u het invoerscherm nodig. Als dit scherm niet zichtbaar is, kunt u via
het menu Venster, deze activeren.
Wilt u gegevens aanpassen, maak dan altijd een cirkel:

●

U begint met de keuze voor de afdeling en het vak (links)

●

U kiest in de regel zelf het onderdeel dat u aan wilt passen (midden boven)

●

U selecteert rechts in het invoerscherm op welk niveau u de aanpassing wilt doen (rechts onder)

●

U doet de aanpassing (midden onder)

Filter
U kunt in dit scherm ook een filter gebruiken. Dit werkt natuurlijk alleen als u vooraf het totaaloverzicht in
beeld heeft gebracht. Het filter werkt op de standaardmanier.
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Beschikbaarheidsprobleem

Het kan zijn dat een randvoorwaarde botst met de beschikbaarheid van de docent. Een voorbeeld: Een 3-uurs
vak met de randvoorwaarde dat dit op 3 dagen moet komen, terwijl de docent slechts 2 dagen beschikbaar is.
In het totaaloverzicht ziet u een dergelijk beschikbaarheidsprobleem aan de linkerzijde.
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In alle perspectieven ziet u het probleem zichtbaar gemaakt met een rode kleur in de kolom doc besch. U kunt
dit probleem oplossen door op de rood gekleurde cel te klikken. De mogelijke oplossing wordt getoond.
Nogmaals hier op klikken voert deze actie door!
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Werken met tijdvakken

Meestal zijn de onderwijskundige randvoorwaarden per tijdvak hetzelfde. Maar niet altijd. In de kolom 'tijdv
verschil?' (u kunt daarop sorteren) ziet u waar er hoeveel tijdvak-verschillen zijn. In de cellen met een
tijdvak-verschil is dit duidelijk aangegeven met een driehoek in de rechter-onderhoek.
Een BLAUWE driehoek geeft aan dat er verschillen zijn tussen de randvoorwaarden, maar deze zijn op
hetzelfde niveau ingevoerd. (Het niveau is 'STANDAARD', 'PER AFDELING', 'PER VAK', enzovoort). Een RODE
driehoek geeft aan dat de randvoorwaarden in de verschillende tijdvakken op een ander niveau zijn ingevoerd.
U kunt een cel selecteren en de knop Kopieer naar andere tijdvakken gebruiken om de betreffende voorwaarde
te kopiren. Met de knop 'Alles kopiren naar andere tv' kunt u alle voorwaarden naar andere tijdvakken kopiren.
Bij het invoeren kunt u het scherm in twee standen zetten:
●

1. de stand waarbij linksboven 'tijdvak' groen is, dan wordt alles ingevoerd in alle tijdvakken identiek.

●

2. de stand waarbij linksboven 'tijdvak' rood is, dan wordt alles ingevoerd alleen in het geselecteerde tijdvak.

Switchen tussen beide standen kan in het menu Tijdvakken, dat zowel in het hoofdscherm als in het
invoerscherm beschikbaar is.
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Blokuren maken
Een groep-vak combinatie kan de volgende zaken van u krijgen:
●

minder dagen dan het aantal uren per week

●

strafpunten bij lessen op te VEEL dagen

●

strafpunten voor 'gaten' bij gesplitste blokken

●

strafpunten voor een 'onjuiste blokkenstructuur'

In dat geval wilt u dus blijkbaar dat de groep-vak-combinatie met blokuren wordt geroosterd. Die blokken
kunnen dubbele, maar ook drievoudige blokken et cetera zijn. Op de regel waar u strafpunten invoert voor een
onjuiste blokkenstructuur kunt u een aantal getallen invoeren die samen aanduiden hoe de verdeling van de
uren zou moeten zijn.
U ziet in dit geval in het onderwijskundig kwaliteitsoverzicht een PAARS BLOKJE bij de naam van de lesgroep.
U vult bijvoorbeeld in de getallen 5, 3, 2, 2, 1. Dat betekent dat een 13 uurs vak een 5-uurs blok, een 3-uurs
blok, twee 2-uurs blokken en een losse les zou moeten krijgen, als het over 5 dagen verdeeld zou moeten
worden. Wanneer het aantal uren, of het aantal dagen niet klopt met de getallen die elders ingevoerd zijn,
maakt het programma een interpretatie. Het zal vaak nodig zijn dit soort bijzondere gevallen in te voeren op
groep-vak niveau.
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Door gebruik te maken van het overzicht dat gemaakt wordt bij Bulk kopiren en verwijderen, kunt u sneller en
logischer grote opruiming houden.
Het scherm gaat uit van de algemene inrichting. Alles wat afwijkt van deze standaardinrichting wordt in beeld
gebracht. In het basisscherm ziet u alleen DAT het afwijkt, in het uitgebreide scherm Bulk kopiren en
verwijderen, krijgt u ook de details in beeld.
Het verwijderen kunt u doen door de regel die u terug wilt zetten naar de standaard, te selecteren en de knop
verwijderen te gebruiken. De sneltoets Delete werkt ook.
U kunt meerdere afdelingen en of vakken tegelijkertijd selecteren en verwijderen.
Verwijderen is hier dus: terugzetten naar de standaard van de school.
Kopiren heeft als voorwaarde dat u slechts n regel selecteert. U krijgt ook een foutmelding als u meerdere
regels heeft geselecteerd n daarna naar de knop kopiren gaat.
Als u gaat kopiren komt u in een overzicht u dat geopend wordt in het zelfde perspectief. Dus selecteert u een
pakketvak om dit te kopiren, dan komt u in het scherm van de pakketvakken uit. U kunt daar echter deze
inrichting kopiren naar een ander niveau.
Voorbeeld: U heeft een inrichting gemaakt voor de blokuren voor LO.
U wilt deze inrichting kopiren naar TE maar alleen voor de afdelingen H1 en H2.
U selecteert het vak LO, gaat naar kopiren, en kiest voor pakketvak, en klikt daar H1-TE en H2-TE aan. Klik
vervolgens op OK en de voorwaarden worden gekopieerd naar TE op H1 en H2
U kunt desgewenst voorwaarden per tijdvak instellen. Deze opties zitten in het menu bewerken.
Zie ook bulk kopiren bij onderwijskundig basis

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

616/1812

Document:

Zermelo Online Help

Docenten
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Docent Basis
In het scherm Basisrandvoorwaarden voor docenten kunt u de basis voorwaarden voor uw docenten regelen,
zonder dat u zich daarbij druk hoeft te maken voor over de implementatie in Docent Uitgebreid. Dat verzorgt
het scherm automatisch.

Het begint bij het invoeren van de beschikhaarheden van docenten. Dit geeft een aantal vrije dagen en vrije
dagdelen. Vervolgens kunt u ervoor zorgen in hoeverre dit onbepaalde dagen en dagdelen blijven, of dat er
alvast een aantal posities geblokkeerd worden.
Naast het invoeren van gegevens, toont het ook zinvolle informatie. Zo ziet u bijvoorbeeld de bezetting van
docenten, het aantal lessen en het aantal tussenuren.

Met de release van Zermelo 2.0 is ook de mogelijkheid gekomen om bij een onbepaalde dag(deel) wens
precies aan te geven welke dag dan een voorkeur geniet. U kunt deze voorkeur aangeven door op de dag of
het dagdeel te gaan staan en vervolgens op de rechtermuisknop te klikken en te selecteren, hoe sterk te wens
is. Natuurlijk kunt u ook op die manier de 1e voorkeur voor een dag aan geven, de 2e , enz...
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Beschikbaarheden

De beschikbaarheden van docenten kunt u invoeren in de kolommen dagen besch en
dagdelen besch. Dit zijn dus het aantal dagen dat de docent beschikbaar is voor het rooster.
De volgende vier kolommen worden voor u automatisch uitgerekend:
dagen vrij
Dit is het aantal vrije dagen waar de docent recht op heeft. Dit is afhankelijk van zijn beschikbaarheid. Moet
een docent 4 dagen werken, dan levert dit automatisch 1 vrije dag op.
onbep. dagen
Dit is het aantal onbepaalde vrije dagen waar de docent recht op heeft. Stel dat een docent recht heeft op 1
vrije dag en u heeft niet een vrije dag aangewezen, dan geeft dit 1 onbepaalde vrije dag. Heeft u wel een dag
aangewezen, dan heeft de docent nog recht op 0 onbepaalde vrije dagen.
dagdelen vrij
Dit is het aantal vrije dagdelen waar de docent recht op heeft. Dit is afhankelijk van zijn beschikbaarheid. Moet
een docent 8 dagdelen werken, dan levert dit automatisch 2 vrije dagdelen op.
onbep. dagdelen
Dit is het aantal onbepaalde dagdelen waar een docent recht op heeft. Stel dat een docent recht heeft op 2
vrije dagdelen, maar u heeft de vrijdagmiddag al aangewezen als vrij dagdeel, dan heeft de docent nog recht
op 1 vrij dagdeel.
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Dagen en Dagdelen

In een overzichtelijke positielijst ziet u de beschikbare
dagen en dagdelen van een docent. Als u een cel ziet met daarin een 'x' getekend, dan zijn er n of meerdere
lessen voor de docent op die plek geroosterd. Wanneer een cel helemaal leeg is, dan staan er geen lessen.
U kunt blokkades van docenten herkennen aan de grijze vlakken. Donkergrijs met een == zijn blokkades die op
dat niveau zijn opgegeven. Wanneer u kijkt naar de eerste regel, dan ziet u de donderdag en vrijdag
geblokkeerd staan. Dat is dus op dagniveau aangegeven. Op dezelfde regel ziet u ook dat van de donderdag
en de vrijdag zowel de ochtend als middag geblokkeerd is. Dit is echter aangegeven met een lichtgrijze kleur,
aangezien het een gevolg is van de dagblokkade.

Blokkeren van dagen of dagdelen
Het blokkeren van dagen of dagdelen gaat zeer eenvoudig door in de betreffende cellen te klikken. Wil u een
docent blokkeren op de maandag, dan selecteert u de maandag bij de docent. Deze wordt dan donker grijs,
met een blokkade teken erin (==).
Effectief betekent dit dat in de positielijst bij de docent op alle uren van de maandag 1.000.000 strafpunten
worden gezet.

Voorkeur voor vrije dagen of dagdelen

Het is ook mogelijk een bepaalde voorkeur voor een docent te
geven voor een vrije dag. Hiervoor worden de onbepaalde vrije dagen en dagdelen gebruikt. In dit voorbeeld
gaan we uit van vrije dagen, maar dit principe werkt ook voor de dagdelen.
Op de tweede regel ziet u een docent die een beschikbaarheid heeft van 3 dagen en 6 dagdelen. De docent
heeft dus recht op twee vrije dagen. De donderdag is in dit geval al geblokkeerd. De docent wil zijn tweede
vrije dag graag of op maandag, of op dinsdag.
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Dit doet u door de SHIFT toets ingedrukt te houden, terwijl u de posities aangeeft. In dit voorbeeld is dus zowel
op de maandag als de dinsdag geklikt. U ziet dat deze twee dagen met paars gemarkeerd worden. Ook de
kolom waarin de onbepaalde vrije dagen staan, is met paars gemarkeerd.

Aangeven welke dagen of dagdelen niet vrij mogen zijn

De plaatsing van de onbepaalde vrije dagen of dagdelen kan ook
vanuit de andere kant benaderd worden, namelijk het opgeven van dagen die niet als vrije dagen of dagdelen
gebruikt mogen worden. In dit voorbeeld gaan we uit van vrije dagen, maar dit principe werkt ook voor de
dagdelen.
Op de tweede regel ziet u een docent die nog recht heeft op 1 onbepaalde vrije dag. De donderdag is al
geblokkeerd. Omdat op woensdag vaak overleg is met andere docenten, wil de docent graag de woensdag niet
als vrije dag in het rooster krijgen.
Dit doet u door de ALT toets ingedrukt te houden, terwijl u de positie aangeeft. In dit voorbeeld is op de
woensdag geklikt. U ziet nu een groene ruit verschijnen. Dit geeft aan dat de onbepaalde vrije dag niet op
woensdag mag vallen.
Let op: u geeft hiermee op welke dag de onbepaalde vrije dag niet mag vallen. Dat betekent niet dat er op die
dag lessen moeten staan. Het zou dus kunnen dat deze dag alsnog vrij wordt gemaakt, als is dat zeer
onwaarschijnlijk.

Les op een blokkade

Het venster voor dagen en dagdelen kan daarnaast ook informatie
tonen aan de gebruiker.
In dit voorbeeld ziet u waar een eis niet gelukt is. Er zijn toch lessen gekomen op de geblokkeerde dag. In dit
geval de woensdag.

Meer dan 1.000.000 strafpunten op een positie
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Standaard zullen er 1.000.000 strafpunten geplaatst worden op
iedere geblokkeerde positie. Het is natuurlijk mogelijk dat u dit zelf aanpast in het scherm Docent Uitgebreid.
Mocht het zo zijn dat u op een positie in de positielijst meer dan 1.000.000 strafpunten gebruikt, dan wordt dit
in het scherm Docent Basis in het paars weergeven. In het voorbeeld rechts ziet u dat gebeuren op de
donderdag.
Dit wordt gesignaleerd door dit scherm, omdat het vreemd is dat sommige docenten meer strafpunten krijgen
voor een blokkade dan andere docenten. Wanneer u op de paarse cel klikt wordt de blokkade weggehaald. Als
u er wederom weer op klikt, dan wordt de blokkade weer toegevoegd. Nu is deze echter weer grijs en
1.000.000 strafpunten waard.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

623/1812

Document:

Zermelo Online Help

Dagen en dagdelen inlezen uit
Zformatie
U kunt in Zformatie laten berekenen hoeveel dagen of dagdelen een docent moet werken. U kunt deze
informatie laten overnemen in het basisscherm van de docenten.
U regelt dit in Zformatie.
Maak daar in de zfm (het rekenmodel) de regels aan, waarin je een gegeven wegschrijft naar een kolom in het
docentendomein. In het docentendomein zijn twee kolommen standaard ingebouwd met deze informatie. Ze
heten #BESCH_DAGEN en #BESCH_DAGDELEN.
Laat in uw zfm uitrekeken hoeveel dagen en dagdelen iemand moet werken. Stel u heeft deze berekening laten
uitvoeren als CAODAGEN en CAODAGDELEN.
U maakt in twee nieuwe regels, onder de eerder gemaakte regels, de volgende formules aan:
SCHRIJF(#BESCH_DAGEN,CAODAGEN)
SCHRIJF(#BESCH_DAGDELEN,CAODAGDELEN)
Als de zformatie wordt doorgerekend worden automatisch de kolommen in het automatisch roosteren gevuld.
Wilt u als u eenmaal begonnen bent met het rooster, deze gegevens niet automatisch aanpassen, schakel dan
de betreffende regels uit in uw zfm. De formules blijven klaarstaan voor het jaar erna, maar ze zitten tijdelijk
niet in de weg.
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Lestellingen

Het onderdeel lestellingen is een informatieblok. Hier kunt u zelf geen wijzigingen in
aanbrengen, maar u kunt hier wel interessante informatie uit ophalen.
lessen
Dit is het totaal aantal lessen dat voor deze docent geroosterd moet worden.
niet geroosterd
Dit is het aantal lessen dat op dit moment nog niet ingeroosterd is voor de docent, maar wat nog wel moet
gebeuren. Het aardige is dat u bij niet geroosterde lessen in de tooltip kunt zien om welke lessen dit gaat.
beschikbaar
Dit is het aantal beschikbare posities die een docent heeft in het rooster. Dit is afhankelijk van de opgegeven
beschikbaarheid (dagen en dagdelen) en opgegeven blokkades.
bezetting
Dit is de bezetting van een docent, weergegeven in percentages. De bezetting is de verhouding tussen het
aantal beschikbare posities en het aantal lessen dat ingeroosterd moeten worden. Hoe hoger dit percentage,
hoe slechter de bezetting van een docent. In het voorbeeld ziet u een docent die 5 lessen moet geven en 8
posities beschikbaar is. Deze heeft dus een bezettingspercentage van 62,5 %. Stel dat er een docent is die 12
lessen geeft en ook maar 12 lessen beschikbaar is, geeft dit een bezettingspercentage van 100 %.
Vanaf een bezettingspercentage van 50 % wordt deze kolom steeds meer rood gekleurd totdat de 100 % is
gehaald. Dit is een interessante sorteringskolom, zodat u goed kunt zien welke docenten in theorie lastiger te
roosteren zijn. Zodra u een docent ziet die een bezettingspercentage heeft van boven de 100 (ofwel meer
lessen dan posities), dan is plaatsing zonder strafpunten onmogelijk.

Berekening van het aantal beschikbare posities
Voor het bezettingspercentage is uiteraard van belang dat het aantal beschikbare posities correct wordt
berekend.
We gaan even van het volgende uit:
a. docent is 4 dagen en 8 dagdelen beschikbaar
b. iedere dag bestaat uit 8 uur. Er zijn 5 dagen in de week. Dit zijn dus 40 beschikbare posities (5 x 8).

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

625/1812

Document:

Zermelo Online Help

c. woensdagmiddag is geblokkeerd
d. alle 8e uren zijn geblokkeerd
e. docent geeft 18 lessen
Volgens Zermelo heeft deze docent 28 beschikbare posities voor zijn lessen. Er zijn 18 lessen, dus de
bezettingsgraad is 64,3%. Hoe heeft hij dit bepaald?
1. Bruto beschikbare posities = 32
4 x een 8e uur = 4 posities
1 x woensdagmiddag = 4 posities
Totaal zijn er (4+4) = 8 posities geblokkeerd.
40 uur in de week - 8 blokkades = 32 uur bruto beschikbaar
2.Minus onbepaalde vrije dag = 28
De docent heeft een onbepaalde vrije dag. Het systeem gaat kijken welke dag het gunstigst is om te gebruiken.
Omdat de woensdagmiddag al geblokkeerd is, levert een vrije dag op hele woensdag het minste positie verlies
op. Hij hoeft immers alleen maar de ochtend te gebruiken.
1 x woensdagochtend = 4 posities
Bruto 32 - 4 blokkades = 28 uur beschikbaar.
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Roostervolume

Het onderdeel Roostervolume kent een aantal informatiekolommen en instellingen, die u
kunt gebruiken.
tussenuren
Dit is het netto aantal tussenuren dat een docent heeft. Netto wil het volgende zeggen. Stel dat een docent 4
tussenuren in het rooster heeft. Maar er zijn ook nog 3 lessen die in het rooster moeten. Netto heeft de docent
dan 1 tussenuur, namelijk de 4 tussenuren minus de 3 te plaatsen lessen.
max tussenuur
Dit is het maximale aantal tussenuren dat de docent in het rooster mag hebben. Dit kunt u hier zelf aanpassen.
Wanneer u 0 invult mag de docent geen tussenuren hebben. Wilt u geen gebruik maken van deze eis, dan kunt
u het veld leegmaken.
roostervolume
U ziet hier het huidige roostervolume staan van de docent. Dit is het aantal lessen plus de (netto) tussenuren.
max volume
U kunt hier zelf opgeven wat het maximale roostervolume is dat een docent mag hebben.
verschil t.u.
Een informatiekolom waar het verschil staat tussen het maximaal aantal tussenuren en het huidige aantal
tussenuren.
verschil volume
Een informatiekolom waar het verschil staat tussen het maximale roostervolume en het huidige roostervolume.

Wat is roostervolume
De definitie van roostervolume is vrij eenvoudig: roostervolume = lessen + tussenuren.
De vraag is: waarom zou je gebruik kunnen maken van roostervolume?
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Al jaren hanteren roostermakers binnen het onderwijs de afspraken die gemaakt zijn binnen de CAO: Iemand
met een aanstelling van zoveel procent, moet ingeroosterd worden op zoveel dagen en zoveel dagdelen. De
reden hiervoor is dat iemand met een gedeeltelijke aanstelling niet te pas en te onpas ingeroosterd kan/mag
worden, maar dat zijn/haar rooster toch een compact geheel dient te zijn en dat de vrije tijd herkenbaar en
genietbaar dient te zijn. Daar is natuurlijk niets mis mee en dit is ook goed verdedigbaar. Niet zelden komen
docenten echter ook nog met aanvullende wensen: Ik wil graag wel het eerste uur vrij, want ik moet mijn kind
kunnen wegbrengen en ook graag het laatste uur, want ik moet datzelfde kind natuurlijk ook weer kunnen
ophalen. Over deze afspraken zegt de CAO eigenlijk niets. Toch zijn het vaak juist deze afspraken die het
maken van een rooster behoorlijk in de weg kunnen gaan zitten.
Sterker nog: de CAO afspraak kan zelfs belemmerend zijn voor een mooi rooster! In het voorbeeld ziet u een
rooster van een docent. Boven staat het rooster zoals dat volgens de CAO moet en onder staat een rooster
zoals dat volgens de CAO niet mag. De les moet en zal vrijdag op het 8e uur komen en mag (vanwege de
dagdelen beperking) niet naar het 4e uur.
Zou het voor zowel docenten, alsook voor roostermakers niet veel eenvoudiger en beter zijn als we zouden
mogen afzien van de dagdelenrestrictie en in plaatst daarvan een afspraak zouden mogen maken over het
volume van het rooster? Iemand die dan bijvoorbeeld 17 uur les geeft krijgt een roostervolume van 20 uur. Met
andere woorden: Het rooster van deze docent wordt op maximaal 20 aansluitende posities geroosterd.
(maximaal krijgt deze docent dus 3 tussenuren) Natuurlijk blijft de CAO eis t.a.v. de dagen wel gehanteerd. Het
resultaat is een rooster dat ook compact is, waarbij een docent niet te pas en te onpas hoeft te werken, maar
die wel vrijheid geeft om er een mooi rooster van te maken.
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Rooster

De laatste kolommen worden gebruikt voor het vullen van een rooster van een docent. Hier ziet u in de
positielijst staan of een docent wel of geen lessen heeft. Ook ziet u waar er blokkades staan en waar er
eventueel lessen op blokkades zijn geroosterd.
Omdat het bedoeld is een algemene indruk te geven van het rooster, ziet u hier niet staan welke lessen de
docent geeft. Alleen maar dat hij of zij een les aan het geven is. Wilt u dit toch weten, dan kunt u met uw
muiscursor op een les gaan staan. De tooltip toont u nu de lesinformatie.
In dit scherm is het ook mogelijk blokkades te plaatsen en te verwijderen. Zo kunt u hier iemand alle eerste
uren blokkeren.
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Filteren
Het scherm kent verschillende mogelijkheden voor het filteren van docenten. Een aantal hiervan zijn
ondergebracht in de knoppenbalk, maar het is ook mogelijk zelf een filtering te maken m.b.v. het algemene
filter.

Standaard filters

In de
menubalk zijn een aantal standaardfilters beschikbaar. Ieder filter heeft invloed op de docenten die in dit
scherm getoond worden. U kunt gebruik maken van combinaties van filters. U kunt dus filteren op alle
docenten die in een kernteam bovenbouw zitten, en daarbij filteren op de sectie nederlands. U krijgt dan alle
docenten nederlands uit het kernteam bovenbouw.
Tijdvak
Hier kunt u wisselen tussen de verschillende tijdvakken. De randvoorwaarden die u invoert gaan standaard
over alle tijdvakken heen, maar een docent kan natuulijk wel verschillende roosters hebben per tijdvak.
Sectie
Hier kunt u een keuze maken uit de beschikbare vaksecties in uw rooster. In het voorbeeld aan de rechterkant
ziet u een filtering op de sectie Engels (entl). De andere docenten zijn dan ook niet meer in beeld.
Uurgroep
U kunt hier filteren op de door u aangegeven uurgroepen. Dit zijn docentverzamelingen die gebruikt worden
om docenten standaard voorwaarden mee te geven.
Kernteam
Wanneer u kernteams heeft op uw school, kunt u hier de docenten filteren per kernteam.
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Algemeen filter

Nu start het standaard docentenfilter op. Dit filter wordt bijvoorbeeld ook in het
docentdomein gebruikt. Hier kunt u zelf een combinatie van filters maken. Bijvoorbeeld alle docenten die zowel
in de sectie Engels als in de sectie Nederlands zitten.
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Weergave in Docent Uitgebreid
Iedere voorwaarde die ingevoerd wordt in het scherm Docent Basis, wordt doorgevoerd als een
randvoorwaarde in het scherm Docent Uitgebreid. Hoe ziet dit er nu uit?

Weergave in Docent Uitgebreid

Stel dat we een docent
een beschikbaarheid gegeven hebben van 4 dagen en 7 dagdelen. Verder hebben we niets geregeld. De
docent heeft dus recht op 1 vrije dag en 3 vrije dagdelen. Wanneer we kijken in het scherm Docenten
Uitgebreid zien we dat er twee randvoorwaarden zijn gemaakt:
weinig 0 dagen min les 1.000.000 vulling 1
weinig 0 dagdelen min les 1.000.000 vulling 3
Deze voorwaarden staan er nu in het paars tussen. Dit betekent dat je ze als gebruiker wel kunt zien, maar het
is niet mogelijk ze aan te passen. Ook de strafpunten zijn niet aan te passen!

2 vrije dagen, waarvan 1 onbepaald

Het volgende voorbeeld geeft een goede illustratie van de kracht van het docent basisscherm.
Stel dat een docent recht heeft op twee vrije dagen. In het basisscherm is opgegeven dat woensdag
geblokkeerd moet zijn. De docent heeft dus nog recht op 1 onbepaalde vrije dag.
Wanneer u rechts kijkt naar het voorbeeld, ziet u dat de woensdag in de positielijst volledig is geblokkeerd. En
er zijn twee randvoorwaarden bijgekomen, namelijk:
weinig 0 ma,di,do,vr min les 1.000.000 vulling 1
weinig 0 mamo,mami,dimo,dimi,domo,domi,vrmo,vrmi min les 1.000.000 vulling 3
De randvoorwaarden hebben zich aangepast aan de al opgegeven vrije dagen. De randvoorwaarde weet dat er
nog 1 onbepaalde vrije dag moet komen, uit alle dagen behalve woensdag. De woensdag staat er daarom ook
niet meer tussen. Evenals dat de woensdagochtend en woensdagmiddag niet meer genoemd worden bij de
dagdelen.
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Eerste keer starten bij gevuld
bestand
De uitgangssituatie is dat u al eerder een (proef) rooster gemaakt heeft met de roosterautomaten van Zermelo.
U heeft dan naar alle waarschijnlijkheid randvoorwaarden gemaakt bij docenten.
Wanneer u dan voor de eerste keer het basisscherm start, zal de automaat een vertaling gaan doen van uw
randvoorwaarden naar de nieuwe basisrandvoorwaarden.
De onderdelen die de automaat probeert de beredeneren zijn de dagen en dagdelen die de docent beschikbaar
is. Dit doet hij aan de hand van de positielijst (is bijvoorbeeld de maandag in zijn geheel geblokkeerd) en aan
de hand van de randvoorwaarden: weinig 0 dagen min les en weinig 0 dagdelen min les.
Voor zowel de positielijst als de randvoorwaarde geldt: het moet een eis zijn. Ofwel de strafpunten moeten
minimaal 1.000.000 zijn wanneer de eis niet gehaald word. Gebruikt u lagere waardes voor de positielijst,
bijvoorbeeld 900.000 dan zal hij deze niet herkennen!
Wanneer dit eenmaal gebeurd is, worden gevonden dagen en dagdelen opgeslagen in het docentdomein in
twee extra eigenschappen: #BESCH_DAGEN en #BESCH_DAGDELEN. Zodra dit gedaan is, zal er geen vertaling
meer gemaakt worden.
Mocht u de vertaling opnieuw willen doen (bijvoorbeeld omdat u de 900.000 naar 1.000.000 heeft aangepast),
dan zult u de extra eigenschappen in het docentdomein leeg moeten maken.
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Docenten basis 2.x
Waarom help-pagina voor 2.0?
Veel informatie uit de Docent Basis help-pagina is ook in versie 2.0 nog steeds relevant. Schermopbouw is
echter iets veranderd als ook een paar instelmogelijkheden. Daar houdt dit stukje handleiding rekening mee.

Menu's
Er zijn 4 menu's. Van de meeste menu-opties ziet u ook knoppen en daarnaast de mogelijkheid om filters
toe te passen.

●

Menu Bewerken:

Hier kunt u de gebruikelijke dingen doen, zoals het scherm verlaten, met of zonder behoud van invoer.
Daarnaast heeft u hier de mogelijkheid om naar de uitgebreide voorwaarden te gaan en definitie van
werkdruk-vakken te wijzigen.
●

Menu Filter:

hier kunt u gebruik maken van diverse filteropties. Let op dat u eerst het filter actief maakt door vervang te
gebruiken en daarna pas afsluit met OK. U krijgt daarna de docenten die binnen het filter vallen.
●

Menu Panelen:

geeft u de mogelijkheid panelen aan of uit te zetten.
●

Menu Help:

hier ziet u een verwijzing naar de online help.

Filters

●

Filters:

U kunt voor uw overzicht filteren op tijdvak, sectie, uurgroep en kernteam. In het basis docentenscherm kunt u
bij "aantallen dag(del)en dagen en dagdelen opgeven. De grijze kolommen kunt u niet invullen: dit zijn
gegevens die Zermelo voor u uitrekent.

Snel randvoorwaarden invoeren

Belangrijk!
In dit basisscherm (en het basisscherm van de leerlingen) geeft u aan wat u wilt en het programma stelt
zelf het aantal strafpunten in. De in het basisscherm bepaalde voorwaarden zijn NIET bij de uitgebreide
voorwaarden te wijzigen: als u een voorwaarde wilt verwijderen zult u dat in dit basisscherm moeten doen!

Bij het dagen- en dagdelenpaneel kunt u door te klikken een gewenst dag(deel) vrij aangeven: er verschijnt
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dan een =. Wanneer er ook een x staat wordt daarmee bedoeld dat er op die dag of op dat dagdelen al n of
meerdere lessen staan/staat. Als u daar klikt zal dat dagdelen of die dag rood worden omdat er op dat moment
natuurlijk strafpunten zijn ontstaan. Behalve dat u een vrije dag of dagdelen als eis kunt opgeven, kunt u ook
een vrije dag of dagdelen als wens opgeven. Dat bereikt u door in de cel van de dag of het dagdelen met de
rechtermuisknop te klikken en uit het volgende menu te kiezen:
Ook kunt u in plaats "vrij" aangeven dat een dag of dagdelen juist lessen moet bevatten: daartoe gebruikt u de
ALT-toets in combinatie met het klikken van de muis.
Tenslotte hebt u ook nog de mogelijkheid om aan te geven dat er een keus door de automaat gemaakt mag
worden tussen een aantal vrije dagen of dagdelen: stel een docent heeft recht op een vrije dag maar dat mag f
de maandag f de vrijdag zijn, als er in ieder geval maar n van beiden vrij is; dat kunt u met de SHIFT-toets en
muisklik aangeven.

Belangrijk!
zermelo controleert uw invoer op inconsequenties
Stel: u voert in dat een docent 3 dagen en 6 dagdelen beschikbaar is en u geeft ook aan dat de maandag en
woensdag vrij moeten zijn. Als u dan vervolgens ook nog aangeeft dat de donderdagmiddag vrij moet zijn geeft
zermelo de melding dat u het nu te gortig maakt: door de twee dagen die vrij moeten zijn, zijn alle (onbepaalde)
dagdelen al bepaald!
Bij Tussenuren/roostervolume kunt u voor tussenuren en roostervolume(=totaal van lesuren plus
tussenuren) afzonderlijk een grens van een nog acceptabel aantal en een maximum aantal opgeven. Het
programma bepaalt zelf nu het aantal strafpunten daar daaraan gehangen moet worden.
In de roosters kunt u, op gelijke wijze als bij dagen en dagdelen, aangeven welk uur/welke uren niet met
lessen bezet mogen zijn.
Bij werkdruk, leervakspreiding, huiswerkvrij en talen (bij docenten is meestal alleen werkdruk interessant
als voorwaarde, maar u kunt de niet-gewenste categorin via menu panelen aan/uit zetten) kunt u een grens
aantal, een maximum aantal, een grens opeenvolgend en een maximum opeenvolgend aangeven. Bij "grens"
geeft u een aantal aan dat u nog acceptabel vindt en bij max. het aantal waarboven u absoluut geen aantal
taaluren e.d. wilt hebben. Deze vier aspecten worden gestuurd door lesverzamelingen die gedefinieerd zijn
door vakverzameling "talen", "werkdruk" etc. Deze zijn te wijzigen via het paneel "Vakken" in het hoofdmenu.
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Docenten Uitgebreid
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Hoofdscherm
Bovenin het scherm vindt u vier menu's:
Bewerken waarin opslaan, kopiren, plakken en verwijderen van randvoorwaarden een plaats hebben
gekregen;
Filter waarin u kunt laten filteren op allerlei eigenschappen die bij de docenten bekend zijn;
Weergave waarin de mogelijkheid om de inhoud van de cel in het docentenroostertje aan te passen en de
mogelijkheid om een extra maskerkolom aan te maken;
Help om direct naar een online-help onderwerp te gaan.
Daaronder een regel met icoontjes en snelle filtermogelijkheden.
En weer daaronder een in drie delen te onderscheiden scherm:

1. Alle (gefilterde) docenten met gegevens die met strafpuntbepaling te maken hebben:
Achter de docentenafkorting verschijnen een aantal kolommen met:
- de strafpunten
- het aantal tussenuren
- het roostervolume (totaal van lesuren en tussenuren)
- het aantal ingeroosterde uren
- het aantal nog in te roosteren uren
- het tijdvak

2. De positielijst, docentenrooster
- In dit scherm kunt u aan elke roosterpositie, een aantal punten toebedelen.
- Let wel, op de positielijst wordt gerekend in absoluut aantal punten. Dit zijn eigenlijk negatieve strafpunten
(lees: strafpunten in mindering).
- Als u 100.000 punten toebedeelt aan een bepaalde roosterpositie dan bedeelt u dus eigenlijk -100.000
strafpunten. Dit bemoedigt de automaat in het plaatsen van een les op deze roosterpositie.
- Als u -100.000 punten toebedeelt aan een bepaalde roosterpositie dan bedeelt u dus eigenlijk 100.000
strafpunten. Dit ontmoedigt de automaat in het plaatsen van een les op deze roosterpositie.
- Wanneer u een "=" teken invult in de cel, dan geeft u aan een harde blokkade op deze roosterpositie te willen
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hebben. De automaat leest dit als -1.000.000 punten (dus 1 miljoen strafpunten).
- Met CTRL+klik kunt u een les (de)fixeren. Indien een les gefixeerd is, staan er krammetjes in de bovenste
hoeken van de cel. In bovenstaand plaatje zijn de "lessen" BAPO gefixeerd.

3. De uitgebreide randvoorwaarden
De betekenis van iedere soort voorwaarde wordt in de paragraaf typen randvoorwaarden beschreven.

Randvoorwaarden bewerken
●

Nieuwe randvoorwaarde toevoegen

Een nieuwe randvoorwaarde voegt u toe door in de categorie Omschrijving in de eerstvolgende lege cel te
klikken waarna popup-menu verschijnt waar u een keuze kunt maken uit alle beschikbare randvoorwaarden.
Om een roosterplaats/-groep te veranderen hoeft u alleen bij de voorwaarde op de roosterplaats te klikken
waarna u een schermpje krijgt waar u kunt kiezen u alle beschikbare roostergroepen en -plaatsen. Ditzelfde
geldt ook voor maskers.

●

Randvoorwaarde(n) verwijderen

U verwijdert een randvoorwaarde door de betreffende regel te selecteren en vervolgens de rechtermuisknop te
gebruiken. U selecteert meerdere voorwaarden door gebruik te maken van het gelijktijdig indrukken van
linkermuisknop+control-toets.

●

Randvoorwaarden kopiren

Ook kunt u een randvoorwaarde kopiren door de betreffende voorwaarde(n) te selecteren en via de
rechtermuisknop te kopiren of te plakken. U selecteert meerdere voorwaarden door gebruik te maken van het
gelijktijdig indrukken van muisknop+control-toets.

●

Randvoorwaarden naar meerdere docenten tegelijk kopiren

Onder het menu Bewerken treft u ook de mogelijkheid aan om meerdere voorwaarden naar meerdere
docenten tegelijk te kopiren. Wanneer u voor deze optie kiest krijgt het volgende scherm:

Op het scherm kunt u aangeven f u de geselecteerde voorwaarden (indien u voorwaarden hebt geselecteerd
zoals in bovenstaande plaatje het geval is) en naar wie u die wilt kopiren. Ook de waarden van de positielijst
kunt u kopiren zo nodig per tijdvak. Tevens kunt u hier ook snel veel randvoorwaarden verwijderen.
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Via de menu-optie Bulk kopiren/verwijderen... kunt u
in n keer de randvoorwaarden van een afdeling kopiren naar een of meerdere andere afdelingen. Ook kan deze
optie gebruikt worden om in n keer randvoorwaarden te verwijderen bij n of meerdere afdelingen.
Hetzelfde kunt u ook doen met gegevens uit de positielijst.

Belangrijk!
Bij een kopieeractie van de ene afdeling naar n of meerdere andere afdelingen worden randvoorwaarden
overschreven!

Randvoorwaarden kopiren of verwijderen
Stel dat u in de afdeling M1 uw randvoorwaarden hebt ingesteld. Het is dan niet nodig om al deze voorwaarden
opnieuw bij de andere afdelingen in te voeren. U kunt in n keer deze voorwaarden kopiren naar de andere
afdelingen.
In dit voorbeeld kopiren we de randvoorwaarden van afdeling M1 naar de overige onderbouw-afdelingen.
Ook kunt u ervoor kiezen om de uitgebreide randvoorwaarden voor n of meerdere afdelingen te verwijderen
(kolom met rode kopcel).
Tot slot is het ook mogelijk alle randvoorwaarden te verwijderen, inclusief de basisrandvoorwaarden (kolom
met paarse kopcel)
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Positielijst kopiren of verwijderen
Hetzelfde verhaal als bij vorige punt is ook mogelijk met gegevens uit de positielijst. In het voorbeeld staan
1000 strafpunten op de eerste uren om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk eerste uren worden
ingeroosterd. Tevens staat er op maandagmiddag een blokkade.

Willen we deze positielijst ook laten gelden voor andere afdelingen, dan kunnen we dat ook via de optie Bulk
kopiren/verwijderen doen.

Randvoorwaarden tijdvakken bundelen of splitsen
In de laatste twee kolommen kunt u aangeven of randvoorwaarden over tijdvakken gesplitst moeten worden,
of juist gebundeld. Standaard gelden randvoorwaarden voor alle tijdvakken, maar als u in een ander tijdvak
randvoorwaarden wilt aanpassen, is het beter om deze te splitsen!
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Typen randvoorwaarden

Er zijn 14 verschillende randvoorwaarden, onder te verdelen in 5 groepen.

1.Vrij en bezet

Er zijn 3 verschillende van dit type:
Roosterplaatsen met minstens 1 les: deze randvoorwaarden telt de roosterplaatsen met minstens 1 les.
Stel dat u bij roosterplaatsen dagdelen heeft staan, dan telt de randvoorwaarden alle dagdelen met minstens 1
les. Afhankelijk van het evaluatietype zorgt de randvoorwaarde ervoor dat dit zo veel of zo min mogelijk voor
zal komen.
Vrije roosterplaatsen
Deze randvoorwaarde telt het aantal vrije roosterplaatsen. Een roosterplaats met 1 les en een roosterplaats
met 5 lessen krijgen dus net zo veel strafpunten! Het aantal lessen doet niet ter zake, alleen het feit dat de
roosterplaats (niet) vrij is.
Volledig bezette roosterplaatsen
Deze randvoorwaarde telt het aantal roosterplaatsen dat volledig bezet is met lessen. Vervolgens geeft u aan
of u er hier veel of weinig van wilt hebben middels het evaluatietype (zo min mogelijk of zo veel mogelijk.)

Belangrijk!
Gebruik de randvoorwaarden van bovenstaande typen met name als het gaat om wensen en niet om eisen.
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Het maakt namelijk niet uit hoeveel lessen er op een roosterplaats staan, maar of de roosterplaats bezet of
vrij is. Als een roosterplaats als eis vrij moet blijven kunt u beter de randvoorwaarden gebruiken van het 2e
type (lessen). De automaat wint dan bij elke les minder al aan strafpunten en zal zo uiteindelijk het doel
bereiken. Bij de randvoorwaarden van het 1e type moet een roosterplaats in zijn geheel in 1 keer vrij
worden gemaakt om minder strafpunten te krijgen. Dat zal dus minder snel gebeuren.

2.Lessen

Lessen op meest bezette roosterplaatsen
Deze randvoorwaarden telt het aantal lessen op de roosterplaats met de meeste lessen

Belangrijk!
Bij deze randvoorwaarde kunt u een getal invullen bij "vul" en bij "Grens" en "Max". Het getal bij vul slaat
op het aantal roosterplaatsen en bij Grens en Max bepaalt u het aantal lessen.

Lessen op minst bezette roosterplaatsen
Deze randvoorwaarde telt het aantal lessen op de roosterplaats met de minste lessen. Stel dat u 1 dagdeel vrij
wilt hebben in het betreffende rooster. U maakt dan een randvoorwaarde met zo min mogelijk lessen op minst
bezette roosterplaatsen. Bij roosterplaatsen selecteert u dagdelen en bij vulling zet u het getal 1. De automaat
kijkt nu naar het dagdeel met de minste lessen, deze lessen krijgen elk de strafpunten die zijn bepaald. De
automaat krijgt per les die hij wegwerkt op dat dagdeel minder strafpunten en zal proberen 1 dagdeel geheel
vrij te roosteren.

Belangrijk!
Bij deze randvoorwaarde kunt u een getal invullen bij "vul" en bij "Grens" en "Max". Het getal bij vul slaat
op het aantal roosterplaatsen en bij Grens en Max bepaalt u het aantal lessen.

Aantal lessen
Deze randvoorwaarde telt het aantal lessen op een bepaalde roosterplaats. Hiermee kunt u aansturen dat er
bijvoorbeeld minimaal 2 lessen op een roosterplaats moeten komen.

Belangrijk!
bij "vul" kunt u een grens per roosterplaats opgeven, dus bijvoorbeeld 2 als er alleen gekeken moet worden
naar dagen met minstens 2 lessen
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3.Tussenuren

Een maximaal aantal tussenuren per week kunt u prima regelen bij het basisscherm van de randvoorwaarden.
Maar wanneer u iets wilt zeggen over het aantal tussen uren per dag of blokken van tussenuren, dan gebruikt
u de uitgebreide randvoorwaarde van dit type.
Tussenuren
Vul: gebruik dit veld als u wilt tellen op het aantal tussenuren per dag (of een andere gekozen roosterplaats)
Breed: gebruik dit veld als u wilt tellen op het aantal opeenvolgende tussenuren, ook wel tussenblok genoemd.
Grens: gebruik dit veld om een grens in te voeren van het aantal dat bij vul en breed is ingevoerd nog
acceptabel is.
Roostervolume
De term roostervolume slaat op het aantal lessen + tussenuren.
Vul: gebruik dit veld om het roostervolume per roosterplaats in te voeren
Grens: gebruik dit veld om de grens in te voeren voor het aantal roosterplaatsen waar naar gekeken moet
worden.

4.Werkdruk

Werkdruk
Met dit type randvoorwaarde kunt u het aantal lessen achter elkaar regelen. Dat kan ook prima bij de
basisschermen, maar wanneer u de randvoorwaarden alleen op een bepaald aantal lessen wilt toepassen (een
lesverzameling met masker), dan regelt u dit in het uitgebreide scherm.
Bij vul en breed geeft u het aantal opeenvolgende lessen in een reeks aan. Dus als een docent bijvoorbeeld
maximaal 4 lessen achter elkaar mag geven, vult u bij vul het getal 4 in en bij breed het getal 5.
Variatie
De randvoorwaarde "Variatie" gebruikt u om het maximale verschil tussen de dag met de minste lessen en de
dag met de meeste lessen te bepalen. U vult daarvoor het veld in bij Grens en/of Max.
Eventueel geldend voor een bepaalde set van lessen (lesverzameling met masker).

5.Wisselingen
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Bij dit type randvoorwaarde geeft u altijd 2 maskers aan (verzameling van lessen). Het aantal keren dat er
gewisseld wordt van een les van het ene masker naar een les van het andere masker kunt u sturen.
Aantal wissels tussen maskers
U gebruikt deze randvoorwaarde als u het totale aantal wissels wilt sturen. Dus niet op bijvoorbeeld 1 dag,
maar in het totale rooster.
Grootste aantal wissels op roosterplaats
Wanneer u het aantal wissels bijvoorbeeld per dag wilt bepalen, gebruikt u deze randvoorwaarde.
Wisselscore uit wisseltabel
Voor deze randvoorwaarde is het van belang dat u de wisseltabel heeft gevuld voor een combinatie van 2
lesverzamelingen. In de wisseltabel kunt u per wissel bepalen wat ongewenst is.

Belangrijk!
Wanneer u in de wisseltabel een bepaalde wissel bestraft met 10 punten, dan wordt met deze
randvoorwaarde het aantal strafpunten dat u invoert bij grens/max vermenigvuldigd met 10.

Mix
Als u zo vaak of juist zo weinig mogelijk dagen met een mix van de lessen uit beide maskers wilt hebben,
gebruikt u deze randvoorwaarde.
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Zelf randvoorwaarden maken

De beschrijving van de randvoorwaarden bij docenten en leerlingen vindt plaats in een soort matrix met zeven
hoofdkolommen:
Beschrijving: hierin wordt het type randvoorwaarde beschreven n hoe er gevalueerd (eval. type) moet
worden nl. zo min mogelijk of zo veel mogelijk etc. Afhankelijk nu van de andere bij meting ingevoerde
waarden wordt onder type randvoorwaarde de omschrijving aangepast.
Meting: Bij meting kunt u, afhankelijk van het type voorwaarde, vijf velden invoeren. Wanneer een veld niet
van toepassing is op de voorwaarde, wordt deze grijs weergegeven en kunt u hier niets invoeren.
Bij vul en breed kunt u specifiek bij de voorwaarde horende waarden invoeren, zie randvoorwaarden.
Roosterplaatsen: hier bepaalt u op welke roosterplaatsen (afhankelijk van de voorwaarde uren of groepjes uren,
bijv. dagen). Als u deze cel aanklikt verschijnt een menu met alle op dat moment gedefinieerde roosterplaatsen
waaruit u vervolgens kunt kiezen.
Maskers: soms zijn er twee cellen hiervan beschikbaar maar in ieder geval altijd n. Aanklikken van deze cel
doet een lijst van alle lesverzamelingen verschijnen waaruit u kunt kiezen. U kunt hiermee dan aangeven dat
de voorwaarden alln van toepassing op de lessen die tot deze lesverzamelingen behoren.
Bij de randvoorwaarden over wissels dient u ook een tweede masker aan te geven: daarmee ligt dan vast
tussen welke twee soort lessen er wel of niet gewisseld mag worden.
Score: hier kunt u geen waarden invoeren: het is een berekening van zermelo hoe vaak het onder voorwaarde
genoemde item voorkomt.
Begrenzing: hier kunt u een grensgetal en een maxgetal invoeren:
- bij grens geeft u aan vanaf welk aantal er strafpunten moeten worden gegeven en wanneer de grens
overschreden wordt, wordt het bij grensstrafpunten opgegeven aantal strafpunten toegekend;
- met maxgetal bepaalt u wanneer het bij max strafpunten opgegeven aantal strafpunten moet worden
gegeven. Wanneer u met de muis op de cel van van eval.type gaat staan, krijgt u de scores te zien van het
aantal strafpunten dat ontstaat bij verschillend aantal overtredingen.
Strafpunten: hier zijn drie cellen voor invoer beschikbaar:
1. Basisstrafpunten: hier bepaalt u het aantal strafpunten dat gegeven wordt als de voorwaarde 1x voorkomt.
Is de grens 0 of 1 dan heeft het geen in hier een getal in te vullen. Stel nu dat de grens 4 is dan zal n
overtreding van de voorwaarde dus het aantal strafpunten geven dat u bij basisstrafpunten hebt opgegeven,
maar twee overtredingen geeft echter niet twee keer het aantal basisstrafpunten maar meer: er wordt namelijk
exponentieel van het basisstrafpunten aantal naar het aantal strafpunten dat u bij grensstrafpunten hebt
opgegeven toe gegaan. Plaatje.
2. Grensstrafpunten: aantal strafpunten dat toe gekend wordt bij overschrijding van het bij begrenzing
opgegeven aantal;
3. Max strafpunten: aantal strafpunten dat toe gekend wordt bij overschrijding van het bij begrenzing
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opgegeven aantal.
Resultaat: het totaal aantal gegenereerde strafpunten voor betreffende docent of leerling
Bron: oorsprong van deze randvoorwaarde. Als u zelf de voorwaarde bij docent uitgebreid of leerling
uitgebreid hebt gemaakt, staat hier niets; als de voorwaarde uit het basischerm randvoorwaarde leerling of
docent komt, staat hier basis en staat de voorwaarde in het blauw en is deze voorwaarde hier ook niet te
wijzigen; als deze voorwaarde uit een docentverzameling (uurgroep) komt, staat hier de naam van de uurgroep.
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Voorbeelden
Zie de tutorials voor voorbeelden van randvoorwaarden.
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Standaardwaarden docenten
U kunt voor een groep docenten in 1 keer een aantal randvoorwaarden aanmaken. Alle docenten in de
betreffende groep krijgen dan de randvoorwaarden die u aanmaakt. Dat scheelt veel werk.
Waarschijnlijk heeft u reeds een aantal verzamelingen van docenten (docsets). Denk aan secties. Het is
uiteraard ook mogelijk extra verzamelingen aan te maken.

Nieuwe verzameling aanmaken
In het menu Verzamelingen kunt u kiezen voor UurGroep. De term Uurgroep is overgebleven uit een eerdere
versie van de software. U klikt op de knop "Maak nieuwe" en geeft de verzameling een naam. Via de knop
"Participatie" kunt u docenten toevoegen aan de zojuist gemaakte verzameling.

Randvoorwaarden bij verzameling aanmaken
Eerst selecteert u de betreffende verzameling van docenten waarvoor dezelfde randvoorwaarden gelden.
vervolgens kunt u een randvoorwaarde op de gebruikelijke wijze aanmaken. Wanneer u een nieuwe
verzameling van docenten wilt aanmaken klikt u in het menu eerst op verzamelingen.

Doorvoeren van de standaard randvoorwaarden
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Wanneer u 1 of meerdere randvoorwaarden bij een verzameling docenten heeft aangemaakt en het scherm
opslaat en sluit, komt u in het scherm terecht waar u de randvoorwaarden kunt doorvoeren. Als u de zojuist
gemaakte randvoorwaarden bij alle docenten van die verzameling wilt doorvoeren, klikt u op "Ok, voer de
geselecteerde acties uit". Bij de verzameling waar u zojuist randvoorwaarden heeft aangemaakt of gewijzigd,
heeft u de mogelijkheid om in de kolom van de verzameling de wijziging te deselecteren. De wijziging in die
verzameling wordt voor die docent dan niet doorgevoerd.

Wijzigingen in Standaard randvoorwaarden doorvoeren
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In het scherm Randvoorwaarden Docenten Uitgebreid, kunt u de randvoorwaarden die bij Standaard zijn
aangemaakt herkennen aan de kolom Bron. Eventueel is het mogelijk zo'n randvoorwaarde bij een individuele
docent te verwijderen. Let op: de docent zit nog steeds in de verzameling docenten. Zodra u het scherm van
de Standaardwaarden docenten weer een keer opent en sluit, zal het scherm van het doorvoeren verschijnen.
Als u op de knop "Ok, voer de geselecteerde acties uit" klikt, zal de randvoorwaarde voor die docent weer zijn
toegevoegd!
Pas als de docent geen deel meer uitmaakt van de verzameling kunt u de randvoorwaarden definitief
verwijderen bij het doorvoeren van de acties. Een docent verwijderen of juist toevoegen aan de verzameling
doet u bij Standaard Randvoorwaarden Docenten > Verzamelingen > Algemeen > Participatie.
In het voorbeeld bij afbeelding 2 ziet u dat docent Bee is toegevoegd aan de verzameling fulltimers en dat
docent Hls is verwijderd.
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Leerlingen
Zowel in het basisscherm als in het uitgebreide scherm vult u voorwaarden in per afdeling. U kunt echter ook
per klas of per individuele leerling voorwaarden invullen of aanvullen.
Ook kunt u in het uitgebreide scherm voorwaarden kopiren van de ene naar de andere leerling, klas of afdeling.
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Leerlingen Basis
In het basisscherm van de leerlingen kunt u de meest voorkomende randvoorwaarden invoeren. We praten dan
over tussenuren of eventueel roostervolume, over blokkades op specifieke uren maar ook over voorwaarden
voor spreiding van verzamelingen van lessen.

U ziet in dit scherm drie onderdelen:
●

menu's en knoppen: helemaal bovenin

●

het afdelingenoverzicht: in het tussenliggende scherm

●

de panelen: het grote onderste scherm

De invoer gebeurt in de panelen.

Menu mogelijkheden en knoppen
Er zijn 5 menu's. Van de meeste menu-opties ziet u ook knoppen.
Bewerken: hier kunt u de gebruikelijke dingen doen, zoals het scherm verlaten, met of zonder behoud van
invoer. U kunt ook doorschakelen naar de leerlingen uitgebreid, zonder eerst naar het basisscherm automaten
te gaan.
Filter: hier kunt u gebruik maken van diverse filteropties. Let op dat u eerst het filter actief maakt door vervang
te gebruiken en daarna pas afsluit met OK. U krijgt daarna die afdelingen en of klassen te zien waar een
leerling zit die binnen het filter valt.
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Panelen: u kunt hier aanklikken welke panelen u extra in beeld wilt brengen. Direct na het aanklikken wordt het
menu afgesloten, omdat we er van uitgaan, dat u meestal maar n extra paneel per keer wilt toevoegen.
Wilt u terug naar de standaardinstelling qua panelen, dan kunt u hier ook deze keuze maken.
Door panelen eerst uit en daarna weer aan te zetten, verhuizen ze naar rechts in beeld.
Actie: u kunt afdelingen open en gesloten weergeven. U kunt dit op verschillende manieren doen.
Bij het menu vindt u de mogelijkheid om alle afdelingen tegelijkertijd volledig in of uit te klappen. Daar zijn ook
knoppen voor. In de tabel van de panelen, kunt u dit per afdeling en of klas doen. U kunt een klas alleen
openklappen als de randvoorwaarden individueel berekend worden. Staat de afdeling gegroepeerd, dan is die
mogelijkheid niet aanwezig en krijgt u ook maar n naam van de klas in beeld. Wel staat vermeld hoeveel
leerlingen in de klas zitten. Aanpassen hiervan kan door bij het afdelingenoverzicht vanuit groepen en lessen,
deze functie om te zetten.
Help: hier ziet u een verwijzing naar de online help.
Er is n knop die niet in de menu's voorkomt. Dit is de mogelijkheid om een tijdvak te selecteren. Indien u
afdelingen hebt, die in het paneel Tvb (tijdvakken als bundel) apart staan weergegeven. Voor deze afdeling
kunt u per tijdvak een aparte invoer doen.
Door per tijdvak te kijken naar de voorwaarden in bv de lestellingen, kunt u ook zien of er klassen of leerlingen
bij zijn, die een uitzonderlijk hoog of laag aantal lessen heeft.

Afdelingsoverzicht

Het scherm direct onder de knoppen is het afdelingenoverzicht.
Hierin ziet u drie rijen, met de naam van de afdeling, het aantal leerlingen en het type van de afdeling.
In de kolommen ziet u de verschillende afdelingen staan.
Standaard staan alle afdelingen actief en is de kolom "alle' donkergroen. Hiermee staan ook alle afdelingen in
de panelen actief.
Door in de kolommen afdelingen aan te klikken kunt u ook een deel van de afdelingen actief maken. De
afdelingsnaam wordt dan donkergroen en het aantal leerlingen felgeel.
U kunt meerdere afdelingen tegelijk selecteren.
Sluit u het scherm af en komt u terug in dit scherm, dan is de filtering opgeheven en krijgt u alle afdelingen
weer in beeld.

Panelen bij de leerlingen
Helemaal links staan alle afdelingen. Zijn er bij individuele klassen of leerlingen uitzonderingen gemaakt op de
randvoorwaarden, dan komen ze hier ook apart in beeld. Met de rechtermuisknop kunt u bij een leerling de
standaardwaarden van de klas of de afdeling weer activeren.
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Standaard staan de volgende panelen in beeld:
Tvb: hierin geeft u aan of de voorwaarden voor alle tijdvakken gelijk zijn.
Lestellingen: hieronder staat informatie over het aantal in te roosteren en ingeroosterde lessen, in relatie tot
het aantal beschikbare posities.
Tussenuren/Roostervolume: hier vindt u het huidige aantal tussenuren (gescheiden door ... = per klas of lln
verschillend), het huidige roostervolume(=totaal van lesuren plus tussenuren) en heeft u de mogelijkheid om
een grens aan te geven of het absolute maximum voor tussenuren of roostervolume. Alleen bij tussenuren
wordt door ons ook standaard een klein aantal strafpunten gegeven voor ieder tussenuur. Dit kunt u eventueel
bij leerlingen uitgebreid weer verwijderen. De strafpunten voor de overschrijding van de grens ligt altijd lager
dan de overschrijding van het maximum . Als u als maximum 0 invult, vul dan ook voor de grens 0 in.
Voor een overzicht van de standaard strafpunten, klik hier.
Rooster: Hier ziet u hoeveel lessen binnen de afdeling voorkomen op een uur op een dag. Komt er n les voor,
dan staat er een x. Staan er blokkades, dan staat er in een donkergrijs vak een =. U kunt hier zelf ook = tekens
invoeren. Een = teken is dan een blokkade, waarvoor een miljoen strafpunten wordt gegenereerd. Of dit per
les per groep of per les per leerling gebeurd, is afhankelijk van uw eigen instellingen: groepsgebonden of
individueel. Als u een blokkade heeft staan over een ingeroosterde les kleurt het vakje rood.
Leervakspreiding: door eerder aan te geven welk vak een leervak is, kunt u hier regelen hoeveel van deze
lessen maximaal per dag mogen voorkomen. Daarnaast kunt u ook aangeven wat de langste reeks mag zijn.
Ook hier is de grens het gene wat u nog acceptabel vindt, en het maximum het absolute maximum.
Talen; door eerder aan te geven welk vak een taal is, kunt u hier regelen hoeveel van deze lessen maximaal
per dag mogen voorkomen. Daarnaast kunt u ook aangeven wat de langste reeks mag zijn. Ook hier is de
grens het gene wat u nog acceptabel vindt, en het maximum het absolute maximum.
Naast deze standaardpanelen kunt u nog extra panelen aanzetten. Deze komen altijd achterin de rij te staan.
Wilt u de volgorde wijzigen, dan doet u dit door het paneel dat u achter aan wilt zetten, uit en daarna weer aan
te zetten.
Dit zijn de extra panelen.
Aantal dag(del)en: hier geeft u aan hoeveel dagen en dagdelen een afdeling
klas of leerling ingeroosterd mag worden. Ook ziet u hoeveel dagen en dagdelen er nu al in het rooster staan.
Slechts in uitzonderingssituaties heeft u deze functie bij leerlingen nodig. U kunt het gebruiken als leerlingen in
de eerste klas van het VO een vrije middag per week hebben. Of als u een vaste stagedag heeft, die u niet in
het rooster weergeeft.
Dag en dagdelen: deze twee gescheiden panelen kunt u gebruiken voor eventuele invoer van vrije dagen of
dagdelen. Zie ook de opmerkingen hierboven.
Werkdruk: dit paneel is specifiek gemaakt voor docenten. We denken niet dat het bij de leerlingen een
toepassing heeft, maar wellicht is er een school die het ergens voor gebruikt.
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Huiswerkvrij: door eerder aan te geven welk vak een huiswerkvrij vak is, kunt u hier regelen hoeveel van deze
lessen maximaal per dag mogen voorkomen. Daarnaast kunt u ook aangeven wat de langste reeks mag zijn.
Ook hier is de grens, het gene dat u graag wilt, en het maximum het absolute maximum.
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Leerlingen Uitgebreid
In dit scherm vult u randvoorwaarden in voor zover u die niet in het basisscherm kunt invoeren.
Ook vindt u hier de ingevoerde basisvoorwaarden terug, incl. de strafpunten die er voor berekend worden.
In dit scherm zult u alle voorwaarden invoeren die te maken hebben met dislocaties. Ook zult u hier randuren
regelen, zorgen dat er genoeg eerste uren zijn, of dat er niet meer dan b.v. 2 8e uren komen. Kortom alles, wat
u niet kwijt kunt in het basisscherm is hier in te voeren.
Waar in de oude functionaliteit de zinnen soms erg cryptisch waren, hebben we hier veel aandacht besteed
aan een beter leesbare vertaling van de randvoorwaarden.
Natuurlijk moet u om hier goed gebruik te kunnen maken van de voorwaarden, uw roostergroepen en
roosterplaatsen goed definiren, maar ook verzamelingen van lessen (de zogenaamde maskers) al gemaakt
hebben. Dit is in het hoofdscherm van het automatisch roosteren, bij het menu structuur.
Het scherm bestaat uit diverse delen.
Menu's en knoppen: helemaal bovenin
Het afdelingsoverzicht: daar direct onder
De details van de geselecteerde afdeling: links in hoofdscherm
Het rooster van de geselecteerde leerling of groep/klas: rechtsboven in hoofdscherm
De randvoorwaarden van de geselecteerde leerling of groep/klas: rechtsonder in hoofdscherm
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Hoofdscherm
Bovenin het scherm vindt u vier menu's:
Bewerken waarin opslaan, kopiren, plakken en verwijderen van randvoorwaarden een plaats hebben
gekregen;
Filter waarin u kunt laten filteren op allerlei eigenschappen die bij de leerlingen bekend zijn;
Weergave waarin de mogelijkheid om de inhoud van de cel in het leerlingroostertje aan te passen en de
mogelijkheid om een extra maskerkolom aan te maken;
Help om direct naar een online-help onderwerp te gaan.
Daaronder een regel met icoontjes en snelle filtermogelijkheden.
En weer daaronder een in vier delen te onderscheiden scherm:

1. Afdelingen
De afdeling waarvoor u randvoorwaarden wilt aanmaken of wijzigingen selecteert u.

2. De stamklassen en leerlingen van de geselecteerde afdeling
Afhankelijk van het type afdeling dat bij het afdelingsoverzicht is bepaald (scherm van Groepen en Lessen) ziet
u hier 1 regel per stamklas voor de groepsgewijze afdelingen en ziet u alle leerlingen voor de individuele
afdelingen.

3. De positielijst, leerlingrooster
- In dit scherm kunt u aan elke roosterpositie, een aantal punten toebedelen.
- Let wel, op de positielijst wordt gerekend in absoluut aantal punten. Dit zijn eigenlijk negatieve strafpunten
(lees: strafpunten in mindering).
- Als u 100.000 punten toebedeelt aan een bepaalde roosterpositie dan bedeelt u dus eigenlijk -100.000
strafpunten. Dit bemoedigt de automaat in het plaatsen van een les op deze roosterpositie.
- Als u -100.000 punten toebedeelt aan een bepaalde roosterpositie dan bedeelt u dus eigenlijk 100.000
strafpunten. Dit ontmoedigt de automaat in het plaatsen van een les op deze roosterpositie.
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- Wanneer u een "=" teken invult in de cel, dan geeft u aan een harde blokkade op deze roosterpositie te willen
hebben. De automaat leest dit als -1.000.000 punten (dus 1 miljoen strafpunten).
- Met CTRL+klik kunt u een les (de)fixeren. Indien een les gefixeerd is, staan er krammetjes in de bovenste
hoeken van de cel. In bovenstaand plaatje zijn de "lessen" BAPO gefixeerd.

4. De uitgebreide randvoorwaarden
De betekenis van iedere soort voorwaarde wordt in de paragraaf typen randvoorwaarden beschreven.

Randvoorwaarden bewerken
●

Nieuwe randvoorwaarde toevoegen

Een nieuwe randvoorwaarde voegt u toe door in de categorie Omschrijving in de eerstvolgende lege cel te
klikken waarna popup-menu verschijnt waar u een keuze kunt maken uit alle beschikbare randvoorwaarden.
Om een roosterplaats/-groep te veranderen hoeft u alleen bij de voorwaarde op de roosterplaats te klikken
waarna u een schermpje krijgt waar u kunt kiezen u alle beschikbare roostergroepen en -plaatsen. Ditzelfde
geldt ook voor maskers.

●

Randvoorwaarde(n) verwijderen

U verwijdert een randvoorwaarde door de betreffende regel te selecteren en vervolgens de rechtermuisknop te
gebruiken. U selecteert meerdere voorwaarden door gebruik te maken van het gelijktijdig indrukken van
linkermuisknop+control-toets.

●

Randvoorwaarden kopiren

Ook kunt u een randvoorwaarde kopiren door de betreffende voorwaarde(n) te selecteren en via de
rechtermuisknop te kopiren of te plakken. U selecteert meerdere voorwaarden door gebruik te maken van het
gelijktijdig indrukken van muisknop+control-toets.

●

Randvoorwaarden naar meerdere afdelingen tegelijk kopiren

Onder het menu Bewerken treft u ook de mogelijkheid aan om meerdere voorwaarden naar meerdere
afdelingen tegelijk te kopiren. Wanneer u voor deze optie kiest (bulk kopiren) krijgt het volgende scherm:

Op het scherm kunt u aangeven f u de geselecteerde voorwaarden (indien u voorwaarden hebt geselecteerd
zoals in bovenstaande plaatje het geval is) en naar welke afdelingen u die wilt kopiren. Ook de waarden van de
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positielijst kunt u kopiren zo nodig per tijdvak. Tevens kunt u hier ook snel veel randvoorwaarden verwijderen.
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Via de menu-optie Bulk kopiren/verwijderen... kunt u
in n keer de randvoorwaarden van een afdeling kopiren naar een of meerdere andere afdelingen. Ook kan deze
optie gebruikt worden om in n keer randvoorwaarden te verwijderen bij n of meerdere afdelingen.
Hetzelfde kunt u ook doen met gegevens uit de positielijst.

Belangrijk!
Bij een kopieeractie van de ene afdeling naar n of meerdere andere afdelingen worden randvoorwaarden
overschreven!

Randvoorwaarden kopiren of verwijderen
Stel dat u in de afdeling M1 uw randvoorwaarden hebt ingesteld. Het is dan niet nodig om al deze voorwaarden
opnieuw bij de andere afdelingen in te voeren. U kunt in n keer deze voorwaarden kopiren naar de andere
afdelingen.
In dit voorbeeld kopiren we de randvoorwaarden van afdeling M1 naar de overige onderbouw-afdelingen.
Ook kunt u ervoor kiezen om de uitgebreide randvoorwaarden voor n of meerdere afdelingen te verwijderen
(kolom met rode kopcel).
Tot slot is het ook mogelijk alle randvoorwaarden te verwijderen, inclusief de basisrandvoorwaarden (kolom
met paarse kopcel)
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Positielijst kopiren of verwijderen
Hetzelfde verhaal als bij vorige punt is ook mogelijk met gegevens uit de positielijst. In het voorbeeld staan
1000 strafpunten op de eerste uren om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk eerste uren worden
ingeroosterd. Tevens staat er op maandagmiddag een blokkade.

Willen we deze positielijst ook laten gelden voor andere afdelingen, dan kunnen we dat ook via de optie Bulk
kopiren/verwijderen doen.
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Randvoorwaarden tijdvakken bundelen of splitsen
In de laatste twee kolommen kunt u aangeven of randvoorwaarden over tijdvakken gesplitst moeten worden,
of juist gebundeld. Standaard gelden randvoorwaarden voor alle tijdvakken, maar als u in een ander tijdvak
randvoorwaarden wilt aanpassen, is het beter om deze te splitsen!
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Typen randvoorwaarden

Er zijn 14 verschillende randvoorwaarden, onder te verdelen in 5 groepen.

1.Vrij en bezet

Er zijn 3 verschillende van dit type:
Roosterplaatsen met minstens 1 les: deze randvoorwaarden telt de roosterplaatsen met minstens 1 les.
Stel dat u bij roosterplaatsen dagdelen heeft staan, dan telt de randvoorwaarden alle dagdelen met minstens 1
les. Afhankelijk van het evaluatietype zorgt de randvoorwaarde ervoor dat dit zo veel of zo min mogelijk voor
zal komen.
Vrije roosterplaatsen
Deze randvoorwaarde telt het aantal vrije roosterplaatsen. Een roosterplaats met 1 les en een roosterplaats
met 5 lessen krijgen dus net zo veel strafpunten! Het aantal lessen doet niet ter zake, alleen het feit dat de
roosterplaats (niet) vrij is.
Volledig bezette roosterplaatsen
Deze randvoorwaarde telt het aantal roosterplaatsen dat volledig bezet is met lessen. Vervolgens geeft u aan
of u er hier veel of weinig van wilt hebben middels het evaluatietype (zo min mogelijk of zo veel mogelijk.

Belangrijk!
Gebruik de randvoorwaarden van bovenstaande typen met name als het gaat om wensen en niet om eisen.
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Het maakt namelijk niet uit hoeveel lessen er op een roosterplaats staan, maar of de roosterplaats bezet of
vrij is. Als een roosterplaats als eis vrij moet blijven kunt u beter de randvoorwaarden gebruiken van het 2e
type (lessen). De automaat wint dan bij elke les minder al aan strafpunten en zal zo uiteindelijk het doel
bereiken. Bij de randvoorwaarden van het 1e type moet een roosterplaats in zijn geheel vrij worden
gemaakt om minder strafpunten te krijgen. Dat zal dus minder snel gebeuren.

2.Lessen

Lessen op meest bezette roosterplaatsen
Deze randvoorwaarden telt het aantal lessen op de roosterplaats met de meeste lessen

Belangrijk!
Bij deze randvoorwaarde kunt u een getal invullen bij "vul" en bij "Grens" en "Max". Het getal bij vul slaat
op het aantal roosterplaatsen en bij Grens en Max bepaalt u het aantal lessen.

Lessen op minst bezette roosterplaatsen
Deze randvoorwaarden telt het aantal lessen op de roosterplaats met de minste lessen. Stel dat u 1 dagdeel
vrij wilt hebben in het betreffende rooster. U maakt dan een randvoorwaarde met zo min mogelijk lessen op
minst bezette roosterplaatsen. Bij roosterplaatsen selecteert u dagdelen en bij vulling zet u het getal 1. De
automaat kijkt nu naar het dagdeel met de minste lessen, deze lessen krijgen elk de strafpunten die zijn
bepaald. De automaat krijgt per les die hij wegwerkt op dat dagdeel minder strafpunten en zal proberen 1
dagdeel geheel vrij te roosteren.

Belangrijk!
Bij deze randvoorwaarde kunt u een getal invullen bij "vul" en bij "Grens" en "Max". Het getal bij vul slaat
op het aantal roosterplaatsen en bij Grens en Max bepaalt u het aantal lessen.

Aantal lessen
Deze randvoorwaarde telt het aantal lessen op een bepaalde roosterplaats. Hiermee kunt u aansturen dat er
bijvoorbeeld minimaal 2 lessen op een roosterplaats moeten komen.

Belangrijk!
bij "vul" kunt een grens per roosterplaats opgeven, dus bijvoorbeeld 2 als er alleen gekeken moet worden
naar dagen met minstens 2 lessen
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3.Tussenuren

Een maximaal aantal tussenuren per week kunt u prima regelen bij het basisscherm van de randvoorwaarden.
Maar wanneer u iets wilt zeggen over het aantal tussen uren per dag of blokken van tussenuren, dan gebruikt
u de uitgebreide randvoorwaarde van dit type.
Tussenuren
Vul: gebruik dit veld als u wilt tellen op het aantal tussenuren per dag (of een andere gekozen roosterplaats)
Breed: gebruik dit veld als u wilt tellen op het aantal opeenvolgende tussenuren, ook wel tussenblok genoemd.
Grens: gebruik dit veld om een grens in te voeren van het aantal dat bij vul en breed is ingevoerd nog
acceptabel is.
Roostervolume
De term roostervolume slaat op het aantal lessen + tussenuren.
Vul: gebruik dit veld om het roostervolume per roosterplaats in te voeren
Grens: gebruik dit veld om de grens in te voeren voor het totale roostervolume op de opgegeven
roosterplaatsen.

4.Werkdruk

Werkdruk
Met dit type randvoorwaarde kunt u het aantal lessen achter elkaar regelen. Dat kan ook prima bij de
basisschermen, maar wanneer u de randvoorwaarden alleen op een bepaald aantal lessen wilt toepassen (een
lesverzameling met masker), dan regelt u dit in het uitgebreide scherm.
Bij vul en breed geeft u het aantal opeenvolgende lessen in een reeks aan. Dus als een docent bijvoorbeeld
maximaal 4 lessen achter elkaar mag geven, vult u bij vul het getal 4 in en bij breed het getal 5.
Variatie
De randvoorwaarde "Variatie" gebruikt u om het maximale verschil tussen de dag met de minste lessen en de
dag met de meeste lessen te bepalen. U vult daarvoor het veld in bij Grens en/of Max.
Eventueel geldend voor een bepaalde set van lessen (lesverzameling met masker).

5.Wisselingen
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Bij dit type randvoorwaarde geeft u altijd 2 maskers aan (verzameling van lessen). Het aantal keren dat er
gewisseld wordt van een les van het ene masker naar een les van het andere masker kunt u sturen.
Aantal wissels tussen maskers
U gebruikt deze randvoorwaarde als u het totale aantal wissels wilt sturen. Dus niet op bijvoorbeeld 1 dag,
maar in het totale rooster.
Grootste aantal wissels op roosterplaats
Wanneer u het aantal wissels bijvoorbeeld per dag wilt bepalen, gebruikt u deze randvoorwaarde.
Wisselscore uit wisseltabel
Voor deze randvoorwaarde is het van belang dat u de wisseltabel heeft gevuld voor een combinatie van 2
lesverzamelingen. In de wisseltabel kunt u per wissel bepalen wat ongewenst is.

Belangrijk!
Wanneer u in de wisseltabel een bepaalde wissel bestraft met 10 punten, dan wordt met deze
randvoorwaarde het aantal strafpunten dat u invoert bij grens/max vermenigvuldigd met 10.

Mix
Als u zo vaak of juist zo weinig mogelijk dagen met een mix van de lessen uit beide maskers wilt hebben,
gebruikt u deze randvoorwaarde.
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Zelf randvoorwaarden maken

De beschrijving van de randvoorwaarden bij docenten en leerlingen vindt plaats in een soort matrix met zeven
hoofdkolommen:
Beschrijving: hierin wordt het type randvoorwaarde beschreven n hoe er gevalueerd (eval. type) moet
worden nl. zo min mogelijk of zo veel mogelijk etc. Afhankelijk nu van de andere bij meting ingevoerde
waarden wordt onder type randvoorwaarde de omschrijving aangepast.
Meting: Bij meting kunt u, afhankelijk van het type voorwaarde, vijf velden invoeren. Wanneer een veld niet
van toepassing is op de voorwaarde, wordt deze grijs weergegeven en kunt u hier niets invoeren.
Bij vul en breed kunt u specifiek bij de voorwaarde horende waarden invoeren, zie randvoorwaarden.
Roosterplaatsen: hier bepaalt u op welke roosterplaatsen (afhankelijk van de voorwaarde uren of groepjes uren,
bijv. dagen). Als u deze cel aanklikt verschijnt een menu met alle op dat moment gedefinieerde roosterplaatsen
waaruit u vervolgens kunt kiezen.
Maskers: soms zijn er twee cellen hiervan beschikbaar maar in ieder geval altijd n. Aanklikken van deze cel
doet een lijst van alle lesverzamelingen verschijnen waaruit u kunt kiezen. U kunt hiermee dan aangeven dat
de voorwaarden alln van toepassing op de lessen die tot deze lesverzamelingen behoren.
Bij de randvoorwaarden over wissels dient u ook een tweede masker aan te geven: daarmee ligt dan vast
tussen welke twee soort lessen er wel of niet gewisseld mag worden.
Score: hier kunt u geen waarden invoeren: het is een berekening van zermelo hoe vaak het onder voorwaarde
genoemde item voorkomt.
Begrenzing: hier kunt u een grensgetal en een maxgetal invoeren:
- bij grens geeft u aan vanaf welk aantal er strafpunten moeten worden gegeven en wanneer de grens
overschreden wordt, wordt het bij grensstrafpunten opgegeven aantal strafpunten toegekend;
- met maxgetal bepaalt u wanneer het bij max strafpunten opgegeven aantal strafpunten moet worden
gegeven. Wanneer u met de muis op de cel van van eval.type gaat staan, krijgt u de scores te zien van het
aantal strafpunten dat ontstaat bij verschillend aantal overtredingen.
Strafpunten: hier zijn drie cellen voor invoer beschikbaar:
1. Basisstrafpunten: hier bepaalt u het aantal strafpunten dat gegeven wordt als de voorwaarde 1x voorkomt.
Is de grens 0 of 1 dan heeft het geen in hier een getal in te vullen. Stel nu dat de grens 4 is dan zal n
overtreding van de voorwaarde dus het aantal strafpunten geven dat u bij basisstrafpunten hebt opgegeven,
maar twee overtredingen geeft echter niet twee keer het aantal basisstrafpunten maar meer: er wordt namelijk
exponentieel van het basisstrafpunten aantal naar het aantal strafpunten dat u bij grensstrafpunten hebt
opgegeven toe gegaan. Plaatje.
2. Grensstrafpunten: aantal strafpunten dat toe gekend wordt bij overschrijding van het bij begrenzing
opgegeven aantal;
3. Max strafpunten: aantal strafpunten dat toe gekend wordt bij overschrijding van het bij begrenzing

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

667/1812

Document:

Zermelo Online Help

opgegeven aantal.
Resultaat: het totaal aantal gegenereerde strafpunten voor betreffende docent of leerling
Bron: oorsprong van deze randvoorwaarde. Als u zelf de voorwaarde bij docent uitgebreid of leerling
uitgebreid hebt gemaakt, staat hier niets; als de voorwaarde uit het basischerm randvoorwaarde leerling of
docent komt, staat hier basis en staat de voorwaarde in het blauw en is deze voorwaarde hier ook niet te
wijzigen; als deze voorwaarde uit een docentverzameling (uurgroep) komt, staat hier de naam van de uurgroep.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

668/1812

Document:

Zermelo Online Help

Voorbeelden
Zie de tutorials voor voorbeelden van randvoorwaarden.
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Lokalen
Klik hier voor Lokaalwensen Basis in de Lokalenautomaat.
Klik hier voor Lokaalwensen Uitgebreid in de Lokalenautomaat.
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Telgroepen
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Telgroep Wizard
Telgroepen zijn nodig voor allerlei doelen, maar met name om te zorgen dat u niet te veel vaklessen
tegelijkertijd inroostert als u voor die verzameling lessen maar een beperkt aantal lokalen ter beschikking hebt.
Het schoolvoorbeeld is het vak LO. Bij het vak LO geldt dat alle lessen in bepaalde lokalen moeten en niet in
andere lokalen mogen.

Dat betekende in het verleden dat u voordat u het rooster ging maken moest bedenken welke telgroepen er
nodig zouden zijn vanwege de lokalen. Na het roosteren moest u in de lokalenautomaat gaan invoeren welke
lokalen de vaklokalen zijn vanwege de lokalenautomaat.
Dit was eigenlijk dubbelop: als u rst zou invoeren welke lokalen de gymzalen zijn, dan zou de software zelf bij
het roosteren kunnen bedenken dat er dan niet te veel lessen van dat type tegelijk geroosterd zouden moeten
worden.
Dat is natuurlijk voor de gymzalen niet zo ingewikkeld. Maar er zijn wel degelijk heel complexe situaties in de
praktijk van elke school. We lichten dit toe met het Basis Lokaalwensen scherm.
LO is typisch een F-vak: alle lokalen zijn onmogelijk, behalve sommige:

Maar Natuur- en scheikunde hebben wat de lokalen betreft op veel scholen een dergelijk plaatje:
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Na enig denkwerk kunnen we concluderen dat er een telgroep moet komen voor NA+NAT met maximaal 3, n
voor SCHK met maximaal 2 en n voor alle NASK met maximaal 4.
Die telgroepen doen niet mee als eis, maar als sterke wens. Iets dergelijks bijvoorbeeld voor de NA+NAT
telgroep:

Maar stel nu dat u tegelijk eist dat bepaalde docenten een voorkeurslokaal krijgen:
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En tevens dat in de bovenbouw de groepen minstens 2 uur in het vaklokaal moeten en de 4-uurs vakken
minstens 3 uur:

Dit zijn zeker geen abnormale eisen. Maar welke gevolgen gaat dit krijgen voor uw telgroepen?
De meeste mensen zullen niet direct zien dat een dergelijke telgroep constructie nodig is om deze eisen en
(sterke) wensen voor het rooster te realiseren:

Waarom? Allereerst zijn er 4 gymzalen, dus de groep LO is duidelijk.
Vervolgens zijn er in totaal 75 lokalen en er zijn blijkbaar 2651 lessen (waarbij lessen met het gewenst aantal
lokalen 0 niet meegeteld worden, en lessen waarbij dit 2 is dubbel geteld, et.).

Maar omdat gewone lessen ook niet in de gymzaal mogen plaatsvinden:
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moeten de 2651 overige lessen in n van de 71 niet-LO lokalen plaatsvinden. Dus mogen er van dit soort lessen
hoogstens 71 tegelijk staan.
Onze docenten met voorkeurslokaal voor A218 en A222 leveren ook telgroepen op en tenslotte moeten er er
speciale lesverzamelingen gemaakt worden van een deel van de bovenbouwlessen, bijvoorbeeld 3 van de 4
lessen NAT in H4. Dat levert blijkbaar ook enkele telgroepen op
Deze berekening van alle noodzakelijke telgroepen wordt voor u gedaan in een fractie van een seconde door
de Telgroep Wizard!

In de eerste stap ziet u:
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U hoeft eigenlijk niets te doen, maar het is natuurlijk wel nuttig te weten wat er geproduceerd wordt en
waarom. Bovendien kunt u door te klikken in de kolom Actie Telgroepen in- en uitschakelen.
Wanneer u op de cel met het blauwe bolletje klikt krijgt u een toelichting op het waarom van de telgroep.
Neem de telgroep van de lokalen A218, A222 en A226. U krijgt deze toelichting:

Met de volgende toelichtende tekst:
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Waarom staan er ook kruisjes bij sommige groene lokalen? Gin heeft geen voorkeurslokaal, maar Ars en Hkp
wel! Met alle lokaalwensen wordt rekening gehouden!
Merk op dat er zowel bij de eisen als bij de wensen een telgroep verschijnt voor deze drie lokalen.
Er is een lesverzameling van 101 lessen waarvoor het vaklokaal A218, A222 of A226 een wens is, en 72
waarvoor het een eis is. Die eis kan zijn zowel omdat de les bijvoorbeeld hoort bij de 3 van de 4
bovenbouwlessen NAT , als een eis vanwege het docentvoorkeurslokaal. Na wat automaatwerk zien we dan
ook bij de wensentelgroep:

En bij de eisentelgroep:
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De les V2A van het zesde uur is een voorbeeld van een les die wel graag wil in een vaklokaal, maar waarbij het
geen eis is.
Alle lokaalwensen worden meegenomen door de telgroep wizard. Ok bijvoorbeeld de eisen op de capaciteit van
de lokalen. Stel we zetten de capaciteit van alle lokalen op 30:

Dan is dit het resultaat:
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Het informatiescherm geeft de oorzaak. Bij de onmogelijke eis:

Bij de onmogelijke wens zit een klein maar venijnig probleem:

Er is het volgende aan de hand. Voor de telgroep wizard rekenen we niet met de echte leerling-aantallen maar
met de optimale leerlingaantallen. Zijn er bijvoorbeeld 91 leerlingen CKV met drie groepen dan rekenen we
met 30,33 leerlingen in een lesgroep en niet met 30 of 31. Wanneer we roosteren met herindelen zou anders
de telgroep voortdurend opnieuw berekend moeten worden. Overigens werkt de lokalenautomaat met de
werkelijke leerling-aantallen.
U kunt onder Weergave deze viewer ook schakelen naar een uitgebreide weergave waarin u de
lokaal-automaat-strafpunten ziet met een uitgebreide toelichting. U ziet hier ook hoe de kruisjes worden gezet
in het vereenvoudigde scherm: als het aantal strafpunten hoger is dan een gekozen drempel dan is het lokaal
niet beschikbaar. Standaard rekenen we met een drempel 10000 voor sterke wensen en met 1 miljoen voor
eisen.
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Zodra u lokaal A024 voorziet van 32 tafels is het probleem opgelost en krijgt u andere telgroepen:

U ziet hier ook een nieuw verschijnsel. Dat is een telgroep die waarschijnlijk niet nodig is. Zermelo stelt
namelijk dat het aantal lessen (2) zo klein is ten opzichte van het aantal lokalen (1) dat de kans klein is dat er
een overschrijding plaats vindt. Zo zult u in heel veel situaties in het verleden geroosterd hebben met veel
minder telgroepen terwijl er geen vuiltje aan de lucht was. Natuurlijk is het aantal telgroepen onbegrensd,
maar het wordt onoverzichtelijk en bovendien vertraagt het de werking van de automaten.
Een ander voorbeeld (in de uitgebreide variant van de wizard):
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Als er 18 lessen zijn en 8 lokalen is het maken van een telgroep onnodig; het is onwaarschijnlijk dat er meer
dan 8 lessen tegelijk komen
Terzijde: de andere randvoorwaarden van het rooster kunnen natuurlijk maken dat het wl heel goed mogelijk is.
Roosteren is en blijft vakwerk.
U ziet ook dat er een drempelwaarde wordt gehanteerd voor de verhouding tussen het aantal lessen dat
geplaatst moet worden en de beschikbare ruimte in de lokalen. Zit de verhouding onder de drempel dan is het
waarschijnlijk niet nodig de telgroep aan te maken.
U ziet ook een ander voorbeeld: als er 6 lokalen zijn en 6 docenten is het niet nodig een telgroep te maken, de
docenten dwingen zelf al af dat er niet te veel lessen tegelijk komen.
Natuurlijk kunt u door te klikken in de kolom Actie alsnog deze telgroepen laten aanmaken.
In stap 2 van de Wizard kunt u eventueel uw lokaalverzamelingen voorzien van andere namen, de namen voor
de telgroepen worden daarop aangepast. In stap 3 ziet u het resultaat, namelijk precies de posities waar er te
veel lessen tegelijke zijn geroosterd. Bovendien kunt u in stap 3 de strafpunten bij overschrijding aanpassen,
en eventueel minimale waarden toevoegen.
Wanneer de (vak)lokaalwensen in uw school een erg belangrijke rol spelen kunt u de telgroepwizard extra
inzetten: namelijk ook bij de lichtere lokaalwensen. Standaard worden drempels van 10.000 en 1.000.000
gehanteerd voor wensen en eisen. U kunt echter met meer drempels laten rekenen om op die manier nog
beter gebruik te maken van uw vaklokalen door slimme roostering. Het is wel van belang dat u hier met mate
en weloverwogen gebruik van maakt. Immers, veel telgroepwensen (en eisen) kunnen ten koste gaan van
andere belangrijke zaken in het rooster en dat wilt u niet.

Samengevat kunt u door het gebruik van de Telgroep Wizard voorkmen dat u voor onaangename verrassingen
komt te staan wanneer u uw lokalen wilt gaan roosteren omdat er opeens geen plek genoeg is.
Maar er is veel meer omdat de Wizard het mogelijk maakt de onplezierige situatie te vermijden dat een
vaklokaal op het ene moment leeg staat terwijl op het andere moment docenten moeten uitwijken naar een
lokaal van een ander vak.
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Telgroepen Uitgebreid
Wanneer eenmaal telgroepen zijn ingericht zoals beschreven op deze pagina dan kunt u ook naar het scherm
Telgroepen Uitgebreid.
U kunt hier precies aangeven hoeveel u van een bepaalde telgroep (in dit voorbeeld handvaardigheidslessen)
wilt zien.
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In de kolom maximum aantal kunt u
aangeven wat het maximum van deze telgroep mag zijn. Bij het inrichten van de telgroep heeft u aangegeven
waarop precies geteld moet worden. In dit voorbeeld wordt er geteld op het aantal lessen, maar u had
bijvoorbeeld ook kunnen laten tellen op het aantal leerlingen. Wilt u niet meer dan 150 leerlingen tegelijk in
een studiehuis?, dan laat u de telgroep tellen op het aantal leerlingen en geeft u bij maximum 150 aan. In dit
voorbeeld hebben we 2 handvaardigheidslokalen en we zetten dus het maximum op 2, zodat de automaat
begrijpt dat er nooit meer dan 2 handvaardigheidslessen geroosterd mogen worden. Natuurlijk moet u ook
aangeven hoe erg het is als dit toch overschreden wordt. In dit voorbeeld geven we 100.000 strafpunten voor
iedere overschrijding van dit aantal. U ziet nu ook bovenaan waar er meer dan 2 lessen geroosterd zijn en ook
kunt u zien hoeveel strafpunten dat oplevert.

U kunt vanaf Zermelo 2.0 nu ook rechtstreeks binnendoor naar het inrichten van de telgroepen. U doet dat in
het menu te klikken op Bewerken > Telgroepen inrichten te selecteren of door op het icoontje te klikken in de
menubalk
Het is ook mogelijk om lessen in dit scherm te fixeren of juist te defixeren. U selecteer eenvoudig de lessen en
selecteert vervolgens in het menu Bewerken > Fixeer of defixeer de selectie. Natuurlijk kunt ook op het
icoontje klikken
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Heeft u bepaalde lessen gefixeerd in de telgroepen dan komt er bovenaan de les een "krammetje" te staan,
zodat duidelijk is dat deze lessen gefixeerd zijn en dus niet automatisch verplaatst zullen worden.
Ook bestaat er sinds Zermelo 2.0 nu de mogelijkheid om een selectie filter aan te brengen op de telgroep.
Misschien wilt u snel zien waar de lessen van de vacature terecht zijn gekomen of wilt u snel de bovenbouw
lessen selecteren en eventueel fixeren. U klikt op het icoontje met de filter , of in het menu Bewerken > Filter
lessen voor selectie
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In het voorbeeld selecteren we lessen van de docent VACBV.
Klikt u op OK , dan worden daarna de lessen van deze docent direct geselecteerd en u kunt ze eventueel direct
fixeren.
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Indelingen
Over het algemeen zult u deze informatie niet zelf bewerken maar de Zermelo standaarden laten staan, maar
u kunt desgewenst zelf waardes invoeren.
Minimaal = Het minimum aantal leerlingen voor een lesgroep is weergegeven. Dit is standaard 50% van het
optimum als er meer dan 1 groep is. Is er maar 1 groep dan is het minimum gelijk aan het aantal leerlingen dat
dit vak gekozen heeft.
Optimaal = Het optimale aantal leerlingen voor een lesgroep berekend door het aantal leerlingen die het vak
gekozen hebben te delen door het aantal lesgroepen voor dat vak.
Maximaal = Maximum aantal leerlingen voor iedere lesgroep wat gelijk is aan het maximum wat ingesteld is in
het Afdelingsoverzicht. Als er maar 1 groep is, dan is het maximum gelijk aan het aantal leerlingen dat dit vak
gekozen heeft.
Factor Optimaal = De factor waarmee het strafpuntensysteem van de indeelautomaten wordt aangestuurd in
relatie tot de optimum groepsgrootte.
Factor Minmax =De factor waarmee het strafpuntensysteem van de indeelautomaten wordt aangestuurd in
relatie tot de minimale en maximale groepsgrootte.

De laatste twee tabbladen zijn niet te bewerken maar puur informatief.
RealAbsMin = Realistisch absoluut minimum. Als de groepsgrootte niet over een maximum aantal mag, dienen
de groepen een realistisch minimum aan te houden.
RealAbsmax = Realistisch absoluut maximum.
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Automaten

Er is een groot aantal verschillende automaten om alle afdelingen te voorzien van een zo optimaal mogelijk
rooster. In de verschillende paragrafen worden deze automaten beschreven.
In het bovenste deel van het automaten venster kunt u aangeven waaraan de beschikbare automaten moeten
voldoen (1 of meerdere opties zijn mogelijk):
●

lessen plaatsen

●

lessen optimaliseren

●

leerlingen indelen

Daarnaast geeft u aan om welke lessen het gaat:
●

losse lessen

●

blokken

●

clusterlijnen

Tenslotte heeft u een knop voor de meestgebruikte automaten: Basis, een uitgebreide set automaten:
Uitgebreid en een knop Speciaal voor alle beschikbare automaten.
Afhankelijk van de gemaakte keuzes zijn er nu automaten beschikbaar met bepaalde instellingen. Bij de keuze
voor Blokken bijvoorbeeld, zal dit een harde eis voor de automaat zijn. Bij clusterlijnen, zullen de
gelijktijdigheden intact blijven.

Automaatinstellingen
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Afhankelijk van de keuzes die u maakt, zullen de beschikbare automaten zichtbaar zijn MET bijbehorende
instellingen. Alleen zeer ervaren gebruikers zullen eventueel behoefte hebben aan het wijzigen van die
instellingen.
Het venster met de instellingen is via het menu Vensters > Automaatinstellingen te activeren

Belangrijk!
Wij adviseren u om per afdeling het rooster op te bouwen, te beginnen met de moeilijkste afdeling. Welke
dit is, kunt u onderzoeken door vooraf, bij het testen, de afdelingen los van elkaar een keer uit te proberen.
De afdeling met het slechtste resultaat is waarschijnlijk de moeilijkste afdeling.
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Clusteren
Er zijn diverse automaten die u bij het clusterproces gebruikt.
Om te beginnen kunt u de indeler gebruiken om leerlingen in te delen. Hiervoor zit ook een knop, bovenaan de
pagina. Anders dan bij het groepenschema, worden hier leerlingen direct geplaatst zonder dat u dit hoeft te
accorderen.
Daarna gaat u lessen plaatsen. Dit kan op drie manieren:
●

met de knop van de clusterconstructor: u selecteert dan alleen de clusterlessen van een afdeling. U laat de
clusterconstructor de indeling berekenen. Daarna selecteert u ook de klassikale lessen erbij en draait de
quarpomaat.

●

met de clusterautomaat selecteert u de volledige afdeling. Als u deze automaat gebruikt zal hij eerst de
indeling berekenen. In een aantal ronden komt hij tot het beste resultaat. U druk op de escape-knop en de
automaat gaat naar de tweede fase: het inroosteren met de quarpomaat. De automaat sluit zichzelf af.

Belangrijk!
Wij adviseren u om per afdeling het rooster op te bouwen, te beginnen met de moeilijkste afdeling. Welke
dit is, kunt u onderzoeken door vooraf, bij het testen, de afdelingen los van elkaar een keer uit te proberen.
De afdeling met het slechtste resultaat is waarschijnlijk de moeilijkste afdeling.

Bij het gebruik van de clusterautomaten dient u zich te realiseren dat deze volledig gebaseerd zijn op de
strafpunten in de de automaten zelf.
We hadden al vijf soorten strafpunten (telgroepen, leerlingen, docenten,onderwijskundige voorwaarden en
wijzigingen). Daar komt nu een zesde soort bij, namelijk de indeelstrafpunten.
Deze indeelstrafpunten zijn volledig gebaseerd op de groepsgrootte, waarbij rekening gehouden worden met
de afwijking van de optimale groepsgrootte voor ieder groepje afzonderlijk.

Belangrijk!
Om automaten te kunnen gebruiken die werken met die indelingen, moet de basisindeling akkoord
gevonden zijn. Dit betekent dus dat er voorwaarden in het groepenschema ingevoerd zijn, die dit mogelijk
maken. Heeft u hier te grote of te kleine groepen dan kunt u NIET met de automaten aan de slag.

Het werken met de clusterautomaten vervangt het oude clusteren.
Er wordt eerst een clusterschema gemaakt, waarbij van iedere lesgroep n les ingeroosterd wordt. Daarna
worden de andere lessen en de klassikale lessen ingeroosterd. Dit alles wordt zo gedaan dat er rekening
gehouden wordt met alle strafpunten die er in het systeem aanwezig zijn. Dit betekent dus dat leerlingen
verplaatst kunnen worden van de ene naar de andere lesgroep.
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Belangrijk!
Bij het gebruiken van de clusterautomaten zijn er een aantal harde eisen. Dit zijn de minimale en maximale
groepsgrootte en daarnaast de voorwaarden die in het groepenschema en bij de lesgroepindelingen zijn
ingevuld, zoals identieke groepen, leerlingen moeten in n speciale klas enz.. Daarnaast zijn er wensen in de
vorm van de voorwaarden die in de strafpunten terug te vinden zijn. Die hebben een ander belang. Dus:
EERST DE EISEN, DAN DE VOORWAARDEN.

Als u met de clusterautomaten wilt gaan werken, controleert u eerst of de afdelingen geen te grote of te kleine
groepen kennen. Dit ziet u aan de gele en of rode driehoekjes boven de afdelingsnaam.
U selecteert een afdeling en gaat naar de clusterautomaat. Deze automaat is een automaat die bestaat uit
twee delen. Hij zal eerst met de zogenaamde clusterconstructor n les per groep inroosteren (het vroegere
clusterschema). Als u met de escape-knop de automaat een zetje heeft gegeven, start de fase waarin met de
zogenoemde quarpomaat de overige clusterlessen maar ook de klassikale lessen ingeroosterd worden. De
automaat sluit zichzelf af. De afdeling is dan ingeroosterd en kan geoptimaliseerd worden.
Lukt het niet om op deze manier een afdeling in te roosteren (dit is soms het geval bij hele kleine afdelingen),
selecteer dan de afdeling en probeer met de indeeltechnoloog de afdeling in te roosteren op het aantal posities
dat maximaal beschikbaar is. U heeft dan een start voor de verdere optimalisatie.
Wilt u clusteren waarbij u veel blokken in het rooster in wilt bouwen, dan gaat u als volgt te werk:
●

Selecteer de clusterlessen van de afdeling

●

Ga naar de clusterconstructor en maak het schema

●

Rooster alle lessen uit

●

Plaats met een blokkenautomaat alle lessen in het rooster

●

Optimaliseer het rooster, eventueel ook met indeelautomaten
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Alchemist
De Alchemist is een Meta-constructor en werkt met het idee dat de eerst geplaatste lessen heel erg bepalend
kunnen zijn voor de rest van het rooster, vandaar dat deze automaat iedere keer andere lessen als eerste in
het rooster zal zetten alvorens hij de rest erin plaatst. Uiteindelijk onthoudt de Alchemist welke variant het
minst aantal strafpunten opleverde.

De Alchemist aan het werk

Selecteer n afdeling die ingeroosterd moet worden. Selecteer de Alchemist en start de automaat (afbeelding
1).
De Alchemist zal in de mixmodus (zie automaatinstellingen voor nadere uitleg) starten met de Quarpomaat.
Blijkbaar herkent hij bepaalde verbeteringen als significant (de moeite waard). Maar na een tijdje vindt hij te
veel rondes zonder significante verbetering en schakelt hij over naar de Quarp-optimalisator. En tenslotte
schakelt de Alchemist na een tijdje vanzelf over op de losse-les-optimalisator.
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Als daar de rek uit is... start hij weer van voor af aan!
Dat lijkt vreemd maar dat is het beslist niet. Daardoor worden nieuwe mogelijkheden gexploreerd!
Iedere keer zullen de strafpunten dalen om vervolgens weer te stijgen als er een nieuw rooster geconstrueerd
wordt. Hij onthoudt het beste resultaat tot op dat moment en u kunt daarna verder met het roosteren van
andere lessen of bijvoorbeeld het optimaliseren met een andere automaat.
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Wanneer u na verloop van tijd de Alchemist uit zet door op de ESC knop te drukken dan krijgt u ook een
overzicht van het hele plaatsings en optimaliseringsproces en welke variant uiteindelijk de minste strafpunten
op heeft geleverd.

Automaatinstellingen:
Modus:
Er zijn 4 verschillende modi:
Blokken, Quarps, Mix, en Onderbouw
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De modus is afhankelijk van de keuzes die u heeft gemaakt bij de automaatkiezer.
Kiest u bijvoorbeeld voor Lessen Plaatsen, Lessen Optimaliseren en Blokken (zie afbeelding), dan zal de modus
van de Alchemist (B) zijn (zie afbeelding).
Lessenverdelingswijziging:
Bij het roosteren met de Alchemist heeft u de mogelijkheid aan te geven dat de lesverdeling aangepast mag
worden om een beter rooster te krijgen. Dit geeft u bij de instellingen van de Alchemist aan met de optie L bij
Lessenverdelingswijziging.
Natuurlijk moet dit onder veilige condities gebeuren. U wilt waarschijnlijk lang niet overal wisselingen in de
lesverdeling toestaan. En soms zijn wisselingen ook niet mogelijk omdat bijv. een en dezelfde docent alle
lesgroepen voor een vak op de afdeling geeft.
Lesverdelingswijzigingen zijn ook alleen maar toepasbaar binnen de afdeling voor hetzelfde vak.
Bij het starten van de Alchemist krijgt u daarom eerst een scherm met Docent-permutaties waarbij alle regels
standaard op een "Verwisselverbod" staan vanwege pakketvak. Door klikken of klikken en slepen in kolom kunt
u het Verwisselverbod omzetten naar "Doc. verwisseling mogelijk".
Door op de afzonderlijke lesgroepen te klikken, kunt u vervolgens weer 1 of meer groepen uitsluiten van
verwisseling bijvoorbeeld omdat de vakdocent toevallig ook de mentor is van de groep.
Soms wordt ook aangegeven dat een docentverwisseling helemaal niet mogelijk is. Dat kan, naast de
standaardreden 'vanwege pakketvak' ook zijn om de volgende redenen:
●

geen les: er is geen les voor de lesgroep

●

geen doc: er is geen docent op een les van de lesgroep
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●

teveel doc: er staat meer dan n docent op een les van de lesgroep

●

gew # doc niet 1: het gewenst aantal doc. voor een les is niet 1

●

teveel afd/vak: meer dan n vak/afd op de les (bijv. gekoppelde les)

●

oorspr.geroosterd: de les was vr het starten van de automaten al een keer ingeroosterd. Wanneer de les
inmiddels uitgeroosterd is, moet u rst het rooster (met de uitgeroosterde lessen) overnemen en dan
terugkeren naar het automaatscherm.

●

inmiddels geroosterd: Een ingeroosterde les kan nooit docent-wisselen.

●

vanwege les: De cel is handmatig beveiligd tegen docent-wissels. Klik eventueel op deze cel om de
beveiliging op te heffen.

Grondigheid:
Met behulp van de getallen 1 t/m 5 kunt u aangeven hoe grondig de Alchemist te werk moet gaan, waarbij 1
snel en oppervlakkig is en 5 grondig.
Overschakelen:
Ook zou u aan kunnen geven dat de Alchemist na een x aantal minuten vanzelf mag overschakelen naar de
Nachtwacht (standaard is 600 minuten)
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Analyticus
De Analyticus roostert niet, maar maakt een analyse van de plaatsbaarheid van de lessen. Hij maakt een kopie
van het rooster in het geheugen, haalt dit rooster leeg, roostert alleen n docent in, kijkt naar de kwaliteit en
roostert hem weer uit. Zo gaat dit alsmaar verder.

De Analyticus aan het werk

Zodra u de automaat gestart heeft begint de analyse van de geselecteerde afdeling(en). U doet er goed aan de
automaat zo lang mogelijk te laten lopen. Wanneer uw Analyticus klaar is, dan wel door u met Esc afgebroken

wordt, krijgen we een rapportage.
Dit betekent dat Aee zelfs als alles in de school om deze docent zou draaien, al bij voorbaat meer dan 58.929
strafpunten zou krijgen.
Door de Analyticus komen onvermijdelijke pijnpunten in het rooster in beeld. Bijvoorbeeld een drie-uurs vak op
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twee dagen, omdat de docent maar twee dagen beschikbaar is.

Automaatinstellingen
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Arena
De Arena is een aparte module die na aanschaf als automaat beschikbaar is. Zonder licentie is er ook een soort
demo-versie beschikbaar.
Met behulp van de Arena kunt u computers uit bijvoorbeeld het computerlokaal mee laten helpen met het
optimaliseren van uw rooster. Op deze computers dient een Gladiator genstalleerd te zijn die opdrachten krijgt
van de Arena.
Meer achtergrondinformatie over de Arena en de Gladiatoren vindt u hier.

De Arena aan het werk

De Arena is op te starten als een automaat in het scherm automatisch roosteren. Net als bij de andere
automaten dient u eerst afdelingen te selecteren. De Arena zal iedere pc waar een actieve Gladiator aanwezig
is, een rooster sturen zodat die Gladiator met een variant aan de slag kan gaan. Zodra er een verbetering is
stuurt de Gladiator het rooster terug naar de Arena. Deze neemt de verbetering over totdat er een andere
Gladiator met een nog beter rooster komt.
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Automaatinstellingen
Er zijn een aantal instellingen mogelijk, die onderverdeeld kunnen worden in de volgende categorien:
Gedrag:
●

Herindelen/clusteren: Deze instelling geeft aan of leerlingen van lesgroep veranderd mogen worden voor
afdelingen die niet op "negeren" staan.

●

Blokken harde eis: Zet deze op "ja" als blokken echt niet kapot gemaakt mogen worden.

●

Plaatsen/aantal minuten plaatsen (niet in de demo): Als plaatsen op "ja" staat zal de Arena het aantal
aangegeven minuten gaan plaatsen en daarna overschakelen op optimaliseren.

Netwerk:
●

Poort: Welke poort de Arena op luistert (standaard 8080)

Het is ook mogelijk om de Arena zichzelf aan te laten melden op internet. Dit is niet nodig om de Arena te
kunnen gebruiken maar het kan het wel makkelijker maken om Gladiatoren op te starten. Voor het aanmelden
dient u de volgende gegevens in te vullen:
●

Naam: De naam waaronder de Arena zich aanmeld.

●

Wachtwoord: Het wachtwoord waarmee de Arena zich aanmeld. De eerste keer mag elk wachtwoord gekozen
worden; daarna moet het hetzelfde zijn als wat eerder gebruikt is.

●

IP Adressen: Welke extra ip adressen en poorten de Arena adverteert. Als u de Arena op een lokaal netwerk
gebruikt hoeft u hier meestal niets in te vullen. Gladiatoren zullen deze lijst op volgorde afgaan op te
proberen verbinding te maken met de Arena. De syntax is "ip1:poort1, ip2:poort2". Als er geen poort wordt
opgegeven wordt 8080 gebruikt. Uw netwerkbeheerder kan u hier waarschijnlijk bij helpen.

Varianten
Om ervoor te zorgen dat de Arena niet te lang op een dood spoor blijft hangen roostert hij met varianten. In
plaats van een enkel rooster worden er 3, 5 of zelfs 20 verschillende gemaakt. Bij het afsluiten van de Arena
wordt automatisch de beste geselecteerd. Het aantal varianten wat het best gebruikt kan worden hangt erg af
van het rooster en van het aantal beschikbare Gladiatoren. In het algemeen is het zo dat als er 's ochtends na
een nacht draaien alleen maar horizontale lijnen te zien zijn dat er meer varianten gebruikt hadden moeten
worden. Een aardige vuistregel is 1 variant per Gladiator.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

700/1812

Document:

Zermelo Online Help

Blokkenbouwer
Het maken van blokken is een speciale aangelegenheid. Natuurlijk zou ook volstaan kunnen worden met het
aangeven bij de onderwijskundige randvoorwaarden dat een meeruurs-vak op een minder aantal dagen moet
en dat er geen gesplitste blokken mogen zijn, maar bij een groot aantal blokken of bij een heel strakke
(lokaal)beschikbaarheid blijkt deze methode niet goed genoeg. Daarom is er een speciale Blokkenbouwer en
optimalisator ontwikkeld.
De Blokkenbouwer zal reeds geroosterde lessen niet verplaatsen maar zal lessen die als blok geroosterd
moeten worden ook daadwerkelijk als een blok roosteren en eventueel losse lessen zullen ook door de
blokkenbouwer worden geroosterd.

De Blokkenbouwer aan het werk

Zodra u de Blokkenbouwer aanzet kunt u mogelijk een venster met problemen in de blokkenstructuur te zien
krijgen. Als er al lessen geplaatst zijn die onderdeel van een blokkenstructuur zijn, zal de automaat niet starten.
De blokken zijn namelijk een harde eis! U dient dus aan te geven in de kolom actie (door in die cel te klikken),
dat deze lessen uitgeroosterd worden zodat de automaat de blokken in zijn geheel kan gaan plaatsen.

Automaatinstellingen
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Blokkenjongleur
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de Blokkenbouwer. De Blokkenjongleur is alleen veel grondiger en kost dus
meer tijd. Vaak zal de Blokkenjongleur plaatsing wel voor elkaar krijgen als het de gewone Blokkenbouwer niet
lukt omdat de Jongleur ook bestaande lessen zal verplaatsen als hem dat goed uitkomt; dat doet de
Blokkenbouwer niet.

Automaatinstellingen

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

702/1812

Document:

Zermelo Online Help

Blokken-optimalisator
Deze automaat hoort in het rijtje optimalisatoren thuis en neemt ook alle lessen van de geselecteerde
elementen onder de loep met 2 verschillen:
●

als een les uit de geselecteerde element(en) verbonden is middels een blokconstructies met les(sen) van een
niet-geselecteerd element, neemt hij toch ook die les(sen) mee want

●

deze optimalisator optimaliseert bloksgewijs d.w.z. dat hij een les waar andere lessen aan geblokt zitten
middels een blokconstructie of een onderwijskundige randvoorwaarde, tegelijk probeert te herplaatsen op
zodanige wijze dat de totaalscore aan strafpunten daalt.

Voor deze Blokkenoptimalisator zijn de blokconstructies keiharde voorwaarden die hij nooit zal verbreken,
terwijl de gewone optimalisator dit wel zal doen als dit tot minder strafpunten leidt.

Automaatinstellingen
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Bovenbouwer
De Bovenbouwer is een automaat die alleen de geclusterde lessen zal plaatsen maar wel rekening houdt met
de klassikale lessen die nog geroosterd moet worden. De bovenbouwer mag eerder geroosterde lessen wel
eventueel verplaatsen als hij daardoor een verbetering in de strafpunten ziet. De klassikale lessen van de
geselecteerde afdeling kunnen daarna met de Chemicus er eenvoudig ingegoten worden.

Automaatinstellingen
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Chemicus
De Chemicus is met name een automaat voor de klassikale groepen / lessen van een geclusterde afdeling. In
eerste instantie laat u de geclusterde lessen plaatsen door de ClusterKlutser om vervolgens de klassikale
lessen te plaatsen door de Chemicus.

Automaatinstellingen
De Chemicus is dus een automaat die lessen plaatst, maar hij zal niet reeds geroosterde lessen verplaatsen,
tenzij je bij de instellingen hebt aangegeven dat de reeds geplaatste lessen ook verplaatst mogen worden. (=
optie A)
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Clusterautomaat
Dit is een automaat die eerst met behulp van de ClusterConstructor een schema gaat maken voor de
clusterlessen (ClusterConstructor). Als 2e onderdeel zullen alle overige lessen geplaatst worden met behoud
van de gelijktijdigheden die bij stap 1 zijn bepaald (Quarpomaat).

De clusterautomaat aan het werk

●

Stap 1: Selecteer alle lessen van n afdeling. De automaat werkt op alle, geselecteerde lessen. Het is daarom
van belang zowel de clusterlessen als de klassikale lessen te selecteren. In theorie is het mogelijk dat u ook
bijvoorbeeld twee afdelingen kunt selecteren. Er wordt dan n clusteroplossing gemaakt, voor twee afdelingen.

●

Stap 2: Start de Clusterautomaat. De automaat zoekt nu de theoretisch beste posities uit in het rooster, die
kunnen fungeren als planningsposities. Hierna wordt er begonnen met het maken van een clusterschema. U
ziet in het venster de minimale roosterbreedte. De tweede lijn geeft de afwijking aan tussen de minimale
roosterbreedte en de huidige roosterbreedte zoals hij deze op dit moment heeft bedacht. De Clusterautomaat
begint om de zoveel tijd met het bouwen van een compleet nieuw schema en onthoud daarbij de beste
oplossing die hij heeft gehaald. Het bouwen blijft dus doorgaan.

●

Stap 3: Onderbreek de Clusterautomaat d.m.v. ESC. De automaat pakt nu de beste oplossing die hij heeft
gevonden en gaat deze met de Quarp-o-maat plaatsen.

●

Stap 4: Stop de automaat. Uw afdeling is nu volledig ingeroosterd, op basis van een roosterplan. Nu kan het
optimaliseren beginnen!

Belangrijk!
Dit is de enige automaat die u zelf met de escapeknop naar de tweede fase moet leiden.
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Clusterconstructor
In de clusterconstructor wordt het clusterschema van de afdeling gemaakt. De clusterconstructor is gelijk aan
de eerste fase van de clusterautomaat. In feite wordt er een clusterschema gemaakt met van ieder cluster n
les.
Het aantal lijnen wordt bepaald door de leerling met het hoogste aantal clustervakken.
De automaat rekent snel uit, op basis van de beschikbaarheden van docenten die bij de lessen staan en de
overige voorwaarden, welke lesposities in aanmerking komen. Hij zal daarbij alle dagen gebruiken en probeert
op zo min mogelijk roosterposities het schema voor te bereiden. Hij doet dit in een aantal ronden en zal de
beste steeds onthouden.

De Clusterconstructor aan het werk: beknopt
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●

Selecteer de clusterlessen van 1 afdeling (afb.1)

●

Open het scherm van de clusterconstructor mbv de knop of uit de lijst met automaten (afb.1)

●

Maak het clusterschema (afb.2)

●

Stop de automaat bij behalen gewenste roosterbreedte met esc

●

Selecteer ook de klassikale lessen om vervolgens met een andere automaat (bijv. quarpomaat of alchemist)
de overige lessen te plaatsen

De Clusterconstructor aan het werk: uitgebreid

Menu
Weergave: hier kunt aanvinken welke gegevens u getoond wilt hebben in het schema.
Groepnamen: In dit menu kunt u bepalen of u de groepnamen wilt aanpassen aan de clusterlijn waar het in het
schema onderdeel van is. Met de optie "Naam groepen herstellen" kunt u bovenstaande actie weer ongedaan
maken.
Indelingen: U kunt hier 1 van de vijf voorgedefinieerde instellingen voor het indelen selecteren. De
automaatinstellingen worden afhankelijk van uw keuze aangepast.
Knoppen

●

Knop verwijder indelingen: met deze knop verwijdert u alle niet gefixeerde indelingen (leerlingen in
lesgroepen)

●

Indeelautomaat snel: u kunt snel alle leerlingen in een lesgroep indelen, zonder uitgebreid te kijken naar
indeelstrafpunten

●

Knop Indeelautomaat grondig: met deze knop kunt u ook alle leerlingen in een lesgroep indelen, maar nu
uitgebreid, maar dus door meer rekening te houden met indeelstrafpunten

●

Indeelautomaat handmatig ingesteld: met deze indeelknop kunt u de leerlingen indelen met handmatig
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ingestelde instellingen

●

Maak clusterschema: met deze knop start u de clusterconstructor

●

Rekenswitch: wanneer u eventueel handmatig lesgroepen op een clusterlijn plaatst, kunt u het met deze
knop de (on)mogelijkheden in beeld krijgen

●

Layout: hiermee wordt de layout opnieuw berekend.

●

Terug naar start: geplaatste lessen worden van de clusterlijnen gehaald.

●

Oplossingen: De ClusterConstructor start op verschillende momenten een nieuwe "ronde", nadat er een
aantal seconden geen verbetering is gevonden. U kunt eventueel een eerdere oplossing uit de lijst selecteren

●

Telgroep:de optimalisatie van de ClusterConstructor gebeurt op basis van een speciale telgroep. De
minimale roosterbreedte wordt bepaald en er worden starfpunten toegekend bij overschrijding hiervan. Via
de knop Telgroep kunt u de constructie eventueel bekijken.

●

Positiekeuze:de ClusterConstructor kiest een aantal posities voor de clusterlijnen. Via deze knop kunt u de
argumenten daarvoor inzien en eventueel beinvloeden.
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De Clusterconstructor heeft een zeer groot aantal
instellingsmogelijkheden (rechterdeel van het venster). De onderste 6 instellingen hebben betrekking op de
indelingen. Voor uw gemak hebben wij een 5-tal automaatinstellingen ondergebracht in het Menu > Indelingen:
●

A: Turbo

●

B: Optimaliserend

●

C: Secuur
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D: Grondig

●

E: Volledig

Zermelo Online Help

Het zal u niet verbazen dat de Turbo instelling snel en minder grondig is en dat de instelling Volledig alleen
voor zeer geduldige gebruikers is weggelegd!

Tips en Trucs
We hebben een complete tutorial geschreven voor het gebruik van de clustercontructor. Tips en Trucs
Clusterconstructor
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ClusterKlutser
De ClusterKlutser is een automaat die alle clustergroepen plaatst en die bovendien de lessen die volgens het
clusterschema naast elkaar moeten staan ook daadwerkelijk naast elkaar zet. Hij zal dus het quarpschema niet
losknippen en/maar zal de eengroeps klassikale lessen niet plaatsen. Staat een klassikale les in een
quarpschema dan zal deze les dus niet door de ClusterKlutser geplaatst worden. Wel is het zo dat de
ClusterKlutser rekening houdt met alle klassikale lessen die nog geplaatst moeten worden. Hij zal zorgen dat er
ruimte in het rooster overblijft waar de klassikale lessen ingeroosterd kunnen worden. De Clusterkluster lijkt
veel op de Bovenbouwer alleen verplaatst de Clusterklutser de reeds geplaatste lessen niet, terwijl de
Bovenbouwer dit wel mag/kan doen.
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Collega
De Collega is een automaat die als volgt te werk gaat: bij elke (geselecteerde) docent wordt het hele rooster
leeggehaald en opnieuw geplaatst op een manier die vergelijkbaar is met de Perfectionist. Lukt het niet de
totale kwaliteit van het rooster op deze manier te verbeteren, dan wordt de eerdere oplossing teruggezet.
Dit is typisch een automaat die u een nacht door moet laten draaien met alle docenten geselecteerd. Baat het
niet dan schaadt het niet. Uiteraard geldt wel dat voor elke clusterafdeling de afdeling in zijn geheel geplaatst
moet zijn, of nog helemaal niet geplaatst, anders krijgt u het eerder genoemde "positieverlies". De Collega
plaatst gn niet-geplaatste lessen, hij optimaliseert alleen.
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Fysicus
De Fysicus is een automaat die de gelijktijdigheden die voortkomen uit Clus of de ClusterContructor niet zal
verbreken. Maar hij zal bovendien reeds geplaatste quarps desgewenst verplaatsen en steeds zoeken naar het
te plaatsen quarp met de hoogste urgentie. Het kost dus meer tijd, maar het resultaat zal beter zijn.
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Indeler
De indeler is een automaat, die zich volledig richt op het indelen en optimaliseren van de lesgroepindelingen. U
kunt een of meerdere afdelingen selecteren en deze vervolgens indelen of optimaliseren. Het is mogelijk via de
instellingen verschillende strategien te gebruiken.
Deze automaat zal dus geen lessen verplaatsen. Hij hanteert wel de voorwaarden die ingesteld zijn, zowel
binnen de voorwaarden als binnen de wensen.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

715/1812

Document:

Zermelo Online Help

Jongleur
Kenmerkend voor onderbouwlessen is dat ze weinig onderlinge structuur vertonen. Dat betekent dat de
volgende strategie (het Jongleren) daar heel bruikbaar is: plaats een les op een positie waarop hij kan, en
zodanig dat er zo min mogelijk kwaliteitsverlies is. Als deze plek er niet is, of als er bij plaatsing meer
kwaliteitsverlies is dan een zekere drempel, haal dan n of meer andere lessen er uit in de hoop dat het nu wel
lukt. Die andere lessen probeer je dan op dezelfde manier ook te plaatsen. Zo zweven er als het ware alsmaar
lessen rond die nog geplaatst moeten worden. Tijdens dit proces zien we de blauwe balk op het wachtscherm
bewegen. Deze geeft aan hoeveel lessen er nog rondzweven en er nog geplaatst moeten worden.
De jongleur plaatst snel en in een willekeurige volgorde, dit in tegenstelling tot de Perfectionist die eerst een
analyse maakt
voordat hij de keuze maakt welke les te gaan plaatsen. De Jongleur is doorgaans sneller, terwijl de Perfectionist
langzamer zal zijn omdat deze iedere keer een nieuw analyse zal maken.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

716/1812

Document:

Zermelo Online Help

Mathematicus
De automaat heeft een totaal ander karakter dan zijn collegas optimalisatoren. Hij werkt gestaag een vast
programma af, en hij is op een gegeven moment gewoon klaar. De strafpuntenwinst wordt in het algemeen
steeds kleiner. Als de Mathematicus geen verbeteringen meer vindt of de strafpunten slechts langzaam omlaag
gaan is het tijd om de andere automaten te proberen.

Automaatinstellingen

De Mathematicus kan in een turbostand gezet worden (=optie: ja) of in de gewone stand (=optie : nee)
Het verschil is dat dat bij de gewone stand de Mathematicus steeds zorgvuldig de beste verbetering zoekt voor
hij iets veranderd en dat hij in de turbostand elke verbetering doorvoert die hij kan vinden.

De Mathematicus kent ook een indeel stand. Hiermee kunt u de mathematicus de vrijheid geven ook leerlingen
te verplaatsen.
De Mathematicus kan ook aangezet worden in de Nachtwacht (als deze niet in de blokkenstand staat)
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Nachtwacht
De Nachtwacht is een optimalisator maar heeft nog een tweetal extra eigenschappen boven op die van de
gewone optimalisator.
Ten eerste blijft de Nachtwacht maar doorgaan en stopt pas als u op Escape drukt, terwijl de Optimalisator alle
lessen n keer bekijkt op mogelijke verbeteringen en dan stopt.
Ten tweede wijzigt de Nachtwacht regelmatig van tactiek: dan weer agressief, dan weer behoudend etc., maar
altijd strevend naar minder strafpunten. De tactiekwijzigingen zijn door Zermelo ingesteld en kunt u niet zelf
benvloeden.
Een ideale automaat om s nachts en in het weekend te laten werken aan uw rooster!

Automaatinstellingen

De Nachtwacht is ook in de blokkenstand te zetten (1) en bovendien kan ook ingesteld worden of hij na iedere
ronde ook wat aandacht moet geven aan lessen waar wat minder punten op valt te verdienen (2). Hoe hoger
het getal hoe meer aandacht ook deze lessen zullen krijgen.
Het is natuurlijk zeer de vraag of het verstandig is de factor altijd op 5 te zetten. Voorlopig kunnen we
voorzichtig stellen dat het in het begin verstandig is de factor op 1 te laten. In een bestand waar al enige tijd
op gerekend is, kan de factor wat hoger gezet worden.
Tenslotte kan ook aangegeven worden bij (3) of de nachtwacht na iedere ronde de Mathematicus moet laten
draaien (dit werkt overigens niet als de Nachtwacht in de blokkenstand staat, omdat de Mathematicus geen
blokkenautomaat is)
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Optimalisator
De Optimalisator plaatst geen nieuwe lessen maar probeert reeds geroosterde lessen er uit te halen en al
ruilend het rooster te verbeteren. De Optimalisator gaat de reeds geroosterde lessen n voor n langs en zal op
een gegeven moment ook klaar zijn met het optimaliseren.
Het kan zeker interessant zijn om de Optimalisator nog eens aan te zetten op een rooster dat al helemaal is
geoptimaliseerd met de nachtwacht en/of de arena. Juist omdat deze automaat n voor n alle lessen langs gaat
is het niet ondenkbeeldig dat deze automaat nog verbeteringen zal vinden.

Automaatinstellingen
De optimalisator zoekt de lessen af op volgorde van urgentie. De meest urgente wordt eerst bewerkt. Het
bewerken gaat in een aantal sessies. Elke sessie heeft een streefkwaliteit in strafpunten. Deze wordt per sessie
versoepeld zolang het niet lukt een verbetering te vinden.
Als Aantal seconden per sessie verlopen is, start een nieuwe sessie. De marge wordt gemeten tussen de
oorspronkelijke kwaliteit en de streefkwaliteit. Als die marge te klein is, geeft hij het op.
Als u Marge voor opgeven groter maakt, zal hij het dus sneller opgeven en naar een andere les gaan zoeken.
De zoekbreedte is het aantal posities dat hij maximaal afwerkt bij het zoeken naar een betere plek voor een les.
Als dit klein is zoekt hij dieper, als het groot is zoekt hij breder.
De agressiviteit is het aantal lessen dat hij er maximaal uit mag halen om een les geplaatst te krijgen. Die
lessen moeten dan wel weer elders geplaatst worden. Agressiviteit 1 is nuttig voor onderbouw, voor
bovenbouw is vaak meer nodig, maar het is moeilijk hier een algemene uitspraak over te doen.
Avontuurlijkheid heeft te maken met de hoeveelheid random die de automaat hanteert. Elke roosterautomaat
heeft op elk niveau een zekere hoeveelheid random. Daardoor worden soms schijnbaar onaantrekkelijke paden
ingeslagen die toch rendabel kunnen zijn.
Hoe lang hij in totaal maximaal met n les in de weer is wordt bepaald door Max seconden alle sessies.
Zie ook aandacht verdelen bij roosteren
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Parttimer
De Parttimer is een automaat die zichzelf een beperking oplegt; hij ruilt namelijk alleen maar lessen op
dezelfde dag, en vindt daardoor eigenaardig genoeg verbeteringen in het rooster, die andere automaten niet
zo snel vinden. Doordat de focus op n dag ligt kan deze automaat veel dieper zoeken op die ene dag, en ruilen
van lessen binnen n dag zijn in het algemeen kansrijk, mits tenminste alle docenten hun lessen op correcte
lesdagen hebben.
De bediening is exact zoals de andere automaten: u selecteert wat lessen, u klikt de automaat aan en start
deze.
De parttimer gaat eerst met maandag, dan met dinsdag, dan met woensdag aan de slag, etcetera. In een
tweede ronde komen weer alle dagen van de week aan de orde, en dit gaat door totdat u op escape drukt.
Als het rooster met de andere automaten redelijk klaar is met optimaliseren, dan kan het handig zijn om deze
automaat alsnog in te zetten.

Automaatinstellingen
Afhankelijk van de keuzes die u heeft gemaakt bij de automatenkiezer zijn er 4 verschillende modi:

●

(B)lokken: De blokkenstructuur is een eis

●

(Q)uarps: Clusterlijnen. De gelijktijdigheden blijven intact.

●

(M)i: Clusterlijnen. Er vindt een totaaloptimalisatie plaats

●

(O)nderbouw: bij de keuze voor losse lessen.
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Perfectionist
Deze automaat werkt hetzelfde als de Jongleur, maar voordat hij de keuze maakt welke les te gaan plaatsen
zal hij steeds alle lessen die nog geplaatst moeten worden analyseren en uitzoeken welke het meest urgent is.
Dit maakt dat deze automaat prima geschikt is voor een onderbouwrooster met klassikale lessen die toch wat
complexer is.
Het is overigens beslist niet altijd zo dat u bij moeilijke problemen heel grondige, perfectionistische automaten
moet inzetten. U kunt wel degelijk heel snel een goede oplossing krijgen door snel de Jongleur aan te zetten en
daarna een andere automaat het te laten optimaliseren
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Quarp-Nachtwacht
De Quarp-Nachtwacht optimaliseert met een mix van strategien. Net als de Quarp-Optimalisator zet u deze
automaat aan nadat u de ClusterConstructor en de Quarpomaat gebruikt heeft.

Automaatinstellingen
In de modus "P" gebruikt hij de gelijktijdigheid die met de Clusterconstructor of met behulp van Clus worden
aangemaakt.
In de modes "M" wordt een mix van allerlei strategien gebruikt.
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Quarp-optimalisator
De Quarp-optimalisator is een automaat die optimaliseert maar de gelijktijdigheden die vanuit Clus of de
Clusterconstructor komt niet zal verbreken, tenzij deze op verschillende posities geroosterd zijn. In de praktijk
betekent dit dat u deze automaat aanzet nadat u de ClusterConstructor en de Quarpomaat gebruikt heeft.

Automaatinstellingen
U kunt bij de instellingen met de variant S aangeven dat reeds ander geroosterde lessen niet verplaatst mogen
worden en met de optie A mogen alle lessen verplaatst worden.
Ook is er een modus R waarbij niet de gelijktijdigheden vanuit Clus of de Clustercontructor gebruikt worden als
gelijktijdigheid, maar datgene wat op dit moment in het rooster gelijk geroosterd staat wordt bij deze instelling
als gelijktijdigheid genomen. De modus K is eigenlijk gelijk aan de modus R met dit verschil dat de 1-groeps
klassikale lessen niet worden meegenomen.
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Quarpomaat
Dit is een snelle automaat die quarps heel houdt en zal niet de reeds geplaatste lessen verplaatsen. Het
verschil met de Clusterklutser is dat deze automaat zowel de geclusterde groepen, als de klassikale lessen
plaatst.

De Quarpomaat aan het werk
Nadat u met de ClusterConstructor een schema heeft gemaakt voor de clusterlessen, zet u deze automaat aan.
U selecteert dus alle lessen van 1 afdeling en start de Quarpomaat. Als dit gelukt is, kunt u bijvoorbeeld de
Quarp-optimalisator / Quarp-Nachtwacht aanzetten om te optimaliseren zonder dat de gelijktijdigheden
verbroken worden!

Automaatinstellingen
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Technoloog
De Technoloog plaatst zo snel mogelijk alle geselecteerde lessen zonder daarbij de kwaliteit van het rooster in
de gaten te houden. Met andere woorden, deze automaat houdt geen rekening met de randvoorwaarden en
dus strafpunten.
U breekt de automaat dus snel af, zodra de lessen geplaatst zijn.
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Extra
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Verwijder Arena varianten
De Arena werkt met een aantal varianten van het rooster die door de Gladiatoren verbeterd worden. Wanneer
de Arena afgesloten wordt, kunnen er nog varianten aanwezig zijn bij de Gladiatoren. Zodra een Gladiator een
verbetering teruggeeft aan de Arena en deze niet reageert, zullen de varianten verdwijnen. Maar als de Arena
binnen een paar minuten weer aangezet wordt, kunnen de varianten alsnog worden aangeboden aan de Arena.
Het kan soms wenselijk zijn, bestaande varianten die bij Gladiatoren nog aanwezig zijn, te verwijderen voordat
u de Arena weer aanzet. U heeft bijvoorbeeld bepaalde randvoorwaarden gewijzigd en wilt dat de Arena
daarmee aan de slag gaat. Varianten gebaseerd op oude randvoorwaarden verwijdert u dan eerst.
Een ander voorbeeld is als u besluit een afdeling opnieuw te plaatsen met bijvoorbeeld de blokkenbouwer.
Varianten die nog aanwezig zijn en een rooster terugkoppelen aan de Arena gebaseerd op een vorig rooster,
kunnen de blokkenstructuur weer uit elkaar trekken.
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Optimalisatie-aandacht per les
De strategie van de meeste optimalisatoren is als volgt:

●

1. bepaal welke les uit de selectie het meest urgent is, d.w.z. veel strafpunten oplevert wanneer deze les uit
het rooster gehaald wordt

●

2. probeer deze les via verplaatsing en ruilen te verzetten zodanig dat het aantal strafpunten daalt

●

3. onthoud dat deze al geweest is en ga terug naar 1

Er is n nadeel aan deze methode, en dat is dat er lessen kunnen zijn die veel strafpunten kosten, en daardoor
elke keer als eerste gekozen worden in optimalisatielussen. Doordat deze alsmaar aandacht krijgen kan het
effect ontstaan dat er nog maar weinig beweging zit in het rooster, terwijl er eigenlijk lessen zijn die nog wel
aanzienlijk te verbeteren zijn. Bovendien zou het best kunnen dat ruilen elders in het rooster opeens
mogelijkheden openen voor de moeilijke lessen.
Een Optie geeft ons een overzicht van de optimalisatie-aandacht per les
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Wat wil dit zeggen? We meten de tijd in seconden dat het programma bezig is geweest met het verbeteren van
de plaatsing van de les zonder dat dit gelukt is. Zodra een verbetering gevonden wordt gaat het aantal weer
naar 0.
We kunnen sorteren op de kolom Str.pnt, en zien de les met de meeste strafpunten bovenaan staan. Blijkbaar
is er al 43 seconden gerekend op deze les ec van LH zonder resultaat. Toch is het de slechtste les, dus bij elke
optimalisatieronde start het programma met deze les. Dat is op een gegeven moment natuurlijk zonde van de
tijd, want er blijven lessen achter, die ook de moeite waard zijn.

Daar kunt u nu iets aan doen.
De Optimalisator, de Blokkenoptimalisator en de Quarp-optimalisator hebben twee instellingen er bij gekregen:

Als u bijvoorbeeld 2 invult bij maximale aandacht per les dan start de optimalisator dus niet met de meest
urgente les, maar n die wat minder aandacht gekregen heeft. Hij geeft de lessen met meer dan twee seconden
aandacht gewoon een lagere prioriteit. De factor teveel aandacht staat standaard op 30, deze is bepalend voor
de mate waarin de verwende lessen gekort worden op de prioriteit. Zet u dit getal lager, bijvoorbeeld op 1, dan
krijgen de verwende eventueel nog enige aandacht.

De Nachtwacht (en Quarp-Nachtwacht) gaan iets slimmer te werk.
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Lokalenautomaat
Het plaatsen van lessen in lokalen is in het algemeen het laatste onderdeel van de constructie van
schoolroosters. Dat betekent niet dat het minder belangrijk is, integendeel, voor veel docenten is het lesgeven
in een vaklokaal (liefst het "eigen" lokaal) en het niet te veel moeten wisselen van lokaal tussen de lessen van
groot belang. Er zijn echter maar weinig scholen die zich de luxe kunnen veroorloven dat iedere docent een
eigen lokaal heeft, bovendien wordt in het Nederlandse onderwijs erg veel parttime gewerkt.
In de lokalenautomaat regelt u de toekenning van de lokalen aan de lessen zelf.
U moet zich realiseren dat u in het automatisch roosteren regelt dat het aantal lokalen zo min mogelijk wordt
overschreden. Het gewicht dat u hieraan hangt, bepaalt u natuurlijk zelf. Zo zal een lokalen tekort bij het vak
LO anders worden berekend dan een lokaal tekort voor een praktijkles natuurkunde. U stelt dit dus in bij de
telgroepen bij het automatisch roosteren.
In de lokalenautomaat regelt u dus wie in welk lokaal komt. U komt in de lokalenautomaat via het menu Lessen,
Roosteren, Lokalenautomaat.
In onderstaande introductiefilmpje nemen we in een vogelvlucht de lokalenautomaat door.
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Schermuitleg
In het hoofdvenster van dit onderdeel vindt u informatie over wel of niet ingeroosterde en gefixeerde lokalen
bij de lessen.
De uitleg bij een hokje:
In het hokje staat de naam van de verzameling lessen. Er achter staat eventueel het aantal gefixeerde lokalen
tussen haakjes. Staat er niets dan zijn er geen gefixeerde lokalen. Let op dat dit dus niets te maken heeft met
het aantal gefixeerde lessen.
Er onder staat hoeveel lokalen er al ingeroosterd zijn van het aantal al ingeroosterde lessen. Dus het eerste
getal is het aantal toegekende lokalen, het tweede getal het aantal ingeroosterde lessen.
De kleur van het hokje geeft aan of alle lessen een lokaal hebben:
Is het geel/rose dan ontbreken er nog lokalen. Is het blauw dan zijn alle lokalen ingeroosterd.
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Structuur

In dit onderdeel kunt u aangeven hoeveel leerlingen er maximaal in het lokaal passen. De lokaalcapaciteit kan
per lokaal bewerkt worden. Standaard staat deze op 30.
Als het veel tegenstrijdigheden oplevert als uw leerlingen nog niet zijn ingedeeld, kunt u tijdelijk het maximum
aantal leerling ophogen. De tegenstrijdigheden blijven dan beperkt.

Lokaalafstanden

De lokalenautomaat houdt ook rekening met de loopafstanden tussen de verschillende lokalen. Deze afstanden
kunt u per lokaal apart aangeven, maar veel handiger is het om een setje te maken van lokalen die dicht bij
elkaar liggen en dat u vertelt met hoeveel looptijd in minuten rekening moet worden gehouden. De automaat
zal -als een lokaalwissel onvermijdelijk is - proberen een geschikt lokaal te vinden met zo min mogelijk looptijd.
Allereerst moet u natuurlijk een setje maken van lokalen die dicht bij elkaar liggen. Dit doet u via de knop
Groepen van lokalen bewerken. U klikt op de knop "nieuwe groep van bij elkaar liggende lokalen" en maakt net
zoveel groepen aan als u nodig denkt te hebben. Vervolgens geeft u per lokaalverzameling aan wat de tijd in
minuten is. U kunt hierbij alleen het bovenste gedeelte van de diagonaal invullen en dan vervolgens op de
knop "Maak symmetrisch" klikken. Dit moet u natuurlijk alleen doen als de afstand tussen beide lokalen in
beide gevallen (heen en weer) gelijk is. Scholen waar eenrichtingsverkeer van toepassing is, zullen
waarschijnlijk wat anders moeten invullen.
Dit symmetrisch maken kan alleen op lokaalniveau, niet bij de lokaalverzamelingen.
De verzamelingen die u hier maakt kunt u verderop ook bij de instellingen gebruiken. Ze kunnen echter alleen
op deze plaats aangemaakt worden en hebben dan ook een andere status dan de "gewone"
lokaalverzamelingen.

Uurafstand tabel
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In de uurafstanden tabel ziet u in een matrix het
aantal minuten dat er tussen lesuren zit. Dit wordt gebruikt bij het berekenen van strafpunten bij lokaalwissels
voor docenten. Dit venster geeft enkel informatie weer. U kunt dit niet wijzigingen.

Docentverzamelingen

U kunt het invoeren van lokaalwensen voor docenten vereenvoudigen door docentenverzamelingen aan te
maken. Wanneer u bijvoorbeeld een docentenverzameling hebt aangemaakt van alle docenten die LO geven
dan kunt u bij het invoeren van de lokaalwensen in 1 keer voor al deze docenten regelen dat zij in bepaalde
lokalen les moeten geven.
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Lesverzamelingen en Telgroepen

U kunt hier lesverzamelingen aanmaken die u kunt gebruiken om de lokalenautomaat aan te sturen. Ook
lesverzamelingen (en telgroepen) die u tijdens het roosteren al heeft aangemaakt komt u bij het invoeren van
de lokaalwensen tegen. Heeft u bijvoorbeeld tijdens het roosteren een telgroep aangemaakt voor de LO-lessen,
dan kunt u nu hier eenvoudig regelen dat hel heel wenselijk is dat deze lessen ook in een Lo-lokaal geroosterd
wordt.

Lokaalverzamelingen

Bij de lokaalverzamelingen kunt u een setje maken van lokalen die bijvoorbeeld allemaal in eenzelfde vleugel
van het gebouw zitten, maar u kunt ook een setje aanmaken van lokalen die allemaal een smart-board hebben
of een vaste wastafel.
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Bij het invoeren van de lokaalwensen kunt u daarna aangeven dat bijvoorbeeld de wiskunde lessen bij
voorkeur in een lokaal komen waar een ruitjes bord zit, maar ook dat docent JZE nooit les kan geven in de
lokaalverzameling "boven", omdat hij dan de trap op moet en hij dat fysiek niet kan.

Vakverzamelingen

U kunt hier allerlei vakverzamelingen aanmaken. Het voordeel is dat u dan bij het invoeren van de
lokaalwensen in n keer voor een heleboel vakken de juiste lokalen kunt invoeren.
U maakt bijvoorbeeld een vakverzameling aan voor alle vakken die in de BINAS lokalen moeten.

Lokaalbotsingen
U kunt ten alle tijden het rooster laten controleren op lokaalbotsingen. De lokaalautomaten zullen nooit
lokaalbotsingen inroosteren, maar mogelijk zijn er toch lokaalbotsingen ontstaan doordat deze in het
lesdomein handmatig zijn ingevoerd.
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Randvoorwaarden
De randvoorwaarden in de lokalenautomaat zijn op te delen in twee hoofdonderdelen: lokaalwisselingen
docenten, en lokaalwensen.
Bij lokaalwisselingen docenten kunt u opgeven hoe vaak een docent op een dag mag wisselen van een lokaal.
U kunt hier verschillende aspecten bestraffen.
Met behulp van de lokaalwensen is het mogelijk allerlei eisen en wensen omtrent de inroostering van lokalen
op te geven. U geeft hier bijvoorbeeld aan wat de vaklokalen zijn, wat de uitwijklokalen zijn voor vakken, en de
voorkeurslokalen voor docenten.
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Overzicht strafpunten

In het scherm
overzicht strafpunten ziet u hoe het totaal aantal strafpunten in de lokalenautomaat is opgebouwd. Het is
onderverdeeld in twee categorien: docentroosters en lokaalwensen.
Wanneer u kijkt naar het onderdeel lokaalwensen ziet u per les hoeveel strafpunten deze heeft gekregen voor
het betreffende lokaal. Het netto aantal strafpunten per tijdvak zal rekening houden met eventuele
tegenstrijdigheden. Dit zijn strafpunten die de les altijd zal genereren, ongeacht het lokaal. Het netto aantal
strafpunten is dan ook het aantal strafpunten dat de automaat kan verbeteren.
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Lokaalwisselingen docenten
Het inroosteren van docenten/lessen in een lokaal kan ook voor iedere docent individueel aangestuurd worden.
Natuurlijk kunt u elders aangeven dat een docent graag in lokaal 101 les geeft, maar u kunt hier aangeven hoe
erg het is dat een docent wisselt van lokaal en of deze docent wellicht minder snel van het ene lokaal naar het
andere lokaal kan gaan.

In dit voorbeeld wordt er zwaarder gestraft als docent AZ van lokaal wisselt dan wanneer bijvoorbeeld docent
AR van lokaal wisselt. U kunt voor ieder aspect t.a.v. de tijden apart voor iedere docent andere waarden
invullen.
Helemaal bovenaan staat de standaardwaarde die u kunt invullen voor uw hele school. Als u hier een waarde
invult, zult u zien dat verder de hele kolom dezelfde waarde krijgt (mits er al niet iets individueel geregeld is).
Ook kunt u met een knop alle docenten op de Zermelo standaard waarde zetten. Bij veruit de meeste scholen
voldoet de Zermelo standaardwaarde en wordt er bijvoorbeeld bij een beginnend docent of een docent die
slecht ter been is iets apart geregeld.
In de testkolom kunnen waarden worden ingevuld om te kijken hoeveel strafpunten er dan gegenereerd
worden. Deze testkolom kunt u ook automatisch laten vullen met verschillende waarden d.m.v. de knop "vul
testkolom" om te zien wat er gebeurt. Voor het daadwerkelijk aansturen van de automaat heeft het geen
betekenis.
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Lokaalwensen Basis
Net als bij andere randvoorwaarden, is er nu ook een Lokalen-basisscherm. Voorheen zat dat niet binnen het
scherm Automatisch Roosteren, maar bij de lokalenautomaat. Vanaf versie 2.0 van Zermelo is het mogelijk om
op basis van opgegeven voorwaarden in het Lokalen-basisscherm automatisch telgroepen te laten genereren
die in de gaten houden of er niet teveel vaklessen worden geroosterd op een roosterpositie.
Een voorbeeld hierbij zijn de LO-lessen. Stel dat er vier gymzalen beschikbaar zijn, dan willen we uiteraard dat
er niet meer dan vier LO-lessen tegelijk geroosterd worden.
Hoe stellen we het Lokalen-basisscherm in?
Allereerst starten we het basisscherm. Dit kan via het icoontje (zie afbeelding) of via menu Randvoorwaarden -

Lokalen - Basis.

Zes categorien
In het basisscherm lokalen ziet u dat het scherm is verdeeld in zes categorien:
●

Gewenst

●

Uitwijk

●

Neutraal

●

Zeer ongewenst

●

Onmogelijk

Invoeren van lokaalwensen
In het basisscherm dat nu start, zien we vier tabbladen:
●

Vakken: hier u uw lokaalwensen per vak aangeven.

●

Lokalen: hier kunt u per lokaal aangeven welke vakken er al dan niet gewenst zijn.

●

Rooster: hier kunt u lokalen blokkeren, bijvoorbeeld een lokaal dat verhuurd wordt.

●

Deels in vaklokaal: hier kunt u aangeven als bijvoorbeeld n les van de drie in een vaklokaal moet.

Tabblad Vakken
Terugkomend op het voorbeeld waarbij er vier LO-zalen zijn, dan kunnen we hierbij aangeven dat alle
LO-vakken per se in deze lokalen geroosterd moeten worden. Tevens geldt dat alle andere vakken niet in de
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LO-zalen geroosterd mogen worden.
In de gewenste kolom klikt u bij het vak. Er verschijnt een venster met alle beschikbare lokalen. Hier kunt u
een selectie maken. De overige lokalen staan standaard in de kolom 'neutraal'. Deze kunt u met de muis in n
keer naar een andere kolom slepen. In het geval van LO willen we niet dat LO eventueel in een ander lokaal
gegeven wordt, dus zetten we de overige lokalen op "onmogelijk". We stellen het scherm dan als volgt in:
(NB: Bij het invoeren werkt ook de bekende rechter-muisknop-functie van Zermelo, waardoor invoer van zelfde
verzamelingen snel en gemakkelijk gaat)
(N.B.2: Bij een vak hoort een vakcode die opgeslagen wordt in de domeinen. Deze vakcode bepaalt waar de
"overige vakken" komen te staan. Deze codes geven informatie die bepalen of een lokaal de code A t/m F
meekrijgt.)

Tabblad Lokalen
Bij het tabblad lokalen kunnen dezelfde wensen ingevoerd worden, maar dan met het lokaal als ingang. Klikt u
in een kolom, dan kunt u bij ieder lokaal aangeven welke vak(ken) al dan niet gewenst zijn. Deze schermen zijn
gekoppeld aan elkaar: als u iets invult onder het tabblad Lokalen, ziet u die mutatie ook terug onder het
tabblad Vakken. In het voorbeeld zijn naast LO nu wat lokaalwensen voor NA en SK ingevoerd.
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Weergave tabbladen Vakken en Lokalen tegelijkertijd
Bovenaan het scherm is er de mogelijkheid om te kiezen tussen een enkele en dubbele weergave. Bij dubbele
weergave ziet u de inhoud van de tabbladen Vakken en Lokalen tegelijkertijd.
Tabblad Rooster
In dit tabblad kunt u lokalen per lesuur blokkeren. Stel dat er op maandag een lokaal verhuurd wordt en niet
gebruikt kan worden voor het rooster, dan kan dat eenvoudig worden aangegeven. De roosterautomaat en de
telgroepen zullen hier automatisch rekening mee houden.
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Tabblad Deels in vaklokaal
In dit tabblad kunt u aangeven als bij een vak niet alle lessen in het vaklokaal gepland hoeven te worden. U
kunt achter het aantal lessen per afdeling het aantal lessen opgeven die in het vaklokaal moeten. Als er niets
wordt opgegeven, gaat het systeem ervan uit dat alle lessen in het gewenste vaklokaal moeten komen.
Met CTRL-klik in deze cel kunt u dit per lesgroep opgeven. In het voorbeeld in de afbeelding is aangegeven dat
twee van de drie lessen van NA in klas 2 in het vaklokaal gegeven dienen te worden. Bij afdeling V2 is
aangegeven dat dit alleen voor klas V2A geldt.

Voorkeurslokaal docenten opgeven
Via menu Bewerken - Docent voorkeurslokalen kunt u aangeven welk lokaal in eerste instantie aan een docent
gekoppeld dient te worden. Stel dat er is aangegeven dat de sectie Natuurkunde drie voorkeurslokalen heeft.
Bij deze drie voorkeurslokalen kunnen we nu aangeven welke docent uit de sectie aan welk voorkeurslokaal
gekoppeld dient te worden.
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Via het menu kunt u naar Lokalen uitgebreid. De instellingen die in het huidige basisscherm zijn gemaakt,
worden overgenomen en deze vindt u daar dan ook terug. Er kunnen hier uitgebreidere randvoorwaarden
worden gedefinieerd rond de lokalentoewijzing. Meer informatie hierover in het onderdeel Lokalen uitgebreid.

Belangrijk!
Let u op bij het kopiren van gegevens uit een ander project of bestand. U dient dan namelijk de
lokaalafstanden, lokaalwensen n de extra eigenschap uit het domein vak: #OVERIGE_LOKAALWENS over te
nemen. Zelfs dan kunnen we niet garanderen dat alles zonder fouten overkomt.

test
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Lokaalwensen Uitgebreid

In het scherm lokaalwensen kunt u precies opgeven welke wensen u op school heeft met betrekking tot het
plaatsen van lokalen op lessen.
U kunt op allerlei niveaus lokaalwensen opgeven. Dit geeft u altijd op vanuit een object. Bijvoorbeeld een
docent die een voorkeur heeft voor een lokaal of een vak dat graag in het vaklokaal gegeven moet worden. Het
doel is dat u per les een zogenaamde lokaaltoren gaat opbouwen. Dit is een bundeling van alle opgegeven
lokaalwensen, die samen ervoor zorgen dat een les een lijst krijgt met voorkeurslokalen en uitwijklokalen.
Het scherm lokaalwensen bewerken biedt u een aantal standaard profielen aan, waarin u de wensen kunt
invoeren. U kunt wensen opgeven per: vak, docent, telgroep, afdeling en roosterpositie. Bij iedere keuze voor
een profiel, krijgt u een matrix weergave van de wensen. Aan de rechterkant krijgt u twee informatievensters:
in het profielenoverzicht ziet u in welke profielen u voorwaarden heeft ingevoerd. Ook staan hier de ingevoerde
lokaalwensen als een lijst weergegeven.
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Invoer
In dit voorbeeld maken we gebruik van het profiel Per Vak. Alle onderstaande onderdelen zijn op ieder profiel
van toepassing.

Opgeven van negatieve strafpunten

We kijken naar het vak Aardrijkskunde (ak). Wat we graag willen is dat dit vak ook in een vaklokaal geplaatst
gaat worden. De lokalen AR05 en AR09 zijn de vaklokalen. De andere lokalen willen we graag bestraffen.
U doet dit door een negatief strafpunten aantal in te voeren bij de overige lokalen. U typt -100 strafpunten in
bij de overige lokalen en laat de lokalen AR05 en AR09 leeg. We kiezen ervoor slechts 100 strafpunten op te
geven, omdat dit een voorkeur is: mocht het zo zijn dat een Aardrijkskunde les per ongeluk toch in een ander
lokaal gegeven wordt, dan is dat mogelijk.
Het gevolg van het opgeven van negatieve strafpunten is dat u heel gericht lokaalplaatsingen kunt bestraffen.
De combinatie ak-AR01 krijgt -100 strafpunten mocht er een les geplaatst worden. Het nadeel is dat u dit bij
iedere combinatie moet opgeven. En dat is jammer.

Opgeven van positieve strafpunten

We kijken wederom naar het vak Aardrijkskunde. Het is nog steeds de bedoeling dat de les een voorkeur krijgt
voor de lokalen AR05 en AR09. Nu geven wij dit echter op aan de hand van positieve strafpunten op de twee
genoemde lokalen. In de afbeelding rechts ziet u wat er gebeurt. U heeft nu slecht twee voorwaarde
opgegeven: +100 bij AR05 en +100 bij AR09. Alle andere lokalen krijgen nu 100 strafpunten. Wanneer een les
in AR05 of AR09 geplaatst wordt, komen er 0 strafpunten.
Hoe gaat deze berekening in zijn werk. Een positief getal geeft aan het aantal strafpunten wanneer dit lokaal
niet gehaald wordt. De hoogte van de strafpunten wordt bepaald door het hoogste positieve getal. In ons
voorbeeld hebben twee lokalen 100 positieve strafpunten. Hiervan wordt het hoogste getal genomen, in dit
geval 100 (ze zijn gelijk).
Het is dus niet zo dat de andere lokalen 200 strafpunten krijgen (100+100). In het volgende voorbeeld zien we
hoe u dit verder kunt gebruiken.
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Voorkeurslokaal en uitwijklokaal

Stel dat u graag een voorkeur wilt
opgeven voor een bepaald lokaal, maar ook tegelijk een uitwijklokaal wilt opgeven mocht het eerste lokaal niet
lukken. Voor het niet halen van het voorkeurslokaal geeft 100 strafpunten, maar wanneer het uitwijklokaal
gebruikt wordt wilt u 25 strafpunten. Met negatieve punten geeft u dat eenvoudigweg op door -25 strafpunten
te geven in het uitwijklokaal.
Met positieve strafpunten gaat dat iets anders, maar is wel een stuk flexibeler. In het voorbeeld rechts is lokaal
AR09 het voorkeurslokaal (+100). Van lokaal AR05 hebben we echter het uitwijklokaal gemaakt (+75). Wat
gebeurd er nu in strafpunten.
Stel dat een les in geen van beide lokalen geplaatst wordt. Er wordt dan gekeken naar het hoogste positieve
getal (in dit geval 100). Er is niets opgegeven op de plek zelf, dus dit geeft 100 strafpunten. Stel dat een les nu
in lokaal AR05 geplaatst wordt. Wederom wordt er gekeken naar het hoogste aantal positieve punten
(nogmaals 100), maar daar wordt vanaf getrokken het aantal positieve punten van AR05. Dat levert dus
(100-75) is 25 strafpunten op wanneer een les in AR05 geplaatst wordt. Op deze manier kunt u een
uitwijklokaal opgeven.

Het aardige aan de lokaalwensen is, is
dat u een zogenaamde lokaaltoren aan het opbouwen bent. Het aantal uitwijklokalen of voorkeurslokalen doet
er niet toe. U kunt het zo subtiel invoeren als u zelf wilt. Zie het voorbeeld aan de rechterkant.
Voor het vak Aardrijkskunde (AK) is de volgende prioriteitenlijst gemaakt
●

1. AR09, 0 strafpunten

●

2. AR04, 25 strafpunten

●

3. AR05, 25 strafpunten

●

4. AR07, 50 strafpunten

●

5. AR01, 75 strafpunten

●

6. Alle andere lokalen, 100 strafpunten

Blokkeren of verplichten
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Het blokkeren van een
lokaal of verplichten van een lokaal gaat uiteraard via strafpunten. Evenals de roosterautomaat kunt u voor het
blokkeren van lokalen gebruik maken van de sneltoets (=). Voor het verplicht stellen gebruikt u een
uitroepteken (!!).
In de afbeelding rechts ziet u het meest voorkomende geval: de lessen gym (lo) moeten in een van de
gymlokalen geplaatst worden. Daar staan dan ook twee uitroeptekens (+1000000). Automatisch worden de
andere lokalen geblokkeerd. Voor de andere vakken is het gymlokaal geblokkeerd door een = (-1000000).
Gebruik een blokkade of verplichting alleen wanneer het echt niet anders kan. Het is uiteraard onmogelijk een
gymles in een Nederlands lokaal te geven. Maar een natuurkunde les in een Nederlands lokaal is onwenselijk,
maar niet onmogelijk.

Informatieschermen

Bij Lokaalwensen Uitgebreid heeft u aan de rechterkant van het scherm een tweetal informatieschermen.
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De bovenste van de twee laat verticaal achtereenvolgens zien:
Lk.ws: aantal lokaalwensen bij dit profiel
St.ws: aantal wensen op lokaalverzamelingen bij dit profiel
Bij.slaantal wensen bij geselecteerde objecten
Horizontaal staan alle profielen (standaard Zermelo profielen (zwart) en eventueel zelf aangemaakte profielen
(grijs)).
Via dit scherm kunt u snel naar een profiel overschakelen, om strafpunten in te voeren dan wel te bewerken.
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Vestigingen
Indien u de module "vestigingen" gebruikt, is het ook mogelijk om lokalen te blokkeren voor een bepaalde
vestiging.
Per vestiging geeft u met een uitroepteken aan welke lokalen bij welke vestiging horen. Gaat u daarna
bijvoorbeeld de randvoorwaarden voor vakken invullen dan kunt u niet een vak die alleen op locatie A wordt
gegeven toewijzen in een lokaal van locatie B. Op deze manier voorkomt u tegenstrijdigheden bij de invoer van
de randvoorwaarden
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Profielen
U kunt de
lokaalwensen invoeren aan de hand van Profielen. Standaard heeft Zermelo voor u een aantal handige
profielen gemaakt.
Een lokaalwens kan uit meerdere onderdelen bestaan. Een wens kan betrekking hebben op: vak, docent,
afdeling, lesgroep, pakketvak, vakverzameling, docentverzameling, lesnummer, telgroep, tijdvak, dag, uur,
lokaal,en lokaalverzameling. Een lokaalwens kan iedere willekeurige combinatie bevatten van de zojuist
genoemde onderdelen. De simpelste is misschien wel een wens met een docent en een lokaal, maar u kunt ook
voor een docentverzameling, op een bepaalde dag en voor een specifieke lokaalverzameling een wens
opgeven.
Hoewel dit zeer krachtig is, moet het wel eenvoudig zijn om in te voeren. Daarom werken we met zogenaamde
Lokaalwensprofielen. Dit zijn profielen die vooraf zijn gedefinieerd, met daarin de meest gebruikte overzichten.

Basisprincipe van de profielen
Een profiel bevat een aantal elementen waar u wensen voor kunt opgeven. Een wens wordt altijd automatisch
gekoppeld aan een les, of meerdere lessen. Dit geeft de lokaalwens-editor de mogelijkheid u direct aan te
geven wat de consequenties zijn van een wens. Stel dat u opgeeft dat een docent absoluut niet in lokaal AR02
mag plaatsnemen, dan telt dat direct voor alle lessen die de docent geeft. Vult u later voor leerlingen in dat ze
verplicht in lokaal AR02 les moeten krijgen, dan geeft dit een conflict (tegenstrijdigheid). Het lokaalwensen
scherm zal u hiervan direct op de hoogte brengen.

Een profiel bepaalt ook aan de hand van de lessen wat zinvolle onderdelen zijn om weer te geven. Bij een
docent wilt u bijvoorbeeld opgeven wat het voorkeurslokaal is per vak dat hij of zij geeft. Het is dan erg prettig
dat alleen die vakken weergeven worden waar de docent ook les aan geeft.
Het is dus erg belangrijk dat er lessen zijn. Nu zal dat vaak het geval zijn, aangezien u de lokalenautomaat gaat
gebruiken na het realiseren van het rooster. Maar mocht u de voorwaarde al vooraf willen inrichten, dan raden
we aan wel alvast de lessen klaar te hebben in het lesdomein. Het kan ook zonder dat er lessen zijn, maar de
profielen kunnen dan niet voor u filteren of voorstellen doen. De onderliggende structuur wordt immers uit de
lessen gehaald.
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Automatische filtering van lokalen
Een van de handige toepassingen van profielen, is het automatisch filteren van onnodige lokalen. Stel dat u
heeft opgegeven dat het vak LO in een gymlokaal moet. Hiervoor heeft u +1.000.000 strafpunten opgegeven.
Alle andere vakken hebben een verbod gekregen voor dit lokaal.
Wanneer u vervolgens de lokaalwensen voor een docent gaat opgeven, die geen gymlessen verzorgt, is het
tonen van gymlokalen overbodig. Zijn lessen mogen immers nooit plaatsvinden in n van deze lokalen. Een
profiel filtert automatisch lokalen waar alle lessen van een docent meer dan een miljoen strafpunten voor
krijgen uit.

Nu is gymlokalen een handig voorbeeld, maar dit werkt met alle lokalen waar een miljoen strafpunten voor
komen. Stel dat u een apart gebouw heeft voor de onderbouwklassen. U heeft met een miljoen opgegeven dat
de onderbouw lessen perse in de lokalen AR01 tm AR06 moeten plaatsvinden.
Wanneer we vervolgens een docent opzoeken die alleen maar in de onderbouw lesgeeft, dan zien we dat het
aantal lokalen dat aangeboden wordt alleen maar de AR01 tm AR06 lokalen zijn. De software is zich bewust
van het feit dat de andere lokalen niet logisch zijn om aan te bieden, aangezien deze op een ander niveau al
zijn gemarkeerd als verboden.
Merk overigens op dat in het scherm waar de blokkades zijn opgegeven er een uitzondering is voor de
gymlessen. Deze maken gebruik van de gemeenschappelijke gymlokalen en worden dus niet op het
brugklasgebouw gegeven.

Bewerken profielen
Waarschijnlijk kunt u met de standaard profielen prima uit de voeten. Het is mogelijk de bestaande profielen
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aan te passen. Zodra u een bestaand profiel aanpast, wordt deze opgeslagen onder een nieuwe naam.
Belangrijk om te weten is dat profielen pas opgeslagen worden, op het moment dat u ook daadwerkelijk
wensen invoert. Maakt u een profiel, maar doet u hier verder niets mee, dan zal deze bij opnieuw opstarten zijn
verdwenen.
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Per Vestiging
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Per Vak
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Per Docent
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Per Telgroep
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Per Afdeling
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Per Roosterpositie

U kunt een lokaal dat bepaalde tijden niet gebruikt mag worden, hier eenvoudig blokkeren.
Ga naar het profiel per roosterpositie. Vul op de tijden dat een lokaal niet tot uw beschikking staat,
eenvoudigweg een =-teken in.
Een voorbeeld ervan zijn bv de sportzalen die alleen op woensdag en donderdag gehuurd worden.
Ook kunt u hier dummy-ruimtes, aula's en of kantoren volledig blokkeren voor het gebruik door de
roosterautomaten.
In de dagroostering kunt u deze lokalen via de selectie buiten beeld houden.
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Weergave
Het scherm Lokaalwensen kent op een aantal plaatsen de mogelijkheid de weergave aan te passen.

Per lokaal of lokaalverzameling

Standaard ziet u in ieder profiel de individuele lokalen weergegeven.
Het is mogelijk om hier ook de lokaalverzamelingen te tonen. In de menubalk zit de optie te wisselen tussen
per lokaal of per lokaalverzameling.

Lokalen horizontaal of verticaal

Standaard worden de lokalen horizontaal weergeven. Verticaal staan dan
bijvoorbeeld alle vakken of alle docenten. Via de menubalk is het mogelijk deze weergave te wisselen.

Celweergave

Via de optie celweergave kunt u bepalen wat er
weergegeven wordt in de cellen van het profiel. Standaard staat deze instelling op: standaard invoerweergave.
Er zijn echter 4 verschillende opties.

Standaard invoerweergave
In de standaard weergave ziet u het aantal strafpunten (positief of negatief) dat u bij de verschillende
onderdelen heeft ingevoerd. Deze weergave wordt overal als basis gebruikt.
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Gerealiseerd in lokaal
De weergave
gerealiseerd in een lokaal laat het aantal lessen zien dat daadwerkelijk in dit lokaal geroosterd is. Zo ziet u in
het voorbeeld dat 17 lessen biologie (bi) in het voorkeurslokaal zijn geroosterd. Nogmaals 2 andere lessen zijn
in het uitwijklokaal geplaatst.
Deze weergave kan zeer handig en informatief zijn in combinatie met verschillende profielen. Zo is er een
profiel met de lokaalwensen per roosterpositie (dus de daadwerkelijke dagen en uren). Op deze manier ziet u
een lokalenrooster, in combinatie met uw opgegeven strafpunten.
In deze weergave is het niet mogelijk de hoogte van de strafpunten te wijzigen.
Gerealiseerde lessen bewerkbaar
In dit geval ziet u hetzelfde als bij gerealiseerd in lokaal, maar nu is het wel mogelijk het aantal strafpunten
voor de lokaalwensen te wijzigen.
Invoer en gerealiseerde lessen
In deze weergave worden zowel het aantal lessen als de strafpunten weergegeven. Op de eerste rij wordt het
aantal lessen getoond en op de tweede rij de hoogte van de strafpunten. Hier kunt u de strafpunten ook
aanpassen.
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Lokaaltoren
Lokaaltoren overzicht

In het scherm lokaaltorenoverzicht ziet u per les de volledige lokaaltoren uitgeschreven.
U heeft per profiel verschillende lokaalwensen opgegeven. Zo geeft u bijvoorbeeld aan dat een docent een
voorkeur heeft voor een bepaald lokaal, dat het vak Engels bij voorkeur in een Engels lokaal gegeven moet
worden en dat de brugklassen in een specifieke vleugel geplaatst moeten worden.
Deze combinatie van wensen, levert bij een les een lokaaltoren op. Een lokaaltoren bevat alle lokalen die in uw
rooster beschikbaar zijn. Per lokaal staat het aantal strafpunten dat de huidige les zal krijgen, mocht hij in dit
lokaal geplaatst worden.
Wanneer u naar de lokaaltoren kijkt, ziet u per les-lokaal-combinatie een getal staan en een kleur. Een groene
kleur geeft aan wat het voorkeurslokaal is voor deze les. De cel is dan ook groen gekleurd. Een blauwe cel
geeft aan in welk lokaal de les daadwerkelijk is geroosterd. Witte cellen geven u informatie over het aantal
strafpunten dat een les zal krijgen, mocht hij in dit lokaal geplaatst worden.

Tegenstrijdige lokaalwensen
Een belangrijk onderdeel bij het bewerken van lokaalwensen, is het beperken van tegenstrijdigheden. Een
tegenstrijdigheid is wanneer een les in de meest gunstige plaatsing toch nog strafpunten veroorzaakt. Een
voorbeeld: stel dat uw docent (ABC) graag in lokaal L003 wil lesgeven. U geeft 100 strafpunten voor het niet
halen van dit lokaal. Deze docent verzorgt een les Aardrijkskunde. Voor deze les heeft u opgegeven dat deze in
L201 gegeven moet worden, voor 100 strafpunten.
De les Aardrijkskunde van docent ABC heeft in dat geval een tegenstrijdigheid van 100. De les moet immers in
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zowel L003 als in L201 gegeven worden. Het is belangrijk dat u dergelijke situaties probeert te voorkomen. De
automaat kan het immers niet voor u oplossen.

In de
afbeelding aan de rechterkant ziet u het bovengenoemde voorbeeld uitgewerkt. U ziet dat in de kolom
tegenstrijdigheid het getal 100 staat (in het rood). Deze les heeft een tegenstrijdigheid van 100 strafpunten.
Dat komt omdat de docent (in dit geval RBK) graag in lokaal AR01 wil plaatsnemen, maar zijn lessen engels (en)
moeten bij voorkeur in lokaal AR08. Beide lokalen krijgen ieder 100 strafpunten, door het niet behalen van de
andere wens. De tooltip vertelt u waar de tegenstrijdigheid vandaan komt.
Merk overigens ook op dat de andere lokalen nu dubbel zo zwaar zijn geworden, namelijk 200.

Lokaaltoren op cel
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Roosteren

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

764/1812

Document:

Zermelo Online Help

Automatisch roosteren

De lokalenautomaat kent op dit moment 5 verschillende automaten: de plaatser, de optimalisator, de
blokkenplaatser, de blokkenoptimalisator, en de Hoogoven. Hiermee kunt u volautomatisch het lokalenrooster
plaatsen en optimaliseren.
Een automaat gebruiken gaat zeer eenvoudig. U selecteert eerst de afdelingen waarvoor u het lokalenrooster
wilt maken. Vervolgens kiest u aan de linkerkant welke van de vier automaten u wilt gebruiken. Het starten
van de automaat gaat vervolgens via de knop: Automaat starten. (tip: het starten van de automaat werkt ook
via de sneltoets ENTER. U kunt ook dubbelklikken op de geselecteerde automaat.)
Bij iedere afdeling wordt weergegeven hoeveel lokalen er nodig zijn en hoeveel daarvan nog geplaatst moeten
worden. In de afbeelding ziet u bijvoorbeeld bij R1.R1A 0 / 16 staan. Oftewel: er zijn 0 van de 16 lokalen
geroosterd. De cel wordt dan ook oranje gekleurd. De afdelingen R3 en R4 zijn helemaal blauw. Hier zijn dan
ook alle lokalen geplaatst.
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Plaatser
De Plaatser automaat, plaatst bij lessen die nog geen lokaal hebben een lokaal. De automaat zal dit per dag
bekijken, en wanneer alles geplaatst is stopt deze automatisch.
De Plaatser behandelt iedere les afzonderlijk.
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Optimalisator
De Optimalisator probeert ingeroosterde lokalen zo goed mogelijk te optimaliseren. Daarbij wordt iedere les
afzonderlijk behandeld.
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Blokkenplaatser
De blokkenplaatser is een automaat die lokalen op blokken kan plaatsen. Waar de reguliere automaat iedere
les afzonderlijk behandeld, bekijkt de blokkenplaatser lessen als een blok. Zo stelt u bij plaatsen al direct een
eis dat een blok moet lukkken.
Een belangrijke vraag is natuurlijk: wat is een blok? Een blokuur is een docent-groep-vak combinatie die
opvolgend geroosterd is. Dit hoeft niet per se een blokuur te zijn, dat in de automaat gedefinieerd is als een
blokuur. Ook wanneer lessen per ongeluk als resultaat van uw rooster als blok zijn geplaatst, worden ze door
de blokkenplaatser als blok gezien.
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Blokkenoptimalisator
De blokkenoptimalisator optimaliseert de lokalen, waarbij deze de lessen in blokken respecteert. Blokken staan
altijd maar op n dag, nooit over meerdere dagen. Voor verdere uitleg over de definitie van een blok, verwijzen
wij u naar de Blokkenplaatser.

Lessen plaatsen
Wanneer u de blokkenoptimalisator gebruikt, en u selecteert ook objecten waarvoor nog niet alle lokalen
geroosterd zijn, dan zal deze eerst de lokalen gaan plaatsen met de blokkenplaatser.

Type blokken
In het automaatinstellinge- scherm is het mogelijk het type blok aan te passen. Blokken worden standaard
gedefinieerd als: combinaties van naast elkaar gelegen lessen die dezelfde docenten, groepen en vakken

bevatten. De standaard instelling hiervan is C (combinaties).
Wanneer u kiest voor optie D (Docenten) wordt de volgende definitie gebruikt: combinaties van naast elkaar
gelegen lessen die dezelfde docent(en) bevat(ten).
Dit betekent dat een docent die op maandag de volgende lessen heeft:

●

u1: Ne Hb1

●

u2: Ne V4a

●

u3: tussenuur

●

u4: Fa H4.fa1

●

u5: Fa H4.fa1

●

u6: Ne G2b

●

u7: vrij

●

u8: vrij

In het geval C vier blokken krijgt: u1 , u2 , u4+u5 en u6
In het geval D twee blokken krijgt: u1+u2, u4+u5+u6
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De Hoogoven
De Hoogoven is een optimalisator die uw lessen van lokalen voorziet door gebruik te maken van Simulated
Annealing. Annealing is een proces waarmee staal sterker kan worden gemaakt. In plaats van het gesmolten
staal in de mal direct te laten afkoelen, wordt bij annealing langzaam de temperatuur verlaagd. Hierdoor
krijgen de moleculen binnen het gesmolten staal de mogelijkheid om zich optimaal te verdelen, waardoor het
staal uitgehard en verstevigd wordt.
Dit proces kan ook binnen een computer worden nagebootst. Het staal is in dit geval het algoritme dat de
lessen van lokalen voorziet. Zodra het algoritme wordt gestart zal er een temperatuursvariabele zijn die zeer
hoog is. Afhankelijk van de hoogte van de temperatuur zal het algoritme willekeurige beslissingen nemen; een
hoge temperatuur leidt dus tot meer beslissingen die op zichzelf staand niet optimaal zijn. Het is echter
mogelijk om door in het begin een aantal sub-optimale keuzes te maken, later toch op een beter rooster uit te
komen dan mogelijk was geweest als die keuzes anders waren gemaakt.
Naarmate het algoritme langer bezig is koelt de oplossingsruimte af; doordat de temperatuur omlaag gaat, zal
de automaat minder willekeurige keuzes maken, en hierdoor binnen een gekozen deel van de zoekruimte naar
optimale resultaten zoeken.
Zodra de temperatuur volledig is afgekoeld start het algoritme opnieuw. De beste oplossing wordt onthouden
en zal bij afsluiten aan de gebruiker worden getoond.
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Handmatig roosteren
Via de menuoptie Roosteren - Handmatig kunt u een overzicht krijgen in welk lokaal een les is geplaatst en
bovendien kunt u ook handmatig wijzigingen aanbrengen.

U ziet dat docent AZI het eerste uur in lokaal 115 zit, terwijl hij het 2e uur in lokaal 124 les geeft, terwijl hij het
4e uur naar lokaal 214 moet. In dit overzicht ziet u ook hoeveel strafpunten deze wissels opleveren. Rechts in
het grijze gedeelte ziet u 01-02 (lees: er is een wissel tussen lesuur 1 en lesuur 2).
0/2 betekent er zit 0 minuten tussen de lessen , terwijl er 2 minuten nodig zijn om de afstand te overbruggen.
50 betekent dat dit 50 strafpunten oplevert.
U ziet bijvoorbeeld ook dat een wissel van een lokaal met een leeg uur daartussen blijkbaar minder strafpunten
oplevert.
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Handmatig lokalen toewijzen
Met de lokalenautomaat is het ook mogelijk handmatig lokalen aan lessen toe te wijzen.

U krijgt een overzicht waar de docenten per dag per lesuur zitten en wanneer u een of meerdere lessen
selecteert krijgt u in de Lokaal selector te zien wie er op dat moment in welk lokaal zit en welke lokalen er vrij
zijn.
Bovendien geeft de Lokaal selector aan hoeveel strafpunten het oplevert als de geselecteerde les(sen) naar
dat lokaal verplaatst zouden worden.
In dit voorbeeld is de les van docent OO geselecteerd op maandag 6 en wordt de les gegeven in lokaal 120.
De waarde 2300 staat voor het aantal strafpunten dat deze les genereert omdat deze in lokaal 120 zit. In de
Lokaal selector ziet u in het wit welke lokalen op dat moment vrij zijn en ook kunt u in het rood zien welke
lokalen er bezet zijn.
Het plaatsen van deze les in lokaal 124 levert -2200 strafpunten op (dus een verbetering!)

U kunt overigens ook handmatig lokalen toewijzen en verschuiven in de dialogen zie Lokalen handmatig
roosteren
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Uitroosteren Selectie
U kunt ook de ingeroosterde lokalen van de lessen halen. U selecteert 1 of meerder lessene en vervolgens
drukt u op de knop "Uitroosteren selectie" (sneltoets U). De geselecteerde lessen hebben daarna geen lokaal
meer en die zult u opnieuw moeten toewijzen (of opnieuw roosteren met behulp van de lokalenautomaat).
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Fix-modus aan/uit
U kunt in dit scherm ook lokalen fixeren. De lokalenautomaat zal dan geen wijziging meer aanbrengen in de
lokaaltoewijzing van de geselecteerde les.

Om een lokaal te fixeren moet u het scherm eerst in de fixmodus zetten. met de knop onderin het scherm. Er
komt dan linksboven een grijs veld waarop fixmodus staat. Alle lessen die u nu selecteert zullen worden
gefixeerd in dat lokaal, en wanneer u nogmaals op dezelfde les klikt wordt de fixering juist weggehaald. Als u
nogmaals op de knop Fix-modus aan/uit klikt bent u uit de fix-modus en verdwijnt ook het grijze veld.

Belangrijk!
Wanneer u lokalen fixeert dan komt er een lokaalfix (lokfix) in het lesdomein te staan bij die les. De
roosterautomaat zal daarna nooit 2 lessen tegelijk roosteren die in het zelfde lokaal gefixeerd zijn. Indien u
dat onwenselijk vindt, zult u dus voordat u weer gaat roosteren de lokaalfix moeten weghalen.
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Weergave aanpassen
U kunt in dit Overzicht hHandmatig de weergave van de lessen aanpassen aan datgene wat u graag wilt zien.
Als u toch per docent de lokalen toevoegt, dan is de docenten naam wellicht niet zo interessant, maar hoeveel
leerlingen er in de les zitten kan zinvol zijn om te zien of de les wel in het lokaal past.

U kunt zelf bepalen wat u wel/niet wilt zien en eventueel een extra regel toevoegen en/of weghalen.
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Stappenplan Lokalenautomaat
Het stappenplan lokalenautomaat kunt u hier vinden.
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Opties
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Lessen over lesuren splitsen
Indien u in het lesdomein een les heeft staan die op 1 regel staat beschreven maar die voor 3 uur in het rooster
moet,
dan kunt u hier regelen dat deze les nu op 3 aparte regels komt te staan en dat iedere les voor 1 uur in het
rooster komt.
Op deze manier kunt u bijvoorbeeld 2 verschillende docenten aan lessen hangen, of u kunt bijvoorbeeld
regelen dat 2 van de drie lessen een extra eigenschap krijgen, omdat deze bijvoorbeeld in een vaklokaal
moeten worden gegeven. (zie daarvoor Lesverzamelingen genereren)

Belangrijk!
Wanneer u eenmaal lessen hebt geroosterd, dan zijn lessen als vanzelf gesplitst over de lesuren, omdat bij
iedere les natuurlijk de dag en het lesuur beschreven moet worden
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Lessen over tijdvakken splitsen
Wanneer u lessen in het lesdomein op 1 regel hebt staan die in meerdere tijdvakken plaatsvinden, dan kunt u
bij Lessen > Opties > Lessen over lesuren splitsen deze lessen splitsen over meerdere regels en voor ieder
tijdvak apart.

Indien er geen lessen in het lesdomein staan met gekoppelde tijdvakken dan is de functie ook verzonken en
kunt u hem niet selecteren.
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Lesblokkades naar
randvoorwaarden
Wanneer het lesblokkade domein is gevuld met lesblokkades dan kunnen deze weggeschreven worden naar de
positielijst bij de randvoorwaarden van een docent. Er komen dan 1 miljoen strafpunten te staan bij de
desbetreffende docent.
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Randvoorwaarden naar
lesblokkades
Zermelo werkt in feite niet met echte lesblokkades. Wanneer een les staat op een positie die eigenlijk
geblokkeerd is genereert de automaat 1 miljoen strafpunten. Toch kan het wel eens handig zijn om die
momenten waar 1 miljoen strafpunten op staan zichtbaar te krijgen (bijvoorbeeld bij het toedelen van
surveillance bij Toetsroosteren, of bij het afdrukken in het printcentrum) Om dit voor elkaar te krijgen moeten
de randvoorwaarden van de docent vertaald worden naar een lesblokkade. Dat gebeurt bij de optie conversie
Randvoorwaarden naar Lesblokkades.
Docenten die 1 miljoen strafpunten (of meer) hebben op een positie in het rooster zullen in het
lesblokkadedomein een lesblokkade krijgen. Deze blokkades zijn dan weer zichtbaar bij het rooster.
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Hernummer lessen
Deze optie kan handig zijn bij het inlezen van het Zermelo rooster in Untis. Untis hanteert namelijk een andere
wijze van lesnummering. In Zermelo krijgt iedere individuele les een apart nummer, terwijl in Untis lessen met
dezelfde
groep, dezelfde docent en hetzelfde vak ook hetzelfde lesnummer krijgen. Dus de drie lessen Nederlands van
klas 1A van docent X hebben in Untis allemaal lesnummer 1 terwijl ze in Zermelo als les 1,2 en 3 voorkomen.
Met deze optie worden de Zermelolessen hernummerd naar de Untis standaard.
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Arena
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Om problemen uit het rooster te halen werkt het goed om de automaten een nacht of een weekeind te laten
draaien. Om nog breder en dieper te kunnen zoeken naar een beter rooster hebben we de Arena ontwikkeld.
De Arena wordt opgestart als een normale automaat maar gebruikt de rekenkracht van meerdere computers
uit bijvoorbeeld het computerlokaal. Op elke computer draait geruisloos een Gladiator. De Gladiatoren gaan
onderling de strijd aan om het beste rooster. Ook via internet kunnen computers elders ingezet worden in de
Arena.
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Arena Automaat
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De Arena is op te starten als een automaat in het scherm automatisch roosteren. Net als bij de andere
automaten dient u eerst lessen en afdelingen te selecteren. Er zijn een aantal instellingen mogelijk, die
onderverdeeld kunnen worden in de volgende categorien:
Gedrag:
●

Herindelen/clusteren: Deze instelling geeft aan of leerlingen van lesgroep veranderd mogen worden voor
afdelingen die niet op "negeren" staan.

●

Blokken harde eis: Zet deze op "ja" als blokken echt niet kapot gemaakt mogen worden.

●

Plaatsen/aantal minuten plaatsen (niet in de demo): Als plaatsen op "ja" staat zal de Arena het aantal
aangegeven minuten gaan plaatsen en daarna overschakelen op optimaliseren.

Netwerk:
●

Poort: Welke poort de Arena op luistert (standaard 8080)

Het is ook mogelijk om de Arena zichzelf aan te laten melden op internet. Dit is niet nodig om de Arena te
kunnen gebruiken maar het kan het wel makkelijker maken om Gladiatoren op te starten. Voor het aanmelden
dient u de volgende gegevens in te vullen:
●

Naam: De naam waaronder de Arena zich aanmeld.

●

Wachtwoord: Het wachtwoord waarmee de Arena zich aanmeld. De eerste keer mag elk wachtwoord gekozen
worden; daarna moet het hetzelfde zijn als wat eerder gebruikt is.

●

IP Adressen: Welke extra ip adressen en poorten de Arena adverteert. Als u de Arena op een lokaal netwerk
gebruikt hoeft u hier meestal niets in te vullen. Gladiatoren zullen deze lijst op volgorde afgaan op te
proberen verbinding te maken met de Arena. De syntax is "ip1:poort1, ip2:poort2". Als er geen poort wordt
opgegeven wordt 8080 gebruikt. Uw netwerkbeheerder kan u hier waarschijnlijk bij helpen.

Varianten
Om ervoor te zorgen dat de Arena niet te lang op een dood spoor blijft hangen roostert hij met varianten. In
plaats van een enkel rooster worden er 3, 5 of zelfs 20 verschillende gemaakt. Bij het afsluiten van de Arena
wordt automatisch de beste geselecteerd. Het aantal varianten wat het best gebruikt kan worden hangt erg af
van het rooster en van het aantal beschikbare Gladiatoren. In het algemeen is het zo dat als er 's ochtends na
een nacht draaien alleen maar horizontale lijnen te zien zijn dat er meer varianten gebruikt hadden moeten
worden. Een aardige vuistregel is 1 variant per Gladiator.
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Gladiator

De Gladiator is het programma dat het echte rekenwerk verricht. De Gladiator kan opgestart worden op
dezelfde computer als de Arena of op een van de andere computers in de school. Het is wel zo dat er een
verbinding met de Arena mogelijk moet zijn. Het is niet nodig om meer dan 1 Gladiator op een computer op te
starten, hij gebruikt vanzelf alle beschikbare cores. Uitzondering: in de demo modus gebruiken de Gladiatoren
elk maar 1 core, dus daar kan het wel winst opleveren om er meerdere op te starten.
Bij het opstarten van de Gladiator moet de naam of het netwerkadres van een Arena opgegeven worden. Als u
de Gladiator op dezelfde computer start als de Arena kunt u volstaan met "127.0.0.1", een speciaal
netwerkadres dat aangeeft dat er verbinding gemaakt moet worden met de eigen computer. In het geval van
het netwerkadres dient het adres van de computer/server opgegeven te worden waar de Arena op uitgevoerd
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gaan worden. Dit is dus niet het adres van de server die de netwerkschijf aanbied waar de Arena mogelijk op
staat.
Als het venstertje van de Gladiator zichtbaar is kan het met het kruisje worden gesloten en gaat onopvallend
aan de gang in het systeemvak waar bijvoorbeeld ook de virusscanner een icoontje heeft.
Op de Gladiator is een plaatje te zien wat de huidige staat van de Gladiator aangeeft. Dit zijn de verschillende
mogelijkheden en hun betekenis:
●

Nacht, leeg veld: Er is geen Arena gevonden, en ook de naam van de Arena is nergens bekend.

●

Nacht, wegwijzer: De Arena kon niet worden bereikt maar de naam is bekend.

●

Nacht, Arena: Er is verbinding met de Arena maar de Gladiator is (nog) niet aan het rekenen

●

Dag, Arena: De Gladiator is actief en helpt mee met het verbeteren van het rooster

De knop "Afsluiten" sluit de Gladiator af, en met "Fullscreen" krijgt u een venster te zien wat het hele scherm
vult. Dit scherm is bedoeld om duidelijk te laten zien dat deze computer nuttig bezig is en niet afgesloten hoeft
te worden.

Belangrijk!
De Gladiator zorgt dat de computer voor 100% gebruik is als hij actief is. Computers met een "zwak hart"
(bijvoorbeeld slechte koeling of een oude voeding) kunnen vastlopen of andere kuren gaan vertonen.
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Automatisch opstarten

Het is mogelijk om de
Gladiator automatisch te laten opstarten zodat hij altijd beschikbaar is voor de verbetering van het rooster. Dit
gaat het makkelijkst via de installer. Als de Gladiator vanzelf moet opstarten dan moet u altijd van tevoren het
adres of de naam van de Arena opgeven.

Opstarten in het systeemvak
Het systeemvak bevind zich vaak naast het klokje rechts in de taakbalk. Hier staat bijvoorbeeld ook de
virusscanner. Om er voor te zorgen dat de Gladiator hier na het inloggen vanzelf in opstart wordt er een
snelkoppeling aangemaakt in het menu Start > Opstarten. In deze snelkoppeling staat ook al het adres of de
naam van de Arena.

Opstarten als service
Als de Gladiator ook beschikbaar moet zijn als er niemand is ingelogd kan hij worden opgestart als service. Als
hij draait als service is er geen icoontje te zien in de system tray, en kan de gebruiker de Gladiator niet zelf
afsluiten. De naam van de service is "Zermelo Gladiator", en hij wordt uitgevoerd als SYSTEM.

Zelf zorgen dat de Gladiator vanzelf opstart
Als u (of uw systeembeheerder) niet van de mogelijkheden in de installer gebruik wil maken is het ook mogelijk
om zelf op een andere manier te zorgen dat de Gladiator wordt opgestart. Als de Gladiator wordt uitgevoerd
met als argument het adres of de naam van de Arena zal hij direct verbinding proberen te maken en niet om
de gegevens vragen aan de gebruiker. Voorbeeld: "gladiator.exe Naam van de arena" of "gladiator.exe
192.168.10.23:1234". De Gladiator start dan vanzelf op met alleen een icoontje in het systeemvak. Er is ook
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een MSI in ontwikkeling, neemt u contact op met Gerard Krol als u interesse heeft: gkrol@zermelo.nl
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Technische Informatie

De Arena fungeert als (simpele) HTTP/1.0 server. Hij luistert op de opgegeven poort (standaard 8080) naar
inkomende verbindingen. De Arena kan ook benaderd worden met een browser om wat simpele statistieken te
kunnen bekijken. Het is belangrijk dat de Arena voor alle Gladiatoren te bereiken is; eventueel moeten hier
poorten voor worden opengezet.
Als de Gladiator opstart gaat hij eerst op zoek naar de Arena met de opgegeven naam. Hij maakt hiervoor
verbinding met "http://zermelo.nl/arena/ip/?naam=...". Het gebruik van de standaard in Windows ingestelde
(HTTP) proxy server wordt ondersteund vanaf versie 1.5.3. De Gladiator gaat nu een voor een de opgegeven
adressen af om verbinding te maken. Als dat is gelukt start hij een aantal worker threads op. Deze maken ook
verbinding met de Arena en vragen een opdracht op. Ze downloaden het roosterbestand (ongeveer 400 KB) en
gaan aan het werk. Als er een verbetering is gevonden wordt deze als compact pakketje (ongeveer 15 KB)
opgestuurd naar de Arena. Deze controleert de verbetering en past hem toe.

Netwerk en poorten
De Arena moet binnenkomende verbindingen kunnen ontvangen op de opgegeven poort. De Gladiator hoeft
alleen uitgaande verbindingen te kunnen maken naar de Arena. Als de Gladiatoren op het leerlingennetwerk
draaien en de Arena moet gebruikt kunnen worden vanuit de roosterkamer dan moeten er waarschijnlijk wat
toegestaan worden op het netwerk. Bij het gebruik van een firewall moeten verbindingen met de Arena op het
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opgegeven adres en poort worden toegestaan.
Als het leerlingen netwerk en het administratie/docenten netwerk beiden een aparte internetverbinding
hebben dan moet er op de router van het docentennetwerk een poort worden geforward naar de pc van de
roostermaker. Bij de Gladiatoren (of bij de aanmelding op internet) moet dan dit IP adres en deze poort worden
opgegeven. De Gladiatoren maken dan verbinding met de router en deze stuurt de verbinding door naar de
Arena.
Het is mogelijk om meerdere adressen op te geven bij de Gladiator of bij het aanmelden. De Gladiatoren zullen
deze adressen in volgorde afgaan om een Arena te vinden. Dit kunt u gebruiken om (als u eerst de lokale
netwerkadressen opgeeft en daarna het internet ip adres) om er voor te zorgen dat de Gladiatoren als dat
mogelijk is direct over het lokale netwerk verbinding maken met de Arena. Een directe verbinding zorgt vaak
voor snellere communicatie en een beter functionerende Arena.

Systeemeisen
Arena:
●

150MB geheugen

●

1GHz processor

●

Netwerk/internet: 4KB/s up/down per verbonden Gladiator core

●

Mogelijkheid tot het accepteren van inkomende verbindingen op n poort

●

Windows 2000 professional of later

Gladiator:
●

50-100MB geheugen per core als actief

●

2MB geheugen als inactief

●

2GHz+ processor

●

Netwerk/internet: 4KB/s up/down per core

●

Mogelijkheid tot het over het netwerk of internet verbinden met de Arena

●

Windows 2000 professional of later
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FAQ
Ik start alleen de Arena op maar er gebeurt niets met mijn rooster?
De Arena verdeelt alleen de taken. Als de computer waar de Arena op staat ook moet meehelpen met het
rooster moet ook op de computer zelf een Gladiator gestart worden.
Werkt gebruik van Arena en Gladiatoren reeds via internet?
Het werkt via internet en het gebruik van de standaard in Windows ingestelde (HTTP) proxy server wordt
ondersteund vanaf versie 1.5.3.
Is in de toekomst aan te geven hoe lang een rooster "flat-liner" mag zijn, of wordt dit door jullie op
een standaardwaarde gezet?
Er hangt een wat ingewikkeld algoritme aan de verwijdering van achterlopende varianten. Waar het op neer
komt is dat er een maximum aantal strafpunten plafond is wat langzaam zakt tot 5% boven het beste rooster.
Het zou kunnen dat dit in de toekomst instelbaar wordt maar liever passen we het algoritme zodanig aan dat
het voor iedereen goed werkt.
Zijn de gestelde technische eisen/specificaties betreffende de Gladiatoren-PC's erg strict? M.a.w.
is een oude pc met een ietsjes mindere processor en ietsjes minder geheugen niet inzetbaar?
Het is niet zo dat de Gladiator niet werkt op een langzamere PC. Wel leert de ervaring hier bij Zermelo dat als
je een of meer snelle PC's in de mix hebt dat deze 80% van het werk doen. Het ook erbij aanzetten van de
langzamere computers heeft dan niet zoveel nut meer. De wet van Moore vertelt ons dat een computer van 3
jaar oud maar 25% van de rekenkracht heeft van een gloednieuwe PC. De Gladiator gebruikt maar 100MB per
core dus voor de meeste computers is dit geen probleem.
Hoeveel Gladiatoren moet ik opstarten op een computer?
In principe maar 1. Een Gladiator gebruikt vanzelf alle cores van een computer. Bij de Arena Demo gebruiken
ze er maar maximaal 1 dus daar loont het wel de moeite om er meerdere op 1 computer op te starten.
Wanneer ik meerdere Gladiatoren heb, en de Gladiator de het laatst beste resultaat gaf wordt
uitgeschakeld, ben ik dan mijn beste rooster tot dan toe kwijt?
Het beste rooster wordt meteen opgestuurd naar de Arena, dus er gaat niets verloren als er een Gladiator
afgesloten wordt.
Gebruiken de gladiatoren een instellingbestand, met naam van de te zoeken Arena? Zo ja, is dit
bestand lokaal?
Voor installatie in de systray/als service kan de naam/het adres van de Arena worden opgegeven als command
line argument voor de Gladiator.exe. Meer informatie hierover staat op de pagina over de Gladiator.
Is het echt nodig om de Arena aan te melden op internet?
Nee, dat is alleen nodig als er bij de Gladiatoren een naam ingevuld moet kunnen worden in plaats van een
netwerkadres.
Wat geeft de computertijd in de Arena weer?
Dit is de effectieve tijd die in totaal door alle Gladiatoren is besteed aan het roosteren. Een computer met 1
core produceert elke minuut 1 minuut computertijd, een computer met 4 cores produceert er elke minuut 4.
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Deze telling neemt niet mee dat sommige computers veel sneller zijn dan anderen, dus het is slechts een
grove indicatie van de effectiviteit van de Arena.
Hoe kan het dat de Gladiator de volledige computer gebruikt maar toch geen overlast veroorzaakt?
De Gladiator gebruikt een dynamische hoeveelheid processorcapaciteit doordat hij op "lage prioriteit" draait.
Dat betekent dat hij alle andere programma's voorrang zal geven als die een bewerking willen uitvoeren.
Bij het proberen te installeren van de aangepaste MSI krijg ik error 2356, hoe komt dit?
Het bestand is corrupt. Het is waarschijnlijk veel te klein geworden doordat het met Orca bewerkt is direct
vanaf een netwerkschijf. Sla de gedownloade MSI eerst lokaal op en pas hem dan aan. Het aanpassen van de
MSI moet de grootte van het bestand vrijwel ongewijzigd laten.
Zit er een maximum aan in het aantal Gladiator pc's of processor cores waar Arena mee kan
verbinden?
Er is geen maximum, maar het lijkt er op dit moment wel op dat de Arena minder goed gaat werken als er
meer dan 100 Gladiatoren verbonden zijn.
Welke informatie stuurt de Arena op naar de servers van Zermelo?
Alleen als er een naam en wachtwoord wordt ingevuld bij de Arena zal er contact worden opgenomen met
zermelo.nl. De ip adressen worden dan gekoppeld aan de naam, zodat Gladiatoren eenvoudig door middel van
de naam het IP adres van de Arena kunnen achterhalen.
Zijn de licentiekosten afhankelijk van het aantal Arena's, Gladiatoren of cores?
De licentiekosten zijn voor het gebruik van de Arena. De kosten zijn (net zoals de andere onderdelen van
Zermelo) afhankelijk van het aantal leerlingen. Er is geen beperking op het aantal Arena's, Gladiatoren of cores.
Om van 1 Arena met 20 Gladiatoren naar 3 Arena's met in totaal 200 Gladiatoren te gaan kost dus niets extra's.
Waarom doet de Gladiator het wel als ik hem zelf opstart en niet als ik hem als service installeer?
Als je de Gladiator zelf opstart dan wordt hij uitgevoerd als de gebruiker waar je mee bent ingelogd. De service
wordt gestart als LocalSystem. Het kan zijn dat de LocalSystem gebruiker geen toestemming heeft om het
netwerk te benaderen, of dat de proxy instellingen niet kloppen.
Welke firewall regel is er nodig voor de computer waar de Arena op draait?
De Arena moet inbound TCP connections kunnen ontvangen op de ingestelde poort, standaard 8080.
Hoe zorg ik ervoor dat de Arena vanaf meerder computers (niet tegelijkertijd) gestart kan worden?
De eenvoudigste manier om vanaf meerdere computers de Arena te kunnen gebuiken is om bij de Gladiatoren
de twee (of meer) computers met komma's gescheiden op te geven. De Gladiatoren gaan de lijst af en kijken
of ze ergens een Arena kunnen vinden.
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Het opzetten van een Arena
Een Arena bestaat uit n Arena Automaat (onderdeel van het programma Zermelo) met 1 of meer Gladiatoren.
Zowel de Arena als de Gladiatoren moeten op het netwerk aangesloten zijn. U begint met het controleren van
de systeemeisen. Daarna kunt u waarschijnlijk het beste een kleine test draaien met behulp van de installer of
gewoon vanaf een USB stick. Als alles goed werkt kunt u daarna de Gladiator opnemen in het image of
uitzetten met behulp van de MSI. Als er problemen zijn met de netwerkcommunicatie kunt u daar meer over
lezen in het onderdeel Netwerk.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

795/1812

Document:

Zermelo Online Help

Systeemeisen
Arena:
●

150MB geheugen vrij

●

1GHz processor

●

Netwerk/internet: 4KB/s up/down per verbonden Gladiator core

●

Mogelijkheid tot het accepteren van inkomende verbindingen op n poort

●

Windows 2000 professional of later

De Arena kan ook prima in een virtuele machine uitgevoerd worden als uw school gebruik maakt van
virtualisatie.
Gladiator:
●

50-100MB geheugen vrij per core als actief

●

2MB geheugen als inactief

●

2GHz+ processor

●

Netwerk/internet: 4KB/s up/down per core

●

Mogelijkheid tot het over het netwerk of internet verbinden met de Arena, direct of via de standaard in
Windows ingestelde HTTP proxy

●

Windows 2000 professional of later

De Gladiator draait op lage prioriteit en gaat dus goed samen met andere programma's die ook berekeningen
uitvoeren. Het kan wel zijn dat als een (relatief oude) computer weinig geheugen heeft (minder dan 1GB) dat
programma's dan langzamer opstarten als de Gladiator actief is. In dit geval kan het handig zijn om de Arena
alleen na schooltijd te gebruiken. Informatie hierover is te vinden op MSI of Handmatig.
De Gladiator kan ook prima in een virtuele machine uitgevoerd worden als uw school gebruik maakt van
virtualisatie.
Netwerk:
●

Directe verbinding tussen de Gladiator en de Arena, of verbinding via de standaard Windows HTTP proxy
server.

●

Om de Arena aan te kunnen melden met een naam moet de Arena verbinding kunnen maken met zermelo.nl

●

Het IP adres van de Arena moet constant blijven terwijl de Arena aanstaat.

●

Het netwerk moet IPv4 ondersteunen (dus niet alleen IPv6).
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Installer

Het is mogelijk om de
Gladiator automatisch te laten opstarten zodat hij altijd beschikbaar is voor de verbetering van het rooster. Dit
gaat het makkelijkst via de installer. Als de Gladiator vanzelf moet opstarten dan moet u altijd van tevoren het
adres of de naam van de Arena opgeven.

Opstarten in het systeemvak
Het systeemvak bevind zich vaak naast het klokje rechts in de taakbalk. Hier staat bijvoorbeeld ook de
virusscanner. Om er voor te zorgen dat de Gladiator hier na het inloggen vanzelf in opstart wordt er een
snelkoppeling aangemaakt in het menu Start > Opstarten. In deze snelkoppeling staat ook al het adres of de
naam van de Arena.

Opstarten als service
Als de Gladiator ook beschikbaar moet zijn als er niemand is ingelogd kan hij worden opgestart als service. Als
hij draait als service is er geen icoontje te zien in de system tray, en kan de gebruiker de Gladiator niet zelf
afsluiten. De naam van de service is "Zermelo Gladiator", en hij wordt uitgevoerd als LocalSystem.

Open Source
Voor mensen die de installer willen aanpassen is de broncode beschikbaar onder de X11/MIT licentie. Download
het NSIS script.
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MSI
Voor de Gladiator is ook een Windows Installer package beschikbaar. Deze is bedoeld voor systeembeheerders.
Let op: deze MSI is niet direct te gebruiken. Er moet eerst nog een Arena worden ingesteld zodat de Gladiator
weet wat hij moet doen. Dit kan door het meegeven van parameters of door het aanpassen van de MSI. Het
kan nuttig zijn eerst de Gladiator op 1 PC met de hand te installeren zodat u zeker weet dat de Arena te
bereiken is.

Optie 1: Meegeven van parameters
Het is mogelijk de parameters mee te geven op de opdrachtregel voor msiexec. Voor een Gladiator die
verbinding maakt met de Arena "NaamVanSchool" en die pas na 20 minuten inactiviteit gaat roosteren is de
opdrachtregel bijvoorbeeld:
msiexec /i gladiator-x.x.x.msi ARENA=NaamVanSchool IDLE=20

Optie 2: MSI Aanpassen

Voor het uitzetten moet de MSI nog wel aangepast worden zodat de Gladiator weet met welke Arena hij
verbinding moet maken.
Dit kan bijvoorbeeld met de MSI editor Orca. Onder "Property" moet bij "ARENA" in plaats van "adressen
(host1:poort1, host2:poort2) of naam van de Zermelo Arena" de naam of het IP adres en de poort van de Arena
ingevuld worden, bv 192.168.1.22:8080. In afb 1 ziet u waar deze informatie ingevoerd kan worden in Orca. De
Gladiator zal eerst verbinding proberen te maken met host1 op poort1 en als dat niet lukt verder gaan met
host2 etc.
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Belangrijk!
Zorg ervoor dat de MSI lokaal is opgeslagen als Orca wordt gebruikt om het bestand aan te passen. Door
een bug in Orca wordt het bestand anders veel te klein en zal de installatie mislukken met error 2356.
Verder is het belangrijk dat het bestand niet hernoemd wordt.

Ondanks dat de Gladiator ook als hij actief is geen overlast zou moeten veroorzaken, kan het toch zijn dat hij
alleen actief mag worden als de computer echt ongebruikt is. Dit kan met de optie IDLE in de MSI. Dit is de tijd
in minuten dat de computer ongebruikt moet zijn voordat de Gladiator actief mag worden. In afb 1 is IDLE
ingesteld op 20 minuten.
Voor grotere aanpassingen is de source van het WiX script beschikbaar onder de X11/MIT licentie. Om met
behulp van dit script een MSI te produceren kunt u gebruik maken van WiX. Eventuele verbeteringen
ontvangen we graag terug zodat we er ook andere scholen mee kunnen helpen.

Acties
De MSI installeert de Gladiator in "C:\Program Files\Zermelo Gladiator". De Gladiator wordt automatisch gestart
als service draaiend als LocalSystem.

Uninstall
De Gladiator kan silent gedeinstalleerd worden met de volgende opdrachtregel. Let op: /qn werkt niet, dan
wordt het programma niet gedeinstalleerd.
msiexec /x gladiator-x.x.x.msi /q
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Handmatig

Als u (of uw systeembeheerder) niet van de mogelijkheden in de installer of de MSI gebruik wil maken is het
ook mogelijk om zelf op een andere manier te zorgen dat de Gladiator wordt opgestart. Als de Gladiator wordt
uitgevoerd met als argument het adres of de naam van de Arena zal hij direct verbinding proberen te maken
en niet om de gegevens vragen aan de gebruiker. Voorbeeld: "gladiator.exe Naam van de arena" of
"gladiator.exe 192.168.10.23:1234". De Gladiator start dan vanzelf op met alleen een icoontje in het
systeemvak. De Gladiator kan ook vanaf een netwerkschijf uitgevoerd worden.
Het is ook mogelijk om de Gladiator pas actief te laten worden als de computer een tijdje ongebruikt is. Dit kan
door het aantal minuten op te geven bij de parameter --idle. Deze Gladiator wordt bijvoorbeeld pas na 20
minuten actief:
gladiator.exe --idle=20 Naam van Arena
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Netwerk

De Arena fungeert als (simpele) HTTP/1.0 server. Hij luistert op de opgegeven poort (standaard 8080) naar
inkomende verbindingen. De Arena kan ook benaderd worden met een browser om wat simpele statistieken te
kunnen bekijken. Het is belangrijk dat de Arena voor alle Gladiatoren te bereiken is; eventueel moeten hier
poorten voor worden opengezet.
Als de Gladiator opstart gaat hij eerst op zoek naar de Arena met de opgegeven naam. Hij maakt hiervoor
verbinding met "http://zermelo.nl/arena/ip/?naam=...". Het gebruik van de standaard in Windows ingestelde
(HTTP) proxy server wordt ondersteund vanaf versie 1.5.3. De Gladiator gaat nu een voor een de opgegeven
adressen af om verbinding te maken. Als dat is gelukt start hij een aantal worker threads op. Deze maken ook
verbinding met de Arena en vragen een opdracht op. Ze downloaden het roosterbestand (ongeveer 400 KB) en
gaan aan het werk. Als er een verbetering is gevonden wordt deze als compact pakketje (ongeveer 15 KB)
opgestuurd naar de Arena. Deze controleert de verbetering en past hem toe.

Netwerk en poorten
De Arena moet binnenkomende verbindingen kunnen ontvangen op de opgegeven poort. De Gladiator hoeft
alleen uitgaande verbindingen te kunnen maken naar de Arena. Als de Gladiatoren op het leerlingennetwerk
draaien en de Arena moet gebruikt kunnen worden vanuit de roosterkamer dan moeten er waarschijnlijk wat
toegestaan worden op het netwerk. Bij het gebruik van een firewall moeten verbindingen met de Arena op het
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opgegeven adres en poort worden toegestaan.
Als het leerlingen netwerk en het administratie/docenten netwerk beiden een aparte internetverbinding
hebben dan moet er op de router van het docentennetwerk een poort worden geforward naar de pc van de
roostermaker. Bij de Gladiatoren (of bij de aanmelding op internet) moet dan dit IP adres en deze poort worden
opgegeven. De Gladiatoren maken dan verbinding met de router en deze stuurt de verbinding door naar de
Arena.
Het is mogelijk om meerdere adressen op te geven bij de Gladiator of bij het aanmelden. De Gladiatoren zullen
deze adressen in volgorde afgaan om een Arena te vinden. Dit kunt u gebruiken om (als u eerst de lokale
netwerkadressen opgeeft en daarna het internet ip adres) om er voor te zorgen dat de Gladiatoren als dat
mogelijk is direct over het lokale netwerk verbinding maken met de Arena. Een directe verbinding zorgt vaak
voor snellere communicatie en een beter functionerende Arena.
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Tegelijkertijd gebruiken
Het kan zijn dat er op de school meerdere roostermakers zijn die graag tegelijkertijd de Arena zouden willen
gebruiken. De wens is dan dat beide roostermakers de helft van de Gladiatoren tot hun beschikking krijgen. Dit
wordt op dit moment niet officieel ondersteund omdat we hier geen goede gebruiksvriendelijke oplossing
voor hebben. Het is mogelijk om als er binnen de school voldoende technische kennis aanwezig is zelf iets op
te zetten.
Het doel is dus het verdelen van de Gladiatoren over meerdere opgestarte Arena automaten. Dit kan gedaan
worden door middel van een "reverse proxy server", bijvoorbeeld HAProxy. De reverse proxy server wordt
ingesteld om de requests die binnenkomen van de Gladiatoren op poort 8080 door te sturen naar poort 8080
van de PCs van de roostermakers. Hieronder staat een voorbeeld van een haproxy.cfg bestand. In dit geval
draait HAProxy op een server met adres 10.0.0.100 en hebben de computers van de roostermakers de
adressen 10.0.0.76 end 10.0.0.77.

global
log 127.0.0.1

local0

log 127.0.0.1

local1 notice

maxconn 4096
user haproxy
group haproxy
spread-checks 3
defaults
log

global

mode

http

option

httplog

option

dontlognull

retries 3
option redispatch
maxconn 2000
contimeout

5000

clitimeout

50000

srvtimeout

50000

listen stats :80
balance
mode http
stats enable
stats uri /
listen arena 10.0.0.100:8080
mode http
option httplog
balance source
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acl in_subnet src 10.0.0.0/16
block if !in_subnet
server 10.0.0.76 10.0.0.76:8080 check downinter 10000
server 10.0.0.77 10.0.0.77:8080 check downinter 10000
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De Arena starten
U start de Arena vanuit de software, de Zermelo Desktop, via Roosteren > Roosteren Pro.
Als u bij de gladiatoren het ip-adres of de computernaam op heeft gegeven, hoeft u verder niets in te stellen.
Wilt u bij de gladiatoren werken met een Arena-naam? U stelt deze naam in via het tabje
'Automaatinstellingen' in het scherm Roosteren Pro en kiest u (verplicht!) een wachtwoord. Deze naam voert u
ook in bij de gladiatoren.
Let op: als de Arena een naam heeft, moet u ook een wachtwoord opgeven. U vult dit wachtwoord de
eerste keer in, voordat u de Arena start. Dit wachtwoord wordt opgeslagen op de server en kunt u niet meer
wijzigen.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

805/1812

Document:

Zermelo Online Help

Tutorials
Hier vindt u een aantal stappenplannen om een aantal veel voorkomende Zermelo Arena's op te zetten.
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Als een computer niet op het netwerk is aangesloten, er geen andere computers beschikbaar zijn of gewoon
om te testen is het mogelijk om een Arena te draaien op n computer.

●

1. Download de installer van zermelo.nl.

●

2. Vink bij de installatie zowel "Zermelo" als "Gladiator" aan.

●

3. Nadat alle bestanden zijn geinstalleerd krijgt u de vraag of de Gladiator vanzelf moet opstarten. Kies hier
voor "Gladiator opstarten in het systeemvak". Bij "Naam of netwerkadres van de Arena" vult u
"127.0.0.1:8080" in.

●

4. Als het goed is ziet u nu een klein Zermelo icoontje in het systeemvak (naast het klokje in de taakbalk).
Het kan zijn dat u op een pijltje moet klikken om alle icoontjes daar te tonen.

●

5. U start nu Zermelo op en gaat naar automatisch roosteren. Daar kiest u voor de "Arena" of de "Arena
Demo".

●

6. U vult eventueel in of er heringedeeld/geclusterd moet worden en of blokken een harde eis zijn. Ook kunt u
(niet in de demo) aangeven of er geplaatst moet worden.

●

7. U selecteert de lessen waar de Arena naar moet kijken.

●

8. Na het klikken op de knop "Automaat" gaat de Arena aan de slag.

●

9. Het kan zijn dat Windows vraagt of de Arena verbindingen van buitenaf moet kunnen ontvangen. U kiest
hier voor "Blokkering opheffen".

●

10. U ziet als het goed is onderaan de lijst een Gladiator, met als adres "127.0.0.1". De Opdrachten en
roosters lopen op als de Gladiator aan de slag gaat.

●

11. Als het rooster voldoende verbeterd is sluit u de Arena met ESC of door op het kruisje te klikken.
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Arena op een simpel netwerk
Soms is er de beschikking over een eenvoudig netwerk en zijn er administratieve rechten op alle computers
(bijvoorbeeld thuis). In dat geval is het bijzonder eenvoudig om een Arena op te zetten met meerdere
computers.

●

1. Installeer Zermelo op de computer waarvandaan u de Arena wilt aansturen volgens de tutorial "Arena op n
computer". Sluit de Arena niet af maar laat hem aanstaan.

●

2. Op het scherm van de Arena ziet u onder "Status" bij "Adressen:" een tweetal netwerkadressen staan. Een
van de twee is bijvoorbeeld "Thuis-PC:8080" en de andere lijkt op "192.168.1.23:8080". Beide zouden moeten
werken maar het adres bestaande uit alleen getallen (het IP adres) is vaak het betrouwbaarste. Schrijf dit
adres op.

●

3. Ga nu naar een van de computers die mee moeten helpen met roosteren. Voor op deze computer de
installer uit, maar zorg dat alleen "Gladiator" en eventueel "Uninstaller" en "Snelkoppelingen" geselecteerd
zijn.

●

4. Nadat alle bestanden zijn geinstalleerd krijgt u de vraag of de Gladiator vanzelf moet opstarten. Kies hier
voor "Gladiator opstarten in het systeemvak". Bij "Naam of netwerkadres van de Arena" vult u het
netwerkadres wat u eerder heeft opgeschreven in.

●

5. Als het goed is ziet u nu een klein Zermelo icoontje in het systeemvak (naast het klokje in de taakbalk).
Het kan zijn dat u op een pijltje moet klikken om alle icoontjes daar te tonen.

●

6. Bij het klikken op het icoontje ziet u het schermpje van de Gladiator. Als het goed is gaat deze na een korte
tijd op "Actief".

●

7. Als u weer naar de computer gaat waar de Arena op staat ziet u nu de Gladiator in de lijst staan. Als het
goed is nemen de "Opdrachten" en "Roosters" langzaam toe.
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Arena met Group Policy
Om installatie op schoolnetwerken eenvoudiger te maken is het mogelijk om de Gladiatoren te installeren door
middel van de Group Policy van Windows Server. De voordelen hiervan zijn een snellere installatie op een groot
aantal computers een een eenvoudigere methode van het updaten van de Gladiatoren.

●

1. Installeer Zermelo op de computer van de roostermaker volgens de stappen van "Arena op n computer".

●

2. Download de Gladiator MSI van de Zermelo site.

●

3. Open de MSI met een MSI editor (zoals Orca) en pas de Property "ARENA" aan. Hier moet het IP adres van
de computer waar Zermelo op geinstalleerd is ingevult worden, en eventueel het poortnummer. Voorbeeld:
"192.168.1.22:8080".

●

4. U volgt nu uw standaard werkwijze om de MSI uit te zetten naar de computers.

●

5. Op de computers waar de MSI naar is uitgezet zal de Gladiator nu uitgevoerd worden als service.

Externe informatie

●

How to Deploy Software Using Group Policy:
http://oreilly.com/pub/a/windows/2006/11/14/how-to-deploy-software-using-group-policy.html

●

De Orca-database-editor gebruiken voor het bewerken van Windows Installer-bestanden:
http://support.microsoft.com/kb/255905

●

Orca downloaden van Technipages: http://www.technipages.com/download-orca-msi-editor.html
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Arena met naam
Omdat het soms lastig is om het netwerkadres van de Arena te onthouden of aan iemand door te geven is het
mogelijk om een naam te geven aan de Arena. Het geven van een naam kan ook van pas komen als de Arena
vanaf verschillende computers (bijvoorbeeld op school en thuis) aangestuurd moet kunnen worden. Om ervoor
te zorgen dat de naam gebruikt kan worden moet de Arena zich aanmelden op zermelo.nl.

●

1. Ga naar het scherm "Automatisch Roosteren" en selecteer de "Arena" of "Arena Demo". Bij "Naam" vult u
de naam in waarmee u de Arena wilt aanduiden. U bedenkt welk wachtwoord u wilt gebruiken en vult het in
bij "Wachtwoord".

●

2. U start nu de Arena door op "Automaat" te klikken.

●

3. Bij "Naam" ziet u nu de naam van de Arena staan die u zojuist heeft ingevuld.

●

4. Bij aanmelden ziet u "aangepast" staan. (bij een tweede keer opstarten staat er "onveranderd" als de
situatie ongewijzigd is).

●

5. Bij het installeren of opstarten van een Gladiator kunt u nu de naam van de Arena invullen in plaats van
het netwerkadres.
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Arena over internet
In deze tutorial gaan we proberen een Arena op te zetten die gebruikt maakt van Gladiatoren over internet.
Deze tutorial gaat ervan uit dat u de Arena thuis wilt draaien. Als de Arena op school draait en Gladiatoren
moeten vanaf thuis kunnen helpen dan kunt u het beste contact opnemen met uw netwerkbeheerder.
1. U heeft uw externe internet ip adres nodig. Dit kunt u bijvoorbeeld vinden op een site als
canyouseeme.org bij "Your IP:". Het adres bestaat uit 4 getallen gescheiden door punten (bijvoorbeeld
89.284.189.81). Dit is het internet ip adres. Deze site gaan we zo weer gebruiken.
2. U gaat nu naar automatisch roosteren en bij de instellingen voor de Arena vult u bij "Extra netwerkadressen"
uw internet ip adres in.
3. Start de Arena op en kijk op welk netwerkadres hij bereikbaar is. Dit is bijvoorbeeld 192.168.1.x of 10.0.0.x.
Dit is het netwerk ip adres. U kunt de Arena nu aan laten staan (minimaliseren mag natuurlijk).
4. We moeten nu zorgen dat als er verbindingen binnen komen over uw internetaansluiting dat ze dan worden
doorgestuurd naar deze computer. Dit is het zogenaamde "port forwarden". U moet inloggen op uw router en
zorgen dat poort 8080 wordt doorgestuurd naar de Arena. U heeft wellicht iets aan de handleidingen op
PcWinTech Port Forwarding Guide of portforward.com. Bij het doorsturen geeft u uw netwerk ip adres en
poort 8080.
5. Het is nu belangrijk om te controleren of het forwarden is gelukt. Op canyouseeme.org vult u bij "What
port?" 8080 in en klikt u op "Check".
6. Nu het gelukt is om de poort door te sturen is de Arena in principe bereikbaar over internet. Als u bij een
Gladiator op een andere locatie uw internet ip adres opgeeft zal hij verbinding maken en gaan roosteren.
Ook kunt u de naam van de Arena gebruiken.
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Dagrooster
In de module Dagroosteren kunnen de dagelijkse wijzigingen worden verwerkt, zoals afwezigheden van
docenten en het inplannen van speciale activiteiten.
Voordat begonnen kan worden, moeten er een aantal zaken ingesteld worden. Tot het beheer, ofwel het
inrichten van de voorwaarden hoort het instellen van het vervangbelang, tussenuren-gewicht maar ook de
voorwaarden voor de vervanging etc. Dit wordt in het basisrooster gedaan VOORDAT de eerste keer een week
wordt afgeknipt. Daarmee voorkomt u dat u dit iedere week moet herhalen. Structurele wijzigingen houdt u bij
in het basisrooster en deze worden daarmee automatisch naar de weekroosters doorgezet.
Om uit statistiek (het vervolg op de dagroostering) goede gegevens te krijgen moet goed nagedacht worden
over de afwezigheidscodes. Dit is in feite dan ook een stukje beheer.
Wanneer u gaat dagroosteren adviseren we u de week waarin u het dagrooster bijhoudt, als een apart bestand
in uw project te zetten. Dat doet u middels menu Projectbeheer en dan de snelkoppeling Dagen afknippen:

In het nu verschijnende scherm kiest u de week die u van het basisrooster af wilt halen en verklaart dit middels
de bijbehorende knop tot een Dagroosterbestand.
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U ziet het dagroosterbestand verschijnen en u kunt deze activeren door deze aan te klikken. U herkent het
dagrooster aan de code D die achter de naam staat vermeld.
Is de week voorbij dan kunt u de week archiveren.

Starten van de dagroostermodule
U start door het bestand met de betreffende week te selecteren en voor menu "Dagrooster-->Dagroosteren" te
kiezen. Ook kan gebruik gemaakt worden van de sneltoets F5 om Dagroosteren te starten.
Merk op dat u de eerste keer meteen al begint met versie 2 van het bestand: toen namelijk het programma de
week van het basisrooster afknipte werden er automatisch 2 versies gemaakt met exact dezelfde inhoud. Door
nu in versie 2 te werken, of hoger als u tussentijds heeft opgeslagen, kunt u altijd met versie 1 blijven
vergelijken.
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Voorbereiding
Voordat u daadwerkelijk aan de slag kunt, dienen er eerst een aantal zaken ingesteld te worden. Het begint
met het instellen van de Activiteit- en afwezigheidscodes.
Daarna kunt u al afwezigheden en activiteiten in de toekomst gaan inplannen met behulp van de
Activiteitenplanner. Dit kunt u doen in het basisrooster. Zodra u een week afknipt, worden de zaken die in de
activiteitenplanner staan gepland voor die week meegenomen naar het afgeknipte bestand.
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Activiteitenplanner
Het is mogelijk om in Zermelo activiteiten en afwezigheden vooraf in te plannen.

Heel globaal gezegd: De planner wordt eerst gevuld. Dit gebeurt in het basisrooster en als de betreffende week
is aangebroken, wordt deze afgeknipt en zitten alle geplande zaken voor die week in het dagrooster.
Activiteiten zijn precies dezelfde dingen die nu in dagrooster ingevoerd kunnen worden. Daar zijn het in feite
lessen in een vak uit de vakverzameling #Activiteiten.
Afwezigheden zijn precies dezelfde dingen die nu in dagrooster ingevoerd kunnen worden bij het afwezig
melden van een docent. Daar zijn het in feite lessen in een vak uit de vakverzameling #Afwezigheidsreden.
Activiteiten en afwezigheden worden in dit onderdeel als vrijwel hetzelfde behandeld. Het verschil is alleen van
belang bij statistiek e.d. Als we vanaf hier activiteiten schrijven bedoelen we activiteiten en afwezigheden.
Maar er zijn natuurlijk verschillende situaties denkbaar en daarom is het goed om op een juiste manier met
deze tool om te gaan. Samengevat gaat het hier om:
●

Stap 1: Planning in het jaar van activiteiten en afwezigheden

●

Stap 2: Verwerken van de planning en van de consequenties (m.n. lesuitval) in het dagrooster

●

Stap 3: Aanvullen/wijzigen van activiteiten en afwezigheden in de dagroosterweek

●

Stap 4: Terugzetten van aanvullingen/wijzigingen vanuit de dagroosterweek naar de jaarplanning

Stap 1: Planning in het jaar van activiteiten en afwezigheden
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Als eerste dient u ervoor te zorgen dat de codes voor afwezigheid en voor activiteiten zijn aangemaakt. Dat
kunt u doen via de menu-optie Activiteit- en afwezigheidscodes.
Hoe werkt het nu? De planning wordt gemaakt met de optie Activiteitenplanner in het hoofdmenu Dagrooster.
Als u die kiest moet natuurlijk het basisrooster beschikbaar zijn, dat is ook het bestand dat geopend wordt,
zelfs als een dagroosterbestand open staat!
Het maken van de planning in het planningscherm spreekt nogal voor zich. Links selecteert u een activiteit en
u klikt en sleept ze bij de docenten, leerlingen of lokalen.

Elke datum kan opengeklikt worden naar losse uren. Zie tooltip.
Zoals we net zagen dat er een afwezigheid bij een docent werd ingevoerd, kunnen we ook bij lesgroepen zaken
invullen. Bij lesgroepen kunt u invoeren per afdeling (activiteit komt bij alle stamklassen) maar u kunt ook
inzoomen naar Klas niveau en Groep niveau om excursies bij clustergroepen in te voeren e.d.. Klik hiervoor in
de kolom K (klas) of G (groep) om dit scherm open te klappen.
Als voorbeeld plannen we een excursie voor leerlingen die AK volgen in H4 op dinsdag vanaf het 5e uur:
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Rechts verschijnt de lijst met activiteiten voor de betreffende week. De lijst van een andere week bekijken, kan
door rechts te klikken in die week. In die lijst kunt u ook handmatig bewerken! Dat betekent dat een excursie
ingevoerd kan worden bij een klas, en daarna kan de docent en eventueel een lokaal er handmatig bij
ingevoerd worden. (zie rode kader bij illustratie)

Door in het menu Bewerken de optie
Invoeren in overzicht aan te klikken, maakt u het mogelijk om te typen in het paneel rechts. Ook het invoeren
van activiteiten bij het tabblad lokaal kunt u op deze manier van tevoren plannen.
Wilt u meerdere docenten en/of lokalen aan een groep hangen die een activiteit heeft, klikt u dan de optie
Invoeren in overzicht in het menu Bewerken uit. Klikt u nu in de cel Docent of Lokaal in het paneel rechts, dan
opent zich een keuzevenster. In dit geval dient u in dit venster het knopje "meervoudige selectie" aan te
klikken (zie afbeelding).
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Weghalen van activiteiten kan door klikken en slepen in het hoofdscherm, maar ook door de lijst wit te maken
voor zover mogelijk.

Stap 2: Verwerken van de planning en van de consequenties (m.n. lesuitval) in het dagrooster

Als u een dagroosterbestand afknipt gebeurt er niets bijzonders. Het overnemen van de planning naar echte
activiteiten in het dagrooster kan namelijk alleen in de dagroostermodule zelf.
De dagroostermaker opent nu de dagroostermodule via Dagrooster - Dagroosteren en heeft nu twee nieuwe
knoppen tot zijn/haar beschikking. Ook via het menu 'Bewerken' zijn deze opties te gebruiken.
●

De planning kan overgenomen worden en getransporteerd naar echte dagroosteractiviteiten waarbij er
lessen kunnen gaan uitvallen of aangepast worden.

●

Er kunnen nieuwe activiteiten toegevoegd worden (zie stap 3)

Eerst worden de gegevens die voor de betreffende week zijn gepland uit uw activiteitenplanner gehaald. Er kan
in dit scherm nog aangegeven worden onderdelen niet te importeren.
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Belangrijk!
Let op: Alleen voor de dagen die zijn geselecteerd in de dagselector worden de activiteiten en
afwezigheden overgenomen!

De eerste optie, het transport van geplande activiteiten, haalt het ActPlan domein op uit het basisrooster. Als
het basisrooster niet beschikbaar is, geen nood, want een kopie daarvan zit in het dagroosterbestand, het is
precies de versie zoals die was bij het afknippen.
Nadat we op de knop Planning overnemen hebben gedrukt, opent zich een scherm. In dit synchronisatiescherm
zien we dat de software er van uit gaat dat alle geplande activiteiten doorgevoerd worden in het dagrooster,
dat alle activiteiten die niet gepland waren, verwijderd worden en dat het programma een voorstel heeft voor
wat er moet gebeuren met de lessen die uit gaan vallen als gevolg van activiteiten.

De gebruiker kan nu voor elke regel allereerst de keuze maken of de activiteit inderdaad naar het dagrooster
moet of dat er niets gebeurt, en voor wat betreft de dingen die al in dagrooster stonden maar niet in de
planning of deze inderdaad verwijderd moet worden, of dat er niets gebeurt. Als de planning precies matcht
met dagrooster is de regel groen, er gebeurt niets.
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Rechts zien we de lesuitval als gevolg van de activiteiten en met kleuren is aangegeven welke keuzes de
software gemaakt heeft. In sommige gevallen kan de gebruiker de keuzes nog aanpassen.

Als we een les nemen in dagrooster en er komen activiteiten in dan zijn er VIER mogelijke situaties, waarbij in
twee daarvan nog een beslissing genomen moet worden.
Situatie A (grijs, rode letters vb 3140a): Alle leerlingen zijn afwezig bij de les (die normaal minstens 1 leerling
heeft, vergaderingen e.d. doen hier niet mee). In dat geval vervalt de les altijd.
Situatie B (geel, de meest complexe): Een deel van de leerlingen is afwezig door de activiteiten, een deel niet.
In dat geval moet er een keuze gemaakt worden. Als de docent er wel is (of alle docenten bij een multiles) en
meer dan de helft van de leerlingen is er dan gaat de les standaard door (vb 3270a), maar kan eventueel
alsnog vervallen als dat handmatig (rechterscherm) aangegeven wordt (vb 3204a). Als overigens de docent k
afwezig is vervalt de les standaard, maar u kunt hem toch zonder docent en met minder leerlingen door laten
gaan.
Situatie C (turquoise) Het lokaal is niet beschikbaar, maar alle leerlingen en docenten wel. In dat geval wordt
altijd het lokaal van de les afgehaald. De les gaat altijd door (vb 1671a).
Situatie D (lichtbruin) Er is een docent afwezig, maar alle leerlingen zijn er. De les vervalt (vb 2317a), maar u
kunt hem toch door laten gaan zonder docent (vb 1775a). Standaard gaat de les door als meer dan de helft
van de docenten er is, bijvoorbeeld een vergadering met 10 man gaat door als er 4 afwezig zijn.
De bediening van het scherm is eenvoudig, in het rechterpaneel kunt u klikken om de lesuitval aan of uit te
zetten voor de lessen waarbij dat kan. Activiteiten doorvoeren of verwijderen gaat op de voor de hand liggende
manier.
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Let wel: dit scherm voert de handelingen pas uit nadat er op Toepassen of Toepassen en sluiten is geklikt. Met
alleen Toepassen krijgt u rechts nog even de lesuitvalresultaten te zien en het hoofdscherm past zich aan alsof
u na Toepassen opnieuw het scherm hebt gestart.

Stap 3: Aanvullen/wijzigen van activiteiten en afwezigheden in de dagroosterweek

Uiteraard is het mogelijk om nu nieuwe activiteiten en/of afwezigheden in te voeren. Vanuit het dagrooster kan
daarvoor op de daarvoor bestemde knop geklikt worden, of via menu 'Bewerken - Activiteiten en afwezigheden
bewerken'.
De invoer werkt verder hetzelfde zoals beschreven bij stap 2.

Stap 4: Terugzetten van aanvullingen/wijzigingen vanuit de dagroosterweek naar de
jaarplanning
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Datgene wat in het dagrooster ingevoerd is, moet nog terug naar de jaarplanning. Dat is heel simpel: bij het
archiveren wordt dit geregeld. Echter is het ook mogelijk om tussendoor alvast de dagroosterresultaten van
activiteiten op te halen uit het dagrooster en dat is eenvoudig: selecteer het dagroosterbestand voordat u kiest
voor Activiteitenplanner. Als u dat doet, is in het planningscherm een import-menu aanwezig. Deze doet
precies hetzelfde als dat wat er gebeurt bij het archiveren: namelijk de activiteiten uit dagrooster terughevelen
naar de planning. Nu wordt er dus van rechts naar links geheveld.

Deel van de leerlingen afwezig wegens activiteit

Er is een bijzondere situatie, namelijk dat een deel van de leerlingen afwezig is, en de les toch door gaat. We
zien dat er ogenschijnlijk aan de les in het lesdomein niets verandert. Toch staat bij de les dat een deel van de
leerlingen absent is. Bijvoorbeeld bij Optie 0 van dagrooster. Dagrooster meldt ook gn botsing bij Optie 0
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hoewel die er schijnbaar wel is.

Rooster-technische achtergrond
Activiteiten zijn dus gewoon lessen in het lesdomein van een dagroosterbestand. Let wel: als u in een
dagroosterbestand een les hebt met een tijdvak en een lesdag (bijvoorbeeld tijdvak 201302 en lesdag ma) dan
hoort daar altijd precies n datum bij. In het basisbestand is dat niet zo, een tijdvak loopt daar over meerdere
weken.
MAAR: de PLANNING van activiteiten wordt toch opgeslagen in het basisbestand. Daar is een speciaal domein
voor gemaakt (ActPlan) waar dingen in staan die heel erg op lessen lijken, alleen in plaats van een tijdvak en
een lesdag krijgen die dingen een datum in een extra eigenschap (#DAG_ACT).
Hoe werkt het nu? De planning wordt gemaakt met de optie Activiteitenplanner in het hoofdmenu Dagrooster.
Als u die kiest moet natuurlijk het basisrooster beschikbaar zijn, dat is ook het bestand dat geopend wordt,
zelfs als een dagroosterbestand open staat!

Herstel van vervallen lessen en absenties
Docent hersteld melden via Activiteitenplanner

Ga naar de Activiteitenplanner, of als de week waar het om gaat al afgeknipt is, druk in de dagroostermodule
op de knop Activiteiten en afwezigheden bewerken.
Zorg dat de juiste code is geselecteerd (dezelfde als bij afwezig melden van de docent). In het geval dat er
meerdere docenten aan deze activiteit deelnamen, klikt u met rechts op de activiteit, waardoor deze activiteit
in het paneel rechts in het scherm gemarkeerd wordt. In dat paneel kunt u de betreffende docent uit de
activiteit verwijderen. In het geval dat de betreffende docent de enige docent in deze activiteit was, klikt u op
de uren bij de docent waarop deze hersteld moet worden gemeld, direct in het scherm met de weken naast
elkaar. Zodra de activiteitenplanner wordt afgesloten, verschijnt het scherm van "Herstel van onnodig
uitgevallen lessen en absenties" (afbeelding 15).
Er zijn in totaal 7 verschillende situaties denkbaar:

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

823/1812

Document:

Zermelo Online Help

1. Docent was afwezig gemeld, daardoor verviel de les, de afwezigheid is hersteld, dus de les kan door gaan.
2. (uitzonderlijk, handmatig afwikkelen) Bij een multiles (met meer dan n docent) waren meerdere docenten
absent gemeld, maar die zijn niet allemaal weer beschikbaar.
3. Een les verviel vanwege een activiteit (meestal van een lesgroep) maar omdat alle docenten en leerlingen
weer beschikbaar zijn zou de les weer door kunnen gaan.
4. (uitzonderlijk, handmatig afwikkelen) Een multiles (met meer dan n docent) was vervallen vanwege een
activiteit, de leerlingen zijn wel weer beschikbaar, maar niet alle docenten zijn dat.
5. Een docent was afwezig gemeld, de les ging door zonder docent, maar nu kan de docent toch weer mee
doen met de les.
6. (uitzonderlijk, handmatig afwikkelen) Een multiles (met meer dan n docent) ging door zonder twee of meer
docenten, maar niet alle docenten zijn nu weer beschikbaar.
7. De les ging gewoon door, maar er waren leerlingen absent gemeld vanwege een activiteit met een deel van
de leerlingen. Die absente leerlingen (of een deel daarvan) zijn nu weer beschikbaar, dus die kunnen weer mee
doen.

Reeds vervangers ingezet
Indien de docent al vervangen is, blijft de vervanger de les geven. Dat is natuurlijk meestal niet de bedoeling!

Maak in dat geval gebruik van de knop "Herstel vervanging" in de activiteitenplanner.
Eerst selecteert u de juiste afwezigheidscode en selecteert de uren waarop de docent toch aanwezig blijkt.
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Vervolgens klikt u op de knop Herstel vervanging (zie afbeelding)

U kunt hier aangeven welke les(sen) wel en welke niet moeten worden teruggedraaid. Waar de vervanging
wordt teruggedraaid is ook de vervanger meteen weer beschikbaar voor een nieuwe vervanging.
Hebt u geschoven met lessen en met vervangers dan is er niet de mogelijkheid om die lessen terug te draaien
en zult u dit handmatig moeten herstellen.
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Docent vrijmaken
Met deze optie kunt u lessen van docenten uitschakelen. In dit geval is het niet vanwege een afwezigheid van
de docent, maar omdat u de docent nodig heeft om elders in te zetten, bijvoorbeeld om mondelinge toetsen af
te kunnen nemen.

Standaard zijn er 2 vrijmaakcodes aanwezig: #tts en #zwv
#tts: u maakt een docent vrij ten behoeve van de toetsen, zodat u de docent als surveillant kunt inzetten. De
les vervalt.
#zwv: u maakt een docent vrij en de les vervalt niet, maar wordt zwevend. U kunt hem dus nog verplaatsen.
U kunt een docent ook vrijmaken door een van de bestaande afwezigheidscodes te gebruiken.

Wat is het verschil tussen docent afwezig melden en docent vrijmaken?
Als een docent afwezig wordt gemeld, worden de lessen van de docent uitgeschakeld met de uitvalsreden die
u daarbij aangeeft.
Bij de docent worden de uren geblokkeerd en er wordt in het docentenrooster een dummyles geplaatst met de
uitvalsreden van de docent.
Bij de optie docenten vrijmaken gebeurt hetzelfde als hierboven, met uitzondering van de plaatsing van de
dummyles.
Resultaat is dat de lessen netjes uitgeroosterd worden met de daarbij horende uitvalscode. De docent is nu
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echter beschikbaar om weer ingezet te worden, want op de momenten dat de docent is vrijgemaakt, is het
rooster nu leeg.
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Docent afwezig melden
Bij Docent afwezig melden kunt u in de activiteitenplanner voor de betreffende week docenten afwezig melden.

De planner voor activiteiten en afwezigheden wordt geopend.
U selecteert eerst de afwezigheidscode en selecteert vervolgens bij de docent de betreffende dag(en) en uren
dat de docent afwezig zal zijn.

Zodra u de planner afsluit met het groene vinkje, verschijnt het scherm Synchronisatie Planning activiteiten en
afwezigheden met dagrooster. Afhankelijk van de situatie heeft u hier de mogelijkheid de lesuitval te
benvloeden.
Met deze optie in het menu kunt u docenten afwezig melden zonder dat u eerst de dagroostermodule opstart.
U kunt uiteraard ook de activiteitenplanner opstarten vanuit de dagroostermodule. Klik hier voor meer uitleg
over de activiteitenplanner.
Wat is het verschil tussen docent afwezig melden en docent vrijmaken?
Als een docent afwezig wordt gemeld, worden de lessen van de docent uitgeschakeld met de uitvalsreden die
u daarbij aangeeft.
Bij de docent worden de uren geblokkeerd en er wordt in het docentenrooster een dummyles geplaatst met de
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uitvalsreden van de docent.
Bij de optie docenten vrijmaken gebeurt hetzelfde als hierboven, met uitzondering van de plaatsing van de
dummyles.
Resultaat is dat de lessen netjes uitgeroosterd worden met de daarbij horende uitvalscode. De docent is nu
echter beschikbaar om weer ingezet te worden, want op de momenten dat de docent is vrijgemaakt, is het
rooster nu leeg.
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Dagroosteren
In het dagelijks werk zal het hier gaan om het volgende stappenplan:
●

roosterperiode bepalen

●

absenties docenten invoeren

●

het daadwerkelijke roosteren

●

andere wijzigingen doorvoeren

●

de wijzigingen publiceren

●

de wijzigingen opslaan voor verdere verwerking (statistiek)

Hieronder gaan we uitgebreid op alle mogelijkheden in.

Belangrijk!
Denkt u wel aan het eerst invullen van de beleidsmatige uitgangspunten voor uw dagrooster! Zie hiervoor
het
beheer binnen de dagroostering.
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Roosterperiode bepalen
Wanneer u gaat dagroosteren via Dagrooster-->Dagroosteren worden standaard alle dagen getoond als het
rooster dat u opent in de toekomst ligt: u kunt dat ook zien aan de dagen die allemaal zijn aangevinkt:

.
●

Door hier een dag aan te klikken wordt die dag aan- of uitgezet;

●

door CTRL-klik wordt alleen de dag geselecteerd en de overige gedeselecteerd voor zover van toepassing;

●

door SHFT-klik wordt de aangeklikte dag geselecteerd PLUS alle volgende dagen. De voorafgaande worden
gedeselecteerd.

Roosterperiode uitbreiden
Stel: u bent n dag aan het roosteren en u ontdekt dat u eigenlijk een les naar een volgende dag wilt
verplaatsen; alleen: die dag staat natuurlijk niet op het scherm! U kunt die dag dan erbij aanklikken bij de
dagen links bovenin maar een waarschuwing is hier op zn plaats:
●

de inhoud van de actielijst gaat hierbij verloren
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Planning overnemen
Zodra u voor het eerst de dagroostermodule voor een afgeknipt bestand opstart, is het raadzaam eerst de
eventueel geplande afwezigheden en activiteiten uit het basisrooster over te nemen in het dagroosterbestand.

U doet dat door op de knop Planning overnemen (afbeelding 1) te klikken.
Als u een dagroosterbestand afknipt gebeurt er niets bijzonders. Het overnemen van de planning naar echte
activiteiten in het dagrooster kan namelijk alleen in de dagroostermodule zelf.
De dagroostermaker gaat naar dagrooster en heeft nu twee nieuwe knoppen tot zijn/haar beschikking. Ook via
het menu 'Bewerken' zijn deze opties te gebruiken.
●

De planning kan overgenomen worden en getransporteerd naar echte dagroosteractiviteiten waarbij er
tegelijk lessen kunnen gaan uitvallen of aangepast kunnen worden.

●

Er kunnen nieuwe activiteiten toegevoegd worden (zie stap 3).

Eerst worden de gegevens die voor de betreffende week zijn gepland uit uw activiteitenplanner gehaald. Er kan
in dit scherm nog aangegeven worden onderdelen niet te importeren.

Belangrijk!
Let op: Alleen voor de dagen die zijn geselecteerd in de dagselector worden de activiteiten en
afwezigheden overgenomen!

De eerste optie, het transport van geplande activiteiten, haalt het ActPlan domein op uit het basisrooster. Als
het basisrooster niet beschikbaar is, geen nood, want een kopie daarvan zit in het dagroosterbestand, het is
precies de versie zoals die was bij het afknippen.
In dit synchronisatiescherm zien we dat de software er van uit gaat dat alle geplande activiteiten doorgevoerd
worden in dagrooster, dat alle activiteiten die niet gepland waren, verwijderd worden en dat het programma
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een voorstel heeft voor wat er moet gebeuren met de lessen die uit gaan vallen als gevolg van activiteiten.

De gebruiker kan nu voor elke regel allereerst de keuze maken of de activiteit inderdaad naar het dagrooster
moet of dat er niets gebeurt, en voor wat betreft de dingen die al in dagrooster stonden maar niet in de
planning of deze inderdaad verwijderd moet worden, of dat er niets gebeurt. Als de planning precies matcht
met dagrooster is de regel groen, er gebeurt niets.
Rechts zien we de lesuitval als gevolg van de activiteiten en met kleuren is aangegeven welke keuzes de
software gemaakt heeft. In sommige gevallen kan de gebruiker de keuzes nog aanpassen.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

833/1812

Document:

Zermelo Online Help

Als we een les nemen in dagrooster en er komen activiteiten in dan zijn er VIER mogelijke situaties, waarbij in
twee daarvan nog een beslissing genomen moet worden.
Situatie A (grijs, rode letters vb 3140a): Alle leerlingen zijn afwezig bij de les (die normaal minstens 1 leerling
heeft, vergaderingen e.d. doen hier niet mee). In dat geval vervalt de les altijd.
Situatie B (geel, de meest complexe): Een deel van de leerlingen is afwezig door de activiteiten, een deel niet.
In dat geval moet er een keuze gemaakt worden. Als de docent er wel is (of alle docenten bij een multiles) en
meer dan de helft van de leerlingen is er dan gaat de les standaard door (vb 3270a), maar kan eventueel
alsnog vervallen als dat handmatig (rechterscherm) aangegeven wordt (vb 3204a). Als overigens de docent k
afwezig is vervalt de les standaard, maar u kunt hem toch zonder docent en met minder leerlingen door laten
gaan.
Situatie C (turquoise) Het lokaal is niet beschikbaar, maar alle leerlingen en docenten wel. In dat geval wordt
altijd het lokaal van de les afgehaald. De les gaat altijd door (vb 1671a).
Situatie D (lichtbruin) Er is een docent afwezig, maar alle leerlingen zijn er. De les vervalt (vb 2317a), maar u
kunt hem toch door laten gaan zonder docent (vb 1775a). Standaard gaat de les door als meer dan de helft
van de docenten er is, bijvoorbeeld een vergadering met 10 man gaat door als er 4 afwezig zijn.
De bediening van het scherm is eenvoudig, in het rechterpaneel kunt u klikken om de lesuitval aan of uit te
zetten voor de lessen waarbij dat kan. Activiteiten doorvoeren of verwijderen gaat op de voor de hand liggende
manier.
Let wel: dit scherm voert de handelingen pas uit nadat er op Toepassen of Toepassen en sluiten is geklikt. Met
alleen Toepassen krijgt u rechts nog even de lesuitvalresultaten te zien en het hoofdscherm past zich aan alsof
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u na Toepassen opnieuw het scherm hebt gestart.
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Afwezigheid en activiteit
Afwezig melden van een docent
U kunt op verschillende manieren afwezigheden van docenten invoeren. Allereerst is het van belang of u:
●

afwezigheid wilt invoeren van een week die nog niet is afgeknipt

●

afwezigheid wilt invoeren van al afgeknipte weken / het actuele weekrooster

Voor toekomstige wijzigingen (nog niet afgeknipte week)

Allereerst is het van belang dat u in het Basisrooster zit! U kunt nu toekomstige afwezigheden invoeren in de
Activiteitenplanner. Deze kan gestart worden via menu Dagrooster - Voorbereiding - Activiteitenplanner, zoals
in het plaatje te zien is.

In de Activiteitenplanner kunt u links een activiteit- of afwezigheidscode selecteren en vervolgens bij de docent
de juiste dag aanklikken. Docent wordt nu afwezig gemeld voor de hele dag. Gaat het om bepaalde uren van
de dag, dan kunt u op het plusje boven de dag klikken: de dag klapt nu open. Klikt u nogmaals op die regel,
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dan klapt de dag weer in.
Meer informatie op de uitgebreide pagina over de Activiteitenplanner. Hier leest u o.a. hoe u de ingevoerde
afwezigheden weer binnenhaalt in de roosterweek die afgeknipt wordt.
Situatie: u heeft al een of meerdere weken afgeknipt
Er zijn twee manieren om een docent afwezig te melden:
●

Via de knop Activiteiten en afwezigheden bewerken

●

Met behulp van de gebiedsmodus

Invoer via de knop Activiteiten en afwezigheden bewerken

Vanuit de dagroostermodule kunt u op de knop "Activiteiten en afwezigheden bewerken" klikken om deze te
starten. In het lichtgroen ziet u de lessen staan van de actieve week. De werking van invoer van activiteiten en
afwezigheden werkt hetzelfde als in de activiteitenplanner van het basisrooster.
Met het groene vinkje sluit u het scherm en krijgt u een overzicht van de door te voeren mutaties.
Zodra u n of meerdere docenten afwezig hebt gemeld met een afwezigheidsreden in de activiteitenplanner in
de week waarin u aan het dagroosteren bent, verschijnt het scherm 'Synchronisatie Planning activiteiten en
afwezigheden met dagrooster':
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De kolommen Lesuitval? en Handmatig zijn aan elkaar gelinkt. Wijzigt de status dan wijzigt de tekst ook.

Belangrijk!
Lessen waarvan u hebt bepaald dat die door zullen gaan, ziet u dus ook niet meer als probleem terug, ook
niet de les die doorgaat ZONDER docenten.

Na wederom het vinkje gaat u door naar het scherm Dagrooster waar u eventueel roosterproblemen gaat
oplossen en vervanging gaat inzetten.
Meer informatie op de uitgebreide pagina over de Activiteitenplanner.
Invoer via de Gebiedsmodus
De tweede manier om n of meerdere docenten absent te melden, is om dit in het venster van de
dagroostermodule via het icoon Docent afwezig melden of via het menu Gebied->Docent afwezig melden
(sneltoets 8) te doen. Ervaren dagroostermakers kunnen op deze manier heel snel met behulp van sneltoetsen
afwezigheden invoeren.

De eerste stap die u dan moet nemen is het controleren of de juiste afwezigheidsreden staat geselecteerd. Dit
kan in het uitklapmenu 'afwezigheidsreden' of in het menu Gebied.
Vervolgens zet u de gebiedselectie aan via het menu Gebied - Gebied selectie of de sneltoets G. Nu selecteert
u in het docentenrooster van de betreffende docent het uur of de lesuren waarop de docent afwezig is en u
klikt op het icoon Docent afwezig melden (naast het groene vinkje) of u gebruikt de sneltoets 8.
Meer informatie over de pagina over de Gebiedsmodus
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Aanmaken van een activiteit
Het invoeren van een activiteit gaat eenvoudig via de knop Activiteiten en afwezigheden bewerken. Eerst
selecteert u uit de aanwezige code de betreffende (groene) activiteit. Vervolgens maakt u de activiteit aan op
het tabblad Docenten, Lesgroepen of Lokalen. In veel gevallen zullen er meerdere docenten, lesgroepen dan
wel lokalen betrokken zijn bij de activiteit.

Nadat u bij 1 docent, lesgroep of lokaal de activiteit heeft toegevoegd, verschijnt aan de rechterzijde van het

scherm een regel met die activiteit.

Door op de cel bij Docent, Lokaal of Lesgroep te klikken, verschijnt er een selector. Meerdere objecten
selecteren kan door op de knop meervoudige selectie te klikken. In plaats van werken met de selector is het
ook mogelijk om handmatig aanpassingen in de regel te maken. Klik hiervoor de optie Bewerken - Invoeren in
overzicht aan.
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Verwerk lesuitval
Nadat u afwezigheden en activiteiten heeft aangemaakt, resulteert dit mogelijk in
lesuitval in het rooster. Via de optie 'verwerk lesuitval' wordt er bekeken welke lessen er eventueel komen te
vervallen.

Bij het openen van het venster, ziet u aan de linkerkant de verschillende activiteiten en/of afwezigheden die
lesuitval gaan veroorzaken. Aan de rechterkant ziet u de lessen die betrokken zijn bij uitval.
Het programma beoordeelt in eerste instantie zelf of een les uiteindelijk wel of niet uitvalt. U kunt hier
eventueel handmatig op ingrijpen. Er zijn 4 standaardsituaties te onderscheiden. Iedere standaardsituatie kunt
u ook aan de kleuren herkennen van het lesnummer in het overzicht:
Situatie A: Alle leerlingen afwezig (grijs) Alle leerlingen zijn afwezig bij de les (die normaal minstens 1
leerling heeft, vergaderingen e.d. doen hier niet mee). In dat geval vervalt de les altijd. Deze les wordt
gemarkeerd.
Situatie B: Een deel van de leerlingen is afwezig (geel) Een deel van de leerlingen is afwezig door de
activiteiten, een deel niet. In dat geval moet er een keuze gemaakt worden. Als de docent er wel is (of alle
docenten bij een multiles) en meer dan de helft van de leerlingen is er, dan gaat de les standaard door. U kunt
eventueel handmatig aangeven dat de les toch vervalt, door te klikken in de kolom 'handmatig'. Wanneer
overigens de docent k afwezig is, vervalt de les standaard. Deze kunt u eventueel toch door laten gaan zonder
docent.
Situatie C: Lokaal is niet beschikbaar (blauw)Het lokaal is niet beschikbaar, maar alle leerlingen en
docenten wel. In dat geval wordt altijd het lokaal van de les afgehaald. De les gaat altijd door en zal in het
dagrooster gemarkeerd worden als een les die nog een lokaal nodig heeft.
Situatie D: Docent afwezig (bruin) In deze situatie is de docent afwezig gemeld, maar zijn alle leerlingen
nog aanwezig. Wanneer meer dan de helft van de lesgevende docenten afwezig is, zal de les standaard
vervallen. U kunt eventueel aangeven dat deze les toch doorgaat, zonder docenten.
De keuzes die u hier maakt, zijn voorbereidend op het dagroosteren, maar zijn uiteraard niet definitief. In het
dagrooster kunt u een uitgevallen les bijvoorbeeld nog voorzien van een vervanger, zodat u definitieve
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lesuitval voorkomt.

Herstel lesuitval

U kunt in het activiteiten en afwezigheden bewerken-scherm ook de afwezigheden en
activiteiten weer weghalen. Het is daardoor goed mogelijk dat er lessen in het dagrooster zijn die onterecht
uitvallen, bijvoorbeeld omdat de afwezige docent toch weer aanwezig is. U kunt dit eenvoudig corrigeren via de
knop: herstel lesuitval.

Het venster Herstel van onnodig uitgevallen lessen en absenties kan in totaal 7 verschillende situaties
herkennen en corrigeren:
1. Docent was afwezig gemeld, daardoor verviel de les, de afwezigheid is hersteld, dus de les kan door gaan.
2. (uitzonderlijk, handmatig afwikkelen) Bij een multiles (met meer dan n docent) waren meerdere docenten
absent gemeld, maar die zijn niet allemaal weer beschikbaar.
3. Een les verviel vanwege een activiteit (meestal van een lesgroep) maar omdat alle docenten en leerlingen
weer beschikbaar zijn zou de les weer door kunnen gaan.
4. (uitzonderlijk, handmatig afwikkelen) Een multiles (met meer dan n docent) was vervallen vanwege een
activiteit, de leerlingen zijn wel weer beschikbaar, maar niet alle docenten zijn dat.
5. Een docent was afwezig gemeld, de les ging door zonder docent, maar nu kan de docent toch weer mee
doen met de les.
6. (uitzonderlijk, handmatig afwikkelen) Een multiles (met meer dan n docent) ging door zonder twee of meer
docenten, maar niet alle docenten zijn nu weer beschikbaar.
7. De les ging gewoon door, maar er waren leerlingen absent gemeld vanwege een activiteit met een deel van
de leerlingen. Die absente leerlingen (of een deel daarvan) zijn nu weer beschikbaar, dus die kunnen weer mee
doen.

Herstel vervanging

Indien de docent al vervangen is, blijft de vervanger de les geven. Dat is natuurlijk
meestal niet de bedoeling! Maak in dat geval gebruik van de knop "herstel vervanging".
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U kunt hier aangeven welke les(sen) wel en welke niet moeten worden teruggedraaid. Waar de vervanging
wordt teruggedraaid is ook de vervanger meteen weer beschikbaar voor een nieuwe vervanging. Hebt u
geschoven met lessen en met vervangers dan is er niet de mogelijkheid om die lessen terug te draaien en zult
u dit handmatig moeten herstellen.
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Roosters wijzigen
Eenmaal in de eigenlijke dagroostermodule, zijn er verschillende vensters beschikbaar om de dagelijkse
roosterwijzigingen te verwerken. In onderstaande paragrafen worden de verschillende schermen besproken.
Tevens worden de verschillende soorten wijzigingen toegelicht. Denkt u hierbij aan het verplaatsen van lessen
om tussenuren te reduceren, lokaalwijzigingen, het toekennen van vervangers en het inplannen van
bijvoorbeeld excursies.
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Wat ziet u het dagroosterscherm?
Uitgaande van de standaardlayout ziet uw scherm er globaal zo uit:

Bij deze roosterwijzigingen zijn er een aantal klassen die een tussenuur hebben (rood) die een actie van ons
vragen: deze worden automatisch al klaargezet in het dagroosterscherm.

Belangrijk!
alle lessen waar een probleem wordt geconstateerd kunt u in n keer in het Dagroosterscherm zien met de
sneltoets M, of via menu Selecteer - Toon Klasroosters met probleem.
De volgende situaties worden als een probleem gezien:
●

(L) een lokaal te weinig, te veel of dubbel bezet

●

(B) een les op een geblokkeerd uur,

●

(V) een les die vervangen moet worden (alleen indien vervangbelang is ingevuld!),

●

(T) een tussenuur bij een klas (alleen als afdeling een tussenuurgewicht heeft) of

●

(Z) een zwevende les.

Als de klas donkergroen is, betekent dit dat die les geselecteerd is.
Daarnaast ziet u ook de vensters
●

Klas-Selector waarin de stamklassen met een tussenuur rood, met een zwevende les geel en met een
lokaalprobleem blauw zijn gemarkeerd;

●

Docent-Selector waarbij de rode docenten een probleem hebben (kan ook een gewone blokkade zijn waarom
ze geen les kunnen geven) en de bruine docenten al les geven en de witte geen les geven

●

Lokaal-Selector waarin alle blauwe lokalen aangeven dat zij in gebruik zijn en alle witte dat zij beschikbaar
zijn;

●

actielijst met de recent op het rooster uitgevoerde acties.

●

het VervangSelector-scherm. Dit is een belangrijk venster indien u vervangingen wilt invoeren.
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U kunt de zes vensters op verschillende manieren eruit laten zien en op verschillende plaatsen positioneren.
Dit kunt u doen via menu Weergave-Celinhoud. De instellingen hiervan blijven bewaard.
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Basishandelingen in het dagrooster
U klikt in het selector-scherm van de gewenste soort (stamklassen, docenten/vervang of lokalen) n of
meerdere elementen aan en de roosters worden in het Dagroosterscherm erbij gezet.
Als u in het klassenrooster een uur aanklikt, komen de roosters van de docent en van het lokaal van die les
erbij te staan en de andere roosters verdwijnen, tenzij u die roosters vastgezet hebt. (zie hiervoor de volgende
paragraaf)
Een andere praktische mogelijkheid is het volgende: u hebt een klassenrooster staan en u wilt even de roosters
van alle docenten die die dag lesgeven aan die klas erbij hebben. U houdt daartoe de shiftknop ingedrukt en
sleept met de muis over de uren: alle docentroosters worden er dan bij geplaatst.
Wanneer u meerdere roosters hebt vastgezet en u wilt een bepaald klassenrooster bovenaan hebben staan
controlklikt u in het KlasSelector-scherm op de betreffende klas (dit werkt alleen bij klassen). Indien u van een
docent- of lokaalrooster van een uur het betreffende klasrooster wilt zien, shift-klikt u op de desbetreffende cel
van het docent- of lokaalrooster.

Een rooster vastzetten
Hoewel het meestal prettig is dat bij het aanklikken van een uur in een lesrooster de niet ter zake doende
roosters verdwijnen, is dit niet altijd gewenst. Als u in het Dagroosterscherm op klas-, docent- of lokaalnaam
klikt, wordt het rooster vastgezet, dat wil zeggen dat het rooster niet verdwijnt als u een ander uur aanklikt.
Klikt u er nog een keer op dan doen de roosters weer dynamisch mee.
Wilt u alle roosters in n keer vastzetten (of weer dynamisch maken!) dan kunt u dat doen middels
Selecteer->Roosters vasthouden of de spatiebalk als sneltoets.

Het basisvenster leegmaken
U kunt het dagroostervenster leegmaken door gebruik te maken van de toetsenbord-toetsen
●

D (docenten),

●

K (klassen)

●

L(Lokalen)

●

V (vervangers)

De roosters van deze soorten worden dan weggehaald.
Let op: de roosters die u vastgezet had, zijn ook weg.

Een les verplaatsen
Selecteer de les die u wilt verplaatsen. Met gewoon klikken kunt u de les op een lege plek in het rooster van de
klas of docent zetten. Met controlklik kunt u de les ook op een plaats zetten waar al een andere les staat. Dit
kan alleen in het docent- of klasrooster gebeuren. Die andere les is nu zwevend. In een klassenrooster wordt
de les nu geel gekleurd, in een docent- of klasrooster zal die les nu zwevend boven de geplaatste les komen te
staan.
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Soms is het nodig even het scherm te verversen (rechtermuisknop layout) om de les of de zwevende les goed
zichtbaar te krijgen.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

847/1812

Document:

Zermelo Online Help

Een vervanger toekennen
Soms is het niet mogelijk of ongewenst een rooster dicht te krijgen door lessen te verplaatsen. Toch mag de
klas geen tussenuur hebben en in dat geval zal een andere docent dus de les moeten vervangen. Indien de
optie Weergave->Toon vervangers aanstaat, zullen boven in het Dagroosterscherm (onder het lokaal of de
lokalen) de vervangers komen te staan. Dit kan ook met sneltoets V.
U kunt op 3 manieren een geselecteerde les die uitvalt van een vervanger voorzien:
●

1. Als er een vervangpool is en een docent is beschikbaar, kunt u deze aanklikken in de regel(s) waar de
beschikbare vervanger(s) staan;

●

2. In het VervangSelectorscherm kunt u met CRTL-klik direct een docent als vervanger op de les zetten ,ook
al zit hij/zij niet in de vervangpool!

●

3. In het DocentSelectorscherm kunt u ook met CTRL-klik een docent op die les zetten. Maar let op: dan wordt
die docent als "permanente" vervanger gezien! Gebruikt u de formatie-module van Zermelo dan wordt deze
les nu ook formatief aan de docent toegerekend!!

Belangrijk!
Als een docent via CTRL-klik in het docentselectorscherm op de les gezet wordt, wordt dit als een
permanente vervanging gezien en wordt in de statistiek alleen meegeteld als de oorspronkelijke docent
eerst absent was gemeld. Was de oorspronkelijke docent niet absent dan wordt de les waar een andere
docent is opgezet middels CTRL-klik in de docentselector niet gezien als les die vervangen is maar gewoon
regulier gegeven, alleen door een andere docent. Wordt een les, zonder eerst de oorspronkelijke docent
absent te melden, voorzien van een andere docent middels CTRL-klik in het vervangselectorscherm dan
wordt/worden deze les/lessen wl getoond in de statistiek als vervangen lessen!

In het vervangselectorscherm is meer informatie aanwezig over reeds eerdere door de docent opgevangen
lessen of vervallen lessen van die docent.

Een niet geplande vervanger toekennen
Het kan voorkomen dat er geen (geschikte) vervangers zijn en er toch een vervanger moet komen en u weet
ook al wie. In dat geval kunt u met CTRL-klik in het VervangSelector-scherm een geschikte docent aanklikken
die nu de geselecteerde les vervangt.
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Een lokaal toekennen

Selecteer de les waaraan u een lokaal wilt toekennen.
Control-klik nu in het LokaalSelector-scherm op het lokaal waar u de les wilt laten plaatsvinden. In het
LokaalSelector-scherm zijn de lokalen die al bezet zijn op dat uur blauw.
Toch kunt u daar wel de les laten plaatsvinden alleen zal in het LokaalSelector-scherm het lokaal nu rood
worden omdat er een probleem is.
In de afbeelding ziet u dat er in lokaal 218 een lokaalbotsing is opgetreden. We kunnen dit oplossen door de
betreffende les te selecteren (klik sneltoets M om alle problemen in beeld te krijgen). En van de twee lessen
die in lokaal 218 zijn ingeroosterd, moeten nu in een ander lokaal worden ingeroosterd. Met Control-Klik op een
wit lokaal uit de lokaalselector, wordt het botsende lokaal gewijzigd, de rode kleur verdwijnt en het probleem is
opgelost.
U kunt ook in het Dagroosterscherm op de vrije plaats in het lokaalrooster klikken. Daar heeft control-klikken
echter geen effect. In de praktijk zal eerstgenoemde methode ook sneller blijken.
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Problemen opnieuw tonen
Met de sneltoets M (of menu Selecteer - Toon Klasroosters met probleem) komen alle probleemlessen in beeld.
Bij een grote hoeveelheid probleemlessen is het soms praktisch eerst de belangrijkste lessen aan te pakken en
een aantal andere voorlopig even te negeren; die laatst genoemde roosters verwijdert u dan even van het
Dagroosterscherm.
Op een gegeven moment wilt u echter zien welke problemen er nu eigenlijk nog over zijn om aan te werken. U
kunt dan in de klasselector of in de docentselector naar de kleurtjes kijken en de betreffende elementen
aanklikken zodat de roosters van die elementen weer in het Dagroosterscherm tevoorschijn komen, maar u
kunt ook weer kiezen voor sneltoets M (of menu Selecteer->Toon klasroosters met problemen); dan komen in
n keer de roosters van de nog overgebleven problemen op het scherm te staan.

Daarnaast is het mogelijk om met de code C
een les die uitvalt niet meer bij de problemen te tonen. Dit gebeurt vaak bij de bovenbouw als er niet
vervangen wordt.
Ook als u een tussenuur wilt accepteren, kunt u dit met een sneltoets doen. Selecteer de betreffende les en
toets sneltoets N. Het tussenuur wordt nu geaccepteerd en niet meer als probleem getoond.
De sneltoetsen C en N zijn ook via knoppen te bedienen die bovenaan het scherm te vinden zijn, en via de
menu-optie Gebied. (zie afbeelding)
Deze lessen worden bij het roostervergelijk wel keurig weergegeven maar komen niet steeds terug bij de
probleemgevallen.
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Excursies, activiteiten
Behalve dat een docent absent kan zijn, kan ook een klas afwezig zijn bijv. vanwege een sportdag of excursie.
Het gemakkelijkst is om hiervoor de Activiteitenplanner te gebruiken. Klik hier voor meer informatie over de
Activiteitenplanner.
Verder verwijzen wij u naar pagina met de tutorials voor veelvoorkomende situaties.
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Gebiedsmodus
Behalve docenten kan het ook zijn dat u klassen en/of lokalen absent moet melden of dat u juist een extra
activiteit, bijv. een excursie, moet inroosteren. U kunt dit via de activiteitenplanner doen, maar in deze
paragrafen wordt de manier via de gebiedsmodus beschreven.

Via Gebied (sneltoets G) kunt u in een modus komen waar u meerdere elementen van meerdere soorten
tegelijk kunt selecteren middels slepen en/of control-klikken. De werkwijze is als volgt: klik in de Klas-, Docent-,
Vervang- en/of Lokaal-Selector-schermen de gewenste elementen aan. De roosters van de elementen komen
nu in het Dagroosterscherm te staan. Kies nu uit menu Gebied->Gebied selectie of sneltoets G.
De cellen waarin de dag- en uur-informatie staat worden nu blauw en de letters vetgedrukt en de muiscursor
verandert van vorm.
Wanneer u in de gebiedsmodus bent kunt u geen lessen verplaatsen op de gebruikelijke manier!
Nu kunt u middels klik-en-sleep en/of control-klik het gebied bepalen waarop u een bepaalde handeling wil
doen plaatsvinden. Hebt u eenmaal dat gebied bepaald, dan kunt u vervolgens uit menu Gebied de bewerking
kiezen die u wilt laten plaatsvinden op de geselecteerde elementen, bijv. "maak zwevende lessen".

Belangrijk!
Alle mogelijkheden van het menu Gebied zijn niet alleen toepasbaar op de geselecteerde elementen
wanneer u zich in de gebiedsmodus bevindt maar ook BUITEN de gebiedsmodus indien u slechts 1 les
selecteert!

Verderop worden de diverse mogelijkheden van deze gebiedsmodus besproken en hoe u de verschillende
elementen absent kunt roosteren.
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Een zwevende les maken
Een zwevende les is een les die op een plek staat waar die les eigenlijk niet meer mag staan. Soms wordt een
les automatisch zwevend. Bijv.: u verplaatst een les naar een uur waar al een andere les staat. Die originele les
wordt dan een zwevende les hetgeen dan wil zeggen dat die les er nog wel staat maar eigenlijk verplaatst
moet worden immers: een groep leerlingen kan niet 2 lessen tegelijk volgen.

U kunt ook handmatig lessen zwevend maken. Met Gebied->maak zwevende lessen of keyboardtoets "1"
worden de lessen op de aangemerkte uren zwevend gemaakt. Dat kan gewenst zijn als u een les tijdelijk even
op een soort agenda wilt zetten. Voorbeeld: er vindt het 8e uur een vergadering plaats maar docent X heeft
ook les. Juist die les mag eigenlijk niet vervallen dus u wilt m verplaatsen maar u weet nog niet waarheen. In
dat geval is het handig de les zwevend te maken dan houdt u zicht op het feit dat er nog een les verplaatst
moet worden.

Belangrijk!
Een zwevende les wordt in het roostervergelijk ten behoeve van publicatie van de wijzigingen n in de
statistiek genoteerd als een les die uitvalt zonder vervanger!
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Lokalen uitroosteren

Kies het lokaal in het LokaalSelector-scherm dat u absent wil maken. Kies Gebied->Gebied selectie of keyboard
"G" en selecteer alle uren in het Dagroosterscherm in het lokaalrooster die u absent wilt maken en kies nu
Gebied->Lokaal uitroosteren of keyboardtoets "2".
U doet er verstandig aan een activiteit in die lokalen te zetten en dat te fixeren om te voorkomen dat u het
lokaal op een later tijdstip per ongeluk nog weer inzet.

In dat geval is
het handig om de Activiteitenplanner te gebruiken. Hier vindt u bovenaan het scherm een tabblad 'Lokalen',
waarbij u met een paar klikken een activiteit in een lokaal kunt klikken. Uiteraard kunt u in dit scherm ook een
activiteit toevoegen, bijvoorbeeld lokaal verven.
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Lessen (de)fixeren

U kunt lessen die u in de gebiedmodus hebt aangemerkt fixeren: dat zorgt ervoor dat die lessen niet meer
verplaatst kunnen worden.
U gebruikt daarvoor Gebied->Fixeer lessen of keyboardtoets "3" en de aangemerkte lessen worden vervolgens
gefixeerd. Om aan te geven dat een les gefixeerd is, wordt aan het begin van de eerste regel waarin de
lesinformatie staat <> gezet. In de actielijst komt dan fx+ te staan.
Om een gefixeerde les te defixeren volgt u exact dezelfde route: de les wordt dan gedefixeerd en in de
actielijst wordt als type fx- weergegeven.
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Een standaardactiviteit maken
Als activiteit kunt u bijv. aan een excursie denken. In feite is dat natuurlijk een soort les en dat is dan ook
precies wat we hier gaan regelen.

Belangrijk!
We adviseren u om voor het aanmaken van activiteiten gebruik te maken van de Activiteitenplanner! Maar
uiteraard kunt u ook de methode gebruiken, zoals hieronder beschreven.

Klik hier voor meer informatie over de Activiteitenplanner.
Omdat het plaatsen van een activiteit ook een sneltoets heeft nl. "4" kunt u dit, na enige ervaring, heel snel
invoeren. Om nu te voorkomen dat u steeds daarbij moet kiezen hoe die activiteit heet, kunt u met <4> de
activiteit die als standaardactiviteit te boek staat, invoeren.
Natuurlijk moet u echter wel van standaardactiviteit kunnen wisselen. Dat kunt u met Gebied->sActiviteit. U
kunt kiezen voor een bestaande vaknaam maar u kunt ook een nieuwe vaknaam verzinnen bijv. excurs als u
een daarmee een excursie wil aangeven. In het domein vak wordt dan automatisch het vak excurs
aangemaakt.
De werkwijze voor het maken van zon activiteit is dan vaak als volgt:
- kies n of meerdere elementen (klas/lokaal/docent) die de activiteit gaan volgen in het desbetreffende
Selector-scherm;
- kies nu Gebied->Gebied selectie of sneltoets en selecteer alle uren in het Dagroosterscherm in het
betreffende rooster;
- kies Gebied-> Maak standaardactiviteit of <4> of de knop Maak Standaardactiviteit.
Vaak is het handig om met <3> die activiteit ook meteen te fixeren.

Belangrijk!
Wanneer u van te voren weet welke docent(en) en eventueel loka(a)l(en) betrokken zijn bij de activiteit van
een klas, dan kunt u alle elementen met de Gebiedselectie selecteren. Vervolgens maakt u de activiteit aan.
Zowel bij de klas, de docent als het lokaal is dan duidelijk dat het om n en dezelfde activiteit gaat. Indien u
achteraf meerdere elementen wilt koppelen omdat het om dezelfde activiteit gaat, kunt u gebruik maken
van de Optie "Gebied -> Maak speciale les of activiteit" of <4>. U lijmt dan als het ware de elementen aan
elkaar.
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Activiteit of les weghalen
Met Gebied->Verwijder Les of activiteit of <5> kunt u lessen of activiteiten weghalen.
LET OP: hier wordt GEEN absentiereden aan verbonden! Sterker nog: de les of activiteit wordt zelfs helemaal
uit het lesdomein verwijderd! Deze optie is dus vooral van nut als u geplande extra activiteiten wilt weghalen.
Zwevende lessen kunnen niet worden weggehaald.
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Speciale les of activiteit maken
Belangrijk!
We adviseren u om voor het aanmaken van activiteiten gebruik te maken van de Activiteitenplanner! Maar
uiteraard kunt u ook de methode gebruiken, zoals hieronder beschreven.

Klik hier voor meer informatie over de Activiteitenplanner.
Met Speciale les of activiteit maken of keyboardtoets "6" krijgt u de mogelijkheid elementen die op hetzelfde
uur staan achteraf nog te combineren.
U hanteert dan de volgende werkwijze:
- in de Selector-schermen van de betrokken elementen klikt u de gewenste elementen aan;
- u markeert in de roosters van de elementen de betrokken lesuren ( bijv. woensdag het 1e en 2e uur)
- en u toetst "6" (of Gebied->Speciale les of activiteit maken).
Dan verschijnt het volgende scherm:

Wanneer u in het voorbeeld hierboven wilt plannen dat er op woensdag het 1e en 2e uur een lezing is met HAP
en ZAJ voor de klassen TV1A en TV1B die verdeeld moeten worden over de lokalen T12, T13 en T14, dan
selecteert u hier al die elementen (is in het voorbeeld al gebeurd) en met Lijm worden al deze elementen voor
woensdag het 1e uur in n lesregel gezet. Op gelijke wijze kunt u ook activiteiten weer van elkaar loshalen
middels knip.
Soms wil de roostermaker de activiteit al plannen zonder er al meteen lokalen aan toe te kennen. Om die
mogelijkheid te houden zonder dat er meteen een foutmelding komt aangaande het aantal lokalen, is de knop
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Bewerk gew. aantal lokalen in het leven geroepen. (Standaard rekent Zermelo namelijk 1 lokaal per les! En
dat is niet altijd juist.) Door op deze knop te drukken heeft u de gelegenheid om met de hand het gewenste
aantal lokalen aan te geven of de knop Aantal lok. op selectie =>gew. aantal lokalente gebruiken. In het
laatste geval wordt het aantal gelijmde lokalen als het aantal gewenste lokalen gezien.
Als een activiteit buiten school plaats vindt, zet u hier het aantal lokalen op 0. Anders krijgt u steeds de
melding dat er een lokalenprobleem is.
In eerste instantie wordt de standaard-activiteit als les of activiteit toegekend, maar als u de betreffende
activiteit selecteert en u kiest in de linkerkolom een vak, kunt u middels de knop Vak op selectie er in n keer
voor zorgen dat de vaknaam van die les of activiteit veranderd wordt in de vaknaam die u links geselecteerd
had.
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Docent vrij maken/vervanger
inzetten
Wanneer u via deze optie (of keyboardtoets "7") een docent uit een les haalt, vervalt de les niet. Dat is soms
gewenst.
U kunt ook een docent met een les en een docent zonder les markeren en dan deze optie gebruiken: dan zal
de vrije docent de les overnemen van de docent die de les oorspronkelijk gaf. Dit is dus een wat andere manier
dan een docent gebruiken die in de vervangerspool zit: zo kan bijv. de ene docent een les van een ander
overnemen zonder dat er sprake is van absentie!
Het verschil met afwezig melden, is dat er in dat geval een nieuwe les wordt gemaakt waarin staat dat de
docent dit uur al iets heeft. Daarmee kan hij dus niet ingezet worden als vervanger, om mondelingen te geven
of wat je daarmee wilt.
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Docent afwezig melden
Wanneer u tijdens het dagroosteren bericht krijgt dat er nog een docent afwezig moet worden gemeld, is het
bewerkelijk om het scherm te verlaten en weer opnieuw met het dagrooster te starten omdat u daar docenten
afwezig kunt melden. Daarom is er de mogelijkheid gemaakt dit tijdens het dagroosteren ook te kunnen doen.

Dit doet u ook in de gebiedsmodus: geef eerst via Gebied -> Afwezigheidsreden aan welke afwezigheidsreden
moet worden gebruikt; selecteer vervolgens de uren van de docent waarop hij/zij afwezig moet worden gemeld
en kies dan voor keyboardtoets "8" (=Gebied->docent afwezig melden).
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Docent afwezigheid ongedaan
maken
Een les van een absente docent staat boven de cel waarin zijn afwezigheidsreden staat. Wanneer u nu de cel
met de afwezigheidsreden selecteert in de gebiedsmodus, die les defixeert en vervolgens verwijdert, is de cel
bij de docent weer leeg maar staat de oorspronkelijke les nog erboven. Wanneer u nu deze les selecteert, kunt
u met optie <9> deze les weer terug plaatsen in het rooster van docent, klas en lokaal. De reeds vervangen
lessen worden echter niet teruggedraaid. Wanneer u de vervangen lessen weer aan de oorspronkelijke docent
wilt geven, dient u terug te gaan naar het scherm "Activiteiten en afwezigheden bewerken" en daar gebruik te
maken van de knop herstel vervanging.
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Handmatig bewerken

Middels deze optie kunt u de vervanginformatie handmatig wijzigen. Soms is dat erg handig en snel.
U selecteert een gebied in uw rooster en kiest daarna voor Gebied-Handmatig bewerken <0>
U ziet nu precies wat er met de geselecteerde les(sen) aan de hand is.
ARM is ziek en wordt vervangen door arl. De les gaat door in het eigen lokaal.
ARM is ziek en de les vervalt.
arl is uit de vervangerspool gehaald om een les over te nemen. De vervangingsles is uitgeschakeld en arl is
dus niet meer beschikbaar.
U kunt nu alle informatie over de les bewerken voor wat betreft de lesgroepen, de docenten, de lokalen, de
vakken, de vervalcodes, de docent wiens les vervalt, de docent die vervangen wordt, de docent die vervangt,
het gewenst aantal docenten bij de les en het gewenst aantal lokalen bij de les. Het programma controleert of
de wijzigingen in verval- en vervanginformatie kloppen, en of er geen botsingen ontstaan in uw rooster.
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Wanneer u vanwege kettingvervangingen (zoals hierboven) een extra regel per les nodig hebt, klikt u op het +
teken.
De standaardmogelijkheid om in Zermelo-grids met de rechtermuisknop de laatst ingevoerde waarde te
kopiren, is hier erg handig, evenals het met de rechtermuisknop klikken om de kolomkopcel om de laatst
ingevoerde waarde in n keer bij alle regels te plaatsen. Wanneer er nog geen waarde is ingevoerd in het
scherm dan levert deze actie op dat alle cellen van de kolom worden weggehaald.

Absente leerlingen

Het is mogelijk leerlingen absent te melden bij een les. Wanneer u gebruik maakt van de activiteitenplanner is
het mogelijk dat leerlingen op basis van een activiteit afwezig worden gemeld bij sommige lessen.
Mocht u bijvoorbeeld een activiteit inroosteren voor een geschiedenis (gs) lesgroep, dat is het mogelijk dat
deze specifieke leerlingen afwezig worden gemeld bij bijvoorbeeld de Engels (entl) en Nederlands (netl) lessen.

Soms wilt u deze absenten echter handmatig aanpassen. Bijvoorbeeld om ze weer aanwezig te melden, omdat
de activiteit toch niet is doorgegaan. Via het handmatig bewerken van een les kunt u zien welke leerlingen
afwezig zijn gemeld. In de afbeelding rechts ziet u er 4 staan. Via de rechtermuisknop krijgt u de optie meld
absenten weer afwezig.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

864/1812

Document:

Zermelo Online Help

U kunt hier echter ook een volledige leerlinglijst opvragen en eventueel individuele leerlingen aan- of afwezig
melden.
Mocht u handmatig leerlingen afwezig hebben gemeld, of een andere activiteit hebben ingeroosterd, kunt u
ook kiezen voor meld botsende leerlingen afwezig. De leerlingen die de lesbotsing veroorzaken worden dan
automatisch afwezig gemeld.
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Les uitschakelen met standaard afw.
reden
Deze optie schakelt een les uit met een afwezigheidsreden maar: het is geen docent-absentiereden. Het
programma kent daarom geen vervangbelang toe aan deze les en deze les zal dus niet (meer) als probleem
gepresenteerd worden. Ideaal in het geval u vindt dat een les maar gewoon uit moet vallen en u niet meer
lastig gevallen wilt worden met de melding dat die les nog een vervanger nodig heeft. In de statistiek wordt
deze les echter wel keurig als een uitgevallen les meegeteld!
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Blokkade in doc. rooster
Hiermee, of met keyboardtoets "A" kunt u handmatig snel een blokkade bij een docent plaatsen of weghalen.
Deze aangebrachte blokkade zal ook in de roosterautomaat gezien worden als eis met de daarbij behorende
strafpunten.
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Accepteer lesuitval en/of tussenuur
Sommige lessen kunnen niet vervangen worden en vallen uit. Dit gebeurt standaard als er geen vervanger op
de les wordt gezet en daar is deze optie dan ook niet voor bedoeld of nodig.
Met deze optie van menu Gebied (of keyboardtoets "C") zorgt u er alleen maar voor dat het
niet-vervangen-worden van deze les niet meer als probleem gesignaleerd wordt.
U selecteert de les die uit gaat vallen, maar die u niet steeds in beeld wilt krijgen als probleem.
Vervolgens gebruikt u de sneltoets C of het menu Gebied- accepteer lesuitval.
De les krijgt een witte kleur.

Hetzelfde kan gedaan worden bij signalering
van een tussenuur dat u wilt accepteren. Hiervoor is de sneltoets N beschikbaar.
Als dit het enige probleem was bij een klas en u kiest nu voor menu Selecteer - Toon klassen met een probleem
(sneltoets M), dan zal deze klas dus niet meer getoond worden. U kunt de klas natuurlijk wel selecteren in de
klasselector, maar dan moet u wel weten bij welke klas u een uitval geaccepteerd had.
Het accepteren van de lesuitval kan ongedaan gemaakt worden door opnieuw de les te selecteren en opnieuw
de sneltoets C of het menu Gebied - accepteer lesuit te gebruiken. Het is dus een aan/uit systeem.
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Vensters binnen Dagroosteren
Behalve het hoofdvenster kent de dagroostermodule een vijftal hulpvensters:
●

het KlasSelector-scherm

●

het DocentSelector-scherm

●

het LokaalSelector-scherm

●

het VervangSelector-scherm

●

de actielijst

Deze vensters worden de allereerste keer dat u de dagroostermodule opstart getoond. Dit staat ook gelijk aan
de keuze Standaardlayout onder het menu Vensters -> Schermlayout. Alle instellingen en positioneringen
worden onthouden en automatisch opgeslagen.
●

De standaardlayout krijgt een layout gebaseerd op n scherm en een indeling waarin o.a. ook de vier
selectorvensters zijn gepositioneerd. Met het aanklikken van deze optie overschrijft u een eerdere indeling.
(Deze en andere schermindelingen worden bewaard in het bestand zermelo.xml in de directory waar uw
zermelo.exe staat). Er is nog een andere veelgebruikte layout gedefinieerd die u onder dezelfde optie te
voorschijn kunt roepen, namelijk Type A.

●

In hoeveel kolommen de docent- en lokaalafkortingen getoond worden kunt u in het
Docent-/LokaalSelector-scherm zelf regelen onder menu Weergave of door de E- en M-toets als u het
DocentSelector-scherm geselecteerd hebt.

●

De weergave van de elementen in de Selector-schermen is aan te passen. Dit gebeurt via de knop Weergave
-> Celinhoud in het Dagroosterscherm; daarin kan de weergave van allerlei schermen geregeld worden. Voor
de selectoren gebruikt u als context: selectoren zoals in afbeelding 1 ook gebeurd is.

U ziet in afbeelding 1 dat het domein "Lokaal" gekozen is en bij de velden komt als mogelijkheid o.a. capaciteit
te voorschijn. Dit is het veld dat vanuit de lokalen-automaat gevuld is. U kunt dus in uw LokaalSelector-scherm
meteen bij een lokaal zien wat de capaciteit is, tenminste: als u dat hier hebt aangegeven want nu staat er
alleen de afkorting (ID) in. U ziet ook de mogelijkheid om Docent voorkeur of Vak voorkeur in te vullen. Dit zijn
geen standaard voorzieningen maar extra eigenschappen van het domein die de gebruiker zelf heeft
aangemaakt. Wanneer u dus een extra eigenschap zelf aan maakt, kunt u die dus o.a. in het Selector-scherm
tevoorschijn roepen! Dit wordt per stijl geregeld, zoals u in afb.1 ziet dat het voor de stijl Breed is geregeld.
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Filters
Elk van de vier Selector-schermen (Klas, Docent, Vervang, en Lokaal) biedt u de mogelijkheid te filteren en te
selecteren.
Filter biedt de mogelijkheid een filter te bewerken, ze weer allemaal te tonen of juist n van de filters aan te
zetten.
Deze filters zijn:
- bij de klassen: de verzamelingen lesgroepen die in domein Collecties bij afdeling algemeen staan;
- bij de docenten en vervangselector: de verzamelingen van docenten die in domein Docset staan;
- bij de lokalen: de verzamelingen van lokalen die in domein Lokset staan. Wanneer u nu een filter aanklikt,
worden de elementen die in het desbetreffende Selector-scherm worden getoond, beperkt tot de elementen
die tot het filter behoren. U kunt niet meerdere filters van n selectorsoort tegelijk toepassen, maar wel een
filter bij klassen en lokalen bijv. gelijktijdig.
Wanneer u op een selector-soort een filter hebt toegepast, zijn alleen de roosters van die elementen
oproepbaar en bewerkbaar. Voorbeeld: stel u hebt bij docenten de docenten van de sectie scheikunde gefilterd,
dan kunt u daarna alleen de lessen van die docenten verplaatsen en ook alleen roosters van die docenten
tevoorschijn roepen. Hebt u er nu bijv. een rooster van een klas opstaan en u klikt op een cel met een les waar
een docent les geeft die niet tot de scheikunde sectie behoort, dan zal wel het lokaalrooster (want daar had u
niets gefilterd) van het lokaal waar die les gepland is, getoond worden maar niet het docentrooster.
Met Weergave Bewerk filters kunt u bestaande filters bewerken en nieuwe filters maken.

Belangrijk!
Door filters te bewerken, dus de inhoud van bepaalde verzamelingen te veranderen, oefent u, wellicht
onbedoeld, mogelijk ook invloed uit op telgroepen, secties en lokaalverzamelingen. Daarmee zou u
mogelijk onbedoeld ook de werking van de automaten kunnen benvloeden.

Wanneer u met aparte weekbestanden werkt waarin alleen maar de dagroosterwijzigingen worden gedaan, is
er niets aan de hand, doch wanneer het bestand ook gebruikt wordt om weer verder te roosteren met de
automaat, is het zaak om u goed bewust te zijn van de mogelijke invloed van bepaalde wijzigingen in
verzamelingen!

Selectie
Met Selecteer kunt u een verzameling selecteren waarvan de roosters nu in n keer in het Dagroosterscherm
gezet worden.
De filter- en selecteer-optie is vooral handig voor scholen met meerdere locaties, maar wordt ook gebruikt om
bijv. snel even de gymdocenten een gymlokaal te geven.
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Dagroostermodule-venster
Van belang is natuurlijk om het scherm zo ingedeeld te hebben zoals dat voor u het gemakkelijkst is. Daarin
zijn een aantal zaken in te stellen. U kunt dat via menu Weergave doen.
Menu Weergave
●

Celinhoud

Hier krijgt u een window aangeboden waar u voor de verschillende soorten roosters de inhoud kunt bepalen.
Dat kan in verschillende context staan: zo kunt u voor een klassenrooster een andere indeling maken dan voor
een docentenrooster etc.
U kunt de inhoud van een cel uit meerdere regels laten bestaan; met Verwijder regel haalt u de (lichtgroen)
geselecteerde regel weg en met Voeg regel in (boven/onder) voegt u boven dan wel onder een regel toe.
De inhoud van een regel bepaalt u door een regel te selecteren (is nu lichtgroen) en u kunt allerlei velden uit
de kolom veld aanklikken om in de cel te tonen; datgene wat u het eerst aanklikt komt vooraan te staan, het
tweede als tweede etc.
Indien er geen element bekend is van de soort (er is bijv. nog geen lokaal) dan komt op die plaats in de
roostercel het element van de eerstvolgende soort dat getoond moet worden.
U kunt een grens aangeven aan het aantal elementen dat van de soorten in de regel mag worden getoond;
soms kan dat erg handig zijn om daarmee de breedte van een cel te beperken, bijv. als er meerdere
lesgroepen aan een les deelnemen.
De weergave van de celinhoud is gekoppeld aan de stijl van weergeven die u hebt gekozen.
●

Dagpositie

U kunt de dagen horizontaal,verticaal of buiten het roosterdeel laten zien. Dat laatste is natuurlijk alleen zinvol
als u eerder hebt aangegeven over meerdere dagen te willen dagroosteren.
●

Stijl

Er zijn een vijftal stijlen voorgedefinieerd waaruit u kunt kiezen. Door nu bij iedere stijl uw eigen voorkeuren
middels "Celinhoud"aan te geven, creert u uw eigen breed, medium, smal, breed compact en smal compact
stijlen.
●

Markeer lessen zonder lokalen

Wanneer u lokalen wilt roosteren, is het handig om in de roosters van het Dagroosterscherm te zien waar
precies lokalen ontbreken. Met "Markeer lessen zonder lokalen" kunt dit aan of uit zetten. Het markeren
gebeurt doordat de les in het rooster vet gedrukt staat.
●

Lokalenroosters

Het roosteren werkt in principe dynamisch, dat wil zeggen dat bij het aanklikken van een les de betrokken
elementen docent, stamklas en lokaal zichtbaar worden. Wanneer er nu meerdere docenten worden aangeklikt,
zullen er dus ook meerdere lokalen verschijnen en dt is vaak niet zo gewenst. Daarom kunt u met Weergave->
lokalenrooster aangeven hoeveel lokalen u maximaal wilt hebben.
●

Brede scheiding tussen roosters

Afhankelijk van wat u prettig vindt kan ervoor gekozen worden wat meer ruimte tussen de roosters van de
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verschillende elementen te hebben of niet.
●

Docentenbezetting of docentenprobleem tonen

Middels Weergave-> Docentbezetting (of de B als sneltoets) bepaalt u of u de docentbezetting ziet of de
docentproblemen in het DocentSelector-scherm. Bij problemen tonen is een docent met een zwevende les geel
en als een lokaal ontbreekt blauw. Bij bezetting tonen zijn de docenten die les geven bruin en docenten die
geblokkeerd zijn rood.
●

Toon vervangers

Soms is het handig de vervangers meteen bij de hand te hebben, andere keren nemen ze teveel schermruimte
in. Met deze optie hebt u de mogelijkheid dit te regelen. Ook is de V te gebruiken als sneltoets om snel wel of
geen vervangers te zien.
●

Identieke kolombreedte

Deze optie heeft betrekking op de kolombreedte van de cellen: deze kan namelijk afhankelijk van de inhoud
worden gemaakt of voor iedere cel identiek. Dat laatste blijkt in de praktijk vaak het prettigste te werken. Met
deze optie, of toets "I" zet u dit dus aan of uit.
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Vervangselector
Dit scherm biedt een overzicht van de docenten met allerlei informatie omtrent de geschiktheid van de docent
als vervanger gerelateerd aan de vervanggeschiedenis (zie ook:geschiktheid voor vervangingen).
Zodra u daarin een docent aanklikt, komt deze docent in het scherm Dagrooster (erbij) te staan. In het
VervangSelector-scherm is de docentnaam nu vet gedrukt ten teken dat deze geselecteerd is. Door nu
nogmaals te klikken op die zelfde docent in het VervangSelector-scherm wordt die docent gedeselecteerd en
verdwijnt het rooster van die docent uit het Dagroosterscherm.
Onder Weergave kunt u aangeven welke kolommen met vervanghistorie-gegevens getoond moeten worden en
met Weergave->Uitgebreide kolomkop informatie kunt u in het VervangSelector- scherm de opschriften van
die kolommen uitgebreid laten weergeven.
Onder Kleuren en kleurbepalers kunt u kleuren instellen die in het roostertje dat achter de docentnamen
verschijnt, worden weergegeven. Dit kan erg handig zijn!
Wanneer u een les geselecteerd hebt en u klikt met de linkermuisknop een docent aan terwijl u de controlknop
ingedrukt hebt, komt de aangeklikte docent op de les te staan als vervanger van de oorspronkelijke docent.
Indien de nieuwe docent al les gaf op dat moment, wordt zijn oorspronkelijke les zwevend gemaakt zodat u die
naar een ander moment kunt verplaatsen. Deze vervanging ziet u terug in de vervangstatistiek.
De enige kolom die u hier kunt bewerken is de kolom inz.bel. Hier kunt u aangeven hoeveel uur een docent
ingezet mag worden als vervanger. We adviseren u dit te doen in het basisrooster voordat u de week afknipt.
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Klasselector
Dit scherm biedt een overzicht van de stamklassen. Zodra u daarin een klas aanklikt, komt deze klas in scherm
Dagrooster (erbij) te staan. In het KlasSelector-scherm is de klasnaam nu vet gedrukt ten teken dat deze
geselecteerd is. Door nu nogmaals te klikken op diezelfde klas in het KlasSelector-scherm wordt die klas
gedeselecteerd en verdwijnt het rooster van die klas uit het Dagroosterscherm.
Afhankelijk van de waarde die bij een les is opgegeven voor het vervangbelang, hebben stamklassen waar een
tussenuur is ontstaan een licht- of een donkerrode kleur in het KlasSelector-scherm, waarbij donkerrood de
betekenis heeft dat het tussenuur hier een hogere vervangbelangwaarde heeft dan lichtrood. Ook kan een klas
in het KlasSelector-scherm een blauwe kleur hebben: dit betekent dat er nog ergens n of meerdere lokalen
ontbreken.
De kleur geel wordt gebruikt om aan te geven dat de klas nog ergens een zwevende les heeft. Een zwevende
les, is een les die tijdelijk ergens geparkeerd staat en dus eigenlijk nog geplaatst dient te worden.
De gele kleur overheerst de rode kleur, die weer de blauwe kleur overheerst. Met andere woorden: als een
stamklas lichtblauw gekleurd is, zal er geen zwevende les en ook geen tussenuur (meer) zijn in die stamklas.
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Docentselector
Dit scherm biedt een overzicht van de docenten. Zodra u daarin een docent aanklikt, komt deze docent in het
scherm Dagrooster (erbij) te staan. In het DocentSelector-scherm is de docentnaam nu vet gedrukt ten teken
dat deze geselecteerd is. Door nu nogmaals te klikken op diezelfde docent in het DocentSelector-scherm wordt
die docent gedeselecteerd en verdwijnt het rooster van die docent uit het Dagroosterscherm.

Nadat u een les hebt
geselecteerd, kunt u via Weergave->Docentbezetting (of de keyboardtoets "B" als sneltoets) van het
Dagroosterscherm regelen of u de docentbezetting ziet of de docentproblemen.
Afhankelijk van uw keuze voor het tonen van docentproblemen of van docentbeschikbaarheid kunnen
docentenafkortingen een kleur hebben:
●

als u ervoor gekozen heeft om bezetting te zien betekent een rode kleur dat er een blokkade bij die docent is
op dat uur en een bruine kleur dat die docent lesgeeft;

●

hebt u ervoor gekozen om de docentproblemen te zien dan betekent een gele kleur dat de docent nog een
zwevende les heeft ergens in de gehele vervangperiode. Ook kan een docent in het KlasSelector-scherm een
blauwe kleur hebben: dit betekent dat er ergens in de gehele vervangperiode nog n of meerdere lokalen
ontbreken. Een rode kleur geeft aan dat de docent lesgeeft op een uur dat ook geblokkkeerd staat in het
rooster van de docent.
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In hoeveel kolommen de docentafkortingen getoond worden kunt u in het DocentSelector-scherm zelf regelen
onder menu Weergave of door de "E" en "M"-keyboardtoets als u het DocentSelector-scherm geselecteerd hebt.
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Lokaalselector
Dit scherm biedt een overzicht van de lokalen. Zodra u daarin een lokaal aanklikt, komt dit lokaal in het scherm
Dagrooster (erbij) te staan. In het LokaalSelector-scherm is de klasnaam nu vet gedrukt ten teken dat deze
geselecteerd is. Door nu nogmaals te klikken op hetzelfde lokaal in het LokaalSelector-scherm wordt dit lokaal
gedeselecteerd en verdwijnt het rooster van dat lokaal uit het Dagroosterscherm.
Lokalen die tijdens het uur dat in het Dagroosterscherm geselecteerd is, bezet zijn hebben een grijsblauwe
kleur: u kunt zo dus meteen zien of een lokaal nog beschikbaar is. Een rode kleur betekent dat het lokaal
dubbel bezet is.

Wanneer u een les geselecteerd hebt en u klikt met de linkermuisknop een lokaal aan terwijl u de controlknop
ingedrukt hebt, komt het aangeklikte lokaal op de les te staan i.p.v. het oorspronkelijke lokaal. Indien het
nieuwe lokaal al bezet was op dat moment, wordt de naam van het lokaal rood waarmee aangegeven wordt
dat er teveel lessen in het lokaal zijn gepland. Dit dient u dan nog handmatig te herstellen!
In hoeveel kolommen de lokaalafkortingen getoond worden kunt u in het LokaalSelector-scherm zelf regelen
onder menu Weergave of door de "E"- en "M"-keyboardtoets als u het LokaalSelector-scherm geselecteerd hebt.
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Actielijst
Deze lijst geeft de wijzigingen weer die u hebt gemaakt in het rooster sinds de laatste keer dat u de
dagroostermodule binnen ging. Door op een actie in die lijst te klikken spoelt u de wijzigingen terug tot het
moment van de aangeklikte actie. Kikt u op een actie lager in de lijst dan spoelt u weer vooruit. Op het
moment dat u zelf weer een wijziging doorvoert, zullen alle acties onder de actie die u aanklikte verdwenen zijn
en niet meer op te roepen zijn!
Met de "O" van opnieuw kunt u vooruit spoelen en met de "H" van herstel kunt u terugspoelen. Deze
mogelijkheid is ook bereikbaar onder menu "Bewerken" van het actielijstscherm.
Stel dat u 14 acties of wijzigingen hebt gedaan; klikt u nu bijv. op regel 9 dan gaat het rooster terug naar die
wijziging. Zolang u geen andere wijziging doet kunt u nu ook nog weer naar bijv. 13. Voert u echter een nieuwe
wijziging door dan zijn natuurlijk de latere wijzigingen verdwenen.
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Toetsen en mondelingen
Wanneer er in een week ook toetsen en/of mondelingen worden afgenomen, is het van belang dat bij bijv.
ziekte van een docent ook meteen duidelijk wordt dat bijv. een andere docent moet surveilleren anders loopt
het natuurlijk mis met de toets.
Wanneer u een docent absent moet melden en u hebt zo snel niet gezien dat hij ook surveilleert bij een toets,
is dat geen ramp. Het programma ziet dat onmiddellijk en als u uit het absent-melden scherm gaat, krijgt u
meteen een melding dat er iets niet meer klopt bij een toets. U hebt de mogelijkheid meteen in het dagrooster
gebruik te maken van de toetsrooster-functionaliteit. Het is noodzakelijk dat u naar die functionaliteit gaat
omdat een toets iets wezenlijk anders is dan een les waar het in het dagroosterdeel alleen over gaat.
Als u besluit de toetsroosterfunctionaliteit te verlaten, of u nu alles geregeld hebt of niet, komt u weer gewoon
in het dagroostergedeelte.
In het dagroosterscherm is ook een menu Toetsen en mondelingen. Daarin hebt u de mogelijkheid om speciaal
de toetsen en mondelingen op te vragen en ze, eventueel alsnog, te bewerken.
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Wijzigingen publiceren
Wanneer u de wijzigingen wilt publiceren maakt u gebruik van het vergelijken van roosters. Kijk hiervoor bij het
onderdeel roostervergelijk.
Als u een roostervergelijk maakt, wordt gevraagd met welk bestand u wilt vergelijken. Als u op dat moment
vergelijkt met het huidige bestand wordt alleen de wijzigingen in beeld gebracht die u sinds de laatste keer
opslaan heeft aangebracht. U kunt ook kiezen om met een ander, zelf geselecteerd UDMZ bestand te
vergelijken. Gebruikelijk is het om te vergelijken met de eerste versie van dit rooster.
Als u de optie 'Vergelijk via projectmap'aanklikt, krijgt u een overzichtje met 4 opties voor roostervergelijk.
Kiest u hier voor 'Vergelijk met andere versie' dan krijgt u de diverse versies van dit rooster, waarna u zelf kiest
voor de eerste (originele) versie.
Zodra de roostervergelijking is uitgevoerd, ziet u het scherm 'Roostervergelijk'. Dit scherm staat nader
toegelicht onder Publiceren - Roostervergelijk.
Ook willen we hier wijzen op de mogelijkheid om bestanden via het project direct te laten publiceren. Kijk bij
Export Infoweb!
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Kleurenlegenda schermen
KlasSelector-scherm:
geel=zwevende les;
rood=tussenuur en/of groot vervangbelang;
blauw=lokaalprobleem;
wit=geen probleem.

DocentSelector-scherm

●

In de beschikbaarheidmodus:

rood=blokkade door roostereis of absentie;
bruin=les ingeroosterd;
wit=beschikbaar.
●

In de probleemmodus:

blauw=lokaalprobleem;
geel=zwevende les;
wit=geen probleem.

LokaalSelector-scherm:
blauw=les ingeroosterd;
rood=dubbel geroosterd;
wit=beschikbaar.

VervangSelectorscherm:
bruin=docent staat in vervangpool voor dit uur

Dagroosterscherm; klasrooster:
rood=tussenuur of groot vervangbelang;
lichtgroen=niet-geselecteerd uur zonder probleem tenzij vetgedrukte letters: dan lokaalprobleem;
donkergroen=geselecteerd uur;
geelgroen=zwevende les;
oranje=uitgeschakelde les wegens toets;

Dagroosterscherm; docentrooster:
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lichtgeel=niet geselecteerde les zonder probleem;
lichtbruin=geselecteerde les;
rood met streepjes=geblokkeerd uur bij docent;
getal (rood indien negatief)=wensgewicht uit roosterautomaat;
geel boven cel=zwevende les;
zeer licht paars=niet-geselecteerde cel met ander element van de geselecteerde klas die plaatsing verhindert
licht paars=geselecteerde cel met ander element van de geselecteerde klas die plaatsing verhindert.

Dagroosterscherm; lokaalrooster:
blauw=geselecteerde uur; lokaal hoort bij geselecteerde les;
rood=dubbel geboekt;
wit=beschikbaar.

Dagroosterscherm; vervangers:
wit=beschikbaar voor vervanging
groen=vervanger is ingeroosterd als vervanger;
rood=minder geschikt om te vervangen; dit is afhankelijk van het getal dat in de vervangselector in de kolom
inzetbelet totaal staat. Wanneer er een uitgevallen les wordt geselecteerd, wordt er berekend wie het meest
geschikt is. Hoger lager het getal in de kolom inzet belet hoe geschikter een docent is.

Alle Selector-schermen:
letters vet=rooster staat in Dagroosterscherm
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Verklaring tekens
Dagroosterscherm
<>= gefixeerde les
!! (bij de les) = deze les heeft een "tussenuurgewicht"
!!! = er moet nog wat met deze zwevende les gebeuren
# = lokaalprobleem
* (achter docentnaam) = docent is absent
(doc afkorting) = deze docent is vervangen
T = tussenuur
Z = zwevende les
L = lokaalprobleem
V= probleem wegens vervangbelang
B= blokkade is met les/activiteit bezet

Actielijst
vp = verplaatst,
vv+ = vervanger op de les,
vv- = vervanger van de les afgehaald,
lk = lokaalwijziging,
ls- = les uitgeschakeld,
ls+ = les ingeschakeld
fx+= les gefixeerd
fx-= les gedefixeerd
wz= wijziging
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Sneltoetsen bij het
dagroostervenster.
Sneltoetsen zijn NIET hoofdlettergevoelig, dus gebruik van hoofd- of kleine letter maakt geen verschil.
"0" = handmatig vervanginformatie bewerken van geselecteerde les (of indien "G": van lessen van gemarkeerd
gebied)
"1" = maak geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied) zwevend
"2" = haal lokalen uit geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
"3" = (de)fixeer geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
"4" = maak standaardactiviteit in geselecteerd uur (of indien "G" : uren van gemarkeerd gebied)
"5" = verwijder geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
"6" = maak speciale activiteit in geselecteerde uur (of indien "G" : uren van gemarkeerd gebied)
"7" = maak docent vrij en/of vervangers inroosteren in geselecteerde les (of indien "G" : lessen van
gemarkeerd gebied)
"8" = docent afwezig melden in geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
"9" = docent absentie terugdraaien in geselecteerde les (of indien "G" : lessen van gemarkeerd gebied)
"A" = maak blokkade op geselecteerd uur (of indien "G": uren van gemarkeerd gebied)
"B" = (alleen indien scherm van Dagrooster het actieve scherm is ) wissel tussen beschikbaarheids- en
probleemmodus in het DocentSelector-scherm
"C" = accepteer lesuitval van geselecteerde les (of indien "G": uren van gemarkeerd gebied)
"D" = haal alle docentroosters uit Dagroosterscherm
"Ctrl+E" (alleen in Lokaal- en DocentSelector-scherm en alleen indien scherm van selector actieve scherm is)=
kolom erbij
"G"= gebiedsmodus aan/uit
"H" = n actie terug van actielijst
"I" = identieke kolombreedte wel/niet
"K" = haal alle klassenroosters uit Dagroosterscherm
"L" = haal alle lokaalroosters uit Dagroosterscherm
"M" = Roosterproblemen melden
"Ctrl+M" (alleen in Lokaal- en DocentSelector-scherm en alleen indien scherm van selector actieve scherm is)=
kolom minder
"N" = accepteer tussenuur
"O" = n actie vooruit van actielijst
"P" = naar vervangerspool
"Q" = docent afwezig melden speciaal
"S" = bestand opslaan
"U" = laat geselecteerde les uitvallen met standaard afwezigheidsreden (of indien : uren van gemarkeerd
gebied)
"V" = toon vervangers wel/niet
"W" = toetsen en mondelingen weergeven
" " = (spatie) vastzetten van roosters in hoofdscherm
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Andere toets/muiscombinaties
In docentroosters: < CTRL-klik > = plaats les
In klasrooster: < SHFT-kliksleep >= toon roosters van alle elementen in aangesleepte uren
In docent- en lokaalrooster: < SHFT-klik >= toon rooster van betrokken elementen
In Klas-, Docent-, Vervang- en LokaalSelector: < klik >=plaats rooster van aangeklikte element op scherm
In KlasSelector: < CTRL-klik >=plaats klasrooster van aangeklikte element bovenaan op scherm
In LokaalSelector: < CTRL-klik >= plaats aangeklikte lokaal in geselecteerde les
In DocentSelector: < CTRL-klik >= plaats aangeklikte docent in geselecteerde les i.p.v. oorspronkelijke
In VervangSelector: < CTRL-klik >= plaats aangeklikte docent in geselecteerde les als vervanger
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Meerdere vervangingspools of
locaties
Meerdere locaties
Bij het roosteren op scholen met meerdere locaties worden vaak ook aparte vervangingspools gemaakt d.w.z.
dat een bepaalde groep docenten alleen maar op n locatie vervangt en een andere op een andere locatie enz.
Dit doet u het gemakkelijkste door voor de verschillende locaties een vervangcode per locatie aan te maken.
Wanneer u nu wat sneller en overzichtelijker per locatie wilt werken kunt u op twee manieren te werk gaan:
1) u maakt een aantal lesverzamelingen (evenveel als er locaties zijn) met alle lesgroepen die op betreffende
locatie lessen volgen. Dit kunt u doen in Zermelo maar ook via menu Filter-Bewerk filters en dan Maak
nieuwe. Vervolgens kiest u het filter van de locatie waarmee u wilt werken: en alleen van die lesgroepen staan
er nu nog roosters en stamklassen.
Wat nu nog in de weg kan zitten, zijn alle vervangers die op andere locaties vervangen: die staan er nog steeds
en het is niet altijd duidelijk tot welke vervangerspool zij behoren.
2) Idem 1 plus dat u ook nog geregeld hebt dat duidelijk naar voren komt tot welke vervangpool een vervanger
behoort. Dit laatste staat beschreven in de volgende paragraaf.

Vervangingspools onderscheiden door vervangcode
Om in het Dagroosterscherm bij de vervangers in n oogopslag te zien of een vervanger in de vervangerspool
van docenten-die-de-geselecteerde-les-qua-locatie-kunnen-vervangen zit, moet er in het paneel Domeinen wat
geregeld worden.
1. Maak een extra eigenschap in het domein Lesset met de naam #vvCode. Dit betekent dus dat er in elke
lesverzameling nu een kolom #vvCode bij is gekomen;
2. Maak per locatie een lesverzameling aan, uiteraard m.b.v. formules! Geef nu die lesverzameling(en) in de
kolom #vvCode de vervangcode mee die bij de locatie past.
Nu worden de vervangdocenten die in de vervangpool zitten voor een bepaald uur paars gekleurd als de les
waarvoor een vervanger gezocht wordt, in een lesverzameling zit met een andere #vvCode dan de
vervangcode van de potentile vervangdocent.
In het VervangSelector-scherm kunt u op een andere manier met kleuren (die in de roostertjes achter de
docentafkorting kunnen verschijnen) werken: wanneer u lesverzamelingen maakt van bijv. de lessen van
specifieke groepen docenten of van specifieke groepen lokalen en u geeft die verzamelingen een kleur n laat
die elementen kleurbepalend zijn in de roostertjes, hebt u ook snel visueel in beeld of een docent bij
vervanging alleen vanwege de vervanging moet gaan reizen.
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Geschiktheid bij vervanging
Om de geschiktheid van een docent te bepalen moet vaak met meerdere aspecten rekening worden gehouden.
In het VervangSelector-scherm staan in kolommen die aspecten weergegeven. Met de waarden die daarin
staan kan een berekening worden gemaakt. De uitkomst daarvan is een getal waarmee de geschiktheid van
die docent kan worden weergegeven. Dt getal wordt gebruikt om de docenten in het VervangSelector-scherm
zodanig te ordenen dat de meest geschikte docent bovenaan komt te staan.
Mocht het VervangSelector-scherm niet verschijnen als u de dagroostermodule ingaat: via
Vensters->VervangSelector kunt u het tonen van dit venster regelen.

Er is een les geselecteerd van GQR aan klas D3A. Het VervangSelector-scherm geeft nu alle docenten weer,
eigenlijk precies zoals het DocentSelector-scherm, maar nu met een groot aantal extra kolommen, en de
docent die het meest geschikt is om te vervangen staat bovenaan, beter gezegd, ze staan op volgorde van
geschiktheid. U ziet ook het complete rooster van de mogelijke vervangers. Waarom zijn de docenten
bovenaan zo geschikt om te vervangen?
HNX heeft een vv uur (in de vervangpool) en bovendien kent HNX alle leerlingen van D3A (kolom lln ken).
LOR heeft twee lessen die uitgevallen zijn (er staat V4 in het rooster) vanwege een excursie of iets dergelijks,
en heeft dus extra tijd. Bovendien kent hij de leerlingen alle 25.
DYR heeft een vv uur maar kent de leerlingen niet.
EVW heeft n uitgevallen les (kolom uitval) maar zit in de sectie gs, dat maakt hem geschikter.
We zien dat er gesorteerd wordt op de kolom inzetbelet.
We zullen nu bekijken wat al die verschillende kolommen inhouden.

inz bel (inzet belet totaal)
Zoals leerlingen hun vervangbelang hebben bij lessen, hebben de docenten hun "vervanggeschiktheid" of
korter gezegd:"inzetbelet. Hoe hoger dit laatste getal is, des te ongeschikter zijn ze om ingezet te worden als
vervanger. Dit getal kunt u niet rechtstreeks veranderen maar wel door andere gewichten toe te passen via
menu Opties-Instellingen.
De formule voor dit getal, waarbij de losse hoofdletters verwijzen naar het gewicht dat bij Opties-Instellingen is
bepaald, is:
vvtsc x I plus:
●

A indien docent niet in vaksectie plus

●

B als docent geen leerling kent; anders {aantal_leerlingen_van_de_lesgroep llnken) x C plus

●

D indien lespositie geblokkeerd plus

●

E indien les gefixeerd plus

●

F indien docent op dat uur vervanguur heeft plus
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G indien docent eigenlijk andere les heeft

uit gsc(uitval geschiedenis)
In deze kolom staat het totaal van de waarden van uitval van alle bestanden uit de archiefmap van betreffende
docent.
Het is het aantal lessen van betreffende docent dat in die bestanden uitgevallen zijn, om een reden die NIET de
afwezigheid van de docent is (wegens ziekte e.d.) en ook niet wegens roosteren; een zwevende les immers is
een les waar u nog iets mee moet als roostermaker.

uitval (aantal les uitval)
In deze kolom staat het aantal lessen van betreffende docent dat in dit bestand uitgevallen is, om een reden
die NIET de afwezigheid van de docent is (wegens ziekte e.d.) en ook niet wegens roosteren; een zwevende les
immers is een les waar u nog iets mee moet als roostermaker.

vv qtm (vervangquotum(te vervangen))
Dit getal kunt u zelf invoeren in het VervangSelector-scherm en is in feite het aantal uren dat de
docent zou moeten gaan vervangen in het hele jaar.
Het vervangquotum is ook te importeren uit ZFormatie en te exporteren naar ZFormatie.

vv gsc (vervanggeschiedenis)
Hier staat het totaal van de waarden van vv.tot van alle bestanden uit de archiefmap.

vv tot (vervangtotaal dit bestand)
In deze kolom vv.tot staat het totaal aantal vervangingen van betreffende docent in dit bestand. Dit getal kunt
u niet veranderen.

vv tsc (vervang totaal score)
Dit getal is de som van
(vvgsc + vvtot - vvqtm uitgsc - uitval) x gewicht_totaal_vervangingen waarbij uitgsc en uitval alleen meetellen
als bij de instelling H op 1 staat en waarbij het gewicht_totaal_vervangingen het getal is dat bij instelling I staat.

in sct (in vaksectie)
Hier wordt aangegeven of docent in de sectie zit waartoe het vak behoort.

lln ken (aantal leerlingen bekend)
Het getal dat hier staat geeft weer aan hoeveel leerlingen van deze les de docent elders lesgeeft en dus kent.

bezet (bezet op lesmoment)
Hier staat het aantal strafpunten (bepaald door getal dat bij instelling G is ingevuld).
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Werken met botsende lessen
Zowel in het basisrooster als in het dagrooster kunnen botsende lessen voorkomen.
Leerlingen die sprokkelen voor bepaalde vakken kunnen hier bijvoorbeeld de oorzaak van zijn. Maar soms zijn
er ook lessen die je niet anders wilt roosteren waarbij je botsingen accepteert.
Sinds de versie 2.2.1 is het mogelijk deze botsingen te accepteren, waardoor ze met name bij het dagroosteren
niet meer als probleem in beeld komen.
Er zijn drie manieren te onderscheiden.
Manier 1 is het verlaten van het dagrooster ondanks een lesbotsing.

Bij de pijlen 1 zie je dat er een lesbotsing is, door de rode kruisjes. De botsing wordt ook als probleem
gesignaleerd en is daarom rood gekleurd.
Bij pijl 2 zie je het scherm dat in beeld komt bij het handmatig bewerken (optie 0) nadat beide lessen zijn
geselecteerd in de gebiedsmodus.
Bij pijl 3 zie je het scherm dat in beeld komt als ik het handmatig bewerken afsluit. Je hebt dan de mogelijkheid
om de lesuitval te accepteren.
Het voordeel hiervan is, dat je zaken aan kunt passen in handmatig roosteren zonder dat je hiervoor naar het
lesdomein hoeft te gaan. Voorheen kon je dit scherm namelijk niet verlaten als je al een botsing had of zojuist
een botsing had veroorzaakt.
De plaats waar het kruisje voorkomt (bij docenten of bij de klassen) geeft aan wat er botst, de docent of de
leerling(en). Lokaalbotsingen hebben een andere waarde en worden op een andere manier getoond.
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Manier 2 is het accepteren van de leerlingbotsing.
Door bij een les in het gebiedsmenu de optie Accepteer leerlingbotsing te gebruiken (sneltoets X), kun je
accepteren dat een leerling botst. Let op: de leerling blijft bij beide lessen aanwezig. Hij zal dus beide lessen op
zijn rooster krijgen.
In het lesdomein wordt nu automatisch een extra kolom bijgemaakt, genaamd #BOTSACCEPT.
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Hier geven de zojuist geaccepteerde botsingen de code J in de genoemde kolom.
Als u deze actie doet in uw basisrooster, zullen de afgeknipte dagroosterbestanden deze geaccepteerde
leerlingbotsingen direct overnemen.
Manier 3 is het absent melden van de botsende leerling(en) bij n van de lessen.

Door een les te selecteren, en met optie 0 handmatig te bewerken, kunt u kiezen voor het afwezig melden van
n specifieke of alle botsende leerlingen bij een les. De consequentie er van is, dat de leerling absent wordt
gemeld. U kunt dit op diverse plaatsen terug zien. In de les in het dagrooster ziet u met een klein driehoekje
dat er in die les leerlingen afwezig zijn. Gaat u er met de tooltip op staan, dan ziet u ook hoeveel en welke
leerlingen er afwezig zijn.
Er is een apart domein gemaakt, waarin deze absenties op lesnummer bij gehouden worden. Maar ook in het
lesdomein is een kolom aanwezig waarin staat hoeveel leerlingen er afwezig zijn.
Wilt u de absenties verwijderen dan kan dit ook in het absentendomein.
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Beheer
U dient vooraf nadrukkelijk te bepalen wat het beleid is van uw school.
Denk daarbij aan het juiste gebruik van afwezigheidscodes, maar ook of lessen vervangen moeten worden en
door wie.
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Activiteit- en afwezigheidscodes
Via het menu Dagrooster - Beheer - Activiteit- en afwezigheidscodes kunt u afwezigheidsredenen en
activiteiten vastleggen in een code.

Welke afwezigheidsredenen er aangemaakt worden en hoe en wanneer ze moeten worden gebruikt, zal vooraf
in het schoolbeleid vastgelegd moeten worden aangezien dit van invloed is op later terug te vinden statistische
informatie of managementinformatie.
Ook voor activiteiten worden codes vastgelegd. Het is aan te bevelen om voor activiteiten en afwezigheden
niet dezelfde codes te gebruiken!

Verschil tussen Activiteit en Afwezigheid
In zijn algemeenheid zijn afwezigheden zaken waarbij de docent vanwege een bepaalde reden niet op school
aanwezig is en daardoor geen les kan geven. Het gaat leerlingen normaal gesproken niet aan wat de reden is
van de afwezigheid van de docent, vandaar dat standaard afwezigheden gefilterd worden bij het publiceren
van de roosterwijzigingen.
Activiteiten worden wel als roosterwijzigingen getoond. Activiteiten worden ook als onderwijstijd meegeteld in
de managementmodule. Afwezigheden (uiteraard) niet.

Toevoegen / wijzigen en verwijderen van codes
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Door op het groene plusje te klikken, kunt u een nieuwe code toevoegen. Nadat u op OK hebt geklikt, kunt u in
het scherm aangeven of de code een Activiteit (groen) of een Afwezigheidscode (oranje) is door in de kolom te
klikken. Tevens kunt u hier de omschrijving aanpassen.
Verwijderen van een code kunt u doen door in de groene of oranje cel te klikken, deze wordt dan weer wit. Als
u daarna het scherm verlaat, wordt de code automatisch verwijderd.
De aangemaakte afwezigheidsredenen worden als 'vak' opgeslagen in het vakdomein en worden tevens
toegevoegd aan de juiste vakset.
In een afgesplitst dagroosterbestand zijn ook nog nieuwe afwezigheidsredenen aan te maken op deze manier,
maar deze zullen dan alleen aangemaakt worden in dat bestand en niet in een basisrooster.
Tip: ook in de activiteitenplanner kunt u activiteiten- en afwezigheidscodes toevoegen via menu Bewerken:

Soorten Activiteit- en Afwezigheidscodes
Er zijn heel veel soorten afwezigheidsredenen of vervalcodes te bedenken. Het advies is om het aantal redenen
te beperken, zodat later in de module statistiek (export gegevens) beleidsmatig goede informatie gegenereerd
kan worden.
Men zou in algemene zin vijf hoofdredenen kunnen onderscheiden waarom een les niet doorgaat. Hiermee zou
men op 12 verschillende afwezigheidscodes uit kunnen komen:
De klas heeft een onderwijsactiviteit voor school: (=activiteit)
●

Activiteit: excursie/project/werkweek (PROJ)

●

Toets: examen/SE/proefwerkweek (TTS)

●

Diversen: (ACT)

De docent heeft iets anders voor school: (=activiteit)
●

Activiteit voor de school: (DAS)
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Een docent kan natuurlijk ook afwezig zijn vanwege een activiteit van een klas In dat geval is de code PROJ.
De afwezigheid van de docent is (wellicht) niet schoolgerelateerd (=afwezigheid)
●

Ziekte (DZ)

●

Verlof (DV)

●

Zorgverlof (ziek kind of familie) (DZV)

●

Diversen (file, verslapen, calamiteiten) (DD)

●

Vacature is niet ingevuld (VC)

Het is nog onbekend (=afwezigheid)
●

uitval onbekend (AFW)

Het lokaal is niet beschikbaar (=afwezigheid)
●

Lokaal is niet beschikbaar (LNB)

Wat hierboven staat is slechts een suggestie: uiteraard is een andere opzet zeer goed denkbaar!
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Vervangbelang en
tussenuurgewicht
In het beleid van de school moet duidelijk terug te vinden zijn hoe noodzakelijk het is dat een les vervangen
wordt. Dit kan per afdeling, leerjaar en zelfs per vak verschillen. Vaak, maar niet altijd, correspondeert dat met
het belang dat gehecht wordt aan het vermijden van tussenuren.
In Zermelo wordt dit beleid vertaald naar het Vervangbelang en het Tussenuurgewicht.
U kunt het vervangbelang en het tussenuurgewicht instellen via het menu Dagroosteren - Beheer Vervangbelang en tussenuurgewicht in het basisrooster, maar later ook in een afgesplitst dagroosterbestand
via menu Expert - Dagroostervoorbereiding. Aan te raden is deze instellingen vooraf in het basisrooster in te
stellen, zodat ze in ieder afgesplitst dagroosterbestand meegenomen worden.
Er verschijnt een scherm waarin u per afdeling voor alle vakken tegelijk een getal als standaardwaarde kunt
invoeren, dat bepaalt hoe belangrijk het is dat de les vervangen gaat worden. Daarnaast kunt u een getal
invoeren voor het tussenuurgewicht. Indien gewenst kunt u, alleen voor het vervangbelang, ook afwijkende
waarden per vak invoeren middels het onderste tabje.
Ook kunt u de afdelingen aan de zijkant zetten met de knop Afdelingen buiten aan/uit. Dit is met name handig
als u per vak vervangwaarden in wilt voeren; het is dan wat overzichtelijker.
Wat doet het programma met deze getallen? We lichten dit toe met een voorbeeld:
Wanneer u voor een klas van 25 leerlingen voor het vak wi een vervangbelang 100 hebt staan, en een
tussenuurgewicht 10, dan is het strafpuntentotaal 25 x 10 + 1 x 100 = 350 als door de afwezigheid van de
docent een tussenuur ontstaat en de afwezige docent niet vervangen wordt. Staat het uur aan de rand van de
dag en wordt de docent niet vervangen dan wordt het strafpuntentotaal 25 x 0 + 1 x 100 = 100. Het totaal
aantal strafpunten bepaalt de intensiteit van de rode kleur van het probleem bij de klas, waarbij een totaal van
1000 of meer de grootste intensiteit heeft.

Belangrijk!
Indien u afdelingen hebt, bijvoorbeeld bovenbouwafdelingen, waar al in het basisrooster tussenuren
voorkomen, dan is het af te raden voor deze afdelingen een tussenuurgewicht in te voeren. Doet u dit toch
dan krijgen deze afdelingen al een roze tot rode kleur zonder dat er lessen uitgevallen zijn, maar puur door
een in het basisrooster aanwezig tussenuur voor n of meer leerlingen.
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Vervanguren
Soms kunnen gaten die ontstaan door absentie van een docent, in roosters van leerlingen dicht geroosterd
worden, maar soms ook niet. In het laatste geval worden vaak vervangers ingezet. Vooral in de onderbouw
gebeurt dit vaak.
In dit stuk wordt uitgelegd hoe u docenten n of meerdere vervanguren geeft en hoe u dit standaard inroostert.
In het basisrooster volgt u het menu Dagroosteren - Beheer - Vervanguren . Veelal wilt u namelijk vooraf in het
basisrooster al een vervangerspool en dus een soort vervangrooster maken dat iedere keer meegenomen
wordt in de afgesplitste weekbestanden.
Om de groep vervangers, de vervangerspool, in een afgesplitst dagroosterbestand tijdens het dagroosteren te
bewerken gaat u in het Dagroosteren naar menu Expert-Vervangerspool.

Belangrijk!
Als u de vervangerspool gaat bewerken via Expert, gaat de actielijst verloren. Dat wil zeggen dat u geen
acties die u binnen Dagroosteren hebt gedaan meer via de actielijst kan terugdraaien!

Namen aan vervanguren geven
Om een vervanguur bij een docent in het rooster zichtbaar te maken, wordt vaak een soort les bij een docent
aangemaakt, zonder lesgroep maar met een vak vervang,opv, of iets dergelijks. Deze les is dan in te roosteren.
Om de docenten van deze lessen te kunnen inzetten als vervangers moet natuurlijk voor de dagroostermodule
duidelijk zijn dat die lessen vervanglessen zijn en dus moet duidelijk zijn welk vak als vervangvak gezien moet
worden. Of vervangvakken, want het komt voor dat een school meerdere benamingen gebruikt voor zon
opvanguur, bijvoorbeeld omdat met verschillende locaties wordt gewerkt of omdat er een onderscheid moet
zijn tussen een (uit secundair taakbeleid betaald) gepland uur en een extra opvanguur (dat nog verrekend
dient te worden).

Met de knop Definieer vakaanduiding voor vervanguren kunt u de afkorting(en) voor het opvanguur zoals dat
op uw school gebruikelijk is, aangeven. Meerdere benamingen verwezenlijkt u door deze vaknamen achter
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elkaar in te typen met een komma ertussen.
Nu worden in de dagroostermodule alle docenten die op het geselecteerde uur een vv, opv of stip-les hebben,
aangeboden als mogelijke vervangers.

Vervanguren aan docenten koppelen
Om een docent een aantal vervanguren te geven maakt u gebruik van menu Invoer-Aantal nieuwe
vervanguren per docent invoeren (tenzij u natuurlijk elders al geregeld heeft dat docenten vervanguren
hebben) of sneltoets "N" .

U kunt nu per soort opvanguur (in de afbeelding is opv geselecteerd) een getal opgeven bij iedere docent in de
witte cel van de kolom aan te maken vervanglessen.
U kunt dit ook buiten het dagrooster om doen. Dat heeft het voordeel dat u het voor een tijdvak met meerdere
weken kunt doen. De werkwijze is exact dezelfde als in het dagrooster, alleen zult u in een basisrooster niet
een dag kunnen selecteren maar een tijdvak.

Vervangerspool handmatig roosteren
De uren die aangemaakt zijn, kunt u handmatig een plaats geven. U selecteert weer welke soort opvanguren u
wilt roosteren en in het bestaande rooster van de docent kunt u nu zon uur plaatsen. De cel wordt lichtgroen
en nadat u op de knop Accepteer hebt geklikt, wordt de cel donkergroen. Al deze uren kunnen echter ook met
de rooster-automaat geplaatst worden.

Vervangerspool automatisch roosteren
De meeste gebruikers roosteren hun vervanguren al via de telgroepen in de roosterautomaat.
Voor hen is het hieronder staande dan verder niet van belang.
Toen de mogelijkheden van de telgroepen in het begin minder uitgebreid waren, was er vaak een
aparte voorziening nodig om de vervanguren goed met de roosterautomaat te laten roosteren. De
voorbereiding daarvoor wordt hieronder beschreven. Eigenlijk is deze manier achterhaald en de
bijbehorende knoppen zullen op termijn dan ook verdwijnen. Voor de volledigheid worden ze
hieronder toch nog beschreven.
Om alle (nieuwe) vervanguren door de rooster-automaat te laten plaatsen is het noodzakelijk
eerst te bepalen hoeveel opvanguren er minimaal en maximaal op elk van de uren moet wezen.
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Om dit bekend te maken, gebruikt u Invoer->Min max aantal uren invoeren of sneltoets M: u kunt
nu in de witte cellen het aantal uren invullen.
Met shift-rechtermuisknop op de cel waarin de benaming van de regel staat, kunt u de hele regel
vullen met de laatst ingevoerde waarde (dit geldt in bijna alle Zermelo grids).
Nadat u het minimum en maximum aantal te plaatsen uren hebt ingevoerd, staat bijna alles klaar
om automatisch te gaan roosteren. Als laatste dient u de knop nog aan te klikken. Als eerste zal
gecontroleerd worden of er een rooster te maken is met de minimum en maximum aantallen die u
hebt opgegeven. Indien u bijv. in totaal minder vervanguren bij docenten beschikbaar hebt dan
het minimum aantal vervangers dat er moet zijn, krijgt u een foutmelding en dient u dit eerst
correct te regelen.
Na de controle worden er telgroepen gemaakt waarmee u, in de automaatmodule, de opvanguren
automatisch kunt roosteren.
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Toetsen
Veel scholen kennen aparte weken waarin toetsen en mondelingen gegeven worden. Soms vallen daarbij alle
lessen uit, maar soms gaat een deel van de lessen ook door. In ieder geval zal er veel geregeld moeten worden
voor surveillanten en lokalen. Als start zult u vanuit het basisrooster via het menu Rooster, dagen afknippen
een apart toetsroosterbestand maken. Dit toetsroosterbestand komt apart in uw project te staan. Door dit
bestand te selecteren wordt het actief en via het menu Toetsen kunt u nu uw toetsperiode verder uitwerken.

In de tijdvakkenbalk van uw basisrooster ziet u dat daar de afgeknipte periode ook nog staat. In tegenstelling
tot het afknippen van een dagroosterbestand, krijgt u bij het afknippen van een toetsroosterbestand een kopie
van het basisrooster voor de geselecteerde dagen.
Dit is zo geregeld omdat tijdens de voorbereiding van een toetsrooster, het basisrooster nog kan wijzigen.
Zeker als u al zeer op tijd met het toetsrooster wil beginnen.
Als het basisrooster inderdaad gewijzigd is, kunt u t.z.t opnieuw de periode afsplitsen van het basisrooster en
in dat nieuwe bestand de toetsen overnemen uit het toetsroosterbestand dat u al aan het voorbereiden was.
U dient dan nog wel een aantal handelingen te herhalen in het nieuwe toetsroosterbestand zoals het opnieuw
lessen te laten uitvallen, leerlingen met een buitenroostervak voor de toets inroosteren en evt.
roosterproblemen op te lossen die zijn ontstaan door een verandering in het basisrooster.
Wilt u het toetsrooster daarna gaan gebruiken als dagrooster, kunt u het type aanvullen met D van Dagrooster.
Dit kan ook in een bestand over twee kalenderweken waarin 2 tijdvakken zijn gedefinieerd.
Heeft u in een tweeweken bestand een kortere planningsperiode ingesteld, dan dient u voor het dagroosteren
nog wel in tijdvakken de andere niet-toets-dagen in het tijdvak bij te klikken.
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Voorbereiding
Voordat toetsen worden aangemaakt, een rooster kan worden gemaakt, surveillanten en lokalen worden
toegekend, dienen er een aantal voorbereidingen plaats te vinden. Deze zijn uitgewerkt in de volgende
paragrafen:
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Planningsperiode
Zodra u bij het basisrooster dagen afknipt met de knop Toetsrooster verschijnt een scherm waarin u de
planningsperiode aan dient te geven. In eerste instantie is deze planningsperiode gelijk aan het tijdvak, oftewel
aan de dagen c.q. weken die u heeft afgeknipt.

Indien dit akkoord is, verlaat u dit scherm met OK, maar u kunt ook de planningsperiode aanpassen, hetgeen
wordt beschreven in de volgende paragrafen.
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Tijdbalk bewerken
Bovenaan in het scherm Planningsperiode instellen staat een tijd-as. De tijd-as kunt u uitzoomen en inzoomen
met de knoppen Zoom-uit en Zoom-in. Ook door op de lichtgele tijd-as te klikken en te slepen, met de muis
ingedrukt, kunt u in- en uitzoomen.
Ook kunt u het tijdraster aanpassen, door op de rechtermuisknop te klikken en het aan te passen.

u krijgt dan de mogelijkheid om het aan te passen.

Voor het plannen van een toetsperiode volstaat waarschijnlijk de dagweergave, maar in een tijdsbalk bij de
mondelingen kan het handig zijn om het aan te passen.
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Door het uitzoomen kan de planningsperiode buiten beeld vallen. Dit voorkomt u door een anker te plaatsen op
de tijd-as met een controle+klik. Er verschijnt een rood vierkantje op de tijd-as en als u nu uitzoomt, blijft het
moment waar het anker geplaatst is zichtbaar is het scherm.
Met de Herstel-knop komt u terug in de uitgangspositie.
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Periode bewerken
Door met de muis te klikken en deze ingedrukt te houden op de roze balk Planningsperiode, kunt u de gehele
periode verschuiven over de tijd-as. Hierbij krijgt u in een pop-up balkje precies te zien wat de startdag en
-datum en de einddag en -datum van de planningsperiode is. Dit helpt u bij het verschuiven naar de juiste
gewenste datum.
De planningsperiode kunt u hier inkorten of verlengen. Hiervoor zet u de muis precies op de linker of
rechterzijde van de roze balk tot een verplaatsings-tekentje verschijnt. Als u nu klik en sleept, met de muis
ingedrukt, vergroot of verkleint u de planningsperiode. Zodra u de muis los laat, staat de nieuwe start- en
einddag vast.
Met de Herstel-knop zet u de planningsperiode weer terug in de uitgangspositie.
Als het weergegeven tijdvak nu niet meer correspondeert met de planningsperiode, wordt het tijdvak
aangepast bij het verlaten van het scherm Planningsperiode instellen. U krijgt hier een melding van zodra u op
OK klikt.
Heeft u bijvoorbeeld een toetsweek die loopt van woensdag tot en met woensdag dan ziet u in dit
toetsroosterbestand bij schoolstructuur - tijdvakken ook alleen deze dagen groen aangemerkt.
De roosters van de dagen ervoor (ma en di) en daarna (do en vr) zitten nog wel in het bestand maar worden
voor alle verdere bewerkingen in het toetsrooster buiten beschouwing gelaten. Kijkt u bijvoorbeeld in het
printcentrum dan ziet u dat de roosters er wel in staan.
Wilt u dit roosterbestand later ook als dagroosterbestand gebruiken, dan kunt u bij tijdvakken de ontbrekende
dagen gewoon weer erbij zetten door uit te zoomen, per week aan/uit te klikken en de dagen aan te vinken. Nu
kan in de dagroostermodule weer iedere schooldag van de twee weken worden gekozen om te dagroosteren.
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Werkdag instellen
Een werkdag staat standaard ingesteld met een begintijd van 08:00 en een eindtijd van 18:00. Indien u dit zo
laat staan, starten alle toetsen en mondelingen op een dag om 08:00 tot u ze zelf verplaatst naar een ander
tijdstip.
Is uw werkdag echter van 08:30 tot 17:00 dan is het zinvol de werkdag hier ook zo in te stellen.
De werkdag kunt u inkorten of verlengen. Hiervoor zet u de muis precies op de linker of rechterzijde van de
groene balk tot een verplaatsings-tekentje verschijnt. Als u nu klik en sleept, met de muis ingedrukt, verlengt
of verkort u de werkdag. Zodra u de muis los laat, staat de nieuwe start- en eindtijd vast.
Bovenaan in het scherm Werkdag instellen staat een tijd-as. Door op de licht gele tijd-as te klikken en te slepen,
met de muis ingedrukt, kunt u in- en uitzoomen.
Door het uitzoomen kan de werkdag buiten beeld vallen. Dit voorkomt u door een anker te plaatsen op de
tijd-as met een controle+klik. Er verschijnt een rood vierkantje op de tijd-as en als u nu uitzoomt, blijft het
moment waar het anker geplaatst is zichtbaar is het scherm.
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Lessen uitschakelen
In het toetsrooster dat u van het basisrooster heeft afgeknipt, staan alle lessen zoals ze in het basisrooster ook
aanwezig waren. In feite is het toetsrooster nog een kopie van het basisrooster. Aangezien u toetsen wilt
plaatsen, zullen een aantal lessen echter uit het rooster moeten. U kunt de lessen verwijderen, maar beter is
het deze lessen uit te schakelen, zodat u later kunt zien welke docenten in aanmerking komen om te
surveilleren omdat er voor die docenten lessen zijn uitgeschakeld. Bovendien wordt ook geregistreerd dat de
lessen zijn 'vervallen wegens Toets' en niet zomaar zijn verwijderd.
Via het menu Toetsen - Voorbereiding - Lessen uitschakelen komt u in het scherm 'Lessen uitschakelen
vanwege deelname van leerlingen aan toetsen' en tevens opent zich een legenda-scherm. Dit legenda-scherm
kunt u afdrukken en/of sluiten. Heeft u het legenda scherm gesloten dan is dit weer op te roepen via de knop
Legenda.
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Perspectief
Het scherm 'Lessen uitschakelen ... aan toetsen' start standaard op met de weergave waarin de lesuren links in
de buitendemensie staan waarbij de selectie staat op 'alle uren'. Verticaal ziet u de afdelingen en horizontaal
de dagen van de toetsperiode. De getallen geven het aantal lessen weer van de betreffende afdeling op de
hele dag of per lesuur als u links een lesuur selecteert.
In dit scherm kunt u het perspectief van het raster aanpassen. Er zijn 4 perspectieven:
●

Per afdeling: dagen verticaal, lesuren horizontaal

●

Afdelingen verticaal, dagen horizontaal

●

Afdelingen verticaal, dagen en lesuren horizontaal

●

Per dag: afdelingen verticaal, lesuren horizontaal

U kiest het perspectief dat u het prettigst vindt of het beste aansluit bij de handelingen die u wilt verrichten. De
werkwijze van lessen uitschakelen is in ieder perspectief gelijk. Ook de weergave in de cellen is gelijk, zie
hiervoor de legenda.
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Lessen uitschakelen
Door in het scherm 'Lessen uitschakelen...toetsen' te klikken of te klikken en te slepen, selecteert u de lessen
die u wilt uitschakelen.
U kunt alle lessen voor de hele dag tegelijk uitschakelen als u op 'alle lessen' staat, maar u kunt ook per lesuur
werken en zo een deel van de dag uitschakelen ten behoeve van toetsen.
Maak gebruik van de verschillende mogelijkheden in het Perspectief om snel de juiste selectie te kunnen
maken.
De lessen die uitgeschakeld worden, kleuren rood. Voor meer informatie over verschillende kleuren en
vetgedrukte weergaven verwijzen we u naar de knop Legenda.
Met de knop Herstel wordt het scherm teruggezet op de beginstand bij openen.
U verlaat het scherm met OK en u krijgt een overzicht van de uitgeschakelde (genegeerde) lessen, of bij
bijzondere situaties krijgt u een scherm voor gekoppelde lessen. Zie hiervoor de paragraaf Gekoppelde lessen
uitschakelen.
Dit overzicht is een weergave van het lesdomein waarin de kolom "Uitgesch. wegens toets" is gevuld met het
woord: "uitgeschakeld". Dit overzicht is ook te bewerken via de modus Invoeren en zo kunt u bijvoorbeeld zelf
het woord "uitgeschakeld" bij een les verwijderen. Daardoor wordt de les weer ingeschakeld in het rooster.
Maar u kunt dit natuurlijk ook weer doen in het scherm 'Lessen uitschakelen...aan toetsen'.
Voor speciale situaties naast gekoppelde lessen verwijzen we u naar Bijzondere uitschakeling.
Zodra u het scherm 'Lessen uitschakelen' heeft verlaten en daar naar terugkeert is de weergave in de cel
gewijzigd. U kunt nu aanvullend lessen uitschakelen (rood aangegeven) of reeds uitgeschakelde lessen weer
laten inschakelen (paars weergegeven) door op de juiste cellen te klikken. Zie ook hiervoor de knop Legenda.
Heeft u een toetsperiode die over 2 kalenderweken loopt dan krijgt u tevens de melding dat het tijdvak wordt
gesplitst in bijvoorbeeld tv1 en tv1a. Dit is nodig omdat u mogelijk op de eerste maandag van de periode een
ander rooster heeft of wilt dan op de tweede maandag van de toetsperiode.
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Gekoppelde lessen uitschakelen
Als u bij het uitschakelen ook lessen meeneemt die gekoppeld zijn met een afdeling waarvoor de lessen niet
uitgeschakeld mogen worden, dan krijgt u een overzicht van deze lessen.
Bij elk van deze lessen zijn er twee mogelijkheden: De hele les vervalt, zoals standaard aangegeven, of de les
gaat door voor een deel van de leerlingen. U zult per les een keuze moeten maken door op de gewenste optie
te klikken. Deze wordt dan lichtgroen weergegeven.
In het geval dat NIET de hele les vervalt, wordt de les niet uitgeschakeld, maar in plaats daarvan worden 1 of
meer groepen uit de les weggehaald.
Let daarbij wel op dat, als later toch de gehele les weer door moet gaan, u de groep weer moet toevoegen aan
de les in het lesdomein.
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Bijzondere uitschakeling
In het scherm 'Lessen uitschakelen vanwege deelname van leerlingen aan toetsen' kunt u op verschillende
manieren lessen uit- en inschakelen in verband met toetsen.
Naast het uitschakelen van alle lessen voor de hele afdeling op alle dagen en uren of alle lessen op bepaalde
lesuren van een dag, zijn er ook bijzondere situaties waarin het uitschakelen via het menu Toetsen Voorbereiding - Lessen uitschakelen niet de beste methode is.
Dit zijn met name de gevallen waarin de weergave van de cel bestaat uit een paars deel en een wit of rood
deel met twee getallen. De paarse kleur betekent namelijk dat die lessen weer ingeschakeld gaan worden als u
niets doet. Maar als u dit niet wilt, kunt u dat niet direct aangeven middels een klik.
Aangezien er twee getallen zijn, die slechts in de weergave gescheiden zijn, verandert u met een klik ook de
actie voor het getal in het rode of witte deel van de cel, en dat wilt u vaak niet.
Het geheel of gedeeltelijk uitschakelen van gekoppelde lessen is ook zo'n bijzondere situatie, maar daarin
voorziet het scherm 'Lessen uitschakelen...aan toetsen' wel. Zie hiervoor ook paragraaf Gekoppelde lessen
uitschakelen.
Een bijzondere situatie waarin op een bepaald lesuur een deel van de lessen voor een afdeling doorgang moet
vinden maar een deel van de lessen uitgeschakeld moet worden, is lastiger. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen
als een paar stamklassen of lesgroepen wel toetsen hebben en andere stamklassen en/of lesgroepen hebben
gewoon les. Aangezien het uitschakelen van lessen niet op klas of lesgroep niveau geregeld kan worden, moet
in dergelijke gevallen het uitschakelen rechtstreeks in het lesdomein plaatsvinden.
Zorg dat in het lesdomein de kolom 'Uitgeschakeld wegens toets' zichtbaar is. Gebruik eventueel Filter Kolomfilter. Als u bepaalde lessen van een stamklas of specifieke lesgroep wilt uitschakelen vanwege toetsen,
gebruik dan het Filter om deze lessen in beeld te krijgen. (zie voor meer informatie Domeinen)
De kolom 'Uitgeschakeld wegens toets' kunt u bewerken met de modus Invoeren (sneltoets I). Door in deze
kolom een karakter in te voeren, wordt de les uitgeschakeld en komt automatisch het woord "uitgeschakeld" in
de kolom te staan. Als u dit woord verwijdert, wordt de les ingeschakeld.
Lessen uitschakelen per docent
Het kan voorkomen dat een docent moet surveilleren bij zijn eigen groep, terwijl hij/zij op dat moment lessen
heeft. Dit moet via het lesdomein geregeld worden en dient pas te gebeuren nadat de toetsen zijn ingedeeld,
zodat bekend is om welke momenten het gaat. Een stappenplan hiervoor:
●

Zet in het toetsroosteren de docent op de groep waar u deze wilt hebben. U ziet een rode kleur ontstaan
omdat er een botsing wordt gemaakt. Dat laat u ook zo staan.

●

Ga naar Schoolstructuur-Botsingen en kijk daar welke lessen botsen met een toets. Maak eventueel een grid
van dit bestandje of print het uit als het er meer zijn.

●

Ga naar het lesdomein en zoek die lesnummers op. Ga met de modus invoeren naar de kolom Uitgeschakeld
wegens toets? en vul daar de code Uitgeschakeld in.

●

LET OP: in de kolom ernaast (Uitgesch. andere reden) vult u in: toets: abc, waarbij abc staat voor de
afkorting van de docent die surveilleert. Die staat dus in de lesregel.

●

Bij het dagroosteren zullen deze lessen als probleem terugkomen en kunt u daar dan een vervanger voor
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inzetten.
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Lokalen vrijmaken en ruilen
In het scherm Lokalen vrijmaken t.b.v. het toetsrooster ziet u een overzicht van alle lessen. Regels die lichtgrijs
gekleurd zijn, beschrijven lessen die uitgeschakeld zijn t.b.v. toetsen.
Als een les aangemaakt wordt, komt het Gewenst aantal lokalen standaard op 1 te staan. Bij het handmatig
maken van lessen of in het lesdomein kunt u dit gewenst aantal lokalen aanpassen naar 0, 2 of meer.
Indien het aantal lokalen in de kolom Lok niet overeenstemt met het Gewenst aantal lokalen, dan verschijnt in
de kolom Lokaal nodig? een gele balk met de tekst "Deze les heeft nog een lokaal nodig".
In de volgende paragrafen staat uitgelegd wat de mogelijkheden binnen dit scherm zijn.
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Gewenst aantal lokalen
U kunt het gewenst aantal lokalen bij een les aanpassen door in de kolom Gewenst aantal lokalen te klikken en
het getal aan te passen. Door het aanpassen van het getal kan de tekst in de kolom Lokaal nodig? verdwijnen
of juist verschijnen, afhankelijk van het gewenste aantal lokalen dat u invult en het werkelijk aantal lokalen bij
de les.
Er is ook een knop: Pas gewenst aantal lokalen aan. Als u op deze knop klikt, verschijnt er een waarschuwing. U
krijgt hier de keuze tussen Ja en Nee. Indien u Ja kiest, dan wordt bij alle lessen het Gewenst aantal lokalen
gelijk gemaakt aan het aantal lokalen dat nu bij de les staat. Staan er, (ten onrecht) 0 lokalen bij een les, dan
wordt het gewenst aantal lokalen ook (ten ontrechte) 0. Enige voorzichtigheid is hier dus geboden. Vandaar dat
u bij de waarschuwing ook op Nee kunt klikken, waardoor er niets gebeurt met het aantal gewenste lessen.
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Lokalen van toetsafdelingen
In het scherm lokalen vrijmaken t.b.v. toetsafdelingen staan uitgeschakelde lessen met een lichtgrijze kleur
aangegeven. Deze lessen gaan dus niet door en de lokalen zijn niet meer bezet. U kunt de lokalen gerust bij
deze lessen weghalen oftewel uit de lesinformatie verwijderen.
Dit doet u met de knop: Lokalen vrij maken uit lessen toetsafdelingen.
Als u op deze knop klikt, krijgt u eerst een waarschuwing. Indien u namelijk lessen later weer zou willen
inschakelen, maar u hebt hier via deze methode het lokaal van de les afgehaald, dan wordt er een les
teruggeplaatst in het rooster zonder lokaal!
Enige voorzichtigheid is hier dus geboden. Vandaar dat u bij de waarschuwing ook op Nee kunt klikken,
waardoor er niets gebeurt met de lokalen van de toetsafdelingen.
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Lokalen vrij roosteren
In het geval dat u de toetsen wilt laten plaatsvinden in een bepaald deel van uw school, oftewel in bepaalde
lokalen, dan kan het handig zijn dat u deze lokalen bij voorbaat vrij roostert. Dit kunt u doen met de knop
Lokalen vrij roosteren.
U komt dan in het scherm Lokalen vrijmaken en daarin kunt u kiezen uit 4 perspectieven:
●

Per lokaal: dagen verticaal, lesuren horizontaal

●

Lokalen verticaal, dagen horizontaal

●

Lokalen verticaal, dagen en lesuren horizontaal

●

Per lokaal: afdelingen verticaal en lesuren horizontaal

Standaard staat het perspectief op Lokalen verticaal, dagen horizontaal. De beginselectie staat op alle uren.
Klikt u nu bij een lokaal in een cel van een dag-kolom, dan wordt deze cel rood en wordt dit lokaal op alle uren
van die dag vrij gemaakt.
Wilt u het lokaal niet de hele dag vrij maken, maar bijvoorbeeld alleen het 6e t/m 9e uur, dan moet u eerst uur
6 selecteren en dan de cel van het lokaal in de dag-kolom aanklikken, vervolgens 7 selecteren en de cel
aanklikken, en het zelfde voor het 8e en 9e uur. U kunt echter ook het perspectief wisselen zodat u sneller door
klikken en slepen met de muis ingedrukt precies de lokalen kunt vrij maken op de momenten die u wenst.
Zodra u op OK klikt, krijgt u een overzicht van de lessen waarvan het lokaal verwijderd wordt. U dient hier uw
actie nog te bevestigen met de knop: OK, verwijder lokalen uit deze lessen. U kunt ook kiezen voor: Annuleren.

Belangrijk!
Als u uw actie heeft bevestigd met de knop: OK, verwijder lokalen uit deze lessen, dan kunt u de lokalen
niet terugplaatsen op de lessen door nogmaals terug te keren naar het scherm Lokalen vrijmaken. Dit is
dus een wezenlijk verschil met de functionaliteit bij Lessen uitschakelen waar het scherm wel een aan/uit
functie heeft.
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Lessen zonder lokaal herstellen
Als u eerder lokalen heeft vrijgemaakt van lessen die wel door moeten gaan, dan kunt u opnieuw lokalen
toekennen aan deze lessen met de knop: Lessen zonder lokaal herstellen.
Links in het scherm kunt u een dag selecteren waarop u lokalen wilt toekennen aan lessen. De lessen op de
geselecteerde dag die nog een lokaal moeten krijgen, staan boven in het scherm met een lichtgele kleur
weergegeven. U selecteert een les door erop te klikken waardoor deze fel geel kleurt. In de paarse balk komen
van de docent van de geselecteerde les, alle lokalen in beeld waar deze docent op andere momenten van die
dag is ingeroosterd. Hierdoor kunt u beter een keuze maken uit de beschikbare lokalen zodat de docent zo
weinig mogeljk lokaalwissels krijgt of afstanden moet overbruggen tussen de lessen.
Onder de paarse balk ziet u verticaal alle beschikbare lokalen weergegeven met een lichtgele kleur. Door op
een vrij lokaal te klikken, koppelt u dit lokaal aan de geselecteerde les. De les kleurt groen en het gekoppelde
lokaal kleurt fel geel. In de paarse balk verschijnt het gekozen lokaal voor de docent.
Zo zorgt u ervoor dat alle lessen weer een lokaal krijgen. U sluit het scherm af met OK. Als u nogmaals
terugkeert naar dit scherm, worden alleen de lessen weergegeven die dan nog een lokaal nodig hebben.
Standaard staat het perspectief op Lokaal, maar via het menu kunt u dit op Docent zetten. In dit perspectief
kunt u een andere docent op een les zetten. Dit kan echter alleen met lessen die geen lokaal hebben. Dit is
dan ook niet de gebruikelijke weg om van docent te wisselen.
Met het menu-item Weergave kunnen alle lessen in beeld worden gebracht of alleen de onvolledige lessen, dat
zijn dus de lessen zonder lokaal. Ook kan hier, of met de knop: Weergave, de inhoud van een cel met
lesinformatie gewijzigd worden. Deze weergave-aanpassing vindt u op meer plaatsen in de software terug.
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Docenten vrijmaken

Met deze optie kunt u lessen van docenten uitschakelen. In dit geval is het
niet vanwege een afwezigheid van de docent, maar omdat u de docent nodig heeft om elders in te zetten,
bijvoorbeeld om mondelinge toetsen af te kunnen nemen. Het scherm is een aangepaste weergave van de
activiteitenplanner. De afwezigheidscodes worden getoond, maar kunnen nu gebruikt worden om een docent
vrij te maken. De activiteitcodes worden niet getoond. Er is een standaardcode aanwezig om vrij te maken voor
toetsen #tts en er is een standaardcode om vrij te maken door om te roosteren #zwv. Bij de laatste gaat de les
zweven en zult u deze in de dagroostermodule dus nog moeten verplaatsen. Doet u dit niet, dan zal de les als
uitgevallen worden beschouwd.
Wat is het verschil tussen docent afwezig melden en docent vrijmaken?
Als een docent afwezig wordt gemeld, worden de lessen van de docent uitgeschakeld met de uitvalsreden die
u daarbij aangeeft.
Bij de docent worden de uren geblokkeerd en er wordt in het docentenrooster een dummyles geplaatst met de
uitvalsreden van de docent.
Bij de optie docenten vrijmaken gebeurt hetzelfde als hierboven, met uitzondering van de plaatsing van de
dummyles.
Resultaat is dat de lessen netjes uitgeroosterd worden met de daarbij horende uitvalscode. De docent is nu
echter beschikbaar om weer ingezet te worden, want op de momenten dat de docent is vrijgemaakt, is het
rooster nu leeg.
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Surveillance verdeling
Bij toetsen dienen surveillanten aanwezig te zijn. Het inzetten van surveillance dient echter ook zo eerlijk
mogelijk plaats te vinden zodat niet een paar docenten heel veel surveilleren en andere niet of nauwelijks.
In de kolom 'Totaal te surveilleren' staat bovenaan het totaal aantal minuten surveillance dat verdeeld moet
worden. Dit is berekend door van alle toetsen de duur te nemen maal het 'Gewenst aantal surveillanten' zoals
u dat ingevoerd hebt in het scherm Toetsen Bewerken. Dit moet nu verdeeld worden over uw docenten, en u
ziet dat er steeds een verdeling wordt gerealiseerd. Hoe deze verdeling tot stand komt wordt hieronder
verduidelijkt.
Bij het toevoegen van surveillanten in het scherm 'Toetsen roosteren in de tijd' komen nu steeds bovenaan te
staan: de docenten die nog het meest ingeroosterd zouden moeten worden op basis van de gegevens in deze
tabel.
Er zijn 2 verschillende instellingen: uitgebreid en vereenvoudigd. Via het menu bovenaan het scherm kunt u
een keuze maken tussen beide instellingen.

De vereenvoudigde berekening is zoals de naam doet vermoeden minder uitgebreid. De kolom overig werk is
niet aanwezig en de knop lesuitval = criterium is niet beschikbaar. Als u voor een andere berekening kiest,
zullen de getallen voor het aantal te surveilleren minuten per docent dan ook anders zijn!
Toelichting op de vereenvoudigde weergave:
U vult de kolom 'Criterium' in (eventueel met behulp van de import wizard). De surveillance wordt verdeeld in
de verhouding van de getallen die u hier invult; wilt u per docent precies het aantal te surveilleren minuten
invullen? Zorg dan dat het totaal van de kolom Criterium precies gelijk is aan het totaal aantal te surveilleren
minuten.
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In het voorbeeld ziet u dat 700/18770 deel van het totaal van 4750 te surveilleren minuten ingezet mag
worden, wat neerkomt op 177 minuten.
Toelichting op de uitgebreide berekening:

Totaal te surveilleren
In de kolom 'Totaal te surveilleren' staat bovenaan het totaal aantal minuten surveillance dat verdeeld moet
worden. Dit is berekend door van alle toetsen de duur te nemen maal het 'Gewenst aantal surveillanten' zoals
u dat ingevoerd hebt in het scherm Toetsen Bewerken. Heeft u dat nog niet ingevuld, dan kunt u dat beter
eerst doen en naar de Surveillance verdeling terugkeren voordat u echt surveillanten gaat toekennen aan de
toetsen.
Dit 'totaal te surveilleren' moet vervolgens verdeeld worden over de verschillende docenten. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van het Criterium.

Criterium
In de kolom 'Criterium' kunt u zelf getallen invoeren die de basis zijn voor de verdeling van de totale werklast.
Echter, meestal is het criterium bij het verdelen van surveillance de hoeveelheid lesminuten die zijn uitgevallen
bij een docent doordat de lessen zijn uitgeschakeld wegens toetsen. Standaard staat dit aantal minuten
Lesuitval bij iedere docent als Criterium genoteerd. U kunt het ook opnieuw laten berekenen door de knop:
Lesuitval ==> Criterium.

Overig werk
In de kolom 'Overig werk' kunt u aantallen minuten per docent invoeren voor ander werk dan surveillance,
waarvan u wel wilt dat het meegeteld wordt bij de verdeling van de surveillance-last (bijv. correctiewerk,
mondelingen of extra inzet op andere activiteiten).

Verdeling
Wanneer u het Totaal te surveilleren PLUS het totaal van 'Overig werk' MINUS het totaal van de Lesuitval
neemt, krijgt u het getal in de kolom 'Verdeling (overig+surv-lesuitval)'. Dit getal zal meestal negatief zijn. Het
totale verdelingsgetal wordt nu verder opgesplitst naar alle docenten in de verhouding van het Criterium.
Het resultaat per docent in de kolom 'Totaal te surveilleren' is nu: het getal in de kolom 'Verdeling' + de
lesuitval - het overig werk.
De kolommen 'Reeds ingeroosterde surveillance' en 'Nog in te roosteren surveillance' spreken voor zich.
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Bij het toevoegen van surveillanten in het scherm 'Toetsen roosteren in de tijd' komen nu steeds bovenaan te
staan,
de docenten die nog het hoogste positieve getal hebben in de kolom 'Nog in te roosteren surveillance' uit deze
tabel. Bij iedere ingeroosterde surveillance verandert dit getal en kan vervolgens een andere docent bovenaan
komen te staan als u opnieuw op de spatiebalk drukt.
Het zijn dus de getallen in de twee kolommen 'Overig werk' en 'Criterium'die u kunt aanpassen en waarmee u
de surveilleer-hoeveelheden per docent kunt aansturen. Wellicht wilt u die gegevens inlezen uit een externe
bron, zoals een spreadsheet met uw taakbeleid-gegevens. Dat doet u met de knop Import wizard. U leest
bijvoorbeeld een tab-gescheiden bestand in waarin die getallen per docent staan.
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Toetsrooster
Als u de voorbereiding van de toetsen zover heeft afgerond, kunt u toetsen gaan maken en inroosteren
compleet met surveillanten en lokalen. De meeste functionaliteit vindt u onder de paragraaf Bewerken. Zodra
u op Bewerken klikt verschijnt er een controlescherm waarin u gewaarschuwd wordt als er verschillen
geconstateerd zijn in het vakkenpakket van de leerling en de lesgroepindelingen. Dit kan bijvoorbeeld zijn
ontstaan door pakketwissels of doordat u sprokkelleerlingen in uw rooster heeft. Dat zijn leerlingen die wel het
(extra) vak hebben, maar niet in het rooster passen, dus niet zijn ingedeeld in een lesgroep.
Het controle scherm kent 3 soorten meldingen:
●

1. Niet ingedeeld = de leerling heeft het vak in het vakkenpakket maar zit niet in een lesgroep.

●

2. Te veel ingedeeld = de leerling heeft het vak in het vakkenpakket maar zit in meerdere lesgroepen.

●

3. Ten onrechte ingedeeld = de leerling zit in een lesgroep ingedeeld maar heeft het vak niet (meer).

U doet er verstandig aan deze problemen eerst op te lossen. Alle leerlingen moeten in een lesgroep zitten
omdat de toets van een bepaald vak ook gegeven gaat worden aan lesgroepen van de afdeling die horen bij
dat vak. Een leerling die niet in een lesgroep zit, doet niet mee aan de toets. U kunt leerlingen toekennen aan
een bestaande lesgroep, of de leerling plaatsen in een nieuwe lesgroep, die u maakt en toekent aan het vak op
de afdeling.
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Toetsen bewerken
Via het hoofdmenu Toetsen Bewerken komt u in het scherm Toetsen Roosteren. Vanuit dit scherm, ook wel
Toetsenoverzicht genoemd, worden alle stappen genomen om te komen tot een toetsrooster met surveillanten
en lokalen. Alleen het verdelen van de leerlingen van een toets over meerdere lokalen en het samenvoegen
van gelijktijdige toetsen doet u vanuit de andere menu-items onder Toetsen in het hoofdscherm.
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Nieuwe toetsen maken
Klik in het scherm Toetsen Roosteren linksonder op de knop Nieuwe Toetsen.
Het scherm Toetsen Aanmaken verschijnt waarin u horizontaal alle afdelingen ziet met daaronder verticaal alle
vakken die op de afdelingen gegeven worden. Door te klikken op een vak bij een afdeling selecteert u ieder
vak waarvoor u een toets wilt maken. Daarna klikt u op OK om terug te keren naar het scherm Toetsen
Roosteren. Dit scherm is nu gevuld met de door u aangemaakte toetsen.
Via Nieuwe Toetsen kunt u ook later nog toetsen bijmaken voor andere vakken en/of afdelingen, of nog een
extra toets maken voor eenzelfde vak waarvoor u al eerder een toets aangemaakt hebt. Dit laatste is
bijvoorbeeld nodig bij een vak waarvoor een schriftelijke toets en een practicumtoets moet worden geroosterd.

Met een klik of een ctrl+klik op de kolomkoppen kunt u sorteren.
De toetsen staan standaard op de eerste datum en tijd van de toetsperiode gepland. Zie hiervoor paragraaf
Toetsen verdelen. Deze kolommen zijn niet te bewerken.
In de eerste kolom staat het nummer (ID) van de toets, horizontaal gevolgd door informatie over deze toets.
Hoe u de toetsinformatie kunt bewerken, staat in de paragraaf Toetsen aanpassen.
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Toetsen aanpassen
Als u nieuwe toetsen heeft gemaakt, staan deze in het toetsenoverzicht.
Met een klik of een ctrl+klik op de kolomkoppen kunt u sorteren.
De toetsen staan standaard op de eerste datum van de toetsperiode gepland. De tijd wordt later ingevuld. Het
leerlingenaantal en de vakdocent worden uit de onderliggende informatie gehaald. Deze kolommen zijn niet te
bewerken.

De volgende kolommen zijn wel te bewerken door in de juiste cel te klikken van de toets en de kolom waarin u
iets wilt wijzigen. Soms verschijnt het scherm Selecteer objecten waarin u de gewenste invoer kunt selecteren
door aan te klikken. Soms zijn de kolommen direct te bewerken in de cel.
●

Pakketvak: U kunt nu een ander vak van deze afdeling en/of van een andere afdeling aanklikken om het vak
bij deze toets te betrekken. Onderin kunt u kiezen voor de knoppen OK, vervang ook de lesgroepen en OK,
vervang NIET de lesgroepen.

●

Lesgroepen: U kunt andere lesgroepen van deze afdeling en/of van een andere afdeling aanklikken om de
lesgroepen bij deze toets te betrekken.

●

Surveillant: Nu al een surveillant aan een toets toekennen kan zinvol zijn als deze surveillant echt bij deze
toets moet zijn. Bijvoorbeeld voor een practicumtoets met een vakdocent. Let op: er wordt bij het plaatsen
van een toets geen rekening gehouden met vrije dagen van de docent.

●

Lokaal: Nu al een lokaal aan een toets toekennen kan zinvol zijn als deze toets echt in dit lokaal plaats moet
vinden. Anders kunt u dat regelen bij roosteren in de tijd met de lokalenmodus.

●

Aantal minuten: Standaard staat het aantal minuten op 50. Dit is direct aan te passen. (Hier werkt ook de
rechtermuisknop).

●

Toetsnaam: Deze wordt standaard weergegeven als afdeling met vak. Dit is direct aan te passen. Alle
toetsnamen moeten uniek zijn.

●

Gewenst aantal surveillanten: Deze staat standaard op het aantal groepen, maar is direct in het scherm aan
te passen. Ook bestaat de mogelijkheid om groepen weg te halen en toe te voegen en daarna met behulp
van opties > maak gewenst aantal surveillanten gelijk aan aantal groepen het gewenste aantal ook direct
weer aan te passen. Bij het toekennen van de surveillanten kan dan gebruik gemaakt worden van de
signaaldriehoekjes en bij het verdelen over de lokalen kunnen de surveillanten ook verdeeld worden.

●

Gewenst aantal lokalen: Deze staat standaard op het aantal groepen, maar is direct in het scherm aan te
passen. Bij het toekennen van de lokale verschijnen nu ook de signaaldriehoekjes.

●

Surveillance gewicht: Bij het tellen van de surveillancelast wordt de factor die hier is ingevuld gebruikt.
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Standaard staat het gewicht op 1. Desgewenst kunt u het aanpassen.
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Vakdocent bij de toets
Als u een toets heeft aangemaakt, komt automatisch een rijtje vakdocenten in beeld.
Splitst u later de toetsen op per klas, dan blijft in eerste instantie het aantal vakdocenten gelijk. De overbodige
docenten worden dus niet weggehaald.
Om dit toch te doen, kunt u met de rechtermuisknop op de cel in de kolom XVakdocent klikken. De kolom
wordt dan direct automatisch opnieuw gevuld, maar nu alleen met de vakdocent van de groep uit die regel.
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Toetsen verdelen
Nadat de toetsen zijn gemaakt en aangepast, dienen ze verdeeld te worden over de dagen van de toetsperiode.
In het toetsenoverzicht klikt u op de knop Verdeling over dagen.
Natuurlijk kunt u eerst bepaalde toetsen vastleggen op een dag als u dat wilt.
Met de linkermuisknop plaatst u een toets op een bepaalde dag. Met de rechtermuisknop fixeert of blokkeert u
een plaatsing

Het kan zijn dat u bijvoorbeeld een practicum biologie per se op een bepaalde dag geplaatst wilt hebben,
omdat er op die dag bij de slager organen besteld zijn. Hier kunt u dat dan dus regelen.
Daarna kunt u de automaat aanzetten en deze zal rekening houden met de ingevoerde blokkades en fixaties.
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Verdeling voorbereiden
Nadat u in het toetsenoverzicht op de knop Verdeling over dagen heb geklikt, verschijnt het scherm Verdeling
over dagen met daarin verticaal een overzicht van alle te verdelen toetsen en horizontaal het aantal
toetsdagen. Boven de toetsdagen staat het aantal leerlingen die op de dag een of meerdere toetsen hebben.
Aangezien alle toetsen nog op de eerste toetsdag staan, is het leerlingenaantal hier heel hoog en op de andere
dagen nog 0.
De verdeling moet voor leerlingen zo gunstig mogelijk zijn, dus liefst maar 1 of 2 toetsen per dag, maar liever
niet meer dan 2. U kunt een toets handmatig op een andere dag plaatsen door bij de toets in de kolom van de
nieuwe dag te klikken, maar beter is het de automaat te gebruiken. Klik daarvoor op de knop Dagverdeel
automaat (snel) of Dagverdeel automaat (grondig) . De automaten zijn gelijk alleen de instellingen op de
achtergrond zijn anders.
Het scherm Selectie voor dagverdeel automaat verschijnt. Door te klikken in de kolom Leerlingen naar
Toetsroostermodule verandert u Ja (groen) in Nee (rood) of andersom. Zo kunt u selecteren welke toetsen er
meegenomen worden in de automaat.
Vaak wordt echter per afdeling gewerkt. Daarvoor klikt u op de knop Per afdeling en voert de naam van de
gewenste afdeling in. Daarna klikt u op OK. U ziet dat de toetsen van de afdeling op Ja (groen) staan en de
toetsen van de anderen afdelingen op Nee (rood). Klik nogmaals op OK om door te gaan met verdelen over de
dagen.
Het scherm Toetsperioden roosteren verschijnt. Voordat u de automaat aan het werk zet, kunt u een aantal
randvoorwaarden invoeren. Zie hiervoor de paragrafen Groepen, Toetsgewicht en Vastzetten en blokkeren.
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Groepen
In het scherm Toetsperioden roosteren zit onderin de knop Groepen. Met deze optie kunt u toetsen gaan
groeperen.
De toetsen die in dezelfde groep zitten, mogen in principe NIET op dezelfde dag geroosterd worden. De
automaat zal bij het verdelen van de toetsen voor de leerlingen hier dus rekening mee houden.
Door te klikken op de knop Groepen verschijnt een scherm waarin u middels de knop Maak nieuwe groep naar
een invoerscherm gaat. Daarin geeft u een herkenbare naam van de nieuwe groep weer en klikt u op OK. Zo
kunt u meerdere groepen maken.
Nadat u de verschillende groepen heeft aangemaakt, selecteert u een groep door erop te klikken. De
geselecteerde groep kleurt lichtgroen. Boven in het scherm staan horizontaal alle toetsnamen weergegeven. U
plaatst een toets in de geselecteerde groep door in de witte balk te klikken. De toetsnaam wordt ook lichtgroen.
Een toets kan maar in n groep geplaatst worden.
U kunt groepen verwijderen door te klikken op de knop Verwijder groep.
Nadat u alle groepen hebt gemaakt klikt op OK om het scherm te verlaten.
Voordat u de automaat aanzet om de toetsen te verdelen over de dagen kunt u ook nog toetsgewichten
aangeven of toetsen op een bepaalde dag vastzetten of voor een bepaalde dag blokkeren. Hoe u dit doet leest
u op de volgende pagina's.
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Toetsgewicht
In het scherm Toetsperioden roosteren kunt u per toets een gewicht aangeven. Immers sommige toetsen zijn
zwaarder dan anderen omdat ze langer duren of meer studie vooraf vereisen. De automaat zal er naar streven
de last per dag voor de leerlingen zo evenwichtig mogelijk te verdelen.
Het toetsgewicht staat standaard op 1. Door in de kolom 'gewicht' te klikken op de regel van het vak waarvan
u het toetsgewicht wilt aanpassen, verschijnt een invoerscherm Toetsgewicht. Hierin kunt u de nieuwe waarde
voor deze toets invoeren en op OK klikken. Het gewicht voor de toets is aangepast.
Door te klikken bij een toets in de cel rechts naast de kolom groep (dat is dus eigenlijk in de kolom totaal),
verschijnt een invoerscherm Gewicht binnen een groep. Zo kunt u ook een gewicht van een toets binnen de
groep aanpassen. Ook daar houdt de automaat rekening mee. En als er dan toch 2 toetsen uit een groep op
dezelfde dag moeten komen, zullen dat twee toetsen zijn met een laag gewicht (waarde 1) en niet bijvoorbeeld
een toets met waarde 1 en een toets met waarde 2.
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Vastzetten en blokkeren
In het scherm Toetsperioden roosteren staan alle toetsen in eerste instantie op dag 1. Dit is niet per definitie
een maandag. Als u toetsperiode loopt van dinsdag tot dinsdag heeft u 7 dagen en zijn dag1 en dag7 allebei
een dinsdag.
Omdat alle toetsen op dag1 staan, ziet u boven deze dag het maximale leerlingenaantal staan. De aantallen in
de regels bovenaan geven het aantal leerlingen weer dat respectievelijk meer dan 0 (dus 1), meer dan 1 (dus
2), meer dan 2 (dus 3) toetsen hebben op die dag. Deze aantallen zullen veranderen als de automaat aan het
werk gaat.
In de grijze vakjes linksboven in het scherm staan waardes die komen uit de instellingen en de berekeningen
van de automaat. U vindt hier meer informatie over onder de knop Instellingen, maar deze staan zo ingericht
dat u hier in principe niets aan hoeft te wijzigen. De automaat zal zijn werk goed doen.
U kunt handmatig toetsen op een dag plaatsen of een dag blokkeren zodat de toets daar zeker niet plaats
vindt.
Het kan nodig zijn bepaalde toetsen op een specifieke dag te plaatsen omdat dan alleen de surveillant en/of
het lokaal beschikbaar is. Zo kan het ook nodig zijn aan te geven wanneer een toets niet plaats mag vinden.
Door met de linkermuisknop op de regel van een toets in de kolom van een dag te klikken verplaatst u de 1 en
daarmee plaatst u de toets. Klikt u vervolgens met de rechtermuisknop op de 1 dan wordt de cel lichtrood. De
plaatsing op de dag is nu vastgezet. Als u nu de automaat start, blijft de zo vastgezette toets op de gekozen
dag staan.
Let ook eens op de leerlingenaantallen boven de dagen als u een toets verplaatst.
Evenzo kunt u met de rechtermuisknop in een lege cel klikken op de regel van een toets in de kolom van een
dag, om deze dag te blokkeren voor de toets. De automaat zal de toets nu niet meer op deze geblokkeerde
dag zetten.
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Automatisch verdelen
Nadat u in het scherm Toetsperioden roosteren eventueel groepen heeft gemaakt, toetsgewichten heeft
aangepast en enkele toetsen geplaatst of dagen geblokkeerd heeft, is het tijd om de automaat aan te zetten.
Onder de knop Instellingen vindt u meer informatie over de instellingen van de automaat.
Voor het bedienen van de automaat zijn er twee knoppen.
●

De knop Automaat aan/uit zorgt er voor dat de automaat aan en uit gaat, maar bij het opnieuw aanklikken
start de berekening geheel opnieuw.

●

De knop Automaat vervolg zorgt ervoor dat de automaat aan gaat, maar nu gaat deze verder met de
berekening vanaf het punt dat u de automaat uit heeft gezet.

Linksboven in het scherm staat de tekst 'rekenen aan' of 'rekenen uit' waaraan u kunt zien of de automaat nog
aan staat. Als er geen betere oplossing te vinden is, gaat de automaat vanzelf uit. Dit ziet u dan ook aan de
tekst 'rekenen uit'.
Tijdens het rekenen ziet u in het scherm Toetsperioden roosteren dat de toetsen verdeeld worden over de
dagen en dat de leerlingenaantallen bovenin steeds veranderen. Dit gaat door tot u de automaat uitzet of tot
er geen betere oplossing meer gevonden is. Het uiteindelijke leerlingenaantal in de regel >0 geeft het aantal
leerlingen aan dat 1 toets heeft op die dag. Het aantal >1 zijn dus leerlingen met 2 toetsen, >2 leerlingen met
3 toetsen, >3 leerlingen met 4 toetsen en >4 leerlingen met 5 toetsen of meer.
Onderin het scherm kunt u zien hoe de verdeling is van de toetsen die samen in een groep zijn geplaatst.
Heeft u de toetsen verdeeld, al dan niet met de automaat, dan verlaat u het scherm Toetsperioden roosteren
door op OK te klikken. Er verschijnt een scherm ter bevestiging en er wordt gevraagd een keuze te maken uit:
●

OK, dagverdeling overnemen. U komt terug in het scherm Verdeling over de dagen. Door OK te klikken komt
u terug in het toetsenoverzicht. De dagverdeling is overgenomen.

●

Annuleren, terug naar Toetsroosteren. U komt terug in het scherm Verdeling over de dagen. Door OK te
klikken komt u terug in het toetsenoverzicht. De dagverdeling is NIET overgenomen.

●

Terug naar automaat
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Toetsen Leerlingen
Als u in het scherm Toetsperioden roosteren toetsen over de dagen heeft verdeeld, al dan niet met behulp van
de automaat, dan kunt u met de knop Leerlingen een overzicht krijgen van de verdeling per individuele leerling.
Per leerling wordt aangegeven welke toetsen op de dag gepland staan, het aantal toetsen en het toetsgewicht
van de toetsen samen.
Daarmee kunt u bijvoorbeeld beter beoordelen of het een probleem is dat een specifieke leerling toch 3
toetsen op een dag moet maken. Daarbij kan het soort toets een rol spelen, of er toetsen bij zijn met weinig
leerstof (bijvoorbeeld een tekstverklaring), of dat het een leerling betreft die een toets heeft in een extra
gekozen vak.
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Toetsen roosteren in de tijd
Nadat de toetsen verdeeld zijn over de dagen keert u terug naar het scherm Toetsen roosteren. In de kolom
datum staan nu de juiste toetsdata. Als u wilt sorteren op deze kolom, kan het zinvol zijn de datumweergave te
veranderen om een chronologische volgorde te krijgen. Gebruik hiervoor de knop: Switch datumweergave.
Nu dienen de toetsen nog een plaats te krijgen op de dag zelf. Klik hiervoor op de knop Toetsen roosteren in de
tijd.
Het scherm Toetsen roosteren in de tijd verschijnt. In de eerste paragraaf wordt dit scherm nader toegelicht.
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Toetsen roosteren in de tijd
Bovenaan in het scherm staat een tijd-as. Door op de lichtgele tijd-as te klikken en te slepen, met de muis
ingedrukt, kunt u in- en uitzoomen. Als u verder inzoomt verschijnen ook tijdstippen tot een weergave per
minuut.
Er is een anker (rood vierkantje) geplaatst op de eerste dag aan het begin van de werkdag. Dit is een vast punt.
Door in het menu te kiezen voor Zoom in op datum ... kunt u direct naar een andere datum toe. U bereikt
hetzelfde door de scrollbalk onderin naar links of rechts te verplaatsen.

Verticaal staan de toetsen van de dag weergegeven, allemaal op de begintijd van de werkdag. Door de tijd-as
uit te trekken / in te zoomen worden deze cellen ook groter en kunnen ze meer informatie bevatten. De
informatie in een cel kunt u bewerken middels de knop Weergave.
Met het menu Filter afdelingen kunt u de toetsen laten weergeven van 1 afdeling of 1 stamklas. Met het menu
Kopregels kunt u aangeven hoeveel toetsregels er onder elkaar weergegeven worden. Minimaal worden er 5
regels getoond. Heeft u meer toetsen dan worden de overige toetsen op de volgende "pagina" weergegeven.
Op de onderste toetsregel verschijnt hoeveel toetsen er nog volgen en er komt een zwart pijltje te voorschijn
waarmee u kunt "bladeren" naar de volgende toetsen.
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Het driehoekje in de rechterbovenhoek van een toets heeft te maken met het juiste aantal surveillanten. Staan
er te weinig surveillanten dan wijst het driehoekje met de punt naar beneden en staan er teveel dan wijst het
driehoekje met de punt omhoog. Staan er precies genoeg surveillanten op de toets, dan is het driehoekje
verdwenen.

Het scherm toetsroosteren in de tijd kan staan in de modus:
●

Toets (sneltoets T). Alleen de toetsen staan weergegeven. Onder de toetsen wordt het lesrooster van de
betrokken docenten, lesgroepen en lokalen getoond.

●

Surveillanten (sneltoets S). De toetsen en alle docenten staan weergegeven. Deze modus gebruikt u bij het
toekennen van surveillanten.

●

Lokalen (sneltoets L). De toetsen en alle lokalen staan weergegeven. Deze modus gebruikt u bij het
toekennen van lokalen.

●

Scroll (sneltoets C). In deze modus kunt u verticaal scrollen door alle toetsen. De toetsen staan nu niet meer
op losse "pagina's" en het zwarte pijltje is verdwenen.
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Met kleuren worden verschillende situaties aangeduid. In de modus Toets kan een toets de volgende kleuren
hebben:
●

Paars: De toets botst met een andere toets voor n of meer leerlingen.

●

Lichtgroen: De toets heeft geen enkele botsing, maar is niet geselecteerd.

●

Donkergroen: De toets heeft geen enkele botsing en is geselecteerd.

●

Lichtrood: De toets botst met een les voor de docent en/of het lokaal, maar is niet geselecteerd.

●

Donkerrood: De toets botst met een les voor de docent en/of het lokaal en is geselecteerd.

De knop Herbereken en sorteer op kandidaten (sneltoets spatiebalk) wordt gebruikt in de modus Surveillanten
en de modus Lokalen en zorgt ervoor dat de meest geschikte surveillant bovenaan komt te staan.
U krijgt met behulp van tooltips nog meer informatie over de toets. Zo ziet u bijvoorbeeld dat de toets lbs met
5 leerlingen botst met de toets filosofie. U krijgt deze tooltip in beeld als u met uw cursor wat langer stil blijft
staan boven een toets.
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Toetsen plaatsen op een tijd
U selecteert een toets door erop te klikken. Door nu op een toets te klikken en te slepen met de muis ingedrukt,
verplaatst u de toets over de tijd-as. Tevens verschijnt een gele balk met de precieze start- en eindtijd. Zodra u
de muis loslaat staat de toets op de nieuwe tijd.
Toetsen die zo onder elkaar gesleept worden, maar toch groen blijven kunnen dus tegelijkertijd plaatsvinden.
U bepaalt zo zelf met welke toets(en) gestart wordt op de dag en wanneer andere toetsen starten en eindigen.
U zult ook zelf rekening moeten houden met pauzes en wachttijden van leerlingen die bijv. aan de eerste toets
van de dag deelnemen, maar ook aan de laatste toets van de dag.
Indien u er nu achter komt dat een toetstijd niet klopt, de toets moet bijv. 100 minuten duren i.p.v. 50, dan
moet u dit scherm met OK verlaten en terugkeren naar het toetsoverzicht. Daar past u het aantal minuten aan.
U klikt vervolgens op de knop Verdelen over de dagen en op OK. Als u nu klikt op de knop Toetsen roosteren in
de tijd, dan is de toetsduur aangepast. U dient dan wel opnieuw te controleren of er geen botsingen zijn
ontstaan, maar dat kunt u aan de kleur snel zien.
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Toekennen surveillanten
Modus Surveillanten
Nadat alle toetsen over de dagen van de toetsperiode verdeeld zijn en op de juiste tijd zijn geplaatst, dienen de
surveillanten gekozen te worden die de toets zullen afnemen.
In het scherm "Toetsen roosteren in de tijd" kiest u in het menu Modus voor "Surveillanten" of de sneltoets S.
Onder de toetsen verschijnen nu de roosters van alle docenten in alfabetische volgorde. Lessen die
niet meer doorgaan, omdat deze eerder al zijn uitgeschakeld (genegeerde lessen), zijn in lichtgrijs aangegeven.
Lessen worden met een gele kleur aangegeven. Als u blokkades voor een docent heeft ingevoerd bij de
randvoorwaarden, om zo een vrije dag of dagdeel aan te geven, dan zijn deze hier zichtbaar (groen met ===).
De inhoud van de cellen kunt u aanpassen via de knop Weergave. Kies daar bij context voor de regel "Docent
toevoegen bij rooster in het domein toets" en bij domein voor bijv. les. U kunt nu rechts aangeven hoeveel
regels de cel krijgt en wat er op de regels gepresenteerd wordt.
Het plaatsen van een surveillant
1. Selecteer de toets door er op te klikken. Deze kleurt nu donkergroen.
2. Klik op de knop Herbereken en sorteer kandidaten of gebruik de sneltoets spatiebalk. De docenten
worden gesorteerd zodanig dat degene die het meest in aanmerking komen om te surveilleren bovenaan staan.
Dat zijn allereerst de docenten wiens lessen uitgevallen zijn vanwege de genegeerde lessen, en vervolgens
diegenen die beschikbaar zijn in het rooster.
3. Klik op de docent die u als surveillant bij de geselecteerde toets wilt inzetten.
4. In het rooster van de docent verschijnt de toets in een lichtgele kleur.
Bij de toetsen ziet u in de rechter bovenhoek een klein driehoekje als het aantal surveillanten bij de toets niet
gelijk is aan het gewenst aantal surveillanten bij de toets. Dit gewenst aantal surveillanten kunt u aangeven bij
Toetsen aanpassen. Een wit driehoekje betekent te weinig surveillanten, een geel driehoekje betekent te veel
surveillanten.
Links naast de afkorting van de docent staan nog 3 kolommen:
●

n = een volgnummer

●

voorkeur = het getal waarop gesorteerd wordt om de beste surveillant te vinden. -5 punten voor iedere
uitgeschakelde les onder de toets.

●

minuten = telt het totaal aantal minuten waarop de docent als surveillant is ingeschakeld MINUS het aantal
minuten dat de docent ingezet had moeten worden volgens de eerder ingerichte surveillance verdeling.

De waarde van de voorkeur en het aantal minuten verandert zodra u een docent als surveillant inzet. Hoe meer
de surveillance tijd overlapt met de oorspronkelijke lestijd des te hoger komt zo iemand te staan. Had een
docent een gedeelte van de surveillancetijd oorspronkelijk vrij dan komt deze lager te staan, dan een docent
die de gehele surveillancetijd oorspronkelijk wel helemaal les stond te geven. Na deze sortering wordt er
daarna gesorteerd op de nog in te roosteren surveillance tijd (zie:surveillance verdeling). Hoe meer uur een
docent nog moet surveilleren hoe hoger hij/zij komt te staan. Potentile surveillanten die niet de hele
surveillance kunnen draaien i.v.m. blokkade en/of andere lessen die wel doorgaan komen niet bovenaan te
staan, zij kunnen immers deze surveillance niet draaien (of we moeten gaan knippen).
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Docenten die ingeroosterd worden voor de surveillance krijgen een negatiever getal met als doel dat bij het
drukken op de spatiebalk zij als vanzelf bovenaan komen te staan als de reeds ingeroosterde surveillanten. Dit
heeft dus meer een praktisch doel, dan dat dit een indicatie is voor voorkeur en/of mogelijkheid.
Natuurlijk zijn er nog andere redenen waarom een docent geschikt of juist minder geschikt is om een toets te
surveilleren, daarom kiest u als roostermaker uiteindelijk zelf de surveillant.
Docent (de)blokkeren
U kunt in dit scherm ook een docent voor een lesuur blokkeren. U klikt op de regel van de docent op het
betreffende uur met de rechtermuisknop en kiest voor "Zet blokkade op dit uur"
Een blokkade verwijderen gaat op dezelfde wijze, u kiest dan voor verwijder blokkade op dit uur.
Uitgeschakelde les weer door laten gaan
Wanneer u met de rechtermuisknop klikt op een uitgeschakelde les (grijs van kleur), heeft u de mogelijkheid
deze weer door te laten gaan.
Docent vrijmaken
U heeft in dit scherm ook de mogelijkheid een docent vrij te maken. U klikt met de rechtermuisknop op een les
bij de docent (geel). U kunt kiezen uit docent vrijmaken met lesuitval door toets en docent vrijmaken waarbij
de les zwevend wordt. In de dagroostermodule kan deze zwevende les nog worden verplaatst.
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Toekennen lokalen
Nadat alle toetsen over de dagen van de toetsperiode verdeeld zijn, op de juiste tijd zijn geplaatst en de
surveillanten zijn gekozen, dient er nog een lokaal te worden toegekend.
In het scherm "Toetsen roosteren in de tijd" kiest u in het menu Modus voor "Lokalen" of de sneltoets L.
Onder de toetsen verschijnen nu de roosters van alle lokalen in alfabetische volgorde. Lessen die
niet meer doorgaan, omdat deze eerder al zijn uitgeschakeld (genegeerde lessen), zijn in lichtgrijs aangegeven.
Lessen worden met een gele kleur aangegeven.
De inhoud van de cellen kunt u aanpassen via de knop Weergave. Kies daar bij context voor de regel "Lokaal
toevoegen bij rooster in het domein toets" en bij domein voor bijv. les. U kunt nu rechts aangeven hoeveel
regels de cel krijgt en wat er op de regels gepresenteerd wordt.
In veel gevallen zijn er toetsen gemaakt voor meer dan 1 klas of lesgroep in een afdeling. Bijv. voor de toets
Nederlands op HAVO 4 heeft u 5 klassen in 1 toets staan. U kunt dan eerst 5 lokalen aan deze toets koppelen
om later de leerlingen groepsgewijs of individueel te verdelen over de lokalen.
Bij de toetsen ziet u in de rechter onderhoek een klein driehoekje als het aantal lokalen bij de toets niet gelijk is
aan het gewenst aantal lokalen bij de toets. Dit gewenst aantal lokalen kunt u aangeven bij Toetsen aanpassen.
Een wit driehoekje betekent te weinig lokalen, een geel driehoekje betekent te veel lokalen.
Het plaatsen van n of meerdere lokalen bij een toets:
1. Selecteer de toets door er op te klikken. Deze kleurt nu donkergroen.
2. Klik op de knop Menuknop of gebruik de sneltoets spatiebalk. De lokalen worden gesorteerd zodanig dat
degene die het meest in aanmerking komen bovenaan staan. Dat zijn allereerst de lokalen waar lessen
uitgevallen zijn vanwege de genegeerde lessen, en vervolgens diegenen die beschikbaar zijn in het rooster.
3. Klik op het lokaal of de lokalen die u wilt inzetten bij de geselecteerde toets.
4. In het rooster van het lokaal verschijnt de toets in een lichtgele kleur.
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Toetsen knippen
Vaak zijn er toetsen die niet 1 maar 2 of zelfs 3 lesuren duren. Het eenvoudigste is om voor de hele toetstijd
een en dezelfde surveillant in te zetten. Toch kan die niet altijd. Mogelijk past het niet in het rooster als de
surveillanten ook nog les moeten geven aan andere klassen of andere activiteiten moeten doen op de dag.
Soms wilt u een surveillant ook aflossen, zeker bij een toets van bijv. 150 minuten.
In dergelijke gevallen wilt u 1 toets voor de surveillanten "knippen" in meerdere stukken zodat u voor ieder
deel van de toets een surveillant kunt kiezen.
Houd de Controle-toets ingedrukt en beweeg de muis over een toets. Er komt een schaartje te voorschijn als
cursor. Zet dit schaartje op de tijd waar u een knip wilt plaatsen en klik.
De toets is nu in twee stukken verdeeld en u kunt op op ieder deel een (andere) surveillant zetten zoals u dat
gewend bent.
Voor de leerlingen wordt de toets toch als geheel op het rooster weergegeven.
Een geknipte toets weer samenvoegen kan op dezelfde wijze. Met de Controle-toets ingedrukt beweegt u de
muis naar de knip en door een klik worden de delen gelijmd.
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Blanco toetsen
Met behulp van de knop: Blanco toets, maakt u een toets aan zonder inhoud. Er is wel een nieuw toetsnummer
(ID) maar er staat verder niets ingevuld. U kunt nu zelf pakketvak, lesgroep, surveillant, lokaal, tijdsduur,
toetsnaam en aantal survellanten invullen en zo een nieuwe toets aanmaken die vervolgens nog ingeroosterd
moet worden.
Meestal wordt een blanco toets echter gebruikt om alleen surveillanten in te vullen en zo ervoor te zorgen dat
er reserve-surveillanten zijn op een bepaalde dag en tijdstip.
U kunt een blanco toets net als echte toetsen verdelen over de dagen, roosteren in de tijd, knippen en
surveillanten geven. Een lokaal is meestal niet nodig.
Maakt u meerdere blanco toetsen, dan moeten ze ook allemaal een unieke toetsnaam krijgen.
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Lestransport
Sinds oktober 2012 is het ook mogelijk om toetsen te exporteren naar het lesdomein.
Het achterliggende idee is dat op deze manier nog meer sturing kan worden gegeven aan het verdelen van de
toetsen over de dagen en het roosteren in de tijd.

Belangrijk!
Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken is het van belang dat u goed weet wat u doet en
duidelijk het onderscheid weet tussen het toetsdomein en lesdomein. Bovendien is naast kennis van het
toetsroosteren ook kennis van het aansturen van de roosterautomaten hierbij wel noodzakelijk!

Hier staat omschreven hoe u dit zou kunnen doen.
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Filter
Alle
Deze optie filtert niets en laat dus alles zien.

Docentvergaderingen
Als u met Phoenix rapportvergaderingen heeft gemaakt, worden deze opgeslagen in het toetsdomein en zijn ze
hier dus zichtbaar. Als u naast vergaderingen ook toetsen heeft, kunt u er met dit filter voor zorgen dat alleen
de vergaderingen getoond worden.

Toetsen
Als u met Phoenix rapportvergaderingen heeft gemaakt, worden deze opgeslagen in het toetsdomein en zijn ze
hier dus zichtbaar. Als u naast toetsen ook vergaderingen heeft, kunt u er met dit filter voor zorgen dat alleen
de toetsen getoond worden.

Algemeen
Met het Algemene filter kunt u op verschillende eigenschappen filteren. Wanneer u bijvoorbeeld alleen de
toetsen van n bepaalde afdeling wilt zien, gaat u als volgt te werk:
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●

Klik op filter Algemeen

●

Klik op GrpBreed

●

klik op #allen van de betreffende afdeling

●

klik tenslotte op "filter"
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Verdelen over lokalen
Nadat u de toetsen heeft geplaatst en surveillanten en lokalen heeft toegekend, kan het zijn dat er toetsen zijn
waarvoor de leerlingen nog verdeeld moeten worden over de lokalen.
Als u kiest voor Toetsen - Verdelen over lokalen, dan krijgt u allereerst een mededeling. Daarin wordt uitgelegd
dat u kunt kiezen om de leerlingen groepsgewijs, dus per klas of lesgroep, te verdelen over lokalen, of
individueel te verdelen over lokalen.
Indien het past is een groepsgewijze verdeling erg handig. Zeker als er verschillende vakdocenten zijn voor de
groepen. De toetsen kunnen dan direct per klas of lesgroep verzameld worden en als pakketje aan de juiste
docent worden afgegeven.
Soms is het echter nodig leerlingen individueel in te delen, bijvoorbeeld als u leerlingen met tijdverlenging in
een ander lokaal wilt plaatsen, of later twee toetsen van verschillende afdelingen in n lokaal wilt zetten voor
het zogenaamde anti-spiek-beleid.
Kies de gewenste manier van verdelen door op de bijbehorende knop de klikken.
Het scherm "Lesgroepen en surveillanten over lokalen verdelen" verschijnt. Links ziet u een opsomming van
toetsen waar meerdere lokalen aan gekoppeld zijn. Selecteer hier de toets die u wilt verdelen.
Rechts ziet u verticaal de lesgroepen (groepsgewijs) of leerlingen (individueel) die bij de toets betrokken zijn.
Als er al surveillanten op de toets gezet waren, ziet u die ook verticaal weergegeven.
Horizontaal ziet u de lokalen en alle lesgroepen (groepsgewijs) of leerlingen (indvidueel) staan in het eerste
lokaal. Dit is weergegeven door de donkergroene cellen.
U verplaatst een lesgroep of een leerling naar een ander lokaal door in de betreffende regel in de kolom van
het lokaal te klikken of te klikken+slepen.
U kunt ook de surveillanten verdelen over de lokalen door in de regel van de docent in de juiste kolom te
klikken.
U kunt de kolommen sorteren door op de kolomkop te klikken. Bij het individueel indelen heeft u de extra
mogelijkheid de kolommen met leerlinginformatie te bewerken met de knop Weergave. Zo kunt u hier een
extra eigenschap uit het leerlingdomein (zoals "tijdverlenging") presenteren vooraan in de cel, en daarna
sorteren. Daardoor komen de leerlingen die tijdverlenging krijgen bij elkaar te staan en zij zijn dan eenvoudig
samen in n lokaal te plaatsen.
Wanneer u op 'OK' klikt worden er nieuwe toetsen aangemaakt. Bij groepsgewijs verdelen komt er n toets per
klas of lesgroep. Bij individueel verdelen maakt u als het ware nieuwe "toetsgroepen" aan die niet gelijk
hoeven te zijn aan een klas of lesgroep.
Wanneer u uw indeling wilt wijzigen, voegt u de toetsen eerst samen met de knop 'Gelijktijdige toetsen
samenvoegen', om daarna een nieuwe indeling te maken.
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Gelijktijdige samenvoegen
U kunt gelijktijdige toetsen samenvoegen tot n toets. Soms is dit nodig omdat een eerder gemaakte verdeling
van groepen of leerlingen over de lokalen veranderd moet worden. Soms is het wenselijk om toetsen met
weinig leerlingen in n lokaal te zetten om ruimte en surveillanten te besparen. Voorwaarden voor
samenvoegen zijn dat de toetsen exact op dezelfde dag en tijd plaatsvinden en even lang duren.
U kunt op twee manieren gelijktijdige toetsen samenvoegen: op basis van het pakketvak, en op basis van het
lokaal.
Gelijktijdige samenvoegen (vak)
Als u voor deze optie kiest kunt u gelijktijdige toetsen samenvoegen die hetzelfde pakketvak hebben.
Er opent een scherm waarin in elke kolom een aantal toetsen onder elkaar staan die samengevoegd kunnen
worden, omdat ze hetzelfde pakketvak hebben.

Selecteer de toetsen die u wilt samenvoegen door er op te klikken. De toetsen kleuren donkergroen.
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Klik vervolgens op OK en de geselecteerde toetsen zijn samengevoegd tot n toets.

Het samenvoegen van toetsen kan eventueel weer ongedaan gemaakt worden met de knop 'Verdelen over
lokalen'.
Gelijktijdige samenvoegen (lok)
Het kan zijn dat er een anti-spiek-beleid op school geldt, waarbij verschillende toetsen in n lokaal plaatsvinden,
bijvoorbeeld aan de rechtertafel zit HAVO 4 met een toets wiskunde en aan de linkertafel zit VWO5 met een
toets Nederlands. Om dit mogelijk te maken kiest u voor de optie Gelijktijdige samenvoegen (lok). Er opent zich
een scherm waarin in elke kolom een aantal toetsen onder elkaar staan die samengevoegd kunnen worden,
omdat ze in hetzelfde lokaal ingedeeld zijn. Let op: hiervoor is het ook noodzakelijk dat de toetsen hetzelfde
gewenst aantal lokalen hebben.

U kunt de toetsen samenvoegen op dezelfde manier als hierboven uitgelegd is bij de eerste optie.
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Mondelingen bewerken
De menukeuze Mondelingen Bewerken brengt u naar het scherm 'Mondelingen'. Hierin staan bovenaan de
afdelingen van uw school weergegeven met verticaal de vakken die op de geselecteerde afdeling gegeven
worden. Als u mondelingen heeft aangemaakt, zullen ze later in dit scherm te zien zijn.
Daarnaast zijn er 3 extra vensters te zien namelijk Leerlingen Pool, Docenten Kiezer, en Informatie Mondeling,
maar daarover meer in de paragraaf Overige opties. Mocht u overigens n of meer van deze extra vensters niet
zien, dan kunt u die oproepen via het menu Vensters.
Vanuit dit scherm 'Mondelingen' kunt u mondelingen aanmaken en bewerken, mondelingen verdelen over de
toetsdagen en vervolgens roosteren op een bepaald tijdstip. Daarnaast heeft u hier nog enkele verdere opties.
Deze onderwerpen worden in de volgende paragrafen nader toegelicht.
Met de module Mondelingen bent u in staat snel en eenvoudig mondelingen voor ieder vak op een afdeling in
te roosteren. Meestal worden de mondelingen ingeroosterd nadat de schriftelijke toetsen geroosterd zijn,
aangezien Zermelo rekening houdt met het aantal toetsen dat al gepland is voor een leerling. Zo wordt
voorkomen dat een leerling op een dag te zwaar belast wordt.
Ook voor de docenten die de mondelingen afnemen wordt een zo gunstig mogelijke verdeling gemaakt middels
de standaardinstellingen en/of door de instellingen die u zelf invoert.
Tip: soms kan het handig zijn om een mondeling eerst als een gewone toets in te roosteren. De automaat
plaatst deze 'toets' dan tegelijk met de andere toetsen, zodat er waarschijnlijk een dag ontstaat waarop de
leerlingen n andere toets hebben en de 'toets' die eigenlijk een mondeling is. Ook is het dan mogelijk om de
'toets' die een mondeling is, vast te zetten op een bepaalde dag en er op die manier voor te zorgen dat er op
die dag niet teveel andere toetsen geplaatst worden. Als de toetsen eenmaal zijn verdeeld verwijder je de
'toets' die eigenlijk een mondeling is, en je hebt vervolgens legio plekken in het rooster om op die dag de echte
mondelingen te plaatsen. Met name bij docenten die maar beperkt inzetbaar zijn voor mondelingen kan dit
handig zijn.
Hieronder treft u een kort stappenplan aan voor het roosteren van mondelingen.

STAPPENPLAN MONDELINGEN
Stap 1: Mondelingen maken
Allereerst dienen de mondelingen gemaakt te worden. Mondelingen kunnen als standaard aangemaakt worden,
maar ook handmatig worden aangepast op bijv. tijdsduur, meerdere docenten op 1 mondeling en/of meerdere
leerlingen op 1 mondeling.
Zie voor meer informatie de paragraaf Mondelingen maken.
Stap 2: Verdelen over de dagen
De mondelingen dienen verdeeld te worden over de dagen van de toetsperiode. Dit kan automatisch maar ook
handmatig. Hierbij wordt rekening gehouden met de belasting van de leerling en de docent.
Zie voor meer informatie de paragraaf Verdelen over de dagen.
Stap 3: Verdelen op de dag zelf
De mondelingen die op een bepaalde dag worden gepland, dienen nog geroosterd te worden in de tijd op die
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dag. Dit kan automatisch maar ook handmatig. Hierbij wordt rekening gehouden met de benodigde tijd voor
een pauze tussen lessen, toetsen en andere mondelingen.
Zie voor meer informatie de paragraaf Roosteren in de tijd.
Stap 4: Lokalen toekennen
Als de mondelingen op de juiste dag en het juiste tijdstip staan, dient er nog een lokaal bij gezet te worden.
Hierbij wordt meestal uitgegaan van de docent zodat deze niet tussentijds naar een ander lokaal moet. Het
plaatsen van lokalen kan alleen handmatig maar er is wel een mogelijkheid om met n handeling alle
mondelingen van een docent op een dag in n bepaald lokaal te plaatsen.
Zie voor meer informatie de paragraaf Lokalen voor mondelingen.
Stap 5: Verspreiden mondeling rooster
Het verspreiden van het mondeling rooster gebeurt doorgaans tegelijk met het verspreiden van het
toetsrooster. Dit is dan ook als n geheel geregeld in het verspreiden van individuele toetsroosters wat in het
Zermelo-menu terug te vinden is onder Exporteren - Secundaire gegevens.
U heeft de mogelijkheid tot (serie)printen en/of het maken van een website met individuele toetsroosters voor
leerlingen, docenten en/of lokalen.
Zie voor meer informatie de paragraaf Individuele toetsroosters.
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Mondelingen maken
In het scherm "Mondelingen" kunt u middels de knop Maak standaard opzet voor een afdeling
standaardmondelingen aanmaken voor n of meer vakken. Voor het handmatig aanpassen van gemaakte
standaardmondelingen verwijzen we u naar de paragraaf Overige opties.
Zodra u op de knop klikt, verschijnt het scherm "Standaard mondelingen invoeren". Selecteer links de afdeling
waarvoor u mondelingen wilt maken. Er verschijnt een lijst van alle vakken met de bijbehorende lesgroepen,
docenten en het leerlingenaantal.
In de kolom "Aantal minuten mondeling" geeft u bij iedere lesgroep van een vak aan, hoelang een
standaardmondeling duurt. Voor iedere lesgroep waar u een aantal minuten invoert, zal een
standaardmondeling per leerling worden gemaakt, zodra u op de knop Maak standaard mondelingen klikt.
Het aantal mondelingen staat nu in de kolom "Aantal met standaard mondeling" en dit is gelijk aan het aantal
leerlingen in de lesgroep.
De knop Maak standaard mondelingen en verlaat dit scherm, doet precies hetzelfde maar brengt u
daarbij terug naar het hoofdscherm "Mondelingen". Als u nu in dit hoofdscherm de afdeling en het vak
selecteert, krijgt u een overzicht van de zojuist aangemaakte mondelingen, maar nu per leerling.
De datum en tijd van de zojuist gemaakte mondelingen staan op de datum en tijd van dit moment. Dit gaat u
natuurlijk aanpassen door de mondelingen te verdelen over de dagen.
De knop Annuleren in het scherm "Standaard mondelingen invoeren" kunt u gebruiken om het scherm te
verlaten, maar heeft u eenmaal mondelingen gemaakt, dan kunt u deze niet met deze actie annuleren.
U kunt reeds gemaakte standaardmondelingen wel verwijderen door bij de lesgroep waarvoor u de
mondelingen wil verwijderen in de kolom "Aantal met standaard mondeling" te klikken. De regel wordt dan
rood en de mondelingen worden verwijderd als u de knop Maak standaard mondelingen gebruikt.
Terug naar stappenplan mondelingen
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Verdelen over de dagen
Als u klaar bent met Mondelingen maken dan wilt u deze natuurlijk verdelen over de dagen zodat ze op het
meest gunstige moment voor de leerling en voor de docent komen te staan.
In het scherm "Mondelingen" selecteert u de afdeling bovenin en het vak links waarvoor u de mondelingen wilt
verdelen. U ziet dan een overzicht van de mondelingen en u klikt op de knop Mondelingen Verdelen over
de Dagen.
Het scherm "Mondelingen verdelen over dagen" verschijnt. U kunt dit scherm in drie perspectieven zetten door
linksboven te klikken op: Mondeling, Docent of Leerling. U ziet respectievelijk alle mondelingen, alle docenten
of alle leerlingen. Meer informatie over de perspectieven staat in onderstaande paragrafen.
Voor de verdere werkwijze van het verdelen zelf, verwijzen we u naar de paragraaf Mondeling verdelen over
dagen.
Terug naar stappenplan mondelingen
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Perspectief Mondeling
Als u bij Mondelingen verdelen over dagen het scherm "Mondelingen verdelen over dagen" in het perspectief
Mondeling zet, dan ziet u van links naar rechts: het volgnummer van het mondeling, het leerlingnummer, de
docent, de urgentie, het dagnummer van de planningsperiode en de kolommen met de verschillende dagen
van de toetsperiode.
In eerste instantie zijn er geen mondelingen geplaatst. De kolommen 'urgent' en 'dag?' zijn roze gekleurd en
onder de verschillende dagen van de toetsperiode staan alleen witte cellen met getallen.
Bij elk NIET geplaatst mondeling is berekend welke dag de voorkeur heeft voor plaatsing van dit mondeling. Dit
is de dag waar het getal het LAAGST is. Op grond daarvan bepaalt het programma de 'urgentie' van de
plaatsing op deze dag en wordt een 'dag?' voorgesteld.
De berekening van de urgentie hangt onder andere af van het aantal toetsen en/of mondelingen dat een
leerling al heeft op een bepaalde dag, maar ook van het aantal minuten dat een docent nog heeft voor het
afnemen van een mondeling.
Als de docent op een dag lesblokkades heeft staan dan telt dit mee bij de urgentie. Plaatsing op die dag is dan
ongunstiger en dus het aantal strafpunten hoger. Als u middels de knop Invoer maximaal aantal
mondelingen op een dag het maximaal aantal mondelingen op 0 heeft gezet, dan is deze dag in het
perspectief Mondeling grijs gekleurd. Er kunnen dus geen mondelingen op die dag geplaatst worden door de
automaat.
Door op de kolom 'urgent' te sorteren komt het hoogste getal en dus de urgentste mondeling onderaan te
staan. Waarschijnlijk kunt u nu ook al zien dat er bij de toetsdagen maar weinig dagen zijn met lage getallen
oftewel plaatsingsmogelijkheden.
De automaat zal natuurlijk de meest urgente mondelingen eerst plaatsen, opnieuw de urgentie uitrekenen van
de nog niet geplaatste mondelingen en zo doorgaan tot alles geplaatst is.
Als er via de knop Invoer maximaal aantal mondelingen is aangegeven hoeveel mondelingen er op een
dag mogen komen, maar het totaal voor alle dagen is kleiner dan het werkelijk te plaatsen mondelingen, dan
zal de automaat dus op n of meer dagen moeten 'overschrijden'. Dit wordt aangegeven door de cellen van de
mondelingen rood te kleuren en het docent-ID weer te geven. Is het aantal mondelingen kleiner of gelijk aan
het opgegeven aantal, dan zijn de cellen groen van kleur zonder docent-ID.
U kunt in dit scherm ook mondelingen met de hand plaatsen op bepaalde dagen, door klikken en/of slepen. De
automaat werkt altijd aanvullend op de handmatig geplaatste mondelingen.
Als een dag grijs gekleurd is omdat er is ingesteld dat er geen mondelingen op die dag mogen staan, dan kunt
u toch handmatig een mondeling daarop plaatsen. Als signaal kleurt de cel van dat mondeling rood en wordt
het docent-ID weergegeven.
De automaat verwijdert zelf geen plaatsingen. Handmatig kunt u wel de plaatsing verwijderen door op de
groene cel te klikken en/of te slepen. U kunt ook de knop Verwijder alle plaatsingen gebruiken om ineens
alle plaatsingen te verwijderen.
Als alle mondelingen zo optimaal mogelijk verdeeld zijn over de dagen dan dienen de mondelingen nog op een
exacte tijd geplaatst te worden. Daarvoor verlaat u het scherm "Mondelingen verdelen over dagen" met de
knop OK, deze dagverdeling overnemen. U ziet nu in het scherm "Mondeling" in de kolom 'Datum'
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aangegeven op welke dag het mondeling plaatsvindt. In de kolom Tijd staat ieder mondeling nog de allereerste
begintijd. U moet nu de mondelingen nog roosteren in de tijd.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

958/1812

Document:

Zermelo Online Help

Perspectief Docent
Als u bij Mondelingen verdelen over dagen het scherm "Mondelingen verdelen over dagen" in het perspectief
Docent zet, dan ziet u van links naar rechts: het aantal mondelingen dat totaal voor de docent gepland moet
worden, het totaal van ingevoerde aantal mondelingen per dag, het docent-ID, een kwaliteitsgetal, het aantal
nog te plaatsen minuten mondeling in de kolom 'nog' en voor iedere dag uit de toetsperiode de kolommen
'overig', 'mond', 'plan', 'tot'. 'aant mond', 'max mond'.
In dit perspectief Docent zijn geen mondelingen te plaatsen op een bepaalde dag. Dit kan wel in het
perspectief Mondeling. (Wel kan hier aangegeven worden hoeveel mondelingen maximaal op een dag gepland
mogen worden. Hiervoor gebruikt u rechtsonder de knop Invoer maximaal aantal mondelingen.
Voor iedere docent wordt per dag bepaald hoeveel minuten de docent al bezig is met overige zaken zoals
lessen, surveillances en groepsloze lessen.
Zolang er nog geen mondelingen verdeeld zijn over de dagen geeft de kolom 'plan' aan hoeveel minuten
mondeling er gepland staan voor die dag. Zijn de mondelingen wel verdeeld, dan staat in de kolom 'mond' het
aantal minuten mondeling voor die docent op die dag. De kolom 'nog' zal dan ook 0 minuten weergeven.
De kolom 'tot' geeft het totaal aantal minuten weer dat de docent bezig is volgens het rooster.
Ook voor docenten geldt dat de verdeling over de dagen evenwichtig moet zijn, maar nu wordt dit gemeten in
minuten, en niet in aantallen toetsen.
Het kwaliteitsgetal geeft een richting aan voor de verdeling van de docent. Heeft de docent iedere dag
ongeveer evenveel minuten staan dan is de kwaliteit goed en het getal laag. Heeft een docent een hele volle
en een hele lege dag, dan is de verdeling niet mooi, het kwaliteitsgetal is dan hoog (strafpuntensysteem).
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Perspectief Leerling
Als u bij Mondelingen verdelen over dagen het scherm "Mondelingen verdelen over dagen" in het perspectief
Leerling zet, dan ziet u de leerlingen opgesomd met rechts daarvan een kwaliteitsgetal, het aantal nog te
plaatsen mondelingen in de kolom 'nog' en voor iedere dag uit de toetsperiode de kolommen 'toets', 'mond',
'plan', 'tot'.
In dit perspectief Leerling zijn geen mondelingen te plaatsen op een bepaalde dag. Dit kan wel in het
perspectief Mondeling.
Voor iedere leerling wordt per dag bepaald hoeveel toetsen en mondelingen de leerling al heeft.
Zolang er nog geen mondelingen verdeeld zijn over de dagen geeft de kolom 'nog' aan hoeveel mondelingen
er gepland staan voor de leerling. Zijn de mondelingen wel verdeeld, dan staat in de kolom 'mond' het aantal
mondeling voor die leerling op die dag. De kolom 'nog' zal dan ook 0 weergeven.
De kolom 'tot' geeft het totaal aantal toetsen en mondelingen weer wat de leerling heeft volgens het rooster.
Ook voor leerlingen geldt dat de verdeling over de dagen evenwichtig moet zijn, maar nu wordt dit gemeten in
aantallen toetsen en mondeling en niet in minuten.
Het kwaliteitsgetal geeft een richting aan voor de verdeling van de leerling. Heeft de leerling iedere dag
ongeveer evenveel toetsen staan dan is de kwaliteit goed en het getal laag. Heeft een leerling een hele volle
en een hele lege dag, dan is de verdeling niet mooi, het kwaliteitsgetal is dan hoog (strafpuntensysteem).
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Mondeling verdelen over dagen
In het scherm 'Mondelingen verdelen over dagen' in het perspectief mondeling, staan de mondelingen
gesorteerd op het eerste cijfer van het volgnummer, vervolgens op tweede cijfer, enzovoorts. U kunt deze
sortering aanpassen door op de kolomkop te klikken van de kolommen 'mond.nr', 'll.nr', 'doc', 'urgent' of 'dag?'.
Als u op de kolom 'urgent' sorteert dan komen de mondelingen met de hoogste score onderaan. Dit zijn de
meest urgente mondelingen omdat er weinig (gunstige) plaatsingsmogelijkheden zijn. De roosterautomaat zal
dan deze mondelingen ook als eerste plaatsen. Zodra een mondeling geplaatst is, verandert de urgentie van
de overige mondelingen.
Er is een nieuwe mogelijkheid gekomen om bij docenten aan te geven hoeveel mondelingen er op een dag
gepland mogen worden. Dit gebeurt middels de knop Invoer maximaal aantal mondelingen. Voor meer
informatie zie paragraaf Perspectief Docent.
U kunt de mondelingen op twee manieren verdelen over de dagen:
1. Handmatig
U klikt in de regel van een mondeling op de gewenste dag. Zo kunt u bijv. ook zelf de meest urgente
mondelingen plaatsen. Het getal uit de kolom 'urgent' verdwijnt en er komt een dagnummer met uitroepteken
te staan. De dag van de mondeling krijgt een groen blok.
Handmatig uitroosteren kan door in de kolom van de dag op het groene blokje van het mondeling te klikken.
2. Roosterautomaat
Middels de knop Roosterautomaat zet u de automaat aan het werk die de mondelingen verdeelt over de
dagen. Dit gebeurt aanvullend op hetgeen u al handmatig heeft geplaatst.
Met de knop Verwijder alle plaatsingen haalt u in n keer alle plaatsingen weg, dus OOK de handmatig
geplaatste mondelingen. U kunt dit voorkomen door eerst handmatig de mondelingen te plaatsen en met de
knop OK, deze dagverdeling overnemen dit scherm te verlaten. Vervolgens fixeert u de geplaatste
mondelingen in het hoofdscherm en daarna verdeelt u de overige mondelingen over de dagen.

Belangrijk!
Als u via het fixeren van mondelingen heeft gerealiseerd dat bepaalde mondelingen op bepaalde dagen
komen, dan moet u wel eerst weer de-fixeren om de mondelingen nog op een bepaalde tijd te kunnen
roosteren.

Als u met de knop OK, deze dagverdeling overnemen terugkeert naar het scherm Mondelingen, ziet u daar
de datum van de dag waarop het mondeling plaats zal vinden. Mondelingen die nog niet verdeeld zijn over de
dagen krijgen als fictieve datum 01-01-1998.
Terug naar Mondelingen Stappenplan
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Invoer maximaal aant. mondelingen
In dit scherm krijgt u verschillende informatie over de beschikbaarheid van de docent en de leerling. U ziet hier
bijvoorbeeld welke lessen er nog wel doorgaan van de docenten die mondelingen gaan afnemen en u kunt hier
ook handmatig zelf aangeven hoeveel mondelingen een docent maximaal op 1 dag mag hebben (standaard is
1 mondeling per vrije roosterpositie).

Wanneer u op de knop Compacte weergave aan/uit klikt krijgt u de mogelijkheid om gedetailleerd te zien wat
alles weergeeft.

Zo kunt u in miniatuur het rooster van de docent zien (= legenda)
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Met de knop zet Max op aant. vrij kunt u aangeven hoeveel mondelingen er bij een docent geplaatst kunnen
worden op een lege roosterpositie. Het maximum aantal staat standaard op 1 per lege roosterpositie, maar
waarschijnlijk is dat getal hoger.
Met de knop Docenten vrij maken kunt u rechtstreeks lessen van een docent uitschakelen als dit nodig is om
alle mondelingen af te kunnen nemen.
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Roosteren in de tijd
Nadat u klaar bent met Mondelingen verdelen over dagen, dient u de mondelingen nog op de juiste tijd te
plaatsen.
In het scherm "Mondelingen" klikt u op de knop Mondelingen Roosteren in de Tijd en u komt op het scherm
"Zermelo real-time planner voor mondelinge toetsen".
Bovenaan in het scherm staat een tijd-as. De tijd-as kunt u inzoomen op datum via het menu Zoom-in op
datum. In de tijdslijn kunt u in- en uitzoomen door op de lichtgele tijd-as te klikken en met de muis ingedrukt te
slepen.
Onder de tijdsbalk staat een docent vermeld, waarvoor op dat moment mondelingen in de tijd zullen worden
gepland. U kunt van docent wisselen via het menu Kies docent. In de regel achter de docent staat een
weergave van zijn of haar rooster. Zo worden lessen, lesblokkades enn surveillances met gele blokken
weergegeven. Lessen die uitgevallen zijn wegens toetsen hebben een lichtgrijze kleur.
In eerste instantie staan alle mondelingen van die dag op de begintijd en overlappen (botsen) dus. Vandaar dat
ze paars gekleurd zijn. Als de mondelingen juist geplaatst zijn en dus niet meer overlappen hebben ze een
lichtgroene kleur. Een geselecteerde mondeling is donkergroen gekleurd.
U selecteert een mondeling door in het docentenrooster (op de docentregel dus) op het mondeling te klikken
en vervolgens op de knop Activeer actieve toets te klikken of de sneltoets spatiebalk te gebruiken.
Onder het rooster van de docent staan de rooster(regels) van n of meer leerlingen. Van alle leerlingen die een
mondeling hebben bij deze docent, op de dag van het geselecteerde mondeling, staan de roosters
weergegeven. Selecteert u dus een mondeling in het docentenrooster op een andere dag en klikt u op de
spatiebalk dan komen er andere leerlingroosters in beeld.
De weergave in de cel kunt u zelf aanpassen via de knop Weergave. U kunt daar per soort rooster (docent,
leerling, lokaal) instellen wat u weergegeven wilt hebben van de soort activiteit (les, lesblokkade, toets,
mondeling) door meer of minder regels te maken en de inhoud van de regel te bepalen door een Veld aan te
klikken.
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Automatisch mondeling plaatsen
Als u de mondelingen automatisch op een tijd in het rooster wilt laten plaatsen dan gebeurt dit aan de hand
van de automaatinstellingen. Deze vindt u terug onder de knop Instellingen. De instellingen gelden voor alle
docenten en leerlingen. Vaak is het echter zo dat de ene docent liever alle mondelingen achter elkaar heeft en
de andere docent liever na 2 mondelingen een korte pauze heeft.
Dit soort instellingen zijn niet met de automaat te maken en in dat geval kunt u beter handmatig mondelingen
plaatsen.
Wilt u de mondelingen automatisch plaatsen dan gebruikt u hier het menu Automaat of de knop Automaat.
Allereerst opent het scherm "Probleemanalyse" waar eventuele problemen getoond worden. Als u nog geen
plaatsting heeft gedaan is dit scherm meestal leeg en kunt u op OK klikken. Mochten er problemen
geconstateerd worden dan worden deze hier vermeld, met een voorstel voor een oplossing zoals bijv.
aanpassing van de instellingen en/of het rooster.
Het scherm "Zermelo automaat voor mondelinge toetsen" verschijnt. Daarin staat van links naar rechts:
●

dagen waarop mondelingen verdeeld zijn met begin- en eindtijd en beschikbare minuten

●

3 perspectieven Mondeling, Docent en Leerling

●

een overzicht van de mondelingen afhankelijk van het gekozen perspectief.

Mondelingen die al een tijd hebben gekregen door handmatige plaatsing zijn groen gemarkeerd. De automaat
zal aanvullend hierop de nog niet geplaatse mondelingen roosteren.
De automaat geeft een plaatsingsvoorstel in een tijdsinterval waar zowel de docent als de leerling beschikbaar
is. U kunt dit plaatsingsvoorstel handmatig accepteren door in de kolom te klikken. De ruimte (= maximaal
aantal te plaatsen mondelingen) neemt dan met 1 af.
De automaat wordt gestart met de knop Start automaat waardoor alle mondelingen een tijdstip krijgen. Klikt
u nu op OK dan verschijnt nogmaals het scherm "Probleemanalyse" en als u dit ook met OK afsluit komt u
weer in de planner van de mondelingen terug en u zult zien dat de mondelingen in het docentrooster (en bij de
leerlingen) verschoven zijn op de tijdsbalk. U kunt dit scherm verlaten met OK en uw mondelingen zijn
geroosterd in de tijd.
U kunt geplaatste mondelingen in het scherm van de automaat uitroosteren door erop te klikken in de kolom
'Plaatsingsvoorstel', of door n van de knoppen Verwijder alle mondelingen of Verwijder alle mondelingen
op Deze dag.
Uitgeroosterde mondelingen krijgen een nieuw plaatsingsvoorstel. Wilt u echter precies de tijd terug waar het
mondeling stond dan dient u dit mondeling handmatig te plaatsen.
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Handmatig mondeling plaatsen
U kunt mondelingen automatisch plaatsen maar vaak zijn er redenen om dit toch handmatig te doen omdat
bijv. docent A alle mondelingen achter elkaar wil hebben en docent B liever na iedere twee mondelingen 5
minuten pauze heeft. De automaat kan dit verschil tussen docenten niet maken. Ook als u problemen heeft
door te weinig tijd in het rooster en een mondeling voor een leerling dan toch maar direct na een toets wilt
laten plaatsvinden, moet u dat handmatig doen.
Het scherm "Zermelo real-time planner voor mondelinge toetsen" kan staan in de modus:
●

Trein (sneltoets T)

●

Overschuif (sneltoets O)

●

Lokalen (sneltoets L)

●

Bijzitter (sneltoets B; zie hiervoor de aparte pagina)

Met het menu-item 'Kies docent' kunt u allereerst de docent selecteren waarvoor u n of meer mondelingen wilt
verplaatsen.
U klikt in het docentenrooster (regel achter docentnaam) op het mondeling dat u wilt verplaatsen en u klik op
de knop Activeer actieve toets of drukt op de spatiebalk. Nu wordt ook in het leerlingrooster het mondeling
donkergroen (geselecteerd) weergegeven. Door nu met uw muis ingedrukt op het mondeling te slepen,
verplaatst u het mondeling in de tijd. U ziet de begin- en eindtijd in een hulpbalkje verschijnen.
Afhankelijk van de modus kunt u zo het geselecteerde mondeling over andere mondelingen schuiven
(Overschuif) of worden alle mondelingen doorgeschoven bij verplaatsing (Trein).
Met kleuren worden verschillende situaties aangeduid.
●

Paars: Het mondeling botst met een ander mondeling

●

Lichtgroen: Het mondeling heeft geen enkele botsing, maar is niet geselecteerd

●

Donkergroen: Het mondeling heeft geen enkele botsing en is geselecteerd

●

Lichtrood: het mondeling botst met een les, maar is niet geselecteerd

●

Donkerrood: Het mondeling botst met een les voor de docent en/of het lokaal en is geselecteerd

Met de knop Zet hulplijnen, ververs scherm worden onder het geselecteerd mondeling verticale hulplijntjes
zichtbaar. Hierdoor kunt u ook in het leerlingenrooster snel zien waar het mondeling terecht gaat komen t.o.v.
andere lessen en/of toetsen.
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Lokalen voor mondeling
Nadat u de mondelingen heeft verdeeld over de dagen en op de juiste plaats op de dag heeft gezet, dient er
nog een lokaal toegekend te worden aan de mondelingen.
Meestal wordt daarbij geprobeerd een docent zoveel mogelijk op een dag in hetzelfde lokaal te plaatsen.
Zet het menu Modus in de stand Lokaal (sneltoets L).
De leerlingenroosters verdwijnen even uit beeld en direct onder de tijdsbalk staan nog alleen de mondelingen
van de geselecteerde docent. Daar onder worden alle lokaalroosters weergegeven met daarin, in gele blokken,
de momenten dat het lokaal al bezet is en in grijze blokken de momenten dat het lokaal nu vrij is doordat er
lessen zijn uitgeschakeld. Standaard staat alleen de docent in zo'n blok weergegeven. Dit kunt u aanpassen
met de knop Weergave.
U plaatst een mondeling in een lokaal door dit mondeling te selecteren middels een klik op het mondeling in
het docentrooster en vervolgens te klikken op de regel van het gewenste lokaal. Daar verschijnt dan in
lichtgroen het mondeling in het rooster.
Met de knop Zet hulplijnen, ververs scherm kunt u onder het geselecteerde mondeling hulplijnen oproepen
die het klikken op de juiste plaats in een lokaalregel makkelijker maken.
Een mondeling uit het lokaal halen werkt precies zo, het is dus een soort van aan/uit functie.
Wilt u alle mondelingen van een docent op n dag in hetzelfde lokaal plaatsen dan kunt u dit doen door n
mondeling te selecteren en dan met shift+klik een lokaalregel te kiezen. Alle mondelingen van die dag komen
dan in dat lokaal.
Als u een geselecteerde mondeling in een lokaal heeft geplaatst en u gebruikt de spatiebalk dan komt de regel
van het gekoppelde lokaal bovenin te staan.
Heeft u een lokaal toegekend aan een mondeling en u gaat dat mondeling daarna nog verplaatsen in de tijd,
dan gaat het lokaal ook mee. U zou dan een botsing kunnen krijgen op lokalen terwijl de docent en de leerling
wel kunnen. In zo'n geval is het raadzaam eerst het lokaal eraf te halen en dan pas het mondeling te gaan
verplaatsen.
Terug naar stappenplan mondelingen
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Bijzitter
Wanneer u zich bevindt in het scherm 'Zermelo real-time planner voor mondelinge toetsen' kunt u kiezen voor
de modus Bijzitter. (sneltoets B)
Bent u eenmaal in de Bijzittermodus, selecteert u een mondeling en drukt u vervolgens op de spatiebalk, dan
zullen de docenten bovenaan komen die het meest geschikt worden geacht om als bijzitter bij het mondeling
plaats te nemen.
Docenten die bevoegd zijn voor het vak zijn bijvoorbeeld geschikter, en geeft een docent les dan maakt
hem/haar dat ongeschikter.

U klikt eenvoudig de docenten bij de mondelingen.
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Overige opties
In het scherm Mondelingen zit een menu-item Opties. U kunt onderstaande opties uitvoeren op n of meer
geselecteerde mondelingen. Een mondeling kan geselecteerd worden door erop te klikken. De geselecteerde
mondeling kleurt donkergroen.
Standaard wordt er n mondeling geselecteerd. Indien u meerdere mondelingen wilt selecteren, kunt u de
modus op Meervoudig selecteren zetten via het menu Modus of met de sneltoets M. Via de sneltoets E zet u de
modus weer op enkelvoudig selecteren.
Via het menu Opties kunt u nieuwe blanco mondelingen toevoegen, mondelingen samenvoegen, mondelingen
verwijderen en mondelingen (de)fixeren. Daarnaast kunt u in dit scherm ook de inhoud van een mondeling
bewerken om een afwijkende tijdsduur of een extra docent in te voeren. In onderstaande paragrafen worden
de mogelijkheden verder toegelicht.
De handelingen die u hier verricht gelden alleen voor de mondelingen die u in het hoofdscherm ziet staan, dus
de mondelingen van de geselecteerde afdelingen en het geselecteerde vak.
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Blanco mondeling
Via het menu Opties kunt u een extra blanco mondeling toevoegen. De blanco mondeling verschijnt als laatste
in het overzicht. Deze blanco mondeling is zelf weer te vullen met informatie. Zie hiervoor Mondeling bewerken.
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Mondelingen samenvoegen en
splitsen
Via het menu Opties kunt u mondelingen samenvoegen. Soms worden mondelingen namelijk in groepjes van
twee of meer leerlingen afgenomen.
Allereerst dient u het menu Modus op meervoudig selecteren te zetten (sneltoets M). Selecteer de
mondelingen van de leerlingen die samengevoegd moeten worden. Ga naar Opties, samenvoegen of gebruik
de sneltoets S.
De geselecteerde mondelingen worden samengevoegd tot 1 mondeling met een nieuw mondeling nummer (ID)
en deze komt onderaan de lijst te staan.
Een eenmaal samengevoegd mondeling is met de sneltoets K ook weer te splitsen in 2 losstaande
mondelingen. U selecteert eenvoudig het mondeling waar verschillende leerlingen aan deelnemen en u klikt op
de K.

Belangrijk!
Realiseer u dat het vooraf samenvoegen van mondelingen nadelig kan zijn op de roosterbaarheid als u
willekeurig of op voorschrift van de vakdocent twee leerlingen bij elkaar zet die een geheel verschillend
vakkenpakket en dus toetsrooster hebben. Soms werkt het beter om eerst individueel de mondelingen te
roosteren en achteraf twee leerlingen bij elkaar te zetten die toch al op dezelfde dag ingeroosterd worden
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Mondelingen verwijderen
U verwijdert mondelingen door deze te selecteren en vervolgens in het menu Opties te kiezen voor verwijderen.
Indien u meerdere mondelingen wilt verwijderen, kunt u via het menu Modus ook eerstvoor Meervoudige
Selectie (sneltoets M) kiezen.
U kunt natuurlijk ook rechtstreeks in het domein Mondeling een selectie maken en daar op Verwijder
geselecteerden kiezen.
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Mondelingen fixeren
In het scherm Mondelingen heeft u in het menu Opties verschillende mogelijkheden met betrekking tot het
fixeren van mondelingen.

●

Fixeer alle mondelingen (sneltoets F): Fixeert alle mondelingen van de geselecteerde afdelingen en het
geselecteerde vak oftewel de mondelingen die u in het hoofdscherm ziet.

●

Fixeer geselecteerde mondelingen: Fixeert alleen de mondelingen die door enkelvoudig of meervoudig
selecteren zijn aangemerkt (groen weergegeven).

●

Verwijder alle fixeringen.

Belangrijk!
Als u een mondeling fixeert voordat er een dag is toegekend wordt het mondeling niet meegenomen in het
verdelen over de dagen.
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Mondeling bewerken
Een mondeling dat gemaakt is met de standaard opzet heeft een aantal informatie-elementen zoals ID, vak,
leerlinggegevens, docent, omschrijving, een eventuele fixatie, datum en tijd.
Een aantal van deze stukjes informatie is te bewerken via de hulpschermpjes die op te roepen zijn in het
scherm Mondelingen middels het menu Vensters.

●

Leerlingenpool (sneltoets 1): Een geselecteerde mondeling geldt voor een leerling. Middels de leerlingenpool
kunt u van leerling wisselen of nog een andere leerling toevoegen aan het mondeling.

●

Docentselector (sneltoets 2): Een geselecteerde mondeling geldt voor een docent. Middels de Docenten
Kiezer kunt u van docent wisselen of nog een andere docent toevoegen.

●

Informatie Mondeling (sneltoets 3): U kunt hier van het geselecteerde mondeling het aantal minuten
aanpassen als alleen dit mondeling langer of korter duurt en/of de omschrijving aanpassen (standaard m van
mondeling). De overige gegevens zijn niet rechtstreeks aan te passen.
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Meerdere docenten bij een
mondeling
Bij het aanmaken van mondelingen wordt standaard de lesgevende docent van dat vak als examinator gezet.
Door een mondeling te selecteren, middels aanklikken, en n of meerdere docenten aan te klikken in het
docentselectorscherm kan aangegeven worden dat bij het mondeling meerdere examinatoren betrokken zijn.
Wanneer men bij een geselecteerde mondeling een docent met CTRL-klik erbij plaatst wordt deze als bijzitter
gezien. Om dit aan te duiden wordt de docentafkorting tussen vierkante haken gezet.
Op dit moment heeft de status bijzitter nog geen verdere consequenties elders in de software; deze status is
ook alleen te zien bij het aanmaken van mondelingen.
Wilt u wel een bijzitter inzetten maar heeft u vooraf meerdere opties met betrekking tot wie de bijzitter bij een
bepaalde mondeling moet of kan zijn, dan kunt u beter werken met de modus Bijzitter in het scherm
Mondelingen roosteren in de tijd. Hoe dit in zijn werk gaat leest u op de pagina Bijzitter.
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Lokaalbezetting
Wanneer u in het scherm Toetsen roosteren zit dan kunt u onder het menu opties ook aangeven wat de
lokaalcapaciteit is. Heeft u bijvoorbeeld een aula ter beschikking dan kunt u daar natuurlijk veel meer
leerlingen in plaatsen dan in een regulier klaslokaal.

Wanneer u toetsen voorziet van een lokaal dan zal Zermelo voor u controleren of het allemaal wel in de lokalen
past.
Zijn er erg weinig leerlingen in het lokaal geplaatst en is er nog voldoende capaciteit over, dan wordt het hokje
geel.

Is de lokaalcapaciteit echter niet voldoende voor het aantal leerlingen dat daarin moet plaatsnemen, dan wordt
u ook gewaarschuwd. Het scherm wordt dan rood.
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Publiceren toetsroosters
InfoWeb
1e Publicatie van het toetsrooster
U kunt uiteraard ook de toetsen via Infoweb publiceren. Via Publiceer Rooster in het Menu Publiceren, kunt u in
het menu Opties, aangeven of u alleen de toetsen in het actieve roosterbestand wilt publiceren. Eventuele
roosterwijzigingen gemaakt via het dagrooster worden dan niet als basis gepubliceerd! Die komen bij het
roostervergelijk namelijk aan bod.

Roostertype Toetsrooster
Het bestand waar de toetsen in zitten, dient wel van het type Toetsrooster te zijn.
Wijzigingen in het toetsrooster
Als u na publicatie wijzigingen in het toetsrooster aanbrengt, kunt u het vernieuwde toetsrooster weer
publiceren via de werkwijze als hierboven beschreven. Via het roostervergelijk kunnen deze wijzigingen
namelijk niet gepubliceerd worden!

Printen of website
Zie ook Individuele toetsroosters in het menu Publiceren - Toetsen. Daar treft u mogelijkheden aan voor
serie-printen en het maken van een website met individuele toetsroosters voor leerlingen, docenten en/of
lokalen.

Toetslijsten
Toetslijsten om te verspreiden binnen de school, bijvoorbeeld voor op de enveloppen met het materiaal, vindt
u bij Exporteren - Secundaire Gegevens - Toetslijsten. Voor meer informatie zie Toetslijsten.
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Synchroniseren met basisrooster
Er is een speciale tutorial geschreven over dit onderdeel.
De link hiervoor vind je hier.
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Formatie
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Formatieplanning
Het hoofdmenu Formatieplanning is alleen actief als u een licentie heeft voor de module ZPlanning.
Deze module is speciaal gemaakt om al in een heel vroeg stadium, bijv in november van het huidige schooljaar,
vooruit te kijken naar de onderwijsvraag van leerlingen en het onderwijsaanbod vanuit de docenten in het
komende schooljaar. Door in deze module met voortschrijdend inzicht prognoses, pakketkeuzes en lesformatie
door te voeren en aan te passen, houdt u vinger aan de pols met betrekking tot de haalbaarheid en
betaalbaarheid van het onderwijs in het komende schooljaar.
Maar dat niet alleen: als aanstellingen en aantal groepen definitief zijn kunt u hierin ook meteen de
lessenplanning doen, juist ook als gedelegeerde gebruiker, omdat er de mogelijkheid is om de geplande inzet
meteen in de echte lessen door te voeren.
Tip: in het hoofdmenu Formatie vindt u drie onderdelen die onderling verbonden zijn, namelijk Preprognoses,
Groepenplanner en Sectieplanner. De sectieplanner heeft een verwijzing naar de Groepenplanner en de
Groepenplanner heeft een verwijzing naar de Preprognoses. Soms kan het dan gemakkelijker zijn als u in n van
de drie onderdelen iets wilt doen, de sectieplanner te openen en vandaar uit binnendoor naar Groepenplanner
en naar Preprognoses te gaan.
Onderstaande paragrafen geven u meer informatie.
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Preprognoses
Wanneer u de inzet van docenten voor het komende schooljaar wilt plannen, bent u afhankelijk van de
benodigde formatie. Deze wordt berekend aan de hand van allerlei factoren: het aantal leerlingen, de
pakketkeuzes en de lessentabel.

Belangrijk!
Met preprognoses kunt u in een vroeg stadium een inschatting maken van het verwachtte aantal leerlingen,
gebaseerd op statistische gegevens van n of meerdere schooljaren. Deze informatie kunt u gaan gebruiken
voor het berekenen van de groepsgroottes bij de verschillende vakken en de daarbij behorende formatie.

Preprognose is geen vervanger van de reguliere prognoses op uw school. Prognoses geven immers een beeld
weer van de actuele situatie binnen uw school, terwijl de preprognoses de situatie beredeneren. Maar
Preprognoses kunt u wel al gebruiken, lang voordat de eerste prognosecijfers bekend zijn en als de prognoses
zijn ingevoerd kunt u zich in deze module op de gegevens baseren!

Het scherm van de preprognoses is opgebouwd uit een schema. Als het ingevuld is, zoals in het plaatje
hierboven, staan horizontaal de komende afdelingen en verticaal de bronnen (meestal de vorige afdelingen).
Die geven u een leerlingaantal. In het schema staat het percentage leerlingen dat vanuit een bron geplaatst
wordt bij n van de afdelingen.
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Meerjaren (pre)prognose

Het kiezen voor:
leidt tot een volgende scherm:

●

Importeer

Daarin hebt u de keuze via de Importeer mogelijkheid steeds een udm in te lezen tot een maximum van 5. De
bedoeling is dat u begint met het oudste bestand en eindigt met het jongste. Het programma zet er
automatisch het meest logische jaartal boven.
Bij het herkomst-editor-schermpje
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kunt u door te klikken de afdeling waar de oude afdeling mee correspondeert nog wijzigen. U kunt aan een
afdeling van het nieuwe jaar maar n afdeling van het oude jaar hangen.

●

Percentages

Dit geeft een overzicht van de percentages vanuit de bestanden n de berekende percentages, waarbij rekening
wordt gehouden met het aantal bestanden dat is ingelezen op de volgende manier: zijn er vijf bestanden
ingelezen dan telt voor de berekening de percentages van het meeste recente bestand 5x mee, het op n na
recentste bestand 4x etc..

●

Simuleer

Door op de optie Simuleer te klikken wordt er per 3 jaar een simulatie gemaakt, uiteraard op grond van de
trend die uit de huidige preprognose te herleiden is. Iedere klik is weer 3 jaar erbij.
Uiteindelijk kunt u er voor kiezen de preprognose gebaseerd te laten zijn op uw meerjaren prognose: deze
vraag krijgt u bij het verlaten van het Meerjaren scherm

Importeer rooster
U kunt de preprognose baseren op een meerjarenprognose, maar ook op een enkel rooster (van vorig jaar is
dan het meest logisch). Daar is de optie Importeer rooster voor bedoeld. U begint bijvoorbeeld met:
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Daarna klikt u Importeer rooster en u wijst een udm(z) aan waarvan de percentages moeten worden berekend
en gemporteerd. U krijgt dan vraag over de instroom:

Als u die vraag
beantwoord hebt kan het plaatje er zo uitzien:
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De overgangspercentages van de bronnen worden vervolgens bij de nieuwe afdelingen geplaatst. Deze
getallen kunt u hier handmatig aanpassen. Dat geldt ook voor de getallen bij de instroom.
Alle percentages bij elkaar leveren 100% op. De uitstroom wordt automatisch aangemaakt en vult de getallen
aan tot 100%. Gaat u bij het handmatig invullen boven de 100%, dan krijgt u de melding dat er meer dan
100% gemaakt is. U moet dit dan eerst herstellen.

Bron toevoegen

In dit overzicht komen zogenaamde bronnen voor. Een bron is een afdeling zoals die het vorig schooljaar in het
gegevensbestand zat. Dat bestand kan een udm(z) zijn geweest, maar ook een ander soort bestand. U kunt
zelf de naam van deze bron handmatig aanpassen in de witte kolom.
Een bron kan in de preprognose gezien worden als gegevensbron van buiten het bestand.
Er zijn verschillende bronnen mogelijk. Hier zien we V4 tot en met V6.
In het wit staat het huidige aantal leerlingen en in het groen het percentage uitstroom leerlingen.
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U kunt extra
gegevensbronnen gebruiken om uw preprognoses mee te vullen. Deze handelingen spreken voor zich.
Als onderste bron in dit plaatje ziet u het de toegevoegde bron "mijnidee". Die naam is te bewerken maar ook
het aantal leerlingen dat in "mijn idee" zit; zo kunt u dus de preprognose helemaal aanpassen.

Instroom
Met instroom wordt bedoeld het aantal leerlingen in absolute waarden dat verwacht wordt op een bepaalde
afdeling. Deze getallen moet u zelf invullen in de regel 'Instroom'. U voert hier absolute getallen in dus geen
procenten.

Belangrijk!
Als u bijvoorbeeld 200 nieuwe brugklasleerlingen verwacht en dat als instroom heeft aangegeven, dan
moet u deze handmatig ingevoerde instroom ook weer handmatig verwijderen zodra u de werkelijke
leerlingen die zich hebben ingeschreven heeft ingevoerd of gemporteerd uit de leerlingenadministratie.
Verwijdert u de handmatige 200 niet en u heeft 205 nieuwe leerlingen dan telt de prognose dus 405
leerlingen voor de brugklas van het nieuwe jaar.
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Percentages

De overgangspercentages van de bronnen, worden vervolgens bij de nieuwe afdelingen geplaatst. In de
afbeelding ziet u bijvoorbeeld, dat van de Bron V4 er 1,7% naar H4 gaat, 8,5% naar V4, 88,1% naar V5.
Alle percentages bij elkaar leveren 100% op. De uitstroom wordt automatisch aangemaakt en vult de getallen
aan tot 100%. Gaat u bij het handmatig invullen boven de 100%, dan krijgt u de melding dat er meer dan
100% gemaakt is. U moet dit dan eerst herstellen.

Totalen

●

Totalen

De combinatie van de Bronnen en de Percentages leveren u de prognostische getallen.
U ziet rechts dat V5 78 leerlingen verwacht. Dit is het afgeronde, prognostische getal (in het groen: 77.5)
Hier ziet u ook wat het verschil is tussen uw preprognostische getallen en uw prognose getallen. In het rood
ziet u namelijk de prognose getallen staan. Hierbij ziet u bij H5 dat er prognostisch 66 leerlingen zijn geplaatst
en dat volgens de preprognose (dus met gegevens van vorig jaar) er 68,1 leerlingen moesten zijn. Groter
verschil is er op de V4, waar er 64 leerlingen gepland zijn (preprognose + instroom) terwijl er prognostisch 80,3
leerlingen zouden komen.

●

Afwijkende percentages of getallen invoeren

U hebt de mogelijkheid om af te wijken van de berekende percentages, bijvoorbeeld omdat er een afdeling
sluit komend schooljaar, of omdat u de demografische gegevens wilt verdisconteren, of om welke reden dan
ook. U kunt dat doen door in de desbetreffende cel te gaan staan en een ander getal in te typen.

Overschakelen naar echte prognoses
Natuurlijk komt er een moment dat u de statistische prognoses kunt verlaten en uit kunt gaan van de
ingevulde prognoses. Via menu Afdelingsgrootte
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bepaalt u welke gegevens de basis vormen van
de getallen in uw groepenplanner.
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Groepenplanner
Met de groepenplanner kunt u de formatievraag aangeven van uw school. Deze formatievraag kunt u
gebruiken bij uw voorlopige lessenverdeling en in de sectieverdeling. De gegevens in de groepenplanner zijn
gebaseerd op de (pre)prognoses.

Bij het opstarten van de groepenplanner krijgt u het scherm zoals hier te zien is. U ziet per regel een vak /
afdeling combinatie staan.
Voor ieder van deze combinaties wordt de uiteindelijke formatievraag bepaald.
Dit wordt bepaald door een aantal onderdelen: info, vraag, leerlingen, groep, uur per groep en nogmaals de
vraag. U kunt op iedere regel twee soorten commentaar toevoegen.
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Formatievraag samenstellen
In het vorige hoofdstuk (Preprognoses) heeft u kunnen zien welke informatie u kunt gebruiken om de
formatievraag samen te stellen.
U heeft echter zelf volledig controle over de samenstelling van deze gegevens. U kunt op ieder gewenst
moment bepalen hoe de informatie is opgebouwd en waar u de informatie vandaan haalt. Bovendien is deze
informatie per vak / afdeling combinatie aan te passen.
Als u meerdere docenten op een klas wilt, maar het aantal uur per docent wijkt af van de standaard, dan kunt
u dit hier natuurlijk invullen.
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Groepenplanner vullen met
gegevens
De eerste keer dat u de groepenplanner gebruikt, waarschijnlijk nadat u eerst de preprognoses hebt bewerkt,
moet de groepenplanner natuurlijk gevuld worden met de gegevens die u wilt. Wellicht hebt u in de
preprognose al bepaald met welke getallen gerekend moeten worden: van de prognose of van de preprognose
en dan met of zonder instroomgegevens.
Wanneer u dat niet hebt gedaan, kunt u via Bewerken of het icoontje Preprognose dat alsnog doen.
In datzelfde menu Bewerken kunt u nog een paar zaken met betrekking tot het vullen van de getallen bij de
groepenplanner regelen:

Leerlingaantallen bewerken
●

Leerlingaantallen op grond van wat er al in het onderliggende rooster bekend is. Dit is van toepassing in de
situatie dat pakketkeuzes al bekend zijn en ook de prognoses redelijk betrouwbaar;

●

Importeer keuzepercentages. Dit is van toepassing als u nog in het stadium bent dat u alleen met statistische
gegevens kunt werken. U kunt na het kiezen van deze optie een udm(z)-bestand aanwijzen waarna u ook nog
afdelingen kunt aanwijzen en van deze afdelingen wordt dan berekend welk percentage leerlingen van deze
afdeling bijvoorbeeld aardrijkskunde heeft gekozen: dit percentage wordt dan gextrapoleerd op het aantal
geprognosticeerde leerlingen en daardoor ontstaat een statistisch verwacht aantal leerlingen voor
aardrijkskunde.
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Aantal leerlingen
Voor de bepaling van het aantal leerlingen, kunt u de informatie uit verschillende bronnen halen. Dit bepaalt u
in de preprognose. Daar kunt u kiezen voor het gebruiken van de getallen uit de prognose of met preprognose
met of zonder instroom.

Via

●

kunt u apart deze getallen benvloeden.

Afd.: hier staan twee getallen, waarvan het eerste getal het aantal leerlingen dat de afdeling nu bevat
representeert; het tweede getal tussen haakjes is het aantal leerlingen dat in het onderliggende rooster in de
betreffende afdeling zit.

●

Huidig: actuele aantal leerlingen uit het onderliggende rooster dat dit vak heeft.

●

Handmatig: U kunt er echter ook voor kiezen om het aantal leerlingen te dicteren. In dat geval geeft u zelf
aan wat het leerlingaantal wordt. Hier kunt u voor kiezen op het moment dat de prognoses bijvoorbeeld nog
niet zijn ingevuld, of als u de gegevens van voorgaande jaren als leidraad wilt gebruiken.

●

Erbij of eraf abs (absoluut): Een vaste waarde toevoegen aan of afhalen van het resultaat.
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●

Erbij of eraf (%): Een vast percentage van het aantal leerlingen toevoegen aan of afhalen van het resultaat.

●

Perc afd.: Vervangt het resultaat met het percentage -dat u handmatig hier kunt wijzigen- van het aantal
afdelingsleerlingen.
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Aantal groepen
Voor het bepalen van het aantal groepen heeft u verschillende opties tot uw beschikking.

●

Splitsen: Allereerst heeft u te maken met een zogenaamde splitsingsnorm. Hier kunt u aangeven bij hoeveel
leerlingen een groep gesplitst moet worden. Standaard staat hier 30 ingevuld, maar daar kunt u uiteraard
van afwijken. Wilt u een andere splitsingsnorm gebruiken, dan kunt u dat direct in de cel aanpassen.

●

Berekend: Aan de hand van het (al dan niet geplande) aantal leerlingen en de splitsingsnorm, wordt bepaald
hoeveel lesgroepen u nodig heeft. In de afbeelding rechts ziet u ook dat het aantal leerlingen, samen met de
splitsingsnorm het totaal aantal lesgroepen bepaalt. Dit is de standaard instelling.

●

Rooster: U kunt ook van het aantal aanwezige lesgroepen in het rooster uitgaan. In dat geval selecteert u de
kolom rooster.

●

Handmatig: Als laatste kunt u ook handmatig aangeven hoeveel lesgroepen u gaat verwachten. Dit kan
gebaseerd zijn op eerdere ervaringen, maar ook omdat de overschrijding van bijvoorbeeld 1 leerling geen
reden hoeft te zijn om een groep op te splitsen.
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Aantal uur per groep
U heeft het aantal lesgroepen bepaald. Nu moet u bepalen hoeveel uur lessen deze leerlingen gaan krijgen.
Het aantal uur dat u berekent, wordt gemiddeld over een heel schooljaar.

●

Berekend: In de kolom berekend ziet u het aantal lesuur staan, afhankelijk van de lessentabel. Heeft u slechts
n tijdvak, dan zullen dit direct de getallen uit de lessentabel zijn. Heeft u bijvoorbeeld twee tijdvakken, dan
staat het gemiddelde weergegeven, enz.

●

Handmatig: U kunt ook handmatig het aantal te volgen lesuren aangeven. Dit kan zijn, omdat in het
hoofdbestand de lessentabel nog niet is aangepast. Wanneer u lessen wilt koppelen en dit in de
lessenplanner al gedaan hebt, zullen hier ook niet-gehele getallen voorkomen.
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Totale formatievraag
U kunt ook, als u dat zou willen, de totale vraag benvloeden. Bijv. een afdeling heeft twee groepen economie
van ieder 3 uur. omdat vorig jaar de docent langdurig ziek was en er geen vervanger kon worden gevonden
lopen een aantal leerlingen nogal achter en dus wilt u dat de zwakkere leerlingen een uurtje extra krijgen: i.p.v.

de brekende 6 uur vult u hier nu het getal 7 in.
●

Berekend: U ziet in de kolom berekend het totaal aantal uren dat deze afdeling/vak combinatie aan
formatievraag biedt voor het geheel.

●

Handmatig: Het is mogelijk dat u handmatig aangeeft wat de daadwerkelijke formatievraag is. In dat geval
overschrijft u de eerder berekende waarde. Wanneer u dit doet, zult u ook zien dat de getallen aan het begin
van de berekening grijs worden weergegeven. Ze doen er immers niet meer toe.
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Commentaar toevoegen
U kunt in de groepenplanner twee soorten commentaar geven.
Beiden soorten commentaar vindt u terug in de controleschermen. Via de controleschermen kan de
roostermaker als het ware met de formatiebeheerder overleg voeren, notities maken om zo niet iedere keer op
een andere plek dit soort opmerkingen op te hoeven zoeken. Er is een kolom speciaal voor de roostermaker en
n voor de formatiebeheerder zelf.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

998/1812

Document:

Zermelo Online Help

Groepen koppelen
Via menu Bewerken of het aangegeven icoontje kunt u in het deel komen waar groepen gekoppeld worden.

Op basis van de lessentabel en het door u aangegeven aantal groepen worden hier al "lessen" getoond. Men
zou kunnen zeggen dat dit virtuele lessen zijn. Dat is eigenlijk ook zo met dien verstande dat de roostermaker
deze virtuele lessen met n enkele optie tot echte lessen kan promoveren.
De lessen, of eigenlijk ook groepen, die u hier koppelt, komen ook bij de lessenplanner in beeld.

Belangrijk!
De vermindering van formatie-vraag die een koppeling oplevert, wordt gelijkelijk over de betrokken
afdelingen verdeeld.

Wanneer u voor groepen koppelen kiest, krijgt u een overzicht van eventueel al eerder gemaakte koppelingen.
Als u een koppeling wilt toevoegen kiest u voor "Nieuwe koppeling". De eerste vraag die u dient te
beantwoorden betreft een keuze tussen secties, vakken of alle vakken en dient slechts om het aanbod van
mogelijkheden te beperken tot een hoeveelheid die u nog overzichtelijk vindt.
Kiest u bijvoorbeeld voor vakken dan kunt u n of meerdere vakken aanklikken en daarna OK krijgt u dan alle
afdelingen te zien waar het vak/de vakken gegeven worden om daaruit te gewenste afdeling(en) te selecteren.
Dat kan dan het volgende plaatje opleveren:

Daarin kunt u meerdere regels selecteren en u hebt vervolgens de keuze uit de icoontjes Koppel, Koppel alle
en Ontkoppel.
Onderstaand plaatje is het resultaat van "Koppel":
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U ziet hier dat u kunt kiezen hoeveel lessen en in welk tijdvak gekoppeld dienen te worden. In bovenstaand
geval is er voor gekozen 2 lessen uit het eerste en 1 les uit het tweede tijdvak te koppelen. Met als resultaat:

In de groepenplanner wordt deze informatie ook onmiddelijk verwerkt:

Op soortgelijke wijze kunt u ook geplande koppelingen weer opheffen.
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Overzichten uit de groepenplanner
Veel scholen zijn gewend te werken met een excel-bestand waarin de gegevens eenvoudig te vinden zijn. Deze

overzichten vindt u ook in onze software onder deze knop:
Er is een lijst met overzichten beschikbaar.

U kunt deze hier printen, maar
ook exporteren als er qua opmaak nog dingen mee moeten gebeuren. U kunt daarvoor gebruik maken van de
standaardopties onder de rechtermuisknop (links bovenin een "grid"), zoals grid naar prikbord of fotogrid
maken.
De overzichten die u kunt maken zijn gericht op:
●

Aantal leerlingen

●

Aantal groepen

●

Lesvraag

●

Aantal uren per groep
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Per overzicht kunt u verschil maken tussen:
●

Actueel

●

Gepland

●

Verschil ertussen lln nummeriek

●

Verschil ertussen lln modus

Tevens kunt u een overzicht krijgen van alle plekken waar commentaar is aangebracht.
Ook in dit scherm kunt u kiezen voor een breuknotatie en 0 of 1 decimaal.
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Weergave groepenplanner
U kunt datgene dat weergegeven wordt, zelf benvloeden.
Zo kunt u kiezen voor de in uw geval meest geschikte samenstelling van de gegevens.

Perspectief
Binnen het menu Perspectief kunt u kiezen voor drie mogelijkheden.
Standaard krijgt u per afdeling de informatie in beeld.
U kunt echter ook kiezen voor een totaaloverzicht, waarna u kunt sorteren op iedere kolom die u wilt.
Ook kunt u per sectie de informatie vragen. Kiest u voor de sectie algemeen, dan komen alle gegevens weer in
beeld.

Gebiedsfilter
Via het menu Gebiedsfilter kunt u gegevens filteren. Deze gefilterde gegevens komen dan binnen uw
groepenplanner in beeld. Een gebiedsfilter wordt door u zelf aangemaakt via keuze Bewerk filters van het
menu. U kunt een willekeurige naam opgeven. Daarna bepaalt u welke vakken van welke afdeling binnen dit
filter vallen. De filters worden alfabetisch gerangschikt.
Kies u voor Geen dan komen alle gegevens weer in beeld.

Actueel
Via het menu Actueel kunt u aangeven hoe uitgebreid de informatie over de huidige inzet in beeld moet komen.
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Groepsgebonden lessentabel
Als u in Groepen en Lessen heeft aangegeven dat een groep een groepsgebonden lessentabel heeft, komt dit
niet direct terug in de groepenplanner. Als er al lessen aangemaakt zijn, ziet u wel hoeveel lessen er gemaakt
zijn. En kunt u dus ook zien dat er minder of meer lessen aangemaakt zijn. Op die manier kunt u handmatig
controleren waar er uitzonderingen gemaakt zijn.
Wilt u na de groepenplanner de lessenplanner gebruiken dan adviseren we u om eerst het scherm Geplande
groepen langs te lopen en daar aan te geven welke groep een groepsgebonden lessentabel heeft. Daarna kunt
u de docent er opzetten in de Lessenplanner.
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Sectieplanner
Met de sectieplanner kunt u aangeven voor hoeveel uur u een docent inzet binnen een bepaalde sectie. U kunt
uw onderwijsaanbod plannen en organiseren.
In de voorbereidende fase van het jaarrooster, krijgt u te maken met de lessenverdeling van de docenten. De
verdeling staat echter niet vanaf het begin vast. Bovendien weet u ook nog niet of het aantal docenten
toereikend is voor het aantal te geven lessen. De sectieplanner geeft u de controle om de onderwijsvraag en
het onderwijsaanbod op elkaar af te stemmen.
Verticaal ziet u alle aanwezige docenten staan. Elke docent beschikt over een minimale en maximale lesinzet.
Horizontaal staan de verschillende secties weergegeven. Iedere sectie heeft een bepaalde onderwijsvraag die
berekend is door wat u in de groepenplanner hebt ingevuld.
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Formatie per docent

Met de sectieplanner kunt u docenten voorafgaand aan de
daadwerkelijke lessenverdeling plannen over de verschillende secties. Rechts ziet u de huidige status van de
inzetplanning. Voor iedere docent wordt deze informatie weergegeven en geeft inzicht in het formatieaanbod.
●

Doc. (Docent): Is de afkorting van de betreffende docent.

●

Planning: Is het totaal aantal uur dat deze docent gepland is over alle secties heen.

●

Actueel: Hier staat het totaal aantal lesuren dat een docent daadwerkelijk in het rooster verzorgt. Deze uren
zijn dus met de lessenverdeling al toegekend. Bij een gelijk aantal uren met de planning, zal deze cel in het
groen weergegeven worden. Wijkt de actuele inzet af van de planning, dan wordt deze in een rode kleur
getoond.

●

Minimale en Maximale inzet: Bij iedere docent wordt tevens gecontroleerd of deze niet teveel of juist te
weinig is ingezet. Deze getallen kunt u gebruiken bij het juist inrichten van uw planning.

Interessant: De minimale en maximale inzet worden door ZPlanning gehaald uit de aanstellingsomvang die te
gebruiken is bij de lessenverdeling. Heeft u echter ook ZFormatie, dan kunt u deze getallen daarvandaan
overnemen. Het grote voordeel is, dat in combinatie met Formatie deze getallen dynamisch up-to-date
gehouden worden.

Docent inzet
Het toekennen van formatie bij docenten gaat relatief eenvoudig. De docenten staan verticaal weergegeven en
de secties horizontaal.
Afhankelijk van het bevoegdheidsgebied van een docent, kan hij bij de secties ingezet worden. U kunt alle
witte cellen bewerken. Dit zijn de secties binnen zijn bevoegdheidsgebied.
Stel: we hebben een sectie Duits.
Op dit moment zijn twee docenten en 1 vacature al ingevuld. In de planning is opgenomen dat ze samen 38
uur binnen de sectie gaan verzorgen.
Volgens uw planning, zal de sectie echter voor 52 uur lessen moeten verzorgen. U komt dus nog 14 uur te kort.
Deze lessen worden geplaatst bij docent 3.
We plaatsen 14 uren bij docent 3, door eenvoudigweg dit getal in de betreffende cel in te voeren.
U ziet direct dat er op verschillende plaatsen gerekend wordt. De sectie zelf gaat nu totaal 52 uur verzorgen.
De docent gaat 14 uur verzorgen, maar valt daarmee ook direct binnen zijn aanstellingsomvang. Hier stond
immers gedefinieerd dat de docent tussen de 12 (minimale inzet) en de 16 (maximale inzet) uur ingezet moet
worden.

Overnemen actuele inzet naar planning
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Het is mogelijk de actuele lessenverdeling
over te nemen als geplande lessenverdeling. Dit kan handig zijn bij de start van een nieuw schooljaar. U kunt
dan starten met de lesinzet zoals de docenten op dit moment hebben.
Bij het overnemen kunt u ervoor kiezen de actuele inzet over te nemen per gefilterde docent, of voor alle
docenten.

Commentaar
Via het menu "Toon" kunt u een commentaarkolom weergeven en desgewenst vullen.
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Minimale en maximale inzet
Een belangrijk onderdeel dat geregeld kan worden voordat u aan de slag kunt met de sectieplanner, is het
bepalen van de minimale en maximale inzet van een docent. Dat is belangrijk als u direct wilt kunnen zien of u
een docent niet te veel dan wel te weinig inzet.
Afhankelijk van de aanstellingsomvang n vele bijkomende voorwaarden, wordt er bij een docent bepaald voor
hoeveel lesuren hij of zij minimaal en maximaal ingezet moet worden. Deze getallen zijn dus van groot belang
bij het gebruiken van de sectieplanner.
U kunt deze informatie verkrijgen uit twee verschillende bronnen, afhankelijk van uw licentie.
Bij gebruik van ZFormatie: u heeft in uw ZFormatie inrichting kolommen aangemaakt voor het minimale en
maximale aantal lesuren dat een docent mag gaan geven. Deze informatie willen we graag gebruiken bij het
plannen van de sectie. In het sectieplannerscherm ziet u een menu met de naam ZFormatie. Bij het openen
krijgt u de keuze de minimale en de maximale inzet aan te geven. Hier staan alle data en rekenkolommen uit
uw ZFormatie inrichting. Als u deze opent, kunt u door te selecteren aangeven welke gegevens gebruikt
moeten worden.

Gebruikt u geen ZFormatie, maar wel Zplanning? In dit geval zal ZPlanning
automatisch de aanstellingsgegevens uit de lessenverdeling ophalen en gebruiken. Hier hoeft u verder niets
voor te doen. U kunt deze gegevens direct vanuit ZPlanning ook bewerken. Hiervoor gaat u naar het menu
Bewerk en dan Inzetgrenzen. Vervolgens wordt het (standaard) minimale en maximale inzetscherm van de
lessenverdeling geopend. Hier kunt u handmatig aangeven wat de minimale en maximale waardes zijn.
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Formatie per sectie

De secties worden in de sectieplanner horizontaal
weergegeven. U kunt bij de verschillende secties zien wat de huidige planning is.
U ziet dat iedere sectie beschikt over vier verschillende tellingen. Dit zijn combinaties van onderwijsvraag en
onderwijsaanbod.
●

Actueel ? : Hier staat de actuele onderwijsvraag van uw huidige rooster. Dit zijn het totaal aantal lessen die in
de betreffende sectie verzorgd moeten worden.

●

Actueel ! : Dit is het actuele onderwijsaanbod. Ofwel: dit is het aantal lessen van uw huidige rooster dat de
docenten daadwerkelijk verzorgen binnen deze sectie.

●

Planning ? : Hier staat het aantal uur dat u gepland heeft als onderwijsvraag middels de groepenplanner. Hier
staat het aantal formatie-uren dat u verwacht dat binnen deze sectie nodig zal zijn.

●

Planning ! Hier staat het geplande onderwijsaanbod middels de sectieplanner. Dit zijn docenten die voor een
aantal uur gepland zijn in deze sectie.

Zoals u al ziet, geeft de toevoeging aan waar het om gaat:
●

? Is de onderwijsvraag

●

! Is het onderwijsaanbod

Bij het menu verschilheader geeft u aan welke twee getallen u met elkaar wilt vergelijken. Meestal is dit de
onderste optie, maar u kunt natuurlijk ook een andere keuze maken.
De verschilheader die u de laatste keer heeft ingevoerd, blijft bewaard. De volgende keer dat u dit scherm
opent hoeft u dus niet opnieuw aan te geven welke getallen u met elkaar wilt vergelijken.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1009/1812

Document:

Zermelo Online Help

Lessenplanner
Op basis van de lessentabel en het door u aangegeven aantal groepen worden hier al "lessen" getoond. Men
zou kunnen zeggen dat dit virtuele lessen zijn. Dat is eigenlijk ook zo met dien verstande dat de roostermaker
deze virtuele lessen met n enkele optie tot echte lessen kan promoveren. M.a.w.: u kunt hier dus ook al de
lesverdeling in het echt mee regelen! Daarmee wordt de lessenplanner een heel belangrijk stuk gereedschap
ook omdat de lessenplanner te delegeren is naar teamleiders.

Hoofdscherm lessenplanner
In het hoofdscherm van de lessenplanner vindt u een overzicht van de (virtuele) lessen voor zover die zouden
moeten plaatsvinden volgens de gegevens die u hebt ingevoerd bij de groepenplanner n voor zover die passen
binnen de filters die hier zijn gebruikt want in dit scherm kunt u zelf filteren op afdeling, sectie, gebied en
kernteam.
●

Kolommen.

In iedere regel van een les wordt aangegeven tot welke afdeling (1) en sectie(2) een les behoort en om welk
vak(3) het gaat. Dan volgen een aantal kolommen die kijken naar het eventueel onderliggende rooster -de
kolommen onder "Actueel"- en een paar kolommen die gegevens vanuit de (groepen)Planning weergeven.
Zo worden uit het rooster het aantal leerlingen(4), de (eventueel groepsgebonden) lessentabel(5), de
groepsnaam(6) en de docent(7) getoond. Uit de planning komen de gegevens ten aanzien van leerlingen(8),
lessentabel(9), de groep(en)(10) -uiteraard zonder groepsnaam want die is niet bekend-, het aantal gewenste
docenten(11), de geplande docent(12) en het aantal geplande lessen formatief(13):

●

Regels

In iedere kolom bij een docent wordt natuurlijk eerst
aangegeven wat de afkorting(1) is. Daaronder volgt de minimale(2) en maximale(3) inzet. Dit kunt u in de
sectieplanner definiren: zie Minimale en maximale inzet. Bij geplande inzet(4) staat het aantal uren die in de
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sectieplanner in totaal bij betreffende docent zijn gepland en bij lesplanning totaal(5) het aantal uren dat in
totaal bij docent is gepland. Daaronder twee getallen: aantal uren dat in actuele sectie in sectieplanner is
gepland(6) en aantal uren dat in actuele sectie in lessenplanner(7) is gepland. Daaronder staat tot welk
kernteam(8) de docent behoort, als er tenminste kernteams zijn aangemaakt (is in afbeelding niet het geval).
Wanneer de docent door deze planning meer uren dan gewenst buiten zijn eigen kernteam lesgeeft, wordt de
cel rood.
Vervolgens wordt gescoord of docent met deze planning in entreeregeling(9) valt en in de volgende regel (10)
of de docent met de planning nog steeds aan het kernteam-criterium voldoet. Er komt een regel voor met de
uitkomst van de kernteamdeelname, daaronder ziet u of er bij andere criteria een eis(11) of een wens(12)
wordt overschreden. Ook kunt u een informatieve melding(13) krijgen. Hieronder in de paragraaf Criteria wordt
uitgelegd hoe u zelf extra criteria kunt aanbrengen.

Entreerecht
De entree-recht-regeling houdt globaal in dat elke docent met een eerstegraads bevoegdheid, die structureel
50% of meer van zijn lessen geeft in een of meer van de jaren 4 en 5 HAVO en/of 4,5 en 6 VWO recht zou
hebben op een LD functie. Om nu te voorkomen dat docenten ongewild recht op een LD-schaal krijgen is het
van belang bij te houden welk deel van de lessen, die tot het eerstegraads gebied behoren, van het totaal
aantal lessen van een docent, in het eerstegraads gebied gepland zijn.

Criteria
Er zijn twee menu-opties die criteria betreffen: onder Bewerken vindt u Criteria en Basiscriteria.
●

Basiscriteria

Bij de Basiscriteria stelt u de basiswaarden in voor de controles op entreerecht en kernteamlessen-deelname in
verhouding tot andere lessen. Stel, u stelt dat als volgt in:

dan geeft u
hiermee aan dat voor iedereen de grens van het entreerecht op 50% ligt en dat bij iedereen (van deze sectie)
geldt dat zij voor minimaal 75% in hun eigen team moeten lesgeven. Omdat bij iedereen hier het entreerecht
en kernteamdeelname aangevinkt is, worden bij iedere docent nu twee regels aangemaakt. Deze twee regels
worden in aparte regels weergegeven. Het percentage waar de docenten aan moeten voldoen kunt u zelf
invullen en mag per persoon ook variren. Ook kunt u door een speciale selectie te maken ook b.v. per
kernteam een andere waarde invullen.
●

Criteria
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Hier kunt u per docent meerdere regels aanmaken en afwijken van de basiswaarden. Maar eerst zal natuurlijk
bepaald moeten worden wat 1e- en 2e-graads lessen zijn. Dat doet u door de knop 1/2 graden aan te klikken:

.
Hier is alle onderbouw 2e-graads verklaard en de bovenbouw 1e-graads. U kunt begrijpen aan de knop onderin
dat u het perspectief ook nog kunt veranderen in vak per afdeling om ook daar nog in te kunnen differentiren.
Wanneer we in dit voorbeeld, waarin aan alle docenten een LC-schaal is toegekend, alle lessen uit de BV-sectie
gaan plannen, ziet het lessenplanner-scherm er zo uit:
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U ziet daarin o.a. dat ESJ wl goed staat voor het entreerecht maar te weinig in zijn eigen team lesgeeft; TNJ
echter geeft niet alleen teveel buiten zijn eigen team les maar komt ook in de LD-schaal terecht als u niet
uitkijkt!
U kunt extra criteria aangeven bij een docent, bijvoorbeeld omdat u beter wilt kunnen sturen dat de docent in
bepaalde afdelingen lesgeeft. U kunt daar zelf een urgentie voor bepalen en u kunt bepalen of in percentages
moet worden gerekend of met absolute getallen. In onderstaand voorbeeld is dit met docent TNJ het geval:

Lessen bij docenten plannen
- Dit kunt u eenvoudig doen door achter gewenste les de gewenste docent aan te klikken. Een lichtgrijze cel
wil zeggen dat docent niet voor dat vak in die afdeling bevoegd zou zijn; toch kunt u docent die les,
onbevoegd, laten geven. Om u te wijzen op het feit dat docent onbevoegd is, kleurt zijn afkorting nu rood maar
deze geplande les wordt wel in iedere telling meegenomen en u hebt daar verder geen last van;
- wanneer u alle lessen over meer dan 1 docent wilt verdelen, bijvoorbeeld omdat dat formatief beter
uitkomt, kunt u dat alleen door iedere volgende docent met de control-toets ingedrukt aan te klikken: zonder
control-toets ingedrukt zouden immers alle lessen naar die docent gaan. In de witte kolom Docplan/doc ziet u
nu twee docenten staan. Daar kunt u nu met de rechtermuisknop kiezen voor de optie om de docenten te
verdelen. De tweede optie die via de rechtermuisknop beschikbaar is, is om een lestoedeling te fixeren;
- bij een groepsgebonden lessentabel hebt u natuurlijk een probleem want de echte groepsnamen zijn nog
niet bekend en hoe moet het programma nu weten voor welke groep welke lessentabel geldt? Als het
programma niet weet hoe moet worden omgegaan met de groepsgebonden lessentabel, zal dat wat bij
planning lessentabel staat, rood gekleurd zijn. U kunt deze onduidelijkheid opheffen bij Beheer Geplande
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groepen.

Lessenverdeling wissen
De geplande lessenverdeling kunt u in 1 keer wissen. In het menu Bewerken, klikt u op "Alles wissen".

Belangrijk!
Let op: deze actie kan hierna niet meer ongedaan worden gemaakt!

Controle
U kunt aangeven of de getallen ALTIJD of VOORWAARDELIJK doorberekend moeten worden. In het eerste geval,
wordt er direct een melding rood gemaakt als aan een criteria niet wordt voldaan. Bij de voorwaardelijke
berekening wordt eerst gekeken of het aantal lessen voldoet aan de minimale inzet (rij 1) voordat de melding
gegeven wordt. Voldoet het niet aan die voorwaarde, dan komt de afkorting nnb (nog niet berekend) in beeld.
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Formatiebeheer
Algemeen
Formatiebeheer is het onderdeel van Zermelo waarmee u de personeelsuitgaven inzichtelijk kunt krijgen EN
houden. Om het inzicht in de loop van het jaar te behouden dient u de dagroosterwijzigingen via Zermelo bij te
houden omdat immers dan alleen rekening kan worden gehouden met doorgevoerde wijzigingen en
opgevangen lessen.
Het grote voordeel van Zermelo's Formatiebeheer is dat het echte rooster bij voortduring geconsulteerd kan
worden om de actuele stand van zaken in de gaten te houden.

Verschil met ZPlanning
In Formatiebeheer wordt gerekend met echte lessen en echte leerlingen op grond van het huidige rooster; in
ZPlanning wordt enkel en alleen met getallen (aantallen groepen en leerlingen voor een afdeling, lessentabel)
en virtuele lessen gerekend. ZPlanning is dan ook bedoeld om de planning van het nieuwe schooljaar in z'n
algemeenheid (ruim) van te voren inzichtelijk te krijgen; lessenverdeling vindt globaal per sectie plaats, pas in
Formatiebeheer komt de concrete lessenverdeling aan bod inclusief eventuele toeslagen wegens het aantal
zorgleerlingen enz. Ook kan ZPlanning door de formatiebeheerder gebruikt worden om de roosterkamer aan te
sturen ten aanzien van het aantal groepen voor de vakken op de afdelingen.
In de lessenplanner die vanaf versie 2.0 beschikbaar is, kunt u echter ook de lessenverdeling al helemaal in
ZPlanning voorbereiden.

Inrichting
Hoewel u steeds alles zelf in kunt richten naar uw eigen opvattingen, zijn er ook standaard kolommen en
definities voor bijvoorbeeld BAPO en kostenplaatsen. Dit heeft twee voordelen voor de gebruiker: u hoeft
minder in te richten EN u kunt, als u gebruik maakt van deze voorgedefinieerde kolommen, een aantal
rapporten benutten!
Zo wordt er ook een standaard ZFM meegeleverd om u snel op weg te helpen.

●

Tutorials

Er zijn een aantal tutorials beschikbaar specifiek voor situaties die u met ZFormatie kunt regelen.
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Jaartaken
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Algemeen
In het scherm waarin u komt wanneer u kiest voor Formatie > Formatiebeheer > Jaartaken ziet u alle
medewerkers staan zoals die binnen uw project bekend zijn: dat kunnen docenten zijn maar ook ander
personeel.
Behalve een kolom met docenten zijn er ook nog andere kolommen; dit zijn kolommen die iets met de
Formatie te maken hebben.
Welke kolommen bestaan en eventueel getoond worden, staat gedefinieerd in het ZFM-bestand dat bij uw
project hoort (staat in de map Formatie van uw project). Dit ZFM-bestand definieert u zelf; hebt er nog geen
dan wordt de Zermelo.ZFM gebruikt die standaard met het programma wordt meegeleverd.

Links bovenin onder de menubalk en de icoonbalk ziet u een drietal icoontjes met tekst ernaast staan:
Vergrendel, Data en Structuur. Dit bepaalt voor een belangrijk deel de functionaliteit in het scherm.
De tekst die in een blauw balkje staat geeft aan welk aanzicht geselecteerd is:

Vergrendel:
in deze stand kunt u geen datakolommen bewerken. Dat is dus een soort veilige modus: u kunt niet per
ongeluk gegevens veranderen.

Data:
in deze stand kunt u data bewerken, hetzij door importeren (menu Bewerken:Importeren of menu Kopieer om
een rekenkolom naar een datakolom te kopiren), hetzij door zelf bij een docent in een cel van een datakolom
gegevens in te typen.

Structuur:
Het overzicht springt nu in de vergrendelstand maar als u nu een kolom aanklikt, verschijnen de instellingen
van die kolom (o.a. de formule) en die zijn dan te bewerken.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1017/1812

Document:

Zermelo Online Help

Soorten kolommen
Er zijn in het Formatiescherm vier verschillende soorten kolommen te onderscheiden:

Informatiekolommen
En is noodzakelijk namelijk de afkorting (of personeelsnummer) van de personeelsleden. Daarbij kunnen nog
meer kolommen getoond worden indien gewenst. In module Formatiebeheer zelf kunnen deze niet bewerkt
worden: ze komen uit het lesdomein en daar kunnen gegevens bewerkt, gemporteerd en/of gesynchroniseerd
worden.

Datakolommen
Ook hierin staan gegevens van docenten; echter deze gegevens zijn vaak maar een jaar actueel en hebben
vaak rechtstreeks gevolg voor de formatie. Gegevens uit datakolommen kunnen gebruikt worden in reken- en
vlagkolommen; gegevens uit Informatiekolommen kunnen dat niet. Gegevens voor datakolommen kunnen
gemporteerd worden middels menu bewerken;

Rekenkolommen
De inhoud van deze kolommen zijn berekende waarden, bijvoorbeeld een berekende netto werktijdfactor;

Vlagkolommen
Dit zijn kolommen die u door middel van een melding en/of kleur opmerkzaam kunnen maken op een
(on)gewenste situatie, bijvoorbeeld: dat een docent teveel wordt ingezet voor taken.
Welke kolommen bestaan en hoe de inhoud van reken- en vlagkolommen tot stand moet komen, wordt
opgeslagen in de ZFM die in de Formatie-map van uw project staat.
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Filteren
Er kan in het scherm van Formatiebeheer op meerdere wijzen gefilterd worden.

●

Docentfilter

Via menu Docentfilter kunt u op allerlei docentverzamelingen filteren, zoals o.a. op sectie waarmee u snel een
overzicht krijgt van bijvoorbeeld alle docenten die tot de sectie Engels behoren.

●

Kolomfilter

Via menu Kolomfilter kunt u filteren op een set van kolommen die u zelf hebt samengesteld

●

Zelf kolomfilter maken

Ga naar inrichten en kies in menu Toevoegen voor "Infofilter"

In de witte cel waar in het bovenstaand plaatje al "facilitering op grond van leerlingen" staat, kunt u de naam
van het infofilter bepalen.
In het menu Kolomfilter van het formatiebeheerscherm kunt u dan dit filter kiezen waardoor dan alleen die
kolommen zichtbaar worden die u hebt aangegeven in het inrichtingenscherm
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Doorsneden van filters

Middels menu Instellingen - Filtermodus kunt u bepalen of een volgende gekozen filter het eerder gekozen
filter moet vervangen of dat er een doorsnede van de gekozen filters moet worden gemaakt.
Terug naar online help Formatiebeheer
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Inrichten
U kunt in het hoofdscherm van Formatiebeheer veel dingen aan de inrichting wijzigen maar via de knop
"Inrichten"
komt u in het Inrichtingsscherm. In dat Inrichtingsscherm kunnen er nog maximaal
drie schermen open staan:
- formulehulp
- kleurenpalet
- formatiekaart
Deze schermen kunt u uit/aan zetten via het menu Venster
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ZermeloStandaard.ZFM
Alle regelgeving die van belang is binnen Formatiebeheer, wordt in het inrichtingsscherm gedefinieerd en in
een *.zfm bestand opgeslagen.
Dat wil zeggen:
- welke datakolommen bestaan (dus NIET de inhoud)
- welke rekenkolommen bestaan en hoe ze gedefinieerd zijn
- welke vlagkolommen bestaan en hoe ze gedefinieerd zijn
- in welke overzichten welke kolommen zichtbaar zijn
- eigen gemaakte functies
De inrichtingsregels staan dus los van het UDMZ bestand!
Het ZFM wordt opgeslagen in uw projectmap en middels menu Bestand in het inrichtingsscherm kunt u een
bestand opslaan onder dezelfde naam of onder een andere naam.
Een ander ZFM opent u met de knop Bestandsbeheer in het inrichtingsscherm.
Er wordt een standaard zfm-bestand meegeleverd; de ZermeloStandaard.zfm. Dit is een zfm waarin een aantal
basiszaken geregeld zijn, uitgaande van een school die een eenvoudig formatie-beleid heeft. Uiteraard zal uw
school anders zijn en een aantal specifieke regels kennen, maar dan nog zou u deze zfm als uitgangspunt
kunnen gebruiken. Het enige dat u bij het gebruik van deze zfm moet regelen is een lesverzameling genaamd
FormatieLessen waarin de lessen staan die meetellen voor de formatie. Daarmee kunt u voorkomen dat zaken
die in het rooster staan als een "les", bijv. "verg"(adering), "bapo" e.d. meegeteld worden als les waarvoor
lesvergoeding wordt gegeven.
Tbv het delegeercentrum staat het Standaard ZFM "aan" om meegeschreven te worden voor het
delegeercentrum. Wanneer je een eigen ZFM hebt moet je dit aanpassen. Dit kan je doen via
Projectbeheer-Project-Eigenschappen of via Formatie-Jaartaken-Inrichten-Bestandsbeheer.
Hieronder worden de achtergronden van de verschillende data- en rekenkolommen uitgelegd.

Datakolommen
1 DAGENAANP In kolom 25 wordt het aantal dagen beschikbaarheid berekend aan de hand van de
zelfgedefinieerde functie dagen. In deze datakolom kunt u dit handmatig overrulen, bijv. omdat u dat zo
afgesproken hebt met betreffende docent.
2 DAGDELENAANP In kolom 26 wordt het aantal dagdelen beschikbaarheid berekend aan de hand van de
zelfgedefinieerde functie dagen. In deze datakolom kunt u dit handmatig overrulen, bijv. omdat u dat zo
afgesproken hebt met betreffende docent.
3 UITBRLU Dit dataveld is bedoeld om, voor zover van toepassing, per docent aan te kunnen geven of het
eventueel toegestaan is iemand wat uitbreiding te geven. Vooral handig wanneer de lesverdeling gepland
moet worden: natuurlijk wilt u bij de lesverdeling niet over de aanstellingsomvang van een docent heen gaan
(en daarvoor hebt u ook een vlaggetje gezet) maar als u te weinig personeel hebt, hebt u vast wel een
voorkeur voor sommige docenten die wel een tijdelijke uitbreiding zouden mogen en willen hebben.
4 STARTOND Hierin kunt u een eventueel afgesproken aantal klokuren kwijt omdat iemand start in het
onderwijs. Als u de datum hebt ingevuld bij de informatievelden wanneer iemand in het onderwijs gestart is,
zou u dit ook via een rekenkolom kunnen laten berekenen. Hier kun u dat dus handmatig doen.
5 STARTSCH Hierin kunt u een eventueel afgesproken aantal klokuren kwijt omdat iemand start op uw school.
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Als u de datum hebt ingevuld bij de informatievelden wanneer iemand in dienst gekomen is, zou u dit ook via
een rekenkolom kunnen laten berekenen. Hier kun u dat dus handmatig doen.
6 RSALDO Mogelijkerwijs heeft vorig seizoen iemand, gezien zijn aanstelling en de daaraan gerelateerde
beloning, teveel of te weinig gewerkt: dat aantal klokuren kunt u hierin kwijt. Bij dit data-getal moet u van
tevoren bepalen wanneer het getal als positief en wanneer als negatief gedefinieerd dient te worden.

Constanten in rekenkolommen
In de zfm worden een paar constanten gedefinieerd. Deze constanten worden in de andere rekenkolommen
aangeroepen. Daar kunnen natuurlijk ook de echte getallen worden ingevoerd, maar door ze als constanten te
definiren hebt u het voordeel dat ALS ze veranderen, u niet al die formules hoeft mee te veranderen want dat
is dan in n keer gebeurd.
1 C1 Het aantal klokuren op jaarbasis
2 C2 Standaard schooltaken: hier wordt nu een vast getal genomen (en verderop in de berekening wordt een
werktijdfactor gebruikt om het daadwerkelijk aantal uren te berekenen) maar u kunt dat getal hier desgewenst
veranderen of voor een andersoortige berekening kiezen.
3 SLV Dit getal geeft de standaard lesvergoeding op jaarbasis weer. Kent u aan verschillende lessen
verschillende lesvergoedingen toe, dan zult u meer "SLV's" moeten definiren.

Aanstellingsberekeningen
Bij de aanstellingen nemen we aan dat type A de basis is, type B tijdelijke uitbreidingen en type C
vervangingsuitbreidingen. Type D en E zijn verlofsoorten: een soort negatieve uitbreiding en er wordt vanuit
gegaan in deze opzet (maar u bent natuurlijk vrij om dat anders te doen!) dat deze aanstellingen met een
negatief getal worden ingevoerd. Dat is hier vooral gedaan om met een aantal rapporten goed uit te komen.
4 AANSBRUTO: de bruto aanstelling is dan de som van de drie genoemde aanstellingstypen;
5 KLUBRUTO: om de aanstelling in klokuren weer te geven (wordt ook gebruikt in berekeningen) moet
natuurlijk de aanstelling met 1659 vermeningvuldigd worden;
6 BAPOKLU: de taakverlichting wegens Bapo wordt in klokuren uitgerekend middels de gebruikte
zermelo-formule;
7 BAPOWTF: om de Bapo als werktijdsfactor weer te geven moeten de berekende klokuren natuurlijk door 1659
gedeeld worden;
8 VERLOF: het verlof dat uit beide aanstellingstypen wordt opgeteld, moet natuurlijk weer als positief getal
worden weergegeven en daarom dus met -1 vermenigvuldigd;
9 AANSNETTO: om tenslotte de nettoaanstelling uit te rekenen moet van de bruto-aanstelling de bapo en de
verloven worden afgetrokken;

Bijzondere taakaftrek
10 AST: gebruikte formule: MIN(AANSNETTO*C2,C2) oftewel neem van de twee waarden AANSNETTO*C2 en C2
de laagste waarde. Dit "laagste waarde" is gedaan omdat het kan voorkomen dat de totaal aanstelling met wat
tijdelijke uitbreidingen boven de 1.0 wtf komt en u wilt in ieder geval nooit meer dan C2 uitgeven aan AST;
11 DESKBV: in deze zermelo.zfm wordt uitgegaan van 10% van de netto aanstelling tot een maximum van 166
uur (vandaar weer het gebruik van de MINfunctie). Sommige scholen hebben hier andere afspraken over en
zullen deze definiring dus aan moeten passen;
12 ALGRED: het totaal van de AST en DESKBV
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13 REDSTART: het totaal aan reductie van de lestaak wegens het starten op een school of in het onderwijs;
14 KLUBESCHIK: om het aantal beschikbare klokuren dat gewerkt dient te worden, te berekenen moet de
netto-aanstelling weer met 1659 vermenigvuldigd worden EN moet de getallen van algemene reductie,
startersreductie en restsaldo ook nog verrekend worden. In deze formule is uitgegaan van een positief getal bij
RSALDO als werknemer vorig jaar te veel heeft gewerkt.

Lesberekeningen
15 LESNETTO: hier wordt het aantal lessen berekend dat gegeven moet worden op grond van het aantal
klokuren dat iemand beschikbaar is; dat aantal is het aantal uren op grond van wtf en allerlei taakaftrek maar
hier zijn ook alle taken al vanaf getrokken. Daar is bewust voor gekozen omdat de grote taken, zoals decanaat
of teamleiderschap, daadwerkelijk invloed hebben op het aantal uren dat iemand lesgeeft en deze taken zijn
vaak al bekend voordat met de lesverdeling begonnen wordt. Met de AFR(1/2)functie wordt het aantal tot op 1
decimaal afgerond. De uitkomst van deze kolom wordt vaak gebruikt als kolom minimum aantal te geven
lessen in ZPlanning;
16 MAXLES: het maximaal aantal te geven lessen; zoals het hier berekend wordt is dat het minimum aantal
lessen PLUS wat u als formatiebeheerder hebt opgegeven als een eventueel aanvaardbare tijdelijke uitbreiding;
17 LESZPLAN: het aantal lessen dat u in ZPlanning opgegeven hebt. Dit getal kunt u verderop eventueel nodig
hebben;
18 INZLESPLAN: deze rekenkolom telt ook het aantal lesuren maar met een andere formule, KLUPERIODE, en
de uitkomst representeert dan ook wat anders want dit is het aantal lesuren gemiddeld per week in het deel
van het schooljaar dat nog resteert. Voorbeeld: zijn er een aantal weken al uit het basisrooster geknipt ten
beheove van de dagrooster omdat het bijvoorbeeld 6 januari is en geeft een docent 1 les per week, dan zal
LESLVD het getal 1 opleveren maar INZLESPLAN 0,51 o.i.d. omdat bijna de helft van het schooljaar al voorbij is!
Dit getal is van belang bij het onderhoudsdeel van ZFormatie;
Dit getal wordt als enige ook als archief-getal opgeslagen, vandaar dat de infofilterkolom Archief hier aanstaat.
19 INZLESARCH: hier wordt uit het archief de reeds gescoorde lessen gehaald;

Urenberekingen

20 INZLESKLUTOT : dit telt de historie bij de nog te verwachten lessen op en levert, vermenigvuldigd met de
standaardlesvergeoding, dus het totaal aan lesvergoeding in klokuren op waar een docent recht op heeft op
grond van de reeds gegeven lessen en de lessen waarvan u afgesproken heeft dat docent die nog gaat geven;
21 INZTAAKKLU: het totaal aan taken zoals u dat bij de taak toekenning hebt uitgedeeld;
22 SALDOACT: hiermee hebt u een getal aan klokuren dat overblijft (of ontbreekt). Dat is uiteraard het aantal
beschikbare klokuren minus de uitgedeeld lessen en taken. Door de GRADfunctie komt het getal in een
achtergrond met een kleurtje te staan.

Beschikbaarheidsberekening
23 CAODAGEN: via de eigen functie "dagen" kunt u de beschikbaarheid, op grond van netto
aanstellingsomvang, vast stellen;
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24 CAODAGDELEN: via de eigen functie "dagdelen" kunt u de beschikbaarheid, op grond van netto
aanstellingsomvang, vast stellen;
25 NDAGEN: deze rekenkolom geeft het aantal beschikbare dagen weer, rekening houdend met de eventuele
afspraak die vastligt in de DAGENAANP-datakolom. In de formule is het zo geregeld dat als er niets is
afgesproken, en dus DAGENAANP 0 is, dan wordt het getal van CAODAGEN genomen en anders het getal bij
DAGENAANP;

26 NDAGDELEN deze rekenkolom geeft het aantal beschikbare dagdelen weer, rekening houdend met de
eventuele afspraak die vastligt in de DAGDELENAANP-datakolom. In de formule is het zo geregeld dat als er
niets is afgesproken, en dus DAGDELENAANP leeg is, dan wordt het getal van CAODAGDELEN genomen en
anders het getal bij DAGDELENAANP.

Financile rekenkolommen
Er zijn een viertal rekenkolommen gemaakt, eigenlijk vooral om u te laten zien wat er mogelijk is; u zult zelf
ongetwijfeld andere dingen willen dan hier nu staat maar het geeft u wel ene beeld van wat mogelijk is. Er is
vanuit gegaan dat er een financiering is genaamd LumpSum en aanstellingssoort C staat voor vervangingen.
27 LUMPSUM: in deze rekenkolom, die ook getotaliseerd wordt, staat per docent wat er uit de LumpSum
bekostigd moet worden en de formule KOSTENFINANC(LumpSum) wordt daarvoor gebruikt;
28 VERVAN: in deze rekenkolom worden alle vervangingen qua salariskosten weergegeven; formule: KOSTEN(C)
;
29 KOSTTOT: de totale personeelskosten inclusief werggeverslasten; formule: KOSTEN() ;
30 BRUTOSAL: het brutojaarsalaris gebaseerd op het totaal van alle aanstellingen, vandaar: AANS(), en omdat
#SALARIS een maandsalaris is dat hoort bij de trede en schaal moet het met 12 vermenigvuldigd worden. Dit is
dus zonder werkgeverslasten.

Vlaggen
Om een vlaggetje te kunnen zetten zijn ook rekenkolommen nodig, vandaar dat er in deze alinea 2
rekenkolommen en 2 vlagkolommen worden besproken. De vlag heeft een naam, bijv. INZETTV (inzet teveel),
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die op grond van een rekenkolom wordt gezet.
* 1. INZETTW (inzet te weinig): deze vlag wordt rood (kleur dient u in principe zelf aan te geven, is in de
zermelo.zfm al voor u gedaan) als de rekenkolom VLAG1 een 1 oplevert. Als tekst zet u er als gebruiker bijv.
"Te weinig ingezet" bij;
* Rekenkolom 31 heet VLAG1 en regelt als het SALDOACT, oftewel wat er nog over is aan niet-ingezette
klokuren, groter is dan 10 dan dan de uitkomst 1 is en dat dat wordt doorgegeven aan vlaggetje INZETTW. Hier
is dus een marge van 10 genomen wat concreet inhoudt: als iemand minder dan 10 uur te weinig is ingezet,
doen we niet moeilijk;
* 2. INZETTV (inzet teveel): deze vlag wordt rood (kleur dient u in principe zelf aan te geven, is in de
ZermeloStandaard.zfm al voor u gedaan) als de rekenkolom VLAG2 een 1 oplevert. Als tekst zet u er als
gebruiker bijv. "Te veel ingezet!" bij;
* Rekenkolom 32 heet VLAG2 en regelt als het SALDOACT, oftewel wat er nog over is aan niet-ingezette
klokuren, minder is dan -10 dan dan de uitkomst 1 is en dat dat wordt doorgegeven aan vlaggetje INZETTV.
Hier is ook een marge van 10 genomen wat concreet inhoudt: als iemand minder dan 10 uur te veel is ingezet,
doen we niet moeilijk. Dit zou uiteraard MR-beleid moeten zijn.
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Standaard ZFM vanaf 2014-2015
Het nieuwe *.zfm bestand is vanaf versie 2.4.1 meegeleverd in onze software. U kunt hem ook hier downloaden
als zip: ZermeloStandaard_01_08_2014.zip
De tutorial voor het omschakelen naar de nieuwe budgetmodule vindt u op Werken met de nieuwe CAO.
Er is ook een pagina met extra hulp voor het omschrijven van een niet-standaard zfm
Alle regelgeving die van belang is binnen Formatiebeheer, wordt in het inrichtingsscherm gedefinieerd en in
een *.zfm bestand opgeslagen.
Dat wil zeggen:
- welke datakolommen bestaan (dus NIET de inhoud)
- welke rekenkolommen bestaan en hoe ze gedefinieerd zijn
- welke vlagkolommen bestaan en hoe ze gedefinieerd zijn
- in welke overzichten welke kolommen zichtbaar zijn
- eigen gemaakte functies
De inrichtingsregels staan dus los van het UDMZ bestand!
Het ZFM wordt opgeslagen in uw projectmap en middels menu Bestand in het inrichtingsscherm kunt u een
bestand opslaan onder dezelfde naam of onder een andere naam.
Een ander ZFM opent u met de knop Bestandsbeheer in het inrichtingsscherm.
Er wordt een standaard zfm-bestand meegeleverd; de ZermeloStandaard.zfm. Dit is een zfm waarin een aantal
basiszaken geregeld zijn, uitgaande van een school die een eenvoudig formatie-beleid heeft. Uiteraard zal uw
school anders zijn en een aantal specifieke regels kennen, maar dan nog zou u deze zfm als uitgangspunt
kunnen gebruiken. Het enige dat u bij het gebruik van deze zfm moet regelen is een lesverzameling genaamd
FormatieLessen waarin de lessen staan die meetellen voor de formatie. Daarmee kunt u voorkomen dat zaken
die in het rooster staan als een "les", bijv. "verg"(adering), "bapo" e.d. meegeteld worden als les waarvoor
lesvergoeding wordt gegeven.
Tbv het delegeercentrum staat het Standaard ZFM "aan" om meegeschreven te worden voor het
delegeercentrum. Wanneer je een eigen ZFM hebt moet je dit aanpassen. Dit kan je doen via
Projectbeheer-Project-Eigenschappen of via Formatie-Jaartaken-Inrichten-Bestandsbeheer.
Hieronder worden de achtergronden van de verschillende data- en rekenkolommen uitgelegd.

Datakolommen
1 DAGENAANP In kolom 25 wordt het aantal dagen beschikbaarheid berekend aan de hand van de
zelfgedefinieerde functie dagen. In deze datakolom kunt u dit handmatig overrulen, bijv. omdat u dat zo
afgesproken hebt met betreffende docent. U past hier en in kolom 2 de waarden aan als een docent met 170
uur verlof uit persoonlijk budget een dag minder les gaat geven.
2 DAGDELENAANP In kolom 26 wordt het aantal dagdelen beschikbaarheid berekend aan de hand van de
zelfgedefinieerde functie dagen. In deze datakolom kunt u dit handmatig overrulen, bijv. omdat u dat zo
afgesproken hebt met betreffende docent.
3 UITBRLU Dit dataveld is bedoeld om, voor zover van toepassing, per docent aan te kunnen geven of het
eventueel toegestaan is iemand wat uitbreiding te geven. Vooral handig wanneer de lesverdeling gepland
moet worden: natuurlijk wilt u bij de lesverdeling niet over de aanstellingsomvang van een docent heen gaan
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(en daarvoor hebt u ook een vlaggetje gezet) maar als u te weinig personeel hebt, hebt u vast wel een
voorkeur voor sommige docenten die wel een tijdelijke uitbreiding zouden mogen en willen hebben.
4 STARTOND Hierin kunt u een eventueel afgesproken aantal klokuren kwijt omdat iemand start in het
onderwijs. Als u de datum hebt ingevuld bij de informatievelden wanneer iemand in het onderwijs gestart is,
zou u dit ook via een rekenkolom kunnen laten berekenen. Hier kun u dat dus handmatig doen. In de
budgetmodule wordt de lesreductie uitgerekend, maar u mag deze formule nog steeds gebruiken.
5 STARTSCH Hierin kunt u een eventueel afgesproken aantal klokuren kwijt omdat iemand start op uw school.
Als u de datum hebt ingevuld bij de informatievelden wanneer iemand in dienst gekomen is, zou u dit ook via
een rekenkolom kunnen laten berekenen. Hier kun u dat dus handmatig doen.
6 RSALDO Mogelijkerwijs heeft vorig seizoen iemand, gezien zijn aanstelling en de daaraan gerelateerde
beloning, teveel of te weinig gewerkt: dat aantal klokuren kunt u hierin kwijt. Bij dit data-getal moet u van
tevoren bepalen wanneer het getal als positief en wanneer als negatief gedefinieerd dient te worden.

Constanten in rekenkolommen
In de zfm worden een paar constanten gedefinieerd. Deze constanten worden in de andere rekenkolommen
aangeroepen. Daar kunnen natuurlijk ook de echte getallen worden ingevoerd, maar door ze als constanten te
definiren hebt u het voordeel dat ALS ze veranderen, u niet al die formules hoeft mee te veranderen want dat
is dan in n keer gebeurd.
1 C1 Het aantal klokuren op jaarbasis
2 C2 Standaard schooltaken: hier wordt nu een vast getal genomen (en verderop in de berekening wordt een
werktijdfactor gebruikt om het daadwerkelijk aantal uren te berekenen) maar u kunt dat getal hier desgewenst
veranderen of voor een andersoortige berekening kiezen.
3 SLV Dit getal geeft de standaard lesvergoeding op jaarbasis weer. Kent u aan verschillende lessen
verschillende lesvergoedingen toe, dan zult u meer "SLV's" moeten definiren.

Aanstellingsberekeningen
Bij de aanstellingen nemen we aan dat type A de basis is, type B tijdelijke uitbreidingen en type C
vervangingsuitbreidingen. Type D en E zijn verlofsoorten: een soort negatieve uitbreiding en er wordt vanuit
gegaan in deze opzet (maar u bent natuurlijk vrij om dat anders te doen!) dat deze aanstellingen met een
negatief getal worden ingevoerd. Dat is hier vooral gedaan om met een aantal rapporten goed uit te komen.
4 AANSBRUTO: de bruto aanstelling is dan de som van de drie genoemde aanstellingstypen;
5 KLUBRUTO: om de aanstelling in klokuren weer te geven (wordt ook gebruikt in berekeningen) moet
natuurlijk de aanstelling met 1659 vermenigvuldiging worden;
6 PBVERLOF: het verlof wegens persoonlijk budget wordt in klokuren uitgerekend middels de gebruikte
zermelo-formule;
7 PBWTF: om het budgetverlof als werktijdsfactor weer te geven moeten de berekende klokuren natuurlijk door
1659 gedeeld worden;
8 VERLOF: het verlof dat uit beide aanstellingstypen wordt opgeteld, moet natuurlijk weer als positief getal
worden weergegeven en daarom dus met -1 vermenigvuldigd;
9 AANSNETTO: om tenslotte de nettoaanstelling uit te rekenen moet van de bruto-aanstelling het budgetverlof
en de verloven worden afgetrokken;

Bijzondere taakaftrek
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10 AST: gebruikte formule: MIN(AANSNETTO*C2,C2) oftewel neem van de twee waarden AANSNETTO*C2 en C2
de laagste waarde. Dit "laagste waarde" is gedaan omdat het kan voorkomen dat de totaal aanstelling met wat
tijdelijke uitbreidingen boven de 1.0 wtf komt en u wilt in ieder geval nooit meer dan C2 uitgeven aan AST;
11 DESKBV: in deze zermelo.zfm wordt uitgegaan van 10% van de netto aanstelling tot een maximum van 166
uur (vandaar weer het gebruik van de MINfunctie). Sommige scholen hebben hier andere afspraken over en
zullen deze definiring dus aan moeten passen;
12 ALGRED: het totaal van de AST en DESKBV
13 REDSTART: het totaal aan reductie van de lestaak wegens het starten op een school of in het onderwijs
gegenereerd door handmatig ingevoerde getallen. Als u door de budgetmodule de reductie laat berekenen
wordt deze later doorgerekend;
14 KLUBESCHIK: om het aantal beschikbare klokuren dat gewerkt dient te worden, te berekenen moet de
netto-aanstelling weer met 1659 vermenigvuldigd worden EN moet de getallen van algemene reductie,
startersreductie en restsaldo ook nog verrekend worden. In deze formule is uitgegaan van een positief getal bij
RSALDO als werknemer vorig jaar te veel heeft gewerkt.
15 PBLES: Er is uitgerekend hoeveel lesvermindering een docent heeft.
16 PBTAAK: Er is uitgerekend hoeveel taakvermindering een docent heeft.

Lesberekeningen

17 LESNETTO: hier wordt het aantal lessen berekend dat gegeven moet worden op grond van het aantal
klokuren dat iemand beschikbaar is; dat aantal is het aantal uren op grond van wtf en allerlei aftrek maar hier
zijn ook alle taken al vanaf getrokken. Daar is bewust voor gekozen omdat de grote taken, zoals decanaat of
teamleiderschap, daadwerkelijk invloed hebben op het aantal uren dat iemand lesgeeft en deze taken zijn vaak
al bekend voordat met de lesverdeling begonnen wordt. Door hier ook het persoonlijk budget, dat ingezet
wordt voor lestaak- en taakverlichting van af te halen, gaat dus het aantal te geven lessen omlaag. Met de
AFR(1/2)functie wordt het aantal tot op 1 decimaal afgerond. De uitkomst van deze kolom wordt vaak gebruikt
als kolom minimum aantal te geven lessen in ZPlanning;
18 MAXLES: het maximaal aantal te geven lessen; zoals het hier berekend wordt is dat het minimum aantal
lessen PLUS wat u als formatiebeheerder hebt opgegeven als een eventueel aanvaardbare tijdelijke uitbreiding;
19 LESZPLAN: het aantal lessen dat u in ZPlanning opgegeven hebt. Dit getal kunt u verderop eventueel nodig
hebben;
20 INZLESPLAN: deze rekenkolom telt ook het aantal lesuren maar met een andere formule, KLUPERIODE, en
de uitkomst representeert dan ook wat anders want dit is het aantal lesuren gemiddeld per week in het deel
van het schooljaar dat nog resteert. Voorbeeld: zijn er een aantal weken al uit het basisrooster geknipt ten
behoeve van de dagrooster omdat het bijvoorbeeld 6 januari is en geeft een docent 1 les per week, dan zal
LESLVD het getal 1 opleveren maar INZLESPLAN 0,51 o.i.d. omdat bijna de helft van het schooljaar al voorbij is!
Dit getal is van belang bij het onderhoudsdeel van ZFormatie;
Dit getal wordt als enige ook als archief-getal opgeslagen, vandaar dat de infofilterkolom Archief hier aanstaat.
21 INZLESARCH: hier wordt uit het archief de reeds gescoorde lessen gehaald;

Urenberekeningen
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22 INZLESKLUTOT : dit telt de historie bij de nog te verwachten lessen op en levert, vermenigvuldigd met de
standaardlesvergoeding, dus het totaal aan lesvergoeding in klokuren op waar een docent recht op heeft op
grond van de reeds gegeven lessen en de lessen waarvan u afgesproken heeft dat docent die nog gaat geven.
De lesvermindering voor de lestaak uit het persoonlijk budget wordt hier meegenomen;
23 INZTAAKKLU: het totaal aan taken zoals u dat bij de taak toekenning hebt uitgedeeld. De lesvermindering
voor taken uit het persoonlijk budget wordt hier meegenomen;
24 SALDOACT: hiermee hebt u een getal aan klokuren dat overblijft (of ontbreekt). Dat is uiteraard het aantal
beschikbare klokuren minus de uitgedeeld lessen en taken. Door de GRADfunctie komt het getal in een
achtergrond met een kleurtje te staan.

Beschikbaarheidsberekening
25 CAODAGEN: via de eigen functie "dagen" kunt u de beschikbaarheid, op grond van netto
aanstellingsomvang, vast stellen. Denkt u bij de mensen met verlof van 170 uur aan het handmatig aanpassen
van de waarden in datakolom 1 en 2!;
26 CAODAGDELEN: via de eigen functie "dagdelen" kunt u de beschikbaarheid, op grond van netto
aanstellingsomvang, vast stellen;
27 NDAGEN: deze rekenkolom geeft het aantal beschikbare dagen weer, rekening houdend met de eventuele
afspraak die vastligt in de DAGENAANP-datakolom. In de formule is het zo geregeld dat als er niets is
afgesproken, en dus DAGENAANP 0 is, dan wordt het getal van CAODAGEN genomen en anders het getal bij
DAGENAANP;

28 NDAGDELEN deze rekenkolom geeft het aantal beschikbare dagdelen weer, rekening houdend met de
eventuele afspraak die vastligt in de DAGDELENAANP-datakolom. In de formule is het zo geregeld dat als er
niets is afgesproken, en dus DAGDELENAANP leeg is, dan wordt het getal van CAODAGDELEN genomen en
anders het getal bij DAGDELENAANP.

Financile rekenkolommen
Er zijn een viertal rekenkolommen gemaakt, eigenlijk vooral om u te laten zien wat er mogelijk is; u zult zelf
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ongetwijfeld andere dingen willen dan hier nu staat maar het geeft u wel ene beeld van wat mogelijk is. Er is
vanuit gegaan dat er een financiering is genaamd LumpSum en aanstellingssoort C staat voor vervangingen.
29 LUMPSUM: in deze rekenkolom, die ook getotaliseerd wordt, staat per docent wat er uit de LumpSum
bekostigd moet worden en de formule KOSTENFINANC(LumpSum) wordt daarvoor gebruikt;
30 VERVAN: in deze rekenkolom worden alle vervangingen qua salariskosten weergegeven; formule: KOSTEN(C)
;
31 KOSTTOT: de totale personeelskosten inclusief werkgeverslasten; formule: KOSTEN() ;
32 BRUTOSAL: het brutojaarsalaris gebaseerd op het totaal van alle aanstellingen, vandaar: AANS(), en omdat
#SALARIS een maandsalaris is dat hoort bij de trede en schaal moet het met 12 vermenigvuldigd worden. Dit is
dus zonder werkgeverslasten.

Vlaggen
Om een vlaggetje te kunnen zetten zijn ook rekenkolommen nodig, vandaar dat er in deze alinea 2
rekenkolommen en 2 vlagkolommen worden besproken. De vlag heeft een naam, bijv. INZETTV (inzet teveel),
die op grond van een rekenkolom wordt gezet.
* 1. INZETTW (inzet te weinig): deze vlag wordt rood (kleur dient u in principe zelf aan te geven, is in de
zermelo.zfm al voor u gedaan) als de rekenkolom VLAG1 een 1 oplevert. Als tekst zet u er als gebruiker bijv.
"Te weinig ingezet" bij;
* Rekenkolom 33 heet VLAG1 en regelt als het SALDOACT, oftewel wat er nog over is aan niet-ingezette
klokuren, groter is dan 10 dan dan de uitkomst 1 is en dat dat wordt doorgegeven aan vlaggetje INZETTW. Hier
is dus een marge van 10 genomen wat concreet inhoudt: als iemand minder dan 10 uur te weinig is ingezet,
doen we niet moeilijk;
* 2. INZETTV (inzet teveel): deze vlag wordt rood (kleur dient u in principe zelf aan te geven, is in de
ZermeloStandaard.zfm al voor u gedaan) als de rekenkolom VLAG2 een 1 oplevert. Als tekst zet u er als
gebruiker bijv. "Te veel ingezet!" bij;
* Rekenkolom 34 heet VLAG2 en regelt als het SALDOACT, oftewel wat er nog over is aan niet-ingezette
klokuren, minder is dan -10 dan dan de uitkomst 1 is en dat dat wordt doorgegeven aan vlaggetje INZETTV.
Hier is ook een marge van 10 genomen wat concreet inhoudt: als iemand minder dan 10 uur te veel is ingezet,
doen we niet moeilijk. Dit zou uiteraard MR-beleid moeten zijn.
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Weergave
Het Inrichtingsscherm bevat een menu Weergave waarmee u de weergave van kolommen in het
inrichtingsscherm kunt beperken. In deze helppagina wordt de indeling van dat menu gebruikt om de
betekenis van de diverse kolommen uit te leggen.

●

Algemeen

- Ingeschakeld: dit bepaalt of deze kolom beschikbaar is om te tonen en te rekenen;
- Afkorting: de afkorting mag geen spaties en andere tekens bevatten, ook mag de afkorting niet al eerder
gebruikt zijn voor eenzelfde soort kolom: het moet zogezegd een unieke afkorting zijn;
- Volledige omschrijving: bij deze beschrijving kunt u uitgebreidere tekst gebruiken. Deze tekst wordt ook op de
formatiekaart weergegeven;
- Formule: hier kunt u voor de door u gewenste berekening allerlei formules opgeven. U kunt in die berekening
ook gegevens uit datakolommen en er bovenstaande rekenkolommen gebruiken;
- Aantal decimalen: hier kunt het aantal decimalen opgeven dat u getoond wilt hebben. Als u de waarde "-1"
opgeeft dan wordt het getal als breuk weergegeven;
- Eenheid: hier kunt u in tekst aangeven van welke eenheid het weergegeven getal is. Het is hulp voor uzelf
bedoeld n het komt op de formatiekaart te staan ter verduidelijking.

●

Weergave instellingen

- Symbool als vlag aan (alleen beschikbaar bij een vlagkolom): hier kunt u tekst invoeren, bijv. Pas op!. Deze
tekst wordt ALLEEN getoond als de vlag aan staat;
- Symbool als vlag uit (alleen beschikbaar bij een vlagkolom): hier kunt u tekst invoeren, bijv. Pas op!. Deze
tekst wordt ALLEEN getoond als de vlag uit staat;
- Kleur: hier kunt u kleur van de achtergrond van de cel instellen (tekstkleur is altijd zwart). Dit is een manier
om visueel wat ordening aan te brengen (bijv. zelfde "soort" zelfde kleur geven) of om iets als belangrijk aan te
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geven. Voor het kiezen van een kleur: zie Kleuren bewerken;
- Kleur als 0: hiermee kunt u een cel een andere achtergrondkleur geven als de waarde 0 is. Ook dit kan weer
helpen om visueel ordening aan te brengen. Voor het kiezen van een kleur: zie Kleuren bewerken;
- Tonen als 0: dit bepaalt of de cel leeg blijft of dat er "0" komt te staan in de cel als de inhoud van de cel de
waarde 0 heeft;
- Duizendpunt: de waarden die in sommige kolommen komen te staan, kunnen soms een grote omvang
hebben. Het wel of niet tonen van een duizendpunt, kan dan helderheid bieden. Met deze instelling wordt het
getal 12345678 weergegeven als 12.345.678;
- Totaliseren?: aanvinken van deze cel zorgt er voor dat de kolom bovenin getotaliseerd wordt weergegeven;
- Tonen LVD: betekent dat de inhoud van die kolom als een regel zichtbaar is in de lessenverdeling (LVD);
- Tonen TVD: betekent dat de inhoud van die kolom als een kolom zichtbaar is in de takenverdeling (TVD);
- Tonen in ZPlanning: betekent dat de inhoud van die kolom als een kolom zichtbaar is in ZPlanning;
- Tonen op formatiekaart: betekent dat de inhoud en de naam van die kolom als een regel zichtbaar is op de
formatiekaart.

●

Weergave budgetinstellingen

- Bovengrens: wordt bovenin de kolom weergegeven en als budget wordt overschreden wordt het totaal van
het budget rood gekleurd. Weergave van het totaal en de grenzen kan aan-/uitgezet worden in het
Formatiebeheerscherm onder menu Weergave;
- Ondergrens:wordt bovenin de kolom weergegeven en als totaal budget onder de ondergrens zit wordt dit in
rood weergegeven. Weergave van het totaal en de grenzen kan aan-/uitgezet worden in het
Formatiebeheerscherm onder menu Weergave;
(Verouderd, t/m versie 1.8 geldig):- Budgettype (L of B): hiermee geeft u aan of waarde van het loket- of
budgettype is;

●

Infofilter

Hiermee geeft u aan of een kolom zichtbaar moet zijn bij een filter. Als eerste filter staan er de beide
standaard-aanzichten: overzicht en data en daarna komen eventuele eigen gemaakte infofilters.
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Vensters
Wanneer een venster niet zichtbaar is en het staat wel aan, staat het vaak buiten een scherm (bijvoorbeeld
omdat u van twee beeldschermen naar n bent gegaan). Met de optie "Standaardweergave" wordt het venster
op een zichtbare plek gezet.

●

Kleurpalet

Dit brengt u in het scherm waarin u een kleur kunt kiezen. Als je items in het rooster een kleur wilt geven, kan
dit op diverse plekken in de software, bv in de dialogen maar ook in het printcentrum.
De werkwijze is als volgt:
Voer eerst de kleuren in die je bij een item terug wilt laten komen.
Los daarvan geef je aan of je deze kleuren in beeld wilt brengen.
Wil je de actieve kleur uit het kleurenpalet gebruiken voor een item, klik dan op de naam van het item. Het
item krijgt dan de actieve kleur.
Wil je in het kleurenpalet een kleur die voor een ander item actief is, opnieuw gebruiken als actieve kleur, dan
doe je dit met Shift klik op dat andere item. Daarna kun je het met een eenvoudige klik aanbrengen bij een
ander item.

●

Formatiekaart

Toont de formatiekaart.

●

Formulehulp

Toont alle beschikbare formules voor berekening in Formatiebeheer. Via menu "Filter"kunt u de weergave van
het aantal formules beperken. Iedere formule heeft vaak enige uitleg en een voorbeeldje. Het aanklikken van
een Formule in de Formulehulp zorgt ervoor dat deze op uw prikbord geplaatst wordt, waardoor u de formule
met CTRL-V meteen kunt plakken in een rekenkolom.
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Formules
In de onderliggende pagina's worden heel veel formules verder uitgelegd.
IN de formulehulp zelf kunt u ook per formule een stuk uitleg vinden.
De pagina's zijn geordend zoals ze in de formulehulp geordend zijn, dus per filter.
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Klokuur (KLU)
Er zijn verschillende formules in ZFormatie die berekeningen maken voor klokuren.

KLU ( lesverzameling , waarde )
Berekent het aantal klokuren binnen de lesverzameling, gemiddeld over alle tijdvakken. Hierbij wordt gerekend
met waarde klokuren (klu) per lesuur op jaarbasis.

KLU( lesverzameling , waarde , tv1 , tv2 )
Berekent het aantal klokuren binnen de lesverzerzameling, gemiddeld over alle opgegeven tijdvakken. Hierbij
wordt gerekend met waarde klokuren (klu) per lesuur op jaarbasis.

KLU( lesverzameling , trapfunctie )
Berekent het aantal klokuren binnen de lesverzameling, gemiddeld over alle tijdvakken. Het aantal klokuren
voor een lesuur op jaarbasis wordt per les berekend door de zelfgemaakte trapfunctie los te laten op het aantal
leerlingen. Dit is ideaal om voor lessen met heel veel leerlingen meer uren te tellen dan voor lessen met heel
weinig leerlingen.

KLU( lesverzameling , trapfunctie , tv1 , tv2 )
Berekent het aantal klokuren binnen de lesverzameling, gemiddeld over de opgegeven tijdvakken. Het aantal
klokuren voor een lesuur op jaarbasis wordt per les berekend door de zelfgemaakte trapfunctie los te laten op
het aantal leerlingen. Dit is ideaal om voor lessen met heel veel leerlingen meer uren te tellen dan voor lessen
met heel weinig leerlingen.

KLUPERIODE ( lesverzameling , waarde )
Berekent het aantal klokuren binnen de lesverzameling, gemiddeld over alle lesperiodes. Hierbij wordt
gerekend met waarde klokuren (klu) per lesuur op jaarbasis. Deze functie rekent het aantal uur binnen het
huidige roosterbestand, daarbij rekening houdend met het feit dat dit rooster slechts een deel beschrijft van
het totale schooljaar (lesperiodes)
Wanneer u deze functie laat uitrekenen in een dagroosterbestand, wordt de inzet berekend van de docent in
de huidige week, waarbij een incidentele vervanging (aangegeven via de Vervangselector in het dagroosteren)
niet meegerekend wordt als reguliere les. De kluperiode functie houdt namelijk rekening met formatielessen.
Bij iedere docent wordt gekeken naar de lessen waar hij of zij formatietechnisch voor verantwoordelijk is.
Rekenvoorbeeld: lesperiode gelijk aan tijdvakken
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Het rooster bevat twee tijdvakken. Tijdvak 1 heeft 75 dagen en tijdvak 2 heeft 125 dagen. De docent geeft
alleen in het eerste tijdvak 6 lessen. In het tweede tijdvak geeft hij geen lessen. Een les krijgt op jaarbasis een
waarde van 50 klokuren.
De lesperiodes zijn gelijk gemaakt aan de tijdvakken. Met andere woorden: de lesperiode LP1 en LP2 zijn gelijk
aan respectievelijk TV1 en TV2. Standaard gaat KLUPERIODE uit van een gelijke verdeling van gewicht over de
verschillende lesperiodes. De verhouding tussen LP1 en LP2 is dus 1:1 en niet 3:5!
Het eerste tijdvak bevat 75 lesperiode dagen. De 6 lessen van de docent gaan op deze 75 dagen plaatsvinden.
De berekening is dan als volgt: 6 lesuren x 50 klokuren x 1/2 lesperiode x 75/75 lesdagen = 150 klokuren.
De docent staat dus gepland voor 150 klokuren in het volledige rooster.
Zoals u ziet, is het de verhouding van de lesperiode bepalend voor het gewicht. Hoewel de eerste lesperiode
75 dagen bevat en de tweede lesperiode 125 dagen bevat, krijgt de docent voor iedere periode evenveel
toegewezen. Een lesdag in de eerste periode levert dus effectief meer klokuren op dan een lesdag in de
tweede periode, hetgeen in bovenstaand voorbeeld dus eigenlijk niet terecht is.
Rekenvoorbeeld: 1 lesperiode

Het is ook mogelijk slechts 1 lesperiode aan te maken (LP). Deze beslaat alle 200 dagen. In dat geval is de
periode altijd even zwaar, en bepaalt het aantal lesdagen de hoeveelheid klokuren.
De berekening is dan als volgt: 6 lesuren x 50 klokuren x 1 lesperiode x 75/200 lesdagen = 112,5 klokuur.
Zoals u ziet is het dus van belang dat u vooraf bepaalt hoe u wilt rekenen: f ieder tijdvak is gelijk aan elkaar f
de lesdagen bepalen het aantal klokuren.

KLUPERIODE ( lesverzameling , waarde , periode )
Berekent het aantal klokuren binnen de lesverzameling, in de opgegeven lesperiode (bijvoorbeeld: mei).
Hierbij wordt gerekend met waarde klokuren (klu) per lesuur op jaarbasis.
Deze functie rekent het aantal uur binnen het huidige roosterbestand, daarbij rekening houdend met het feit
dat dit rooster slechts een deel beschrijft van het totale schooljaar (lesperiodes).
Zoals alle KLUPERIODE-functies rekent ook deze functie met formatietechnische lessen.

KLUPERIODE ( lesverzameling , waarde , periode , LP1:2, LP2:3 )
Berekent het aantal klokuren binnen de lesverzameling, in de opgegeven lesperiode (bijvoorbeeld: mei).
Hierbij wordt gerekend met waarde klokuren (klu) per lesuur op jaarbasis.
Daarnaast is het mogelijk zelf de verhouding op te geven van de lesperiodes. Standaard worden is de
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verhouding van de lesperiodes gelijk aan elkaar. Dus bij twee lesperiodes is dat 1:1. U kunt dat handmatig
aanpassen. Stel dat u invoert LP1:2 en LP2:3 dan is de verhouding 2:3. Voor meer informatie over de
berekening kunt u kijken bij de uitleg van de formule KLUPERIODE( lesverzameling , waarde ).
Deze functie rekent het aantal uur binnen het huidige roosterbestand, daarbij rekening houdend met het feit
dat dit rooster slechts een deel beschrijft van het totale schooljaar (lesperiodes).
Deze functie rekent met formatietechnische lessen.
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Aanstellingen
●

AANS()

De uitkomst is het jaarequivalent van alle aanstellingstypes samen.

●

AANS(aanstellingstype)

De uitkomst is het jaarequivalent van het opgegeven aanstellingstype. Er zijn vijf aanstellingstypes
beschikbaar, A,B,C,D en E.

●

AANS(periode)

De uitkomst is het totaal van alle aanstellingstypes voor de opgegeven periode, bijvoorbeeld maart.

●

AANS(aanstellingstype,periode)

De uitkomst is de aanstelling van het opgegeven aanstellingstype voor de opgegeven periode, bijvoorbeeld
maart.

●

AANSFINANC(SUBS)

De uitkomst is het jaarequivalent van alle aanstellingstypes samen maar alleen voorzover zij aan de
financiering SUBS gekoppeld zijn.

●

AANSFINANC(SUBS,maand)

De uitkomst is het jaarequivalent van alle aanstellingstypes samen maar alleen voorzover zij aan de
financiering SUBS gekoppeld zijn n alleen voor de maand die opgegeven is.

●

AANSKP(VestA)

De uitkomst is het jaarequivalent van alle aanstellingstypes samen maar alleen voorzover zij aan de
kostenplaats vestA gekoppeld zijn.

●

AANSKP(VestA,maand)

De uitkomst is het jaarequivalent van alle aanstellingstypes samen maar alleen voorzover zij aan de
kostenplaats VestA gekoppeld zijn n alleen voor de maand die opgegeven is.

●

AANSKP(SUBS#VestA)

De uitkomst is het jaarequivalent van alle aanstellingstypes samen maar alleen voorzover zij aan de
kostenplaats SUBS.VestA gekoppeld zijn.
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AANSKP(SUBS#VestA,mrt)

De uitkomst is het jaarequivalent van alle aanstellingstypes samen maar alleen voorzover zij aan de
kostenplaats SUBS.VestA gekoppeld zijn n alleen voor de maand die opgegeven is.
ZFormatie is voorzien van een aantal functies die beginnen met KOSTEN:
Waarschuwing: alle kosten- en salarisberekeningen zijn indicatief. Er wordt namelijk gewerkt met n
maandsalaris, terwijl dat in de regel in de loop van het schooljaar kan veranderen door CAO-afspraken.

●

KOSTEN()

●

KOSTEN(B)

●

KOSTEN(B,mrt)

●

KOSTENKP(VestA)

●

KOSTENKP(VestA,mrt)

●

KOSTENFINANC(LumpSum)

●

KOSTENFINANC(LumpSum,mrt)

In bovenstaande voorbeelden is VestA een kostenplaats, LumpSum een financiering en mrt staat voor de
maand maart.
De kosten worden berekend door een aanstellingsomvang uit te rekenen en dat te vermenigvuldigen met het
maand- of jaarsalaris verhoogd met de werkgeverslasten zoals die in ZFormatie zijn ingesteld per docent
(default is 40%).
Nader beschreven:

●

KOSTEN()

Gaat uit van het jaarequivalent van alle aanstellingen bij elkaar.

●

KOSTEN(A)

Gaat uit van het jaarequivalent van alle aanstellingen van type A bij elkaar.

●

KOSTEN(mrt)

Gaat uit van de totale aanstelling in de maand maart.

●

KOSTEN(A,mrt)
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Gaat uit van de totale aanstelling van type A in de maand maart.

●

KOSTENKP(VestA)

Gaat uit van het jaarequivalent van alle aanstellingen die onder kostenplaats VestA vallen bij elkaar. In plaats
van VestA kan er ook staan LumpSum#VestA. In dat geval worden alleen die aanstellingen meegenomen in de
berekening die onder LumpSum.VestA vallen.

●

KOSTENKP(VestA,mrt)

Gaat uit van de totale aanstelling in de maand maart van alle aanstellingen die onder kostenplaats VestA
vallen.

●

KOSTENFINANC(LumpSum)

Gaat uit van het jaarequivalent van alle aanstellingen die onder financiering LumpSum vallen bij elkaar.

●

KOSTENFINANC(LumpSum,mrt)

Gaat uit van de totale aanstelling in de maand maart van alle aanstellingen die onder financiering LumpSum
vallen.

●

INDIENST():

berekent hoeveel jaar de persoon in dienst is op de eerste dag van het schooljaar (1 augustus) op grond van de
datum die is ingevuld in het veld "in schooldienst " welk veld te bewerken is in de Algemene Informatie. De
uitkomst is een geheel getal dat niet wordt afgerond, maar afgekapt: 8,1 wordt 8 en 8,9 wordt ook 8.

●

INDIENST(datum):

idem als INDIENST met dien verstande dat niet 1 augustus van het lopende schooljaar als uitgangsdatum wordt
genomen maar de onder "datum" opgegeven datum.

●

INONDERWIJS():

berekent hoeveel jaar de persoon in het onderwijs werkt op de eerste dag van het schooljaar (1 augustus) op
grond van de datum die is ingevuld in het veld "in onderwijsdienst " welk veld te bewerken is in de Algemene
Informatie. De uitkomst is een geheel getal dat niet wordt afgerond, maar afgekapt: 8,1 wordt 8 en 8,9 wordt
ook 8.

●

INONDERWIJS(datum):
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idem als INONDERWIJS met dien verstande dat niet 1 augustus van het lopende schooljaar als uitgangsdatum
wordt genomen maar de onder "datum" opgegeven datum.

●

FUNCTIE(bestaande functie-typering):

Deze formule geeft een 1 als uitkomst, als de medewerker de functie "bestaande functie-typering" heeft,
anders 0. Deze functies van medewerkers/docenten zijn te bewerken bij de Algemene Informatie.

●

SCHAAL(X):

Deze formule geeft een 1 als uitkomst, als de medewerker schaal "X" (bijv. LC) heeft, anders 0.

●

SALARIS():

Deze functie haalt het salaris van de medewerker op. Dit salaris is via de Salaris-module op te geven aan de
hand van de schaal en trede van de docent in combinatie met een bestand met alle salaristabellen.

●

SALARIS(X):

Deze functie is bijna geheel gelijk aan de functie SALARIS met dit verschil dat er een groen driehoekje wordt
gezet bij de medewerker die in schaal X zit.

●

SALARISINCL():

Deze functie haalt ook het salaris van de medeweker en verhoogt dit met de werkgeverslasten. De
werkgeverslasten zijn bij de Algemene Informatie in te stellen.
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Bapo
●

BAPOSALDOOUD()

Haalt het bapo-saldo op waarmee docent het jaar begint (staat in gegevensveld -Oud saldo-).

●

BAPOSALDONIEUW()

Haalt het bapo-saldo op waarmee docent het jaar afsluit (staat in gegevensveld -Nieuw saldo-) en is
OudSaldo+Jaarrecht-Opname.

●

BAPOJAARRECHT()

Toont het berekende jaarrecht (staat in gegevensveld -Jaarrecht-) ongeachte of docent er gebruik van maakt.

●

BAPOOPNAME()

Berekent de bapo-opname(staat in gegevensveld -Opname-). Dit veld -Opname- bevat het getal aan
opgenomen bapo dat vanuit het opgebouwde recht is opgenomen. Bij Taakverlichting staat het getal dat
daadwerkelijk opgenomen wordt en zou eventueel kunnen verschillen van wat bij Opname staat. Dat is alleen
het geval als er een ander getal is ingevoerd bij -Taakverlichting aanpassing-.

●

BAPOTAAKVERLICHTING()

Berekent de taakverlichting als gevolg van bapo-opname (staat in gegevensveld -Taakverlichting-).

●

BAPODOCENT()

Geeft een 1 als uitkomst als docent recht heeft op bapo, ongeacht er dat recht wordt gebruikt, en een 0
wanneer docent niet bapo-gerechtigd is

●

BAPODOCENT(kenmerk)

Geeft een 1 als uitkomst als docent recht heeft op bapo volgens kenmerk, ongeacht er dat recht wordt gebruikt,
en een 0 wanneer docent niet bapo-gerechtigd is volgens het kenmerk.
De mogelijke kenmerkingen zijn:
nk: docent verkrijgt gedurende het jaar recht op kleine bapo (van Niets naar Kleine bapo);
k: docent heeft gehele jaar recht op kleine bapo;
kg: docent verkrijgt gedurend het jaar recht op grote bapo (van Klein naar Grote bapo);
g: docent heeft gehele jaar recht op grote bapo;
Terug naar online help Formatiebeheer
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Formules persoonlijk budget
Persoonlijk buget

De vier verschillende kolommen uit de berekening van het Persoonlijk budget, zijn middels vier formules op te
vragen:
- PBBASISRECHT()
- PBAANVULLINGRECHT1()
- PBAANVULLINGRECHT2()
- PBJAARRECHT()

Budgetopname

Er zijn drie verschillende kolommen uit het onderdeel budgetopname op te vragen middels formules:
- PBOPNAMEUITJAARRECHT()
- PBOPNAMEUITSALDO()
- PBOPNAMETOTAAL()

Aantal klokuren opname per doelbesteding

De vijf keuzes die een docent maakt over de doelbesteding van het budget,
zijn ook op te vragen middels formules. De eerste drie kolommen (sparen, betalen, verlof) halen het totaal
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aantal klokuur uit de kolom Totale opname:
-PBSPAREN()
-PBBETALEN()
-PBVERLOF()
De andere twee kolommen (taken en lessen) haalt het aantal klokuur uit Taakverlichting:
-PBTAAKVERLICHTING()
-PBLESTAAKVERLICHTING()

Informatie over Saldo

Het oude en nieuwe saldo is op te vragen aan de hand van twee formules:
-PBSALDOOUD()
-PBSALDONIEUW()

Jaarrecht opname berekend over de verschillende categorieen
Met deze formules is het mogelijk op te vragen hoeveel jaarrecht iemand opneemt uit de drie verschillende
categorieeen: basis, 1e aanvulling en 2e aanvulling. Dit is voornamelijk interessant, wanneer iemand niet zijn
volledige jaarrecht inzet:
- PBOPNAMEUITBASIS()
- PBOPNAMEUITAANVULLING1()
- PBOPNAMEUITAANVULLING2()

Zie afbeelding. De docent heeft een totaal jaarrecht van 340. Er is handmatig opgegeven, dat de docent
slechts 200 uit zijn jaarrecht opneemt. De uitkomst van de formules is dan:
- PBOPNAMEUITBASIS() = 50
- PBOPNAMEUITAANVULLING1() = 120
- PBOPNAMEUITAANVULLING2() = 30
De docent neemt slecht 30 klokuren op uit zijn 2e aanvulling.
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Datum
Voor de opmaak van een datum in Zermelo dient u zich aan de volgende opmaakregels te houden:
De opmaak is: dd mm yyyy
Scheidingsteken mag zijn:
o Spatie (dd mm yyyy)
o - (dd-mm-yyyy)
o / (dd/mm/yyyy)
o # (dd#mm#yyyy)
o │ (dd│mm│yyyy)
De maand (mm) mag ook vervangen worden door de woordnotatie, dus bijvoorbeeld: jan, feb, mrt, apr, enz.
De dagen en maanden mogen geen voorlopende 0 hebben. ( 01-01-1985 mag dus niet, 1-1-1985 mag wel)
Wordt het jaartal (yyyy) met twee decimalen genoteerd (yy), dan wordt er automatisch 19 voor geplaatst. Dus:
01-01-85 wordt 1-1-1985

●

LEEFTIJD Leeftijdfunctie

Met de leeftijdfunctie kunt u de leeftijd van een docent gebruiken in uw berekeningen.
Hiervoor is het echter wel van belang dat de leeftijd ook geregistreerd staat in het systeem als de extra
eigenschap #GEB in het docentendomein.
Met deze formule berekent u de leeftijd van een docent, in jaren. Dit kan handig zijn voor leeftijd specifieke
eisen bij het berekenen van de hoeveelheid formatie.
De formule is:
LEEFTIJD ( )
Uitkomst:
Uit de data kolom (#GEB) wordt de geboorte datum opgehaald. Hier vanuit wordt de huidige leeftijd berekend.
Deze wordt in jaren terug gegeven.

Alternatief
U kunt bij het berekenen van de leeftijd, ook een peildatum opgeven. Hiermee kunt u bepalen wat de leeftijd
van een docent is, bij een opgegeven datum. In de praktijk zult u deze het meeste gebruiken.
De formule is:
LEEFTIJD ( peildatum)
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De peildatum moet worden opgegeven in de volgende opmaak: dd # mm # yyyy.
Voorbeelden:
12#10#2008 (12 okt 2008)
20#11#2008 (20 nov 2008)

●

JAREN Tel aantal jaren

De formule is:
JAREN(datumX)
Uitkomst:
Uit de #ZData-kolom (= de kolom bij docenten die gevuld is met alle data uit de datakolommen van ZFormatie)
bij docenten wordt het datumX-gegeven opgehaald. Met andere woorden: er moet dus een datakolom zijn met
een afkorting datumX of anderszins! Het verschil met de huidige datum wordt in jaren terug gegeven als
resultaat van deze functie.
Deze functie lijkt dus heel veel op de LEEFTIJD functie met dit verschil dat bij de LEEFTIJD functie gekeken
wordt naar de inhoud van de extra eigenschap #GEB, terwijl bij JAREN dus gekeken wordt naar een gegeven
uit de ZFormatie-data.
Alternatief
U kunt bij het berekenen van het aantal jaren, ook een peildatum opgeven. Hiermee kunt u bepalen hoeveel
jaren er verstreken zijn op de peildatum vergeleken met de datum die in de ZFormatie-data-kolom staat.
De formule is:
JAREN(datumX,1#8#2008)
De peildatum moet worden opgegeven in de volgende opmaak: dd # mm # yyyy.
Voorbeelden:
12#10#2008 (12 okt 2008)
20#11#2008 (20 nov 2008)

●

DATUMDAGEN Aantal dagen

Met deze functie kunt u het aantal dagen berekenen vanaf een opgegeven datum tot en met vandaag. Deze
datum moet genoemd staan in een extra eigenschap kolom van de docent.
De formule is:
DATUMDAGEN (extra eigenschap)
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Uitkomst:
Het aantal dagen wordt berekend vanaf een opgegeven datum kolom bij de docenten.
Alternatief
Bij de formule kan ook een peildatum aangegeven worden:
DATUMDAGEN (extra eigenschap, peildatum)
Let Op! De syntax van de peildatum is altijd: d#m#jjjj. Ofwel:
dag aanduidingen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11 .. 27, 28, 29, 30, 31
maand aanduidingen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
jaar aanduidingen: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 .
Uitkomst:
Er is berekend hoeveel dagen er zijn verstreken op de opgegeven peildatum van 1 september 2010.

●

DAGEN Aantal dagen

Met deze functie kunt u het aantal dagen berekenen vanaf een opgegeven datum tot en met vandaag. Deze
datum wordt in deze functie niet uit een extra eigenschap van de docent weggehaald maar uit een in
ZFormatie aangegeven datakolom van de docent.
De formule is:
DAGEN (dataveld)
Uitkomst:
Het aantal dagen wordt berekend vanaf een opgegeven data kolom bij de docenten tot de huidige datum.
Alternatief
Bij de formule kan ook een peildatum aangegeven worden.
DAGEN (dataveld, peildatum)
Uitkomst:
Er is berekend hoeveel dagen er zijn verstreken op de opgegeven peildatum
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Grafisch
Er zijn meerdere manieren om grafisch informatie weer te geven.

Markeren
U kunt binnen cellen markeringen aanbrengen.

Interval kleuren
U kunt binnen een balkje een deel kleuren. Denk daarbij aan de salarisinformatie in die module.

Segmenten kleuren
U kunt binnen een balkje segmenten laten kleuren. Ook kunt u een deel wit laten.
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Leerlinginformatie
U kunt diverse formules gebruiken om extra leerlinginformatie boven water te krijgen.

●

informatie uit de UKP (pakketkeuze)

●

leerling/docent-relaties

●

het aantal leerlingen waar een docent les aan geeft

●

het aantal leerlingen van een docent met een speciaal leerlingkenmerk

●

het gemiddeld aantal leerlingen binnen een lesverzameling
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Onderhoud
●

ARCHIEF(rekenkolom)

Haalt uit het archief alle waarden die bij opgegeven rekenkolom te vinden zijn en telt deze bij elkaar op.
●

ARCHIEF(rekenkolom,maand)

Haalt uit het archief de waarde uit de opgegeven rekenkolom in de opgegeven periode, bijv. een maand.
Voorbeeld: ARCHIEF(kluBB,mei). Uitkomst: alle waarden van de rekenkolom kluBB die in het archief gevonden
worden voorzover deze in de maand mei effectief bleken.
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Rekenkundig
●

ABS Absolute waarde

U kunt de absolute waarde van een uitkomst berekenen met de formule:
ABS( a )
Uitkomst:
Van iedere waarde krijgt u een uitkomst, afgerond tot de komma. Hierbij geldt bij iedere waarde tot de 0,5 een
afronding naar beneden en bij een gelijke of hogere waarde een afronding naar boven.

●

MAX Maximum

U kunt de maximale waarde berekenen van verschillende invoer waarde, met de functie:
MAX( a, b, c, d )
Uitkomst:
Van alle waardes die u gebruikt bij de functie, wordt berekend wat de maximale waarde is. Ofwel, welke
uitkomst heeft de hoogste waarde. Deze wordt weergegeven.
.
●

MIN Minimum
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U kunt de minimale waarde berekenen van verschillende invoer waarde, met de functie:
MIN( a, b, c, d )
Uitkomst:
Van alle waardes die u gebruikt bij de functie, wordt berekend wat de minimale waarde is. Ofwel, welke
uitkomst heeft de kleinste waarde. Deze wordt weergegeven.
13.1d
●

GEM Gemiddeld

U kunt de gemiddelde waarde berekenen van verschillende invoer waarde, met de functie:
GEM( a, b, c, d )
Uitkomst:
Van alle waardes die u gebruikt bij de functie, wordt berekend wat de gemiddelde waarde is. Deze wordt
weergegeven.

●

SOM Sommering

U kunt de sommering berekenen van verschillende uitkomsten, met de functie:
SOM( a, b, c, d)
Uitkomsten:
Alle waardes die u gebruikt bij de functie, worden bij elkaar opgeteld. De uitkomst wordt weergegeven.

●

AFSTAND Afstand
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U kunt de afstand van een waarde tot een interval berekenen met de functie:
AFSTAND( a, x, y )
Uitkomst:
U zet een interval op (x, y). Vervolgens bekijkt u hoever de opgegeven waarde hier vandaan zit. Zit u onder het
interval, dan zal de uitkomst negatief zijn. Zit u boven het interval, dan is de uitkomst positief. Valt het getal
binnen het interval, dan zal de uitkomst 0 zijn.

●

AFR Afronding

U kunt een opgegeven waarde op uw eigen manier afronden. De volledige afrondfunctie is:
AFR( a, x, g)
a : het betreffende getal
x : de manier van afronden, waarbij:
-1 : afronden naar beneden; 0 : afronden regulier en 1 : afronden naar boven.
g : het afrondingsgetal
Uitkomst:
De laatste waarde (g) geeft de mogelijkheid op uw eigen manier af te ronden. U kunt bijvoorbeeld op 5 tallen
afronden, maar ook op 25 tallen, 100 tallen enz. Ook een decimale invoer is geen probleem. Dus u kunt
bijvoorbeeld afronden op 2,5.
Deze afrondingsfunctie kent enkele, eenvoudige varianten:
- AFR ( a ) Hierbij worden voor u twee standaard waarden aangenomen: (x is 0) en (g is 1). Dit betekent een
afronding van het opgegeven getal op een reguliere manier, afgerond op gehelen;
AFR ( a, x ) Hierbij wordt voor u n standaard waarde aangenomen (g is 1). Dit betekent dat u kunt afronden op
gehele getallen, maar dat u zelf moet aangeven of dat naar boven, beneden of via de reguliere afronding gaat.

●

SQRT Vierkantswortel

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1055/1812

Document:

Zermelo Online Help

De formule SQRT(a) berekent de vierkantswortel van waarde a. Deze waarde a mag niet negatief zijn.

●

LOG en LOG10 Logaritme-functies

Er zijn twee logaritme functies beschikbaar: LOG(a) berekent de natuurlijke logaritme van a, dus met grondtal
e, en LOG10(a) berekent de logaritme met grondtal 10.
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Relaties en Logisch
●

ALS functie

Met de ALS functie kunt u bekijken of iets wel of niet waar is. Afhankelijk van die uitkomst, wordt een functie
uitgevoerd. De ALS functie is:
ALS (a, b, c)
a : heeft alleen de waarde 1 (waar) of 0 (niet waar); b : wordt uitgevoerd als a waar is (ofwel: a=1 ); c : wordt
uitgevoerd als a niet waar is (ofwel: a=0 )
Uitkomst:
Afhankelijk van de uitkomst van a, wordt ofwel b of c vertoond. In dit voorbeeld wordt er slechts gebruik
gemaakt van getallen, maar u kunt zich voorstellen dat u voor b en c ook andere functies zou kunnen
gebruiken.

●

KD Kleiner dan functie

Met de kleiner dan functie kunt u bepalen of een opgegeven waarde kleiner is dan een andere opgegeven
waarde. De functie is:
KD( a, b )
Uitkomst:
De uitkomst is 1 (waar) of 0 (niet waar). Deze uitkomst kunt u dus bij andere functies gebruiken.

●

GD Groter dan functie

Met de groter dan functie kunt u bepalen of een opgegeven waarde groter is dan een andere opgegeven
waarde. De functie is:
GD( a, b )
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Uitkomst:
De uitkomst is 1 (waar) of 0 (niet waar). Deze uitkomst kunt u dus bij andere functies gebruiken.

●

KG Kleiner gelijk functie

Met de kleiner gelijk functie kunt u bepalen of een opgegeven waarde kleiner is dan of gelijk is aan een andere
opgegeven waarde. De functie is:
KG( a, b )
Uitkomst:
De uitkomst is 1 (waar) of 0 (niet waar). Deze uitkomst kunt u dus bij andere functies gebruiken.

●

GG Groter gelijk functie

Met de groter gelijk dan functie kunt u bepalen of een opgegeven waarde groter is dan of gelijk is aan een
andere opgegeven waarde. De functie is:
GG( a, b )
Uitkomst:
De uitkomst is 1 (waar) of 0 (niet waar). Deze uitkomst kunt u dus bij andere functies gebruiken.

●

IG Is gelijk aan

Met de is gelijk aan functie kunt u bepalen of een opgegeven waarde gelijk is aan een andere opgegeven
waarde. De functie is:
IG( a, b )
Uitkomst:
De uitkomst is 1 (waar) of 0 (niet waar). Deze uitkomst kunt u dus bij andere functies gebruiken

●

EN EN functie
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Met de EN functie kunt u bepalen of alle opgegeven uitkomsten waar zijn. De functie is:
EN ( a, b, c, d )
Uitkomst:
Alle opgegeven waarden moeten waar zijn. (gelijk aan 1). Alleen in dat geval zal de uitkomst van deze functie
ook waar zijn (1). In alle andere gevallen zal de uitkomst niet waar zijn (0).

●

OF OF functie

Met de OF functie kunt u bepalen of de uitkomst van ten minste n opgegeven waarde waar is. De functie is:
OF (a, b, c, d)
Uitkomst:
Wanneer ten minste n opgegeven waarde gelijk aan 1 is (ofwel: waar), dan zal de uitkomst van deze functie 1
zijn (waar). Wanneer alle opgegeven waarden gelijk zijn aan 0 (niet waar), dan zal de uitkomst 0 zijn (niet
waar).

●

NIET NIET functie

Met de NIET functie kunt u bepalen of een opgegeven waarde niet 1 is (waar). De functie is:
NIET ( a )
Uitkomst:
Geeft bij een waarde van 1 (waar), de uitkomst 0 (niet waar). Bij een waarde van 0 (niet waar), geeft een
uitkomst van 1 (waar).
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Signaal
U kunt hier met kleuren en of vlaggen aangeven als u een signaal wilt krijgen als de uitkomst van een formule
binnen of buiten marges komt.
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Taak
●

TAAK()

Deze functie geeft een totaal van klokuren van alle taken die een docent verricht.

●

TAAK(taakverz )

Geeft het aantal klokuren dat de docent taken heeft binnen de opgegeven taakverzameling.

●

TAAKPERIODE(per)

Met de functie TAAKPERIODE hebt u dezelfde mogelijkheden als met de TAAK() functie alleen telt de TAAK()
functie alles van het hele schooljaar en TAAKPERIODE(...) alles binnen de opgegeven periode daarbij rekening
houdend welk deel van het schooljaar door de opgegeven periode beslagen wordt!
Bij deze functie wordt ook rekening gehouden met het feit dat aan sommige taken een begin- en einddatum
hangen.

●

TAAKPERIODE(per,taakverz)

telt alle taken die tot de opgegeven taakverzameling behoren binnen de opgegeven periode.
Bij deze functie wordt ook rekening gehouden met het feit dat aan sommige taken een begin- en einddatum
hangen.

●

TAAKTOEK()

Telling van specifieke taaktoekenningen.
U kunt met TAAKTOEK() het aantal uren tellen dat tot een bepaalde taaktoekenningsverzameling behoort. Dit
is een apart domein in het UDM, namelijk TkSet. Daarin maakt u verzamelingen van bepaalde
taaktoekenningen.
Een voorbeeld: de formule: TAAKTOEK(gesubsidieerd) geeft het totaal aantal uren aan taken die bevat zijn in
de taaktoekenningsverzameling gesubsidieerd.

●

SCHRIJFTAAK(taak,formule)

Berekende taak automatisch toekennen.
Hiermee kunt u op grond van een berekening een waarde laten schrijven bij een docent voor een taak.
Voorwaarde is wel dat de docent deze taak al heeft!
De uitkomst van de formule wordt weggeschreven bij de aangegeven taak van de docent.
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Toeslag
Hier worden de zogenaamde EVALL-functies berekend. Deze rekent de toeslag door, die aan een formule hangt.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1063/1812

Document:

Zermelo Online Help

UDM
In deze paragraaf passeren de volgende formules de revue:
●

LLN(lesverz, tijdv)

●

LLNVELD(extra eigenschap) + LLNVELD(extra eigenschap, lesverz)

●

LESVELDGEV(extra eigenschap) + LESVELDGEV(lesverzameling,extra eigenschap)

●

UKP(ukpveld)

●

UUR(lesverz, tijdv) + UUR(lesverz) + UUR()

●

DOCSET(docverz, x, y) + DOCSET(docverz)

●

LESSET(lesverz, x, y) + LESSET(lesverz)

●

LESDAGEN(tijdvak,lesverz) + LESDAGEN(tijdvak) + LESDAGEN( )

●

LEES(docent extra eigenschap)

●

SCHRIJF(docent extra eigenschap,formule)

●

DOCMARKERTEST(leerling extra eigenschap) + DOCMARKERTEST(leerling extra eigenschap,lesverzameling)

●

DOCMARKERTOT(leerling extra eigenschap) + DOCMARKERTOT(leerling extra eigenschap,lesverzameling)

●

LLN Leerlingen

Met deze functie kunt u het gemiddeld aantal leerlingen dat deze docent in zijn lesgroepen heeft zitten, tellen.
De volledige formule is:
LLN(lesverz, tijdv).

Uitkomst: Bij de opgegeven lesverzameling (in dit voorbeeld alleLes), in het opgegeven tijdvak ( tv1 ), wordt
het gemiddeld aantal leerlingen van de docent weergegeven.

●

LLNVELD

U kunt per les naar leerling-specifieke informatie kijken. Deze kunt u meenemen in de verdere berekening. De
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informatie moet beschreven staan in een extra eigenschap veld.
In bovenstaand voorbeeld is het extra veld begeleiding toegevoegd. Bij sommige leerlingen is een waarde
ingevoerd.
De functie kan op twee plaatsen gebruikt worden: in een rekenkolom of in een toeslag.
LLNVELD in een rekenkolom
Bijvoorbeeld: LLNVELD (extra eigenschap). Dat geeft als uitkomst de som van alle gegeven waarden want er
wordt per docent een lijst opgemaakt met alle leerlingen waaraan hij of zij lesgeeft.
LLNVELD in een toeslag
Hiervoor moet een EVALL functie aangemaakt worden, waarin de formule wordt aangesproken, bijvoorbeeld:
EVALL(begeleidingtoeslag, Formule, NUM). Die begeleidingtoeslag heeft dan als inhoud van het veld Formule:

LLNVELD(begeleiding).
Uitkomst:
Er wordt per les berekend wat de waarde is die in de extra eigenschap kolom begeleiding staat. Het totaal per
les wordt dus uitgerekend en bij elkaar opgeteld. Het verschil met het gebruik van de functie in een
rekenkolom is duidelijk zichtbaar.
Wanneer er per les wordt berekend en bij elkaar opgeteld, komt het geheel op 81.
Alternatieve invoer
U kunt in de formule ook aangeven dat u naar een specifieke lesverzameling wilt kijken. In dat geval is de
volledige formule:
●

LLNVELD(extra eigenschap, lesverz)

●

LESVELDGEV telt aantal keren gevulde leerling-eigenschap
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De formule is: LESVELDGEV(extra).
Deze functie kijkt bij iedere leerling die de docent heeft of er iets staat in de extra leerling-eigenschap extra en
telt het aantal keer dat dat voorkomt bij elkaar op. Er wordt dus niet geteld wat er staat (dat doet de functie

LLNVELD(extra)) maar slechts of er wat staat.
Een docent met de hierboven staande leerlingen zal met LLNVELD(extra) de score 8 krijgen en met
LESVELDGEV(extra) 3!
Bij de extra eigenschap kan dus ook gewone tekst kunnen staan; bij LLNVELD() zou u een foutmelding krijgen
terwijl LESVELDGEV(extra) daar niet moeilijk over doet en het als 1 telt.
Alternatieve invoer
U kunt in de formule ook aangeven dat u naar een specifieke lesverzameling wilt kijken. In dat geval is de
volledige formule:
●

LESVELDGEV(lesverzameling,extra eigenschap)

●

UKP Universeel keuzepakket items

Met ProfiLeer kunnen de leerlingen een keuzepakket samenstellen. Deze informatie kunt u ook gebruiken
binnen de ZFormatie structuur. want iedere gemaakte keuze is te benaderen. U kunt dus ook de extra
leerlinginformatie velden benaderen, zoals vrijstellingen en dyslectische leerlingen.
De formule die u kunt gebruiken, is: UKP(ukpveld)

Tip! U kunt bij het ukpveld uiteraard de afkorting van een keuze weergeven, in dit geval is dat EM. Maar u kunt
ook de etappenaam erbij noemen. Stel dat uw gemeenschappelijke etappe als afkorting GEM heeft, dan krijgt
een gemaakte keuze in die etappe de toevoeging _GEM. De keuze fa_GEM betekent dus een keuze gemaakt in
een specifieke etappe. Ook deze kunt u in uw formule gebruiken.
Er wordt bij een docent een lijst gemaakt met alle leerlingen waaraan hij lessen verzorgt. Vervolgens wordt per
leerling uit het keuzepakket de informatie gehaald. Het aantal wordt, prognostisch, bij elkaar opgeteld.

●

UUR Lesuren

U kunt per docent bekijken wat het aantal lessen is dat deze docent geeft. De formule hiervoor is:
UUR(lesverz, tijdv)
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Uitkomst:
De uitkomst is per docent het aantal lesuren (die in de aangegeven lesverzameling zitten) dat deze verzorgt, in
een opgegeven tijdvak.
Alternatief
Er zijn twee verschillende gebruiksalternatieven voor de functie UUR.
●

UUR(lesverz)

Deze functie bekijkt het aantal lessen dat een docent geeft in de opgegeven lesverzameling. Het is echter
tijdvak onafhankelijk en een les krijgt een gemiddelde waarde over de tijdvakken heen. In het onderstaande
voorbeeld is ook zichtbaar dat er een verschil in uitkomst kan zijn, aangezien de docent in n tijdvak meer

lesgeeft dan de andere.
●

UUR()

Dit geeft het gemiddeld, totaal aantal lessen per tijdvak en er wordt dus niet naar een lesverzameling gekeken
of een specifiek tijdvak.

●

DOCSET Docentverzamelingen

Met de functie DOCSET kunt u bepalen of de opgegeven docent zich wel of niet in deze verzameling bevindt.
De functie is:

DOCSET(docverz, x, y)
Uitkomst:
U geeft bij docverz een docentverzameling op, bijvoorbeeld mentoraat. Wanneer de docent zich in de
mentoraat verzameling bevindt, wordt x (waar) uitgevoerd. Bevindt de docent zich niet in deze verzameling,
dan wordt y uitgevoerd (niet waar).
Deze functie laat zich uitstekend gebruiken in combinatie met andere functies.
Alternatief
Er is n alternatief voor de DOCSET functie namelijk:
●

DOCSET(docverz)

Bij het gebruik van deze functie, worden de antwoorden 1 (waar) en 0 (niet waar) als mogelijke uitkomst
weergegeven. Wat er uitgevoerd moet worden, ligt verder niet vast.
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LESSET Lesverzamelingen

Met de functie LESSET kunt u bepalen of een opgegeven docent zich wel of niet in deze verzameling bevindt
met een les.
De functie is:

LESSET(lesverz, x, y)
Uitkomst:
Geeft bij een opgegeven lesverz weer of een docent wel of niet lesgeeft in de lesverzameling OB (onderbouw).
Wanneer de docent lesgeeft in deze verzameling, dan wordt x (waar) uitgevoerd. Anders y (niet waar).
Deze functie laat zich uitstekend gebruiken in combinatie met andere functies.
Alternatief
Er is voor deze functie n alternatief:
●

LESSET(lesverz)

Bij het gebruik van deze functie, levert het resultaat f 1 (waar) f 0 (niet waar).

●

LESDAGEN Lesdagen

Met behulp van deze functie kunt u bepalen hoeveel dagen een docent lesgeeft. Dit kan afhankelijk zijn van
een tijdvak en een lesverzameling.
De volledige formule is:
LESDAGEN ( tijdvak, lesverz )
Uitkomst:
De formule geeft het aantal dagen (ma t/m vr) dat de docent n of meerdere lessen verzorgt. Afhankelijk van
het tijdvak en een lesverzameling.
Varianten
De functie LESDAGEN kent twee varianten:
●

LESDAGEN(tijdvak)

Hierbij hoeft alleen het betreffende tijdvak opgegeven worden.
lijstDeze functie telt het gemiddeld aantal lesdagen dat deze docent per tijdvak verzorgt. De functie gebruikt
dus geen tijdvak notatie en is ook niet afhankelijk van een lesverzameling.

●

LEES (:Info uit docentendomein lezen)

Met behulp van deze functie kunt u de inhoud van een extra eigenschapsveld bij een docent inlezen en meteen
laten weergeven.
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De volledige formule is:
LEES(Infoveld)
Uitkomst:
De functie geeft de inhoud van het Infoveld weer in een getal.
Praktische toepassing:
Deze functie is erg handig om bijv. aan het eind van het jaar het aantal vervanguren in te lezen en mee te
laten tellen voor de bepaling of een docent nog een vergoeding of verrekening moet krijgen.

●

SCHRIJF (:Info naar extra eigenschap docent schrijven)

Met behulp van deze functie kunt u de inhoud van een extra eigenschapveld bij een docent laten vullen vanuit
een in ZFormatie-berekening.
De volledige formule is:
SCHRIJF(Infoveld,formule)
Uitkomst:
De functie geeft de inhoud van formule weer n schrijft deze in de extra eigenschap Infoveld weer bij de docent.
De uitkomst wordt geschreven en weergegeven als een breuk.
Praktische toepassing
Deze functie is erg handig om bijv. aan het begin van het jaar het aantal vervanguren voor een docent te laten
bepalen aan de hand van de betrekkingsomvang (of het aantal lesuren of wat dan ook) en deze weg te
schrijven in #QUOTUM zodat deze bij het dagroosteren te zien is.

●

DOCMARKERTEST Signaleren of een docent les geeft aan bepaalde leerlingen

De volledige formule is:
DOCMARKERTEST(GeenLesVan)
Deze functie test bij de docent of n van de docentafkortingen die in de extra leerling-eigenschap GeenLesVan
staat gelijk is aan zijn eigen docentafkorting. De extra leerlingeigenschap kan met meerdere docentafkortingen
gevuld zijn waarbij deze door een komma gescheiden dienen te worden.
Uitkomst
De uitkomst is waar (1) of niet waar (0).
Praktische toepassing
Deze functie wordt gebruikt om bij de lessenverdeling meteen te laten signaleren of een docent bijv. aan zijn
eigen kind lesgeeft, als dat ongewenst zou zijn.
Alternatieven:
●

DOCMARKERTEST(GeenLesVan,lesverzameling)
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Idem als DOCMARKERTEST(GeenLesVan) alleen kunt u deze controle nu laten beperken tot de aangegeven
lesverzameling.

●

DOCMARKERTOT(GeenLesVan)

Deze functie geeft als uitkomst het aantal leerlingen dat docent heeft met een afkorting in de
extra-leerlingeigenschap GeenLesVan die gelijk is aan de zijne.

●

DOCMARKERTOT(GeenLesVan,lesverzameling)

Beperkt DOCMARKERTOT(GeenLesVan) tot de aangegeven lesverzameling.
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Varia
Bij deze formules vindt u mogelijkheden om kleuren in te stellen met gradaties.
Ook vindt u hier de formule om vlaggen aan te sturen.
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Variabelen/Constanten
Het is mogelijk een aantal constanten te laten noteren.
Dit varieert van het salaris, het minimaal in te zetten lessen, tot het aantal secties waar iemand in zit.
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ZPlanning
In verband met de uitbreiding van de mogelijkheden in de lessenplanner zijn er ook 3 functies bij gemaakt:
●

LESPLAN()

Deze functie telt het aantal lessen dat een docent is ingepland in de lessenplanner.

●

LESPLANSECTIE(sAk)

Deze functie telt het aantal lessen dat een docent is ingepland in een bepaalde sectie, bijv. sectie
Aardrijkskunde, in de lessenplanner.

●

LESPLANGEBIED(mijnGebied)

Deze functie telt het aantal lessen dat een docent is ingepland in een gedefinieerd gebied, bijv. mijnGebied, in
de lessenplanner. Een gebied kunt u o.a. in de groepenplanner definiren.

●

LESPLANKERNTEAM(KERNTEAMbb)

Deze functie telt het aantal lessen in het kernteam BB. Dit kernteam definieert u bij het menu docenten. Let op:
er horen lessen bij een kernteam maar ook docenten. In dit geval worden de lessen van het kernteam bekeken.

●

LESPLANAFD(h4)

Deze functie telt het aantal ingeplande lessen in de afdeling Havo 3. Bij koppelingen wordt er gekeken naar de
groepen die overlappen.

●

MININZET

●

MAXINZET

●

ZPTOT

Deze functie geeft het totaal aantal lessen dat in Zplanning wordt berekend. De secties die u in Zplanning
heeft uitgeschakeld worden dus niet geteld.

●

ZPSECTIE(sDALTON)

Met deze functie kunt u de lessen van een specifieke sectie apart laten uitrekenen. Dit kan heel handig zijn als
u voor een sectie een speciale lesvergoeding wilt gebruiken. Zo kunt u daarna de overige lessen berekenen
van ZPTOT - ZPSECTIE.
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Eigen functies maken
U hebt niet alleen de mogelijkheid gebruik te maken van de door Zermelo gemaakt functies, maar u kunt ook
zelf functies ontwerpen. Daarvoor maakt u gebruik in het inrichtingscherm gebruik van de knop

functiedefinities:
.
Om dit te demonstreren maken we gebruik van een voorbeeld, namelijk een voorbeeld van een seniorenbeleid:
iedere docent tussen de 52 en 56 jaar krijgt 30 uur lesvermindering en iedere docent van 56 en ouder krijgt 55
uur lesvermindering.
Als eerste moeten we natuurlijk een nieuwe functie maken en die een naam geven:

.
Door nu op Extra regel te klikken komt er een extra regel bij en daar kunt u waarden invullen:

Een recht haakje
wil zeggen: inclusief dat getal en een groter-dan of kleiner-dan teken betekent dat dat getal niet meer bij dat
bereik hoort. M.a.w. hier staat: vanaf het 52e jaar tot het 56e en niet tot-en-met het 56e jaar. De punt-komma
is het scheidingsteken in het bereik.

Voor de duidelijkheid kunt u bijv. kiezen voor de volgende vulling:
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U hebt nu dus een functie senbeleid gemaakt die een leeftijd nodig heeft en die als resultaat het getal 0, 30 of
55. De functie senbeleid(57) geeft dus als waarde 55.
Nu heeft natuurlijk niet iedere docent dezelfde leeftijd dus u moet de formule iets uitbreiden:
senbeleid(LEEFTIJD()). U maakt dan gebruik van de Zermelo-functiue LEEFTIJD() die de leeftijd geeft van de
docent op grond van zijn/haar geboortedatum.
Bij de standaard ZFM zitten ook twee eigen functies, dagen en dagdelen. Kijkt u die vooral even na of de
getallen die daar staan ook op uw school gehanteerd worden.
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Kolomsoorten
Er zijn drie kolomsoorten te definiren. Dit worden "kolommen" genoemd omdat dit in het
Formatie-hoofdscherm kolommen zijn achter een personeelsnaam. In het Inrichtingsscherm worden deze
kolommen echter in een regel gedefinieerd.
Iedere kolom dient een afkorting te hebben als unieke identificatie.

●

Datakolom

In een datakolom kunt u gegevens plaatsen, handmatig of via importeren. Dit gebeurt in het
Formatie-hoofdscherm; in het Inrichtingsscherm definieert u slechts dat u wilt dat ze er zijn en welke namen de
diverse kolommen hebben. Omdat de inhoud van deze velden docent-gerelateerd zijn wordt de inhoud van
deze datakolom opgeslagen in het roosterbestand en niet in het zfmbestand.

●

Rekenkolom

In een rekenkolom definieert u wat u uitgerekend wilt hebben. Daarbij kunt u gebruik maken van bestaande
datakolommen en eerder gedefinieerde rekenkolommen. Er zijn allerlei functies beschikbaar die u via
Venster-Formulehulp kunt raadplegen. Let wel: u kunt alleen een rekenkolom als onderdeel van een formule in
een rekenkolom gebruiken als deze in een eerdere regel al gedefinieerd is!

●

Vlagkolom

Een vlagkolom is bedoeld om visueel ergens melding van te maken, bijvoorbeeld overschrijding van de
werktijdfactor. Het is dus een soort controle middel. Een vlagkolom kan aan of uit staan; standaard staat de
vlag uit. Voorbeeld:

Er kan een tekst getoond worden en/of een kleur. Bij de vlagkolom van dit plaatje, jjtw, jaartaak te weinig,
wordt in het rood de tekst "Te veel!" weergegeven als de vlag aanstaat en in het groen de tekst "ok" als de
vlag uitstaat.
Een vlag wordt de waarde "0" of "1" meegegeven door een rekenkolom. Daar is een speciale functie voor
namelijk de VLAG-functie. Deze functie heeft de naam van de vlag nodig en een waarde "0" of "1". In
bovenstaand voorbeeld wordt de vlag aangestuurd door een rekenkolom met de formule
VLAG(KD(toturen,uurTR),jttw) hetgeen betekent dat aan de vlagkolom jttw de waarde meegegeven moet
worden die de formule "KD(toturen,uurTR)" oplevert.

●

Kolom in-, uitschakelen

U kunt een kolom in- en uitschakelen
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door in de bewuste cel te
klikken. Let wel: een uitgeschakelde kolom kunt u natuurlijk niet gebruiken in een formule-berekening bij een
andere ingeschakelde kolom!

●

Kolommen toevoegen en verwijderen

U voegt een kolom toe via menu Toevoegen alwaar u aangeeft van welke soort u een kolom wilt aanmaken en
via het submenu op welke plaats die kolom moet komen qua volgorde.
Een kolom verwijderen kan alleen als een kolom geen afkorting meer heeft of uitgeschakeld is. In menu
Verwijderen hebt u namelijk de keuze kolommen-zonder-afkorting of uitgeschakelde-kolommen te verwijderen.

●

Scheidingsregel toevoegen

Voor het overzicht is het soms handig een scheidingsregel toe te voegen. Dat gebeurt via menu Toevoegen.
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Tijdvakken en Lesperiodes
Als je werkt met meerdere tijdvakken en of lesperiodes is het van belang je goed bewust te zijn van de
gevolgen hiervan.
Als je werkt met 2 tijdvakken van ongelijke lengte en je hebt ieder tijdvak gekoppeld aan een lesperiode (die je
dus ook 2 hebt), dan wordt het gemiddeld aantal lessen berekend op basis van die lesperiode.
Geeft een docent in de eerste periode 10 lessen en in de tweede perioide niets, dan wordt het gemiddelde
uitgerekend als 5.
Heb je slechts 1 lesperiode, dan gaat hij kijken naar de lengte van de tijdvakken tov de gehele lesperiode.
Daarbij wordt het aantal lessen x aantal dagen in tijdvak / aantal dagen in de ene lesperiode berekend. Is het
eerste tijdvak korter, dan is dus het gemiddeld aantal lessen dat iemand krijgt ook korter.
In veel gevallen zullen scholen er voor kiezen om tijdvakken die ongeveer even lang zijn, een gelijk gewicht te
geven. U werkt in dat geval dus met twee periodes.
Moet een les echter een gewicht krijgen in verhouding tot de lengte van de lesdagen, werk dan met 1
lesperiode.
Dit zien we ook terug in het verschil in gebruik van formules zoals KLUPERIODE en UUR. In het eerste geval
wordt rekening gehouden met de tijdvakken/lesperiodes, in het tweede geval niet.
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Archief
●

Wat is archiveren?

Archiveren is eigenlijk niets anders dan dingen die niet direct (meer) gebruikt worden op zodanige manier op te
ruimen dat het makkelijk weer terug te vinden is op het moment dat u het wel weer nodig hebt. In een Zermelo
omgeving worden roosters die niet direct meer nodig zijn, gearchiveerd. Dit zijn natuurlijk vaak weekroosters
van weken die voorbijgegaan zijn.

●

Waarom archiveren?

Als er goed wordt gearchiveerd bevat u project precies alle bestanden die tezamen exact het hele schooljaar
beschrijven:

U ziet hier hoe het archief plus het weekrooster van week 37 plus het restant van het basisrooster precies de
hele lesperiode omvatten. Dat uw project precies alle roosterbestanden bevat die tezamen het gehele
schooljaar beschrijven, maakt het eenvoudig om snel en correct de lesuitval te berekenen, en de gerealiseerde
lestijd. Maar ook binnen ZFormatie is correcte archivering van groot belang omdat u daardoor het gehele jaar
uw personele uitgaven kunt monitoren en niet alleen voor aanvang van het nieuwe schoolseizoen. Want
personeelsleden worden soms ziek, vervangen soms en/of krijgen tijdelijke uitbreiding enz. en dat is bij
correcte verwerking allemaal terug te zien in het rooster!

●

Waar kan gearchiveerd worden?

Binnen Zermelo kan gearchiveerd worden in het hoofdscherm via het menu Bestand:
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Meestal doet de dagroostermaker dat al.

●

Hoe werkt het?

U kunt zich wellicht voorstellen dat als er zaken uit het archief geteld moeten worden en ieder roosterbestand
zou helemaal doorgerekend moeten worden, dat dat mogelijk een tijdrovende activiteit zou worden. Daarom
dient u in de ZFM aan te geven welke kolommen u later uit het archief wilt gaan raadplegen. Tijdens het
archiveren worden de uitkomsten van die kolommen op een slimme plek opgeslagen zodat u nauwelijks meer
merkt dat er gegevens uit het archief gehaald worden.

●

Hoe geeft u aan wat er gearchiveerd moet worden?

U geeft in het ZFM, bij de inrichtingsregels, aan welke kolom gearchiveerd moet worden. U doet dat door een
eigen infofilter te maken genaamd Archief waarin u aangeeft welke rekenregel "gearchiveerd" moet worden.

In bovenstaand plaatje is bij regel 24 aangegeven dat deze tot het infofilter Archief behoort. Bij het archiveren
wordt de uitkomst van die kolom uitgerekend en op speciale manier opgeslagen. In het hoofdscherm van de
formatiemodule heeft nu de kolom van INZLESKLUNOG in de kopcel naast de naam nu ook een geel A-tje staan.
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Hoe haalt u die waarden uit het archief?

Dat gebeurt met de formule ARCHIEF: U ziet in bovenstaande afbeelding niet alleen dat rekenkolom 24
speciaal gearchiveerd moet worden maar u ziet ook dat rekenkolom 25 die opgeslagen waarde uit alle
bestanden van het archief haalt. Dat komt door de formule ARCHIEF(INZLESKLUNOG). U dient de formule
ARCHIEF de naam van de gewenste rekenkolom, in dit geval INZLESKLUNOG, mee te geven.

●

Waar kunt u zien welke waarden uit het archief komen?

Om bijvoorbeeld te kunnen controleren of er in een week wel INZLESKLUNOG is gescoord wordt u in de
gelegenheid gesteld te kijken naar de archiefwaarden. In het hoofdscherm van de formatiemodule is dat
tevoorschijn te roepen met behulp van menu Archief.

U kunt zo per
week kijken of er INZLESKLUNOG is gescoord of niet.
Er staan een aantal knoppen voor uitgebreider tonen van infomatie:
- D +/- = geeft aan of docent in het geselecteerde bestand voorkomt;
- V +/- = geeft aan of het betreffende veld (INZLESKLUNOG in dit voorbeeld) sowieso is gearchiveerd in het
bestand;
- DV +/- = geeft aan of het betreffende veld (INZLESKLUNOG in dit voorbeeld) is gearchiveerd bij geselecteerde
docent;
- E +/- = laat zien of de waarde is aangepast;
- C +/- = toon commentaar wel/niet

●

Worden incidentele vervangers ook meegeteld?
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Met een incidentele vervanger wordt bedoeld: iemand die even een uurtje opvangt voor een docent die de
griep heeft, een dag afwezig is wegens scholing etc. Het antwoord op de gestelde vraag is: neen! Iedere les die
in het dagrooster wordt opgevangen blijft, qua formatie, bij de oorspronkelijke docent staan: de
oorspronkelijke docent blijft "formatie-verantwoordelijk". De docent die ene uurtje opvangt wordt immers ook
niet bevoegd om ineens cijfers voor de vak te geven aan die klas en ook krijgt de vervanger geen
voorbereidingstijd. Met andere woorden: in het formatie-gebeuren heeft een incidentele vervanger geen enkele
invloed op de getallen en berekeningen. Het wordt natuurlijk een ander verhaal als een docent min of
permanent vervangen wordt (bijv. gedurende zwangerschapsverlof) maar dat gaat dan ook niet via het
dagrooster maar via een reguliere roosterwijziging. Deze vervanger dient uiteraard wel de volledige
lesvergoeding te krijgen en wordt derhalve als zodanig ook meegeteld in ZFormatie.
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Archief functies
●

ARCHIEF(rekenkolom)

Haalt uit het archief alle waarden die bij opgegeven rekenkolom te vinden zijn en telt deze bij elkaar op.
●

ARCHIEF(rekenkolom,maand)

Haalt uit het archief de waarde uit de opgegeven rekenkolom in de opgegeven periode, bijv. een maand.
Voorbeeld: ARCHIEF(kluBB,mei). Uitkomst: alle waarden van de rekenkolom kluBB die in het archief gevonden
worden voorzover deze in de maand mei effectief bleken.
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Toeslagen
Vaak gebruikt u formules om het totaal van een docent te berekenen. U heeft echter ook de mogelijkheid om
berekeningen te doen op individuele lessen van een docent. Zo kunt u, per les, een correctie uitvoeren.
Het kiezen van deze optie doet een scherm openen waarin u uitgenodigd wordt een keuze te maken tussen
oude of nieuwe editor (het verschil zit in de layout, niet in de functionaliteit). Wanneer u een keus gemaakt
heeft (in het vervolg hiervan wordt uitgegaan van de keuze "nieuwe editor"), kunt u een nieuwe toeslag maken
of een eerder gemaakte toeslag bewerken.
Basisidee is dat u per les die een docent geeft een toeslag kunt laten bereken op grond van de formule die u
ingeeft in het formuleveld van de toeslag. De toepassing van de toeslag kunt u echter beperken door bij
lesverzameling en/of docentverzameling een verzameling op te geven waardoor de toeslag alleen berekend
wordt als de les tot de geselecteerde lesverzameling behoort en de docent ook nog tot de docentverzameling
behoort die opgegeven is: als u geen lesverzameling opgeeft wordt de toeslag voor alle lessen van de docent
berekend en als u geen docentverzameling opgeeft wordt de toeslag bij alle docenten van toepassing
verklaard.
Let op: de opgegeven verzamelingen worden als een soort trechter gebruikt: zit de docent niet in
docentverzameling A die bij de toeslag regel staat, dan wordt automatisch naar de volgende toeslagregel
gesprongen als die bestaat; zit de docent in de docentverzameling A dan worden alle overige toeslagregels
voor die les overgeslagen!
In de formule kan ook een eigengemaakte functie worden aangeroepen!

In dit voorbeeld is een toeslag met de naam "llnn" geselecteerd: deze past de formule #lnn/#doc toe op alle
lessen van de docent die in de lesverzameling FormatieLessen zitten. Hiermee berekent u de gemiddelde
groepsgrootte die iedere docent heeft bij de lessen die voor de formatie mee tellen (#lnn/#doc wil zeggen: het
aantal leerlingen gedeeld door het gewenst aantal docenten die bij die les aanwezig zou moeten zijn).
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Toeslagfuncties
●

EVALL(toeslag, formulenaam, gewichttype, optioneel tijdvak )

Deze berekening wordt niet alleen per docent maar ook per les uitgevoerd. Iedere individuele les van een
docent wordt beoordeeld via de opgegeven instellingen.
De evaluatie functie valt uiteen in twee verschillende onderdelen:
a) de toeslag bepaling wordt gevoed door de twee argumenten: toeslag- en formulenaam. Daardoor wordt de
hoogte van de toeslag bepaald.
b) de gewichtsbepaling die onder invloed staat van -gewichttype- en eventueel -tijdvak-. Hiermee kunt u
vaststellen in welke verhouding het berekende gewicht meetelt waarbij het niet zo hoeft te zijn dat ieder
tijdvak even zwaar gerekend wordt.
Er is een alternatieve invoer van de EVALL functie. Deze kent een extra invoerveld en heeft een alternatieve
naam:
●

EVSEL (toeslag, formulenaam, lesverzameling, gewichttype, optioneel tijdvak)

Met de EVSEL functie kunt u een evaluatie doen op een lesverzameling. Het verdere gebruik van de functie is
identiek aan die van de EVALL functie.
Er is ook een versimpelde versie:
●

EVALL(toeslag)

Deze functie gaat er vanuit dat u de formule gebruikt die in de toeslag staat gedefinieerd en dat u wilt dat er
numeriek wordt gerekend (zie hierna).
Terug naar online help Formatiebeheer
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Inrichting starters onderwijs
In de CAO is geregeld dat starters in het onderwijs minder lesuren geven.
Een docent in zijn eerste jaar krijgt een lesreductie van 20 %.
Een docent in zijn tweede jaar krijgt een lesreductie van 10%.
Hieronder leggen we uit op welke manieren u dit kunt verwerken in Zermelo.

Berekenen wie de starters zijn
In Zformatie- jaartaken- Informatie kunt u bij een docent een datum invoeren dat deze docent in
onderwijsdienst is gekomen.
Op basis van deze datum kan de formule INONDERWIJS() uitrekenen hoeveel jaar een docent in dienst is op 1
augustus van het schooljaar in het project. Is een docent in de loop van het afgelopen schooljaar in dienst
gekomen, dan staat hier als uitkomst de waarde 0. Dit natuurlijk ook als de docent bij aanvang van het
schooljaar of in de loop van het jaar in dienst komt.
Een waarde 1 komt te staan bij de docenten die op 1 augustus n jaar in dienst zijn.

Verwerken van de lesreductie
Er zijn diverse manieren om de lesreductie te verwerken.
●

Zermelo maakt in zijn standaard zfm tot aan versie 2.3 gebruik van een extra datakolom waar je een aantal
uren kunt noteren die deze docent als vermindering op zijn in te zetten klokuren krijgt, voordat uitgerekend
wordt, hoeveel uren hij moet geven. Deze uren moet u zelf berekenen en als waarde invoeren in de kolom
STARTOND. Deze wordt dan op een plek verderop afgehaald van de beschikbare klokuren voor lessen.
Daarmee wordt zijn in te zetten aantal lesuren dus verminderd.

●

In de software vanaf versie 2.4 is het mogelijk om de taakverlichting voor de starters in het onderwijs te laten
berekenen. Uitgangspunt daarbij is, dat een fulltimer 23,8 x 50u = 1190 uur op jaarbasis aan lessen gaat
geven. 20% daarvan is dus 238 uur, 10% is 119 uur. Bij een kleinere aanstelling is het naar rato. Dit aantal
uren wordt berekend binnen de budgetmodule als taakverlichting bij een starter en is beschikbaar als
uitkomst van de formule voor de taakverlichting. Dit is verwerkt in de standaard zfm vanaf versie 2.4. Indien
nodig kunt u hier dit getal overrulen door in de kolom Taakverlichting aangepast een ander getal in te voeren.
Zowel hogere als lagere waarden worden overgenomen. Haalt u het aangepaste getal weer weg, dan wordt
de berekende waarde weer geplaatst.
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Berekening LESNETTO
Berekening richtgetal voor inzet docent in de lessen (LESNETTO)

Op veel scholen wordt in de sectieplanner gebruik gemaakt van een richtgetal voor de inzet van de docenten.
Een fulltimer zonder bijzondere grote taken mag bij lessen van 50 minuten en 37,8 weken les, maximaal 23,8
lessen geven op school.
Dit getal kun je uitrekenen op diverse manieren. Deze manier is afhankelijk van het beleid op school.
Uitgangspunt is dat het maximaal aantal te geven lessen op school helder is. We noemen dit INZETFULLTIME.
Dit hoort bij een lesomvang van een docent die de normale algemene schooltaken heeft en de standaard
deskundigheidsbevordering. Het aantal uren van zo'n docent komt vaak in de buurt van 1450 uur. We noemen
dit KLUBESCHIKFULLTIME.
Heb je echter verlof of een kleinere aanstelling dan is de INZET naar rato.
Dit is uit te rekenen door (KLUBESCHIK/KLUBESCHIKFULLTIME) x INZETFULLTIME.
Een andere manier is om (KLUBESCHIK-TAKEN)/SLV te berekenen. Door daarna te berekenen
MIN(LESBEREK,INZETFULLTIME) voorkom je dat je boven de maximale in te zetten uren uitkomt.
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Omschrijven ZFM naar nieuwe CAO
14-15
De meeste scholen hebben de standaard ZFM omgeschreven naar hun eigen inrichting.
Met de start van de nieuwe CAO moet er nu wat aangepast worden. Omdat er heel veel dingen mogelijk zijn en
scholen daar dus zelf keuzes in maken is er geen standaard omschrijven aan te geven. Wel zijn er algemene
tips. Die zullen we hier geven.
Waar vroeger de BAPOTAAKVERLICHTING van de brutoaanstelling afgehaald werd, zullen de meeste scholen dit
nu doen met PBVERLOF(). U kunt er dan voor kiezen om de omschrijvingen van de formules dan ook aan te
passen, bv. van BAPOWTF naar PBVERLOFWTF maar dan hoeft niet. Wel adviseren we u om de omschrijvingen
aan de passen, die komen immers op de formatiekaart terecht.
Past u de formules wel aan, controleer dan goed waar dit doorgevoerd moet worden. U ziet dit ook als u de
berekeningen bekijkt in het hoofdscherm. Fouten worden rood weergegeven.
De meeste scholen zullen de uren die men spaart of uit laat betalen, niet nodig hebben in de berekening. U
kunt ze wel opvragen, kijk daarvoor op de pagina Formules binnen het persoonlijk budget.
De uren voor lestaakvermindering of taakvermindering zijn wel nodig binnen het rekenmodel. Op twee
plaatsen:
●

De berekening van het richtgetal voor de lessen: veel scholen berekenen hoeveel lessen een docent moet
geven op basis van zijn beschikbare klokuren minus de taken. Dit deelt u door de standaardlesvergoeding en
krijgt dan het aantal uren dat iemand in te zetten is. Van die klokuren haal u behalve de taken ook de
PBLESTAAKVERLICHTING() + PBTAAKVERLICHTING() af. Daarmee is het aantal in te zetten uren voor lessen
lager, Ook de lestaakverlcihting voor starters komt dan op een geschikte plek te staan.

●

Bij de berekening van het saldo: Daar moet u van de beschikbare klokuren natuurlijk weer de taken,
lestaakverlcihting, taakverlichting en lesvergoeding aftrekken. Dus ook hier moeten deze twee waarden
verwerkt worden. Berekent u het saldo meerdere keren (obv sectieplanner, lessenplanner en of
lessenverdeling) vergeet dan niet het ook op alle regels door te voeren.

Denk er ook aan welke kolommen je op de formatiekaart in beeld wilt krijgen. Deze moeten in de kolom
formatiekaart aangezet worden. Hierboven is alleen gesproken over de kolommen verlof, lestaak en taak, niet
over sparen en uitbetalen. Als u deze in wilt bouwen, moeten er extra regels voor gemaakt worden. Daarbij is
het handig om te weten dat als een regel op 0 uitkomt, hij normaal niet getoond wordt op de kaart, behalve als
u dit hier specifiek aanzet.
Soms is het erg handig om ook een extra infofilter aan te maken om in uw basisscherm te kunnen bekijken. B.v.
alle dingen die met de CAO te maken hebben. U kunt dit ook hier weer doen.
ALs u een infofilter wilt gebruiken op uw formatiekaart, kunt u dit hier doen. Eventueel kunt u een eigen
rapport maken waarbij dit infofilter een van de onderdelen is. Dit rapport kunt u opslaan en later weer
oproepen. Zie hiervoor deze pagina.
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Invoeren gegevens
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Informatie docenten
Er kan een aantal "standaard"-gegevens van docenten opgeslagen worden: personeelsnummer, datum in
dienst etc. Deze kunnen via de knop
dit soort gegevens kunnen worden ingelezen.

geopend worden, alwaar met behulp van menu Bestand

Ook is er middels menu Filter een filtering op toe te passen ten aanzien van de groep personeelsleden die u in
beeld wilt hebben.
De kolommen geboortedatum, in schooldienst, in onderwijsdienst en Werkg. kunnen in Zermelo-formules
gebruikt worden.
De kolom Werkg. staat voor werkgeverslasten en bevat het percentage van het bruto-salaris dat de werkgever
aan kosten heeft in de zin van afdracht premies etc. De idee is dat dat percentage van het brutosalaris plus het
brutosalaris indicatief de werkelijke werkgeverskosten voor het personeel weergeven. Dit alles natuurlijk om
met Zermelo het budget in de gaten te kunnen houden.
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Aanstellingen
U kunt in de Zermelo Aanstellingen-gegevens een vijftal soorten aanstellingen meegeven aan een docent. De
betekenis van die soort is geheel vrij op te vatten maar het is logisch type A te definiren als de basisaanstelling.
Per type aanstelling kunt u
- aangeven welke waarde de aanstelling heeft. Het ingevulde getal dient de factor te representeren;
- begin- en einddatum van de aanstelling aangeven; wanneer u niets invult wordt aangenomen: begin en eind
lesperiode;
- aanvinken of aan dit type aanstelling BAPO-recht mag worden ontleend of niet;
- ten laste van welke kostenplaats(en) deze aanstelling moet worden gerekend. Deze kostenplaats(en) heeft u
zelf aan gemaakt;
- een commentaar bij deze aanstelling geven.
Hieronder ziet u een voorbeeld van een docent met aanstellingen:

U ziet hier ook dat bij iedere docent waar dit van toepassing is, is aangegeven of een docent recht heeft op een
grote (g) of kleine (k) BAPO. ->k betekent dat de docent in de lesperiode naar een kleine BAPO toe gaat. Zie
ook BAPO.

●

Aanstellingen importeren

U kunt via menu Bestand verschillende aanstellingen importeren uit een tab-gescheiden tekstbestand.

●

Verloven
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De verloven, zoals ouderschapsverlof etc., kunt u het beste als een negatieve factor opgeven. In de rapporten
en de formule AANS worden namelijk alle aanstellingen bij elkaar opgeteld en als een verlof dan een positief
getal zou zijn, geeft dat een verkeerd beeld van de werkelijkheid.
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Persoonlijk Budget
Belangrijk!
In de software kunt u f gebruik maken van de BAPO module, of de Budget module. Wanneer u gebruik wilt
maken van de Budget module gaat u naar Instellingen > Persoonlijk Budget (vanaf 2014-2015)

Algemene inleiding

Iedere docent krijgt de beschikking over een persoonlijk budget. Op basis van de aanstelling en leeftijd wordt
een aantal klokuren uitgerekend, waarover de docent zelf kan bepalen hoe deze ingezet wordt. De
budgetmodule helpt u als formatiebeheerder deze budgetten in kaart te brengen en te beheren. Zo heeft u
altijd grip op de benodigde inzet en afspraken.
Met deze eenvoudige tool ziet u in n oogopslag hoe het persoonlijk budget tot stand is gekomen. U kunt daar
zelf wijzigingen op doorvoeren en bepalen wat de doelbesteding wordt van dit budget. In de volgende
paragrafen wordt verder uitgewerkt hoe de budgetmodule werkt.

Starter
Bij iedere docent kan een keuze gemaakt worden of hij/zij als starter gezien moet worden. Wanneer de docent
een starter is, zal een andere berekening plaatsvinden. Of iemand een starter is, kunt u aangeven in de kolom
starter. In dezelfde kolom staat ook het aantal jaar dat een docent actief is in het onderwijs. Hiervoor moet de
kolom In Onderwijsdienst gevuld zijn in het venster Docentinformatie.
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Het aantal jaar in onderwijsdienst neemt als peildatum 1 augustus van het actieve
schooljaar. Wanneer een docent minder dan 1 of 2 jaar in onderwijsdienst is, krijgt deze 20% of 10% reductie
op de lestaak.
De Persoonlijke Budget module maakt hiervoor een voorstel. Er wordt vanuit gegaan dat bij een volledige
aanstelling een docent totaal 1190 klokuren (23,8 weken x 50 klokuren per les) aan zijn lestaak kan besteden.
Bij een fulltime aanstelling kan een docent dus 238 of 119 klokuren lesreductie krijgen (naar rato van zijn
aanstelling).

Budgettype
Wanneer een docent niet gemarkeerd is als starter (zie vorige paragraaf), dan wordt er bepaald wat het
persoonlijk budgettype deze docent is. Dit staat in de kolom Budgettype. Er zijn vier verschillende types:
●

Basis : Docent heeft recht op het basisbudget van 50 klokuur

●

1e : Docent heeft recht op de eerste aanvulling van 120 klokuur

●

2e : Docent heeft recht op de tweede aanvulling van 170 klokuur

●

1e->2e : Docent heeft recht op de eerste aanvulling en krijgt gedurende ook recht op de 2e aanvulling

Iedere docent komt in aanmerking voor het Basis budget. Wanneer een docent 57 jaar of ouder is komt hij in
aanmerking voor zowel de 1e aanvulling alsook de 2e aanvulling. I.v.m. de overgangsregeling, komt ook een
docent vanaf 52 in aanmerking voor de 1e aanvulling en een docent van 56 in aanmerking voor de 2e
aanvulling. Om aanspraak te maken op de overgangsregeling, moet de docent op de peildatum van
31-07-2014 de leeftijd van 52 of hoger hebben. U kunt deze informatie terugvinden in de kolom Lft op 31-7-14.

Saldo
Hier is het oude en nieuwe saldo van een docent te vinden, in klokuren. In het oude saldo kunnen gespaarde
uren staan van voorgaande jaren of nog het restant uit de BAPO berekening. Het oude saldo kan handmatig
bewerkt worden. Het nieuwe saldo wordt automatisch uitgerekend op basis van de verdere inzet van het
persoonlijk budget.

Berekening Persoonlijk Budget
Bij de berekening van het Persoonlijk Budget wordt gekeken naar de leeftijd van een docent n naar de
aanstelling (fte). Het is niet zo dat iedere aanstelling automatisch meegenomen wordt in de berekening van
het persoonlijk budget. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om tijdelijke uitbreidingen of andere uitbreidingen
niet mee te nemen. Dit is vergelijkbaar met de keuzes die u had bij de BAPO berekening.
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U kunt in het onderdeel Aanstellingen per aanstelling opgeven of deze wel of niet meegenomen moet worden
in de Budget berekening. Zie ook de afbeelding. In dit voorbeeld heeft de docent een totale aanstelling van
0,9fte, maar wordt voor de budget berekening de vervangingsuitbreiding niet meegenomen. Hierdoor wordt
voor het persoonlijk budget gewerkt met een aanstelling van 0,8fte.

Op basis van deze Budget aanstelling wordt per maand, per type berekend op hoeveel klokuren persoonlijk
budget een docent recht heeft.
De kolommen zijn:
●

Basis : Het basisdeel van het persoonlijk budget (max 50 klokuren)

●

1e aanv. : De eerste aanvulling op het persoonlijk budget (max 120)

●

2e aanv. : De tweede aanvulling op het persoonlijk budget (max 170)

●

Jaarrecht : Het totaal aantal klokuren persoonlijk budget waar een docent recht op heeft (max 340 klokuren)

Budgetopname
Bij Budgetopname kunt u per docent regelen hoeveel klokuren een docent daadwerkelijk wil opnemen. U kunt
dit samenstellen aan de hand van zijn jaarrecht oud saldo. In dit overzicht ziet u 4 kolommen
●

Uit jaarrecht : Dit is het aantal klokuur dat een docent opneemt uit zijn jaarrecht

●

Uit saldo : Het aantal klokuur dat een docent opneemt uit zijn oud saldo

●

Aangepast : Hier kan handmatig opgegeven worden hoeveel klokuur een docent opneemt

●

Totale opname: Dit is het totaal aantal klokuur dat een docent opneemt
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Standaard neemt een docent het volledige aantal klokuren uit zijn Jaarrecht ook daadwerkelijk op. In de kolom
Uit jaarrecht staat het totale jaarrecht dan ook in het lichtgrijs weergegeven. U kunt dit handmatig aanpassen,
bijvoorbeeld omdat een docent niet van zijn volledige recht gebruik wil maken (340) maar slechts van een deel
(170). In de afbeelding ziet u dat bij n van de docent een andere opname is ingevuld.

Het is ook mogelijk de opname uit het jaarrecht aan te vullen met een aantal klokuren uit het Oud saldo. De
saldo opname staat in de kolom Uit saldo. Het deel wat de docent opneemt uit zijn saldo wordt automatisch
berekend, wanneer de aangepaste opname groter is dan de opname Uit jaarrecht. In dit voorbeeld neemt de
docent 170 uur op uit zijn jaarrecht. Omdat de totale opname 340 is, wordt dit voor nogmaals 170 uur
aangevuld uit zijn saldo.

Doelbesteding en Taakverlichting
Wanneer de totale opname uit het budget is vastgesteld, kan bepaald worden op welke manier de docent dit
budget wil inzetten. Hiervoor zijn vijf keuzes:
●

Sparen : De Totale opname wordt toegevoegd aan het nieuwe saldo

●

Betalen : Het aantal uur kan (onder voorwaarde) worden uitbetaald.

●

Verlof : De Totale opname wordt ingezet als verlof

●

Lessen : De Totale opname wordt ingezet als taakverlichting voor lessen

●

Taken : De Totale opname wordt ingezet als taakverlichting voor taken

Het aanpassen van de doelbesteding gaat eenvoudigweg door bij de docent in een van de kolommen te klikken.
Wanneer gekozen wordt voor Sparen, Betalen of Verlof, zal het aantal klokuur genomen worden uit de kolom
Totale opname. Wanneer u kiest voor Lessen of Taken, zal het onderdeel Taakverlichting actief worden. Hierin
staat standaard hetzelfde aantal klokuur is in de Totale opname, maar u heeft hier eventueel de mogelijkheid
de daadwerkelijke taakverlichting aan te passen.
De uitkomsten van de laatste drie keuzes (verlof, lessen, taken), zullen verwerkt moeten worden in uw
formatie inrichting. Hiervoor zijn drie formules beschikbaar:
●

PBVERLOF() : Wanneer de doelbesteding Verlof is, geeft deze functie het aantal klokuur uit Totale opname
(paars).

●

PBLESTAAKVERLICHTING() : Wanneer de doelbesteding Lessen is, geeft deze functie het totaal aantal klokuur
dat als taakverlichting wordt opgenomen (groen).
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PBTAAKVERLICHTING() : Wanneer de doelbesteding Taken is,geeft deze functie het totaal aantal klokuur dat
als taakverlichting wordt opgenomen (groen).

Voor meer informatie hoe u de formules kunt implementeren, zie: Standaard Formatieinrichting per 01-08-2014
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BAPO
In de Zermelo BAPO gegevens wordt op grond van ingevoerde geboortedatum automatisch het BAPO-recht
berekend.
Dat gebeurt in eerste instantie met de aanduiding "g" of "k" (grote of kleine BAPO) en als de aanstelling
bekend is, wordt dynamisch doorgerekend hoeveel klokuren een docent aan BAPO-recht heeft.
Per aanstellingtype kunt u aangeven of voor deze aanstelling BAPO-recht moet worden toegekend. Daartoe
vinkt u betreffende hokje aan bij het type van de aanstelling bij de docent.

U ziet hier dat docent CSB vanaf april recht heeft op BAPO
U ziet ook dat hij geen gebruikt wenst te maken van zijn BAPO-recht want het hokje is daar niet aangevinkt.
Zou hij daar wel gebruik van maken dan is er ook nog de mogelijkheid BAPO-100 aan te vinken (BAPO-100 is
kortweg gezegd de regeling dat het eigen deel dat aan de BAPO moet worden bij gedragen wordt bekostigd uit
de BAPO zelf hetgeen de effectieve BAPO verlaagt) .

Uitleg scherm
In het linker deel ziet u alle werknemers staan met gegevens; in dit deel kunt u niet rechtstreeks gegevens
wijzigen. In de kolom Bapo type wordt aangegeven of een werknemer qua leeftijd onder de kleine(k) of grote(g)
Bapo-regeling valt. Vindt er tijdens het jaar door verjaring een wijziging plaats dan wordt dat zichtbaar
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gemaakt met een pijltje (->k of k->g)
Wijzigingen kunt u in het rechterbovendeel invoeren; daarin zijn grijze velden: dat zijn berekende waarden en
niet rechtstreeks te wijzigen en witte velden: daarin kunt u getallen invoeren.
In het rechterdeel onder wordt het recht per maand weergegeven.
(Invul)velden (deze velden gelden voor de werknemer die u links hebt geselecteerd):
●

Geb. datum

gegeven vanuit de geboortedatum die bij Informatie is ingevuld
●

Schaal

gegeven vanuit de schaal die bij Salaris is ingevuld
●

Oud saldo

hier kunt u een getal invoeren (of importeren vanuit extern bestand via menu Bestand) dat het aantal klokuren
weergeeft waar werknemer nog recht op heeft qua Bapo-uren;
●

Baporegeling

hier vinkt u aan of de werknemer gebruik wenst te maken van zijn Baporecht. Als hij geen gebruik maakt van
de Baporegeling wordt het recht nog steeds wel berekend maar de taakverlichting het effectief maken van het
recht- komt op 0 te staan;
●

Bapo-100

hier vinkt u aan of werknemer gebruik wenst te maken van de Bapo-100 regeling. Heeft alleen effect als er ook
daadwerkelijk een salaris aan de werknemer hangt omdat de berekening van het aantal uren taakverlichting
dat overblijft, afhankelijk is van het salaris;
●

Jaarrecht (berekend)

wordt berekend aan de hand van leeftijd en aanstellingsomvang. Omdat dit recht per maand kan verschillen
afhankelijk van wanneer 52- of 56-jarige leeftijd wordt bereikt- wordt het recht van ieder maand bij elkaar
opgeteld;
●

Jaarrecht (aanpassing)

hier kunt u het jaarrecht aanpassen, bijvoorbeeld omdat werknemer heeft aangegegeven, (een deel van) het
oude saldo wil opnemen;
●

Jaarrecht

samenvatting van het aantal uren waar werknemer recht op heeft: als er niets bij Jaarrecht (aanpassing) is
ingevuld staat hier het getal van Jaarrecht (berekend), anders het getal van Jaarrecht (aanpassing);
●

Opname (berekend)

als er niets bij Jaarrecht (aanpassing) is ingevuld staat hier het getal van Jaarrecht (berekend), anders het getal
van Jaarrecht (aanpassing);
●

Opname (aanpassing)

hier kunt u de opname nog aanpassen;
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Opname

samenvatting van het aantal uren dat werknemer opneemt: als er niets bij Opname (aanpassing) is ingevuld
staat hier het getal van Opname (berekend), anders het getal van Opname (aanpassing);
●

Taakverlichting (berekend)

als er niets bij Opname (aanpassing) is ingevuld staat hier het getal van Opname (berekend), anders het getal
van Opname (aanpassing);
●

Taakverlichting (aanpassing)

in dit veld geeft u aan hoeveel klokuur de werknemer daadwerkelijk minder gaat werken. Het kan zijn dat een
werknemer recht heeft op 340 klokuur maar er toch slechts 200 wil opnemen;
●

Taakverlichting

samenvatting van het aantal uren dat werknemer minder hoeft te werken: als er niets bij Taakverlichting
(aanpassing) is ingevuld staat hier het getal van Taakverlichting (berekend), anders het getal van
Taakverlichting (aanpassing);
●

Nieuw saldo

Jaarrecht (berekend) + Oud saldo-Opname
(Het verschil tussen Opname en Taakverlichting is meestal een theoretische: bij opname wordt aangegeven
hoeveel er van het recht wordt gencasseerd en dus ook hoeveel er overblijft en bij Taakverlichting wordt ook
aangegeven hoeveel er wordt gencasseerd van het recht maar wat niet wordt gencasseerd is voorgoed
verloren gegaan)
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Taken
Onder "Taken" wordt in dit verband taken verstaan die niet onder de lesvergoeding vallen.
Via menu Bewerken-Taakverdeling of
opent het scherm van de takenverdeling zich.
Wanneer u nog geen taken heeft, ziet u alleen de namen van de personeelsleden staan en de kolommen
waarvan u elders hebt aangegeven dat u die kolommen in beeld wilt hebben bij het verdelen van de taken.
Met Bewerk taken kunt u zelf taken definiren.
Met menu Taken (of de knop Nieuwe taak) kunt u een nieuwe taak handmatig toevoegen of u kunt uit een
tabgescheiden tekstbestanden een aantal taken importeren.
Het unieke kenmerk van een taak, de identifier op z'n engels, is de afkorting en derhalve moet iedere taak een
afkorting hebben en moet deze afkorting uniek zijn binnen de taken die bekend zijn.
Aan een taak kunnen een aantal kenmerken worden meegegeven:
●

afkorting

de unieke afkorting die bij de taak hoort, bijv. dec.

●

taaknaam

de volledige omschrijving van de taak bijv. decanaat.

●

uur

het aantal uur dat als standaard aan die tijd gegeven wordt. Hier kunt u individueel weer van afwijken, maar
het is handig als hier een getal staat want dat maakt invoer van taken vaak sneller.

●

max

het totaal aan klokuren dat u als school aan deze taak wilt uitgeven. Wanneer het totaal van die taak het
aantal hier gedefinieerde klokuren overschrijdt, zal bovenin de kolom het gesommeerde aantal rood worden.

●

periode

de tijdsspanne waarin deze taak normaliter wordt verricht. Hierdoor kunt u de werkdruk van docenten in
bepaalde maanden in de gaten houden (als u de managementmodule ook tot uw beschikking hebt).
Bijvoorbeeld de taak eindex (eindexamensecretariaat) wordt geffectueerd in het tweede halfjaar maar de taak
decanaat wordt natuurlijk de gehele lesperiode uitgevoerd. Wanneer u niets invult wordt er vanuit gegaan dat
deze taak het gehele schooljaar (gedefinieerd bij Lesperiode) wordt uitgevoerd.

●

volgorde
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Normaliter worden de taken alfabetisch geordend en getoond. Door een volgordenummer te geven kunt u de
volgorde van het tonen van de taken benvloeden.

●

Taakverzamelingen

U kunt taken ook bij elkaar groeperen, bijvoorbeeld alle taken die met begeleiding van speciale leerlingen te
maken hebben (dyslexie, agressieregulatie, remedial teaching etc.). Daarvoor roept u een taakverzameling in
het leven (knop Nieuwe taakverz of menu Taken).
Terug naar online help Formatiebeheer
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Salaris
Deze knop geeft u de gelegenheid de salarissen te bewerken (of menu Bewerken-Salaris).
U krijgt een overzicht welke salarisbedragen aanwezig zijn (per jaar verschilt dat) en, als er nog geen
geselecteerd staat, u kunt een bestand aanklikken dan worden de bruto-bedragen bij de schalen en treden
ingevuld.

●

Salarisschaal en -trede-toekenning

U kunt een docent selecteren en middels klikken hem of haar van schaal en trede voorzien.
Met de knop Toepassen wordt de wijziging daadwerkelijk doorgevoerd.
Via menu bewerken kunt u uit een externe bron (tabgescheiden tekstbestand) de schaal en trede die bij een
docent hoort, importeren.
Via menu Filter kunt u filteren op docent of schaal.

●

Nieuwe CAO, nieuwe salarisbedragen

Wanneer er een nieuw kalenderjaar begint en de brutobedragen van de salarissen zijn weer gewijzigd, kunt u
dit nieuwe bestand aanklikken. Zermelo levert bij het downloaden van het programma ook altijd bestanden
mee waarin de bedragen staan die bij de schalen en treden horen.

●

Jaarlijks aanpassen salaris

Middels menu bewerken kunt u in n keer ieder personeelslid een trede hoger in de schaal waarin het
personeelslid al staat. Zit het personeelslid al op de hoogste trede dan krijgt u daar een melding van en
gebeurt er verder niets bij dat personeelslid.
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Kernteam
Als u de knop Kernteams gebruikt, komt u in het scherm Kernteams: alle docenten zichtbaar. Ditzelfde scherm
is ook te benaderen via Docenten - Basisgegevens - Kernteams, knop Docenten. Voor meer uitleg over dit
scherm verwijzen wij u naar de pagina Kernteams docenten.
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Kostenplaats
Bij iedere aanstelling bij een docent kunt u aangeven ten laste van welke kostenplaats-financiering combinatie
de aanstelling ten laste moet komen. Deze koppelingen maken het mogelijk overzichten te genereren van uw
personeelskosten middels de rapporten in ZFormatie en ZFormatie zelf. U kunt deze onkosten uitsplitsen naar
type aanstelling, kostenplaats en financiering.
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Invoeren datakolommen
De meeste gegevens worden ingevoerd in de standaardschermen binnen Zformatie. De school kan echter nog
een aantal aanvullende gegevens gebruiken binnen de inrichting. Deze worden dan ingevoerd vanuit de
datakolommen van het hoofdscherm van Zformatie.
Deze kolommen staan altijd direct naast de eventuele vlagkolommen.

Mochten de kolommen niet in beeld komen, ga dan naar het menu Kolomfilter en kies voor data. U krijgt dan
alleen de datakolommen in beeld.
Naast de invoer van datakolommen is het belangrijk om in de gaten te houden dat lesverzamelingen en
docentenverzamelingen goed gevuld moeten zijn voor de juiste berekeningen van Zformatie. Die kunt u ook
vanuit het Zformatiescherm benaderen.
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Opvragen gegevens
Door het maken van rapporten kunt u de ingevoerde en berekende informatie omzetten naar Word-bestanden
voor docenten en of management.
Zermelo heeft een groot aantal standaard rapporten gemaakt die u eenvoudig kunt gebruiken. Daarnaast zijn
er ook mogelijkheden om zelf rapporten in elkaar te zetten, de opzet daarvan te bewaren en op andere
momenten opnieuw te gebruiken. Dit doe je in de zogenaamde rapportgenerator.
Rapporten die u maakt worden opgeslagen in een map die de naam heeft van de datum en de tijd waarop u
het bestand heeft aangemaakt. De naam is altijd rapport. Het wordt opgeslagen in het project in de map
Export - Rapporten - formatiebeheer. Na het opslaan wordt automatisch de verkenner geopend in de map waar
het bestand is opgeslagen. U kunt het hier direct openen, aanpassen en eventueel opslaan op een andere
plaats of onder een andere naam.
Indien u een inhoudsopgave heeft laten maken, krijgt u de volgende melding:

Door dit te doen wordt de inhoudsopgave gegenereerd, waarna u met Ctrl-klik ook direct door kunt klikken
naar de juiste pagina.
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Rapport-generator
In de rapportgenerator kunt u uw eigen rapporten samenstellen. Ook kunt u rapporten opslaan of eerder
gemaakte rapporten oproepen om opnieuw te gebruiken. De rapporten worden weggeschreven als
zogenaamde erp-bestanden. U kunt zelf bepalen waar u deze rapporten opslaat. Een logische plek is in de map
Formatie binnen het project.
Denk er aan dat u een jaar later, deze bestanden kunt kopiren naar uw nieuwe project, zodat ze ook daar weer
te gebruiken zijn.
De rapportgenerator heeft het volgende startscherm:

In de meest compacte vorm staan er alleen grijze en gele regels. De grijze regels zijn informatievelden zonder
onderverdelingen, de gele regels hebben wel onderverdelingen. Die zien we ook doordat er op die regels
vinkjes mogelijk zijn. Klik je die aan en klik je op open gemarkeerde (zie knop onder aan het scherm), dan
krijg je blauwe regels. In het voorbeeld hierboven zie je dit bij de gele regel: Standaardrooster.
U kunt ook direct alle regels verder uitklappen door de knop Alles uitklappen te gebruiken.
U kunt het rapport opstellen door in de laatste kolom te klikken. U ziet dan nummers verschijnen. Er wordt
steeds een nieuw nummer toegevoegd. Heel handig waardoor u snel kunt werken. Het nadeel is echter dat ,
als u regels wilt tussenvoegen, u alles wat er na komt, opnieuw in het rapport moet zetten.
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Takenverdeling
U krijgt bij het openen van deze functionaliteit het hieronderstaande scherm:

Dit bestaat grofweg uit twee delen:
- links staat het personeelsdeel: de personeelsnamen plus een aantal kolommen die u in Formatiebeheer
gedefinieerd hebt EN waarvan u aangegeven hebt dat u deze kolommen bij de taakverdeling terug wilt zien
- rechts staat het takendeel: de hoeveelheid deelname aan alle aanwezige taken door de geselecteerde docent.
Middels menu Perspectief kunt het aanzicht van dit scherm wijzigen. Bij het hieronder volgende wordt
uitgegaan van het docent perspectief.

●

Personeelsdeel

- Behalve de kolom met personeelsnamen staan hier nog een aantal kolommen. Met menu ZFormatie kunt u in
dit scherm regelen of u een aantal aangegeven kolommen wel of niet wilt zien;
- met docentfilter kunt u het aantal personeelsleden dat in beeld komt beperken, bijv. tot een bepaalde sectie
of tot alleen lesgevende personeelsleden.

●

Takendeel

Hier staat voor de geselecteerde docent bij alle taken wel of geen urenaantal.
De kolommen hebben de volgende betekenis:
- standaard, max per taak, totaal: "standaard" bevat het aantal uur dat normaliter voor deze taak per docent
wordt uitgegeven; "max per taak" bevat het maximum aantal uur dat de school aan deze taak wil spenderen
en "totaal" is het totaal aantal klokuren dat aan deze taak inmiddels is uitgegeven. Is dit laatste getal hoger
dan het maximum dan wordt dit in rood weergegeven.
- klik/sleep en aantal uren: klikken in de cel van de kolom "klik/sleep" geeft in n keer het standaard aantal uren
bij de docent; dit aantal uren kan handmatig worden aangepast in de cel van kolom "aantal uren".
- commentaar: opmerkingen die van belang zijn. Dit commentaar komt ook bij het personeelslid op de
formatiekaart te staan!
- Afwijkend start, afwijkend eind: in de cellen van beide kolommen kan een datum worden ingevuld. Dit is
bedoeld om aan te geven dat een personeelslid met deze taak begint dan wel deze taak beindigt op een ander
moment dan gebruikelijk voor deze taak. Wat wordt gezien als gebruikelijk begin en eind? De begin- en
einddatum van de periode die bij deze taak hoort! Aan iedere taak kan namelijk een periode gehangen worden
(standaard is dat de gedefinieerde lesperiode) waarin deze taak wordt verricht.
- Absoluut aantal uren: in weerwil van wat normaal is voor deze taak (standaard) en ook in weerwil van wat
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staat bij "aantal uren" in combinatie eventueel met een afwijkend begin en/eind, kunt u hier een absoluut getal
invullen. Voorbeeld: stel : eindexamensecretariaat levert normaal 60 uur op en aan deze taak hangt de periode
"tweede halfjaar". Omdat secretaris per 1 februari vertrekt en de opvolger per 1 februari die taak overneemt,
zou de opvolger 5/6 van 60 uur= 50 uur krijgen, maar omdat hij zich nog moet inwerken in de hele materie
krijgt hij in totaal echter 70 uur. Die "70" staat dan bij absoluut aantal uren.
- in de kolom "Periode informatie" staat de bij deze taak horende periode waarin deze taak verricht zou moeten
worden.
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Beheer
Onder Beheer staan voor u als roostermaker de mogelijkheden om de lessenplanner te verbinden met het
(onderliggende) rooster.
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Geplande groepen
Geplande groepen
Deze functie onder Formatie-Beheer geeft een overzicht van alle geplande groepen. Waar nog iets nader
gedefinieerd moet worden i.v.m. groepen verschijnt een rood blokje. Een groen blokje geeft aan dat daar al
een eenduidige definiring heeft plaatsgevonden.
In onderstaand plaatje is bij A1 in de sectie BV nog een rood blokje te zien.

Als u daarop zou dubbelklikken verschijnt het
onderstaand schermpje waarop u kunt aangeven welke lesgroep bij de welke groepsgebonden lessentabel

hoort.
is er maar n groep dus kan het niet anders)
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Koppeling met rooster
Wanneer de planning is gemaakt met virtuele lessen, is het waarschijnlijk erg voor de hand liggend dat u
hiermee de echte lessen wilt veranderen of, als u nog geen lessen hebt, de echte lessen voor het eerst wilt
maken. Dat kunt u hier doen; het kan niet gedelegeerd worden maar moet door de roostermaker worden
uitgevoerd.
U krijgt een overzicht van het verschil tussen het onderliggende rooster en de planning:

Daarin is aangegeven of er groepen meer of minder zijn, of er conflicten kunnen ontstaan -bijv. omdat er
andere docent op ingeroosterde les gepland is-, of er wijziging t.a.v. lessentabel etc. Als er groepen te veel of
te weinig in het rooster zijn, kunt u dat hier NIET aanpassen: daarvoor moet u naar Groepen en Lessen
bewerken dat u bij Leerlingen-paneel kunt vinden.

Menu Tonen
In dit menu kunt u kiezen voor:
●

Vrije lessen:

dit geeft het stukje van het lesdomein weer waar geen virtuele lessen tegenover gesteld konden worden omdat
die niet te vinden waren. Bijvoorbeeld de vergaderuren maar ook de uren aan een lesgroep waarvan in de
lessenplanner is besloten deze te laten vervallen. Kortom: alle lessen die niet terug te voeren zijn op een
virtuele les van de lessenplanner;
●

Niet geplande koppelingen:

dit toont de koppelingen in het lesdomein die NIET in de groepenplanner als zodanig zijn aangegeven en dus
ook niet binnen de lessenplanner als zodanig bekend zijn;
●

Lesomgevingen:

in het submenu verschijnt Alle, Non-actief, Aanpassingen rooster en Aanpassingen lesverdeling waaruit u kunt
kiezen. in het daarop verschijnende scherm kunt u lessen die u met de CTRL-knop hebt geselecteerd bewerken
(Edit lessen).

Menu Lessenverdeling
Via dit menu kunt u regelen dat qua lestoedeling de planning het rooster ingaat, eventueel alleen voor de
geselecteerde afdeling of voor de hele school, of precies andersom: de lessenverdeling uit het rooster komt in
de planning te staan.

Menu Roosteraanpassing
Middels dit menu kunt u het rooster laten aanpassen op de planning, let wel dat hier niet alleen de lesverdeling
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wordt aangepast maar ook lessen worden aangemaakt of weggehaald!
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Management
Management zonder Managementmodule

Zonder de Managementmodule zijn er (beperkte) mogelijkheden voor bepaalde statistieken:
●

Lesstatistiek

●

Diagrammen

●

Overgangsmatrix

●

Contacturenoverzicht

●

Lesformatieoverzicht

●

Uren docent per lesverzameling

Management met Managementmodule
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Bij het aanschaffen van een licentie voor de Managementmodule verschijnen er bij het onderdeel Management
twee extra subonderdelen: Overzichten en Onderhoud. Bij de links onder Overzichten komt u in een van de
beginschermen per overzicht terecht of zal het Rapporten scherm openen. Het onderdeel Onderhoud gebruikt
u om te zorgen dat de gegevens actueel zijn en blijven.
Tevens heeft u binnen het onderdeel Gegevens de beschikking over gegevens met betrekking tot
Rendementen Onderbouw.

Afwezigheids- en Activiteitencodes
In de dagroostermodule heeft u de mogelijkheid zelf afwezigheids- en activiteitencodes aan te maken, naast de
standaard codes Afw en Act. Het is belangrijk dat u een code of als afwezigheid of als activiteit codeert en niet
beide! Een correcte berekening van de onderwijstijd is anders niet mogelijk.
Afwezigheden worden niet meegenomen in de berekening en activiteiten wel. Zorg ervoor dat in alle
bestanden dezelfde codes worden gebruikt. Dus niet een code in het ene bestand als afwezigheid en in een
ander bestand als activiteit. De codering in het basisrooster is hierin leidend!

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1116/1812

Document:

Zermelo Online Help

Gegevens
In dit onderdeel vindt u verschillende manieren om statistische gegevens boven water te krijgen:

●

Lesstatistiek

●

Diagrammen

●

Overgangsmatrix Totaaloverzicht

●

Contacturenoverzicht per leerling

●

Lesformatieoverzicht

●

Uren docent per lesverzameling

●

Rendementen onderbouw
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Lesstatistiek
Met de lesstatistiek kunt u op elk gewenst moment de actuele gegevens met betrekking tot verval- en
vervanginformatie opvragen. U kunt deze gegevens opvragen voor Leerlingen, Afdelingen, Klassen, Vakken,
Docenten en Vervalcodes.

Belangrijk!
Het gaat hier om aantallen lesuren, dus geen klokuren!

Belangrijk!
Lesstatistiek genereert alleen gegevens over lessen waar tenminste 1 lesgroep aan hangt. Dus geen
vergaderingen, vervanguren of andere groepsloze lessen.

Periode bepalen

Wanneer u in het hoofdmenu klikt op Lesstatistiek, ziet u een viertal mogelijkheden:

●

Selecteer zelf bestanden

U kunt 1 of meerdere udmz bestanden aanwijzen waarover de statistiek berekend zal worden.

●

Archief
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Alle weekbestanden die reeds gearchiveerd zijn.

●

Huidige bestand

Het bestand dat op dit moment het actieve bestand is. Als u nog bezig bent, zal u eerst gevraagd worden het
bestand op te slaan.

●

Geheel project

Het basisrooster, huidige weekrooster en het hele archief.

Soorten informatie
●

Alle GEGEVEN lessen aan een lesgroep

●

Afwezige docent en WEL vervangen les aan lesgroep

●

Afwezige docent en NIET vervangen les aan lesgroep

●

ALLE uitgevallen lessen aan lesgroep

●

Uitgevallen maar NIET vanwege afwezige docent

●

Les met docent ingezet als vervanger

Overzichten aanpassen
Een groot aantal overzichten is reeds vooraf gedefinieerd. U vindt deze in het menu onder Leerlingen,
Afdelingen, Klassen, Vakken, Docenten, Vervalcodes. Desgewenst kunt u zelf een overzicht aanpassen met de
knop Dimensie instellingen.
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Er zijn 4 dimensies: Horizontaal, Verticaal, Boven en Links. Met de eerste 2 bepaalt u de rijen en kolommen van
de tabel. Met de laatste 2 de informatie die buiten de tabel wordt getoond.
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Voor de duidelijkheid:
Info: berekent hier de informatie die t.a.v. bepaalde lessen gegeven kan worden: of een les gegeven is,
vervallen, vervallen en opgevangen, etc..
Vervalcode: de code die aan een vervallen les kan worden gehangen. Dit zijn de activiteiten- en
afwezigheidscodes die in het Beheer van de Dagroostermodule zijn aangemaakt.
Pakketvak: dit is een vak op een afdeling.
Lesverzameling: een verzameling van bepaalde lessen (aangemaakt in de roosterautomaten).

Overzichten opslaan
Als u via de knop Dimensie instellingen een eigen ontwerp heeft gemaakt, kunt u deze opslaan. Dit doet u via
het menu Beheer instellingen > Sla huidige instelling op als...
Zodra er een eigen instelling is aangemaakt wordt het menu uitgebreid met Eigen instellingen.

Verzamelregel
In het menu Verzamelregel kunt u per element aangeven of er totalen moeten worden getoond. Dit gebeurt
natuurlijk alleen als het element ook voorkomt als dimensie!

Via hetzelfde menu
kunt u aangeven of u detailinformatie wilt laten berekenen. Als u klikt op Details kunt u in het scherm
Detailinformatie over verzamelregels kiezen voor A(lle lessen), T(otaal), G(emiddelde).

IPTO Export
U kunt een txt-bestand aanmaken ten behoeve van de jaarlijkse IPTO telling (Integrale Personeelstelling
Onderwijs). Het bestand wordt gevuld met de gevraagde vervang- en verval informatie.
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Lesverzamelingen bewerken
Onder Afdelingen kunt u statistieken opvragen voor lesverzamelingen. Deze lesverzamelingen heeft u bij
Automatisch Roosteren aan kunnen maken. Onder het menu Bewerken kunt u het scherm met
lesverzamelingen oproepen en eventueel lesverzamelingen bewerken of nieuwe aanmaken.

Lessenoverzicht
Als u op een cel met een getal klikt, verschijnt er een venster met de betreffende lessen te zien. Net als in het
lesdomein kunt u met behulp van het filter kolommen filteren om het geheel overzichtelijker te maken.
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Diagrammen
Algemeen

Diagrammen zijn rasterschermen met informatie over uw rooster. In het printcentrum en de lesstatistiek kunt u
al veel informatie krijgen, maar het gaat dan altijd om lessen of aantallen lessen. Met de diagrammen is het
mogelijk informatie over leerlingen, docenten, vakken, lesgroepen, toetsen of andere objecten in kaart te
brengen.
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Het scherm bestaat uit 4 vensters:
1. Het venster aan de linkerkant: een overzicht van alle beschikbare diagrammen
2. Het hoofdvenster: het geselecteerde diagram
3. Kleine venster links onderin: het scherm om de layout van een diagram aan te passen
4. Kleine venster rechtsonderin: diagramdefinties. Alleen voor gevorderde gebruikers om de inhoud van
diagrammen aan te passen.

Diagram gebruiken
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Als u 1 van de beschikbare diagrammen selecteert, zal deze verschijnen in het hoofdscherm (2). Standaard
wordt het grid niet berekend en ziet u dus slechts puntjes in de cellen. U kunt de cellen laten berekenen door
op n van de knoppen Bereken... te klikken. Eventueel kunt u in het menu Opties een vinkje plaatsen bij Direct
berekenen. In sommige diagrammen staat dit vinkje standaard aan, waardoor de cellen dus wel direct
zichtbaar zijn. Wanneer de inhoud van de cellen groter is dan de afmeting van de cel, kunt u de layout laten
berekenen, zodat de volledige inhoud zichtbaar wordt. Ook hiervoor kunt u een vinkje onder Opties aanzetten
en ook dit vinkje staat in sommige gevallen standaard aan.

Dit kunt u doen via het menu Opties, maar u kunt ook met de
rechtermuisknop klikken op de cel linksboven van het grid.
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Opslaan van Diagrammen

De diagrammen worden opgeslagen in uw projectmap. Het zijn zgn ZDG bestanden. De eerste keer dat in een
project de diagrammen worden opgestart, worden de profielen geladen.
Deze standaard meegeleverde diagrammen kunt u beschermen zodat deze niet te wijzigen zijn. Dit doet u door
in het menu Opties te klikken op Beschermen. U ziet sleutels verschijnen bij de profielen ter illustratie van de
bescherming.

Belangrijk!
De bescherming heeft alleen invloed op het zelf kunnen bewerken van de diagramcode (venster 4).

Diagram bewerken
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Als u een bestaand diagram wilt aanpassen (of een nieuw diagram wilt aanmaken op basis van een bestaand
diagram) gaat u als volgt te werk:

●

Selecteer het diagram dat u als basis voor het nieuwe wilt gebruiken

●

Klik op Kopieer in het menu Bewerken

●

Selecteer de map waar het diagram in moet komen

●

Klik in het menu Bewerken op Plakken (als u die mogelijkheid niet ziet staan is de map waar u wilt plakken
nog beschermd. Deselecteer de optie Beschermen in het menu Opties.

●

Gebruik venster 3 om het bestaande profiel aan te passen

Met Horizontaal, Verticaal, Boven en Links bepaalt u waar de elementen geplaatst worden. Nadat u iets
gewijzigd heeft dient u op Toepassen te klikken om de wijziging door te voeren.
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Bij #Kopcel kunt u aangeven hoeveel kopcellen u wilt.

Met de kolom Kopcel... kunt u bepalen wat er getoond moet worden in die kopcellen. Als u op Bewerk... klikt
verschijnt er een venster waarmee u de weergave van de kopcellen kunt aanpassen.
1. Selectie van kopcel in geval dat er meerdere zijn.
2. Velden (de)selecteren die getoond moeten worden.
3. Regel verwijderen/ toevoegen.
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Overgangsmatrix Totaaloverzicht

In dit overzicht ziet u een totaaloverzicht van de overgangen op klasniveau. In de cellen ziet u aantallen
leerlingen. Verticaal staan alle klassen van vorig jaar en horizontaal staan alle huidige klassen.
Linksbovenin in het geel ziet u gegevens met betrekking tot in- en uitstroom.
In de paars gekleurde cellen staan aantallen jongens en in de rood gekleurde cellen aantallen meisjes.
Wanneer u in het geelgekleurde deel met de rechtermuisknop klikt verschijnt het menu waarmee u het grid
kunt exporteren/afdrukken.
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Contacturenoverzicht per leerling
In dit overzicht kunt u het aantal lesuren zien. Er is een aantal perspectieven beschikbaar, zodat u van
verschillende kanten de gegevens kunt benaderen:

●

Per afdeling

●

Alle leerlingen verticaal

●

Per afdeling, met tijdvakken en vakfilter

●

Alle leerlingen verticaal, met tijdvakken en vakfilter

●

Per individuele leerling

Belangrijk!
De gegevens die getoond worden hebben betrekking op het actieve bestand.

Er zijn gegevens beschikbaar over het geplande aantal lessen, het aantal geroosterde lessen en het aantal
klokuren.
Gepland aantal lessen: dit zijn de lessen die voordat het schooljaar begint gepland zijn. Dat betekent dat er
zonder echte lessen in het lesdomein gegevens bekend zijn. Geplande lessen worden berekend op basis van
het lespakket, de lessentabel en de lesperiode.
Geroosterd aantal lessen: dit zijn de lessen die in het lesdomein staan en reeds geroosterd zijn.
Klokuren totaal: betekent dat lessen die niet dezelfde duur als 60 minuten hebben, worden omgerekend naar
klokuren. Het aantal dat u bij klokuren ziet is getotaliseerd voor alle weken die in het actieve bestand zitten.
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Lesformatie-overzicht
In dit scherm ziet u per afdeling, per vestiging en per pakketvak het aantal lesuren (gemiddeld over de
tijdvakken of per tijdvak). Bovendien is het aantal leerlingen vermeld dat het betreffende vak in het pakket
heeft. In de kolom/rij lpl staat het gemiddeld aantal leerlingen per lesuur voor dit vak en deze
afdeling/vestiging.

Dit schema is met name nuttig als er GEKOPPELDE LESSEN zijn tussen 2 of meer afdelingen. Normaal
gesproken hebben dit soort diagrammen het nadeel dat deze gekoppelde lessen zowel bij de ene, als bij de
andere afdeling staan. Dat is hier niet zo. Bij een gekoppelde les wordt een speciale rij/kolom gemaakt met de
combinatie van de afdelingen. U ziet op die manier precies waar koppelingen gemaakt zijn en voor hoeveel uur.
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Uren docent per lesverzameling

In dit overzicht ziet u alle docenten verticaal staan. Horizontaal staan alle lesverzamelingen en telgroepen. In
de cellen kunt u per docent het aantal uren zien.
Aan de rechterkant van het overzicht ziet u alle docentverzamelingen en vaksecties. De cel is gevuld als de
betreffende docent deel uitmaakt van die verzameling. U kunt eventueel ook docenten aan verzamelingen
toevoegen, danwel verwijderen. Let op: dit geldt alleen voor docentverzamelingen en dus niet voor de
vaksecties. Die worden namelijk gevuld op basis van de bevoegdheden.
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Rendementen onderbouw

Om de kwaliteit van een onderbouw te bepalen, berekent de inspectie een zogenaamd 'rendementsgetal'. Het
is voor een school zeer interessant op voorhand deze berekeningen zelf ook uit te kunnen voeren. Echter, dit te
doen middels een spreadsheet gedurende het voorjaar wanneer de prognoses nog continu veranderen, is een
ingewikkelde en vooral zeer tijdrovende bezigheid.
Met de nieuwe rendementsmodule (onderdeel van de Managementmodule) van Zermelo is dit echter verleden
tijd. Met n druk op de knop krijgt u op ieder willekeurig moment een volledige berekening gepresenteerd op
basis van de actuele prognoses! Daarnaast krijgt u met een tweede druk op een knop zeer gedetailleerde
rapporten over onderdelen en achtergronden van de berekening.
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Inrichten
Om gebruik te maken van de rendementsberekening moet u eenmalig de structuur aanmaken. Dat doet u via
het hoofdmenu bewerken.
U heeft de volgende onderdelen nodig:
- Een project voor het komende schooljaar (jaar 3)
- Instroom adviezen van de leerlingen
- Roosterbestanden van de drie voorgaande jaren (jaar 2, jaar 1, jaar 0)

Komende schooljaar
Voordat u start met de rendementen is het belangrijk dat uw huidige basisrooster voorzien is van jaarlagen en
opleidingsniveaus. Mocht deze niet zijn ingevoerd, dan kunt u dit regelen via opleidingsniveaus.

Importeren voorgaande schooljaren
In de rendementsmodule gaat u naar de optie Importeren. Hier krijgt u een overzicht te zien van de drie
verschillende schooljaren. U kunt een schooljaar importeren door op de regel van het betreffende schooljaar te
klikken in de kolom:lezen.

Wanneer u de drie verschillende schooljaren heeft ingelezen, is het van belang dat de jaarlagen en prognoses
gecontroleerd worden. Ieder schooljaar moet voorzien zijn van jaarlagen. Dit is noodzakelijk voor de
berekening. Daarnaast mogen er geen prognostische leerlingen in de roosterbestanden aanwezig zijn. Mochten
er zich problemen voordoen dan wordt dit in de kolom Jaarlagen opl. niveaus en Prognoses weergegeven. Door
hierop te klikken kunt u het probleem oplossen. Het doel is dat ieder roosterbestand zowel bij de jaarlagen
alsook bij de prognoses een ok heeft staan.
De gemporteerde roosterbestanden worden in uw projectmap opgeslagen in de map Rendementen.

Importeren van adviezen
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Wanneer u nog geen basisschool adviezen heeft
ingelezen, kunt u dat doen via het menu Adviezen - Importeer adviezen. Er wordt gevraagd een bestand te
openen. Dit is een tabgescheiden tekstbestand waarin de eerste kolom het leerlingnummer bevat en de
tweede kolom het advies.
Na het importeren zult u het scherm Adviescode vertaler zien. Hierin kunt u de gemporteerde adviezen
vertalen naar een van de 9 standaard adviezen. Wanneer u een advies niet meeneemt, zal de leerling niet
meegenomen worden in de rendementsberekening. De laatste stap bij het importeren is de vraag of u de
adviezen wilt toevoegen aan de bestaande adviezen, of dat u ze allemaal wilt vervangen.
Na deze stap bent u klaar om de rendemenstberekeningen te gebruiken
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Rapportage
Er is een aantal rapporten beschikbaar:

Totaal
Het meest complete rapport is samengesteld uit de overige rapporten, die op deze pagina worden toegelicht.

Overzicht
Het overzichtsrapport bevat de gegevens van de geselecteerde vestiging. Zichtbaar zijn de leerlingaantal per
opleiding per advies.

In ons voorbeeld zien we dus dat er in totaal 19 leerlingen met een VMBO Basis advies zijn.
7 leerlingen hebben een LWO indicatie
17,8 leerlingen gaan in het 3e jaar VMBO Basis volgen
1,3 leerlingen gaan in leerjaar 3 VMBO Kader volgen
Dit betekent een rendement van 107 %
Bovenstaande is in de tabel zichtbaar voor alle adviezen. In ons voorbeeld resulteerd dit in een totaal
rendement van 89,0 %

Zonder rendement
Dit rapport geeft een lijst van alle leerlingen waarvoor geen rendementsberekening kan worden gemaakt. Dat
kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat er geen advies bekend is. Een andere reden kan zijn dat de
leerling niet bevorderd is naar leerjaar 3. Leerlingen die in jaar 1 niet vookomen, worden ook niet meegenomen
in de berekening. Die zijn later ingestroomd. De reden wordt per leerling gegeven.

Uitgebreid
Dit rapport begint met de overzichtstabel zoals we die al kennen. Vervolgens ziet u tabellen met leerlingen die
met een bepaald advies naar een bepaald opleidingsniveau zijn gegaan. Per leerling krijgt u informatie over
het prognose-percentage, het advies, de historie, lwo, score en het rendement.
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Adviezen
Dit rapport geeft per 2e klas (voor leerlingen die nu geprognosticeerd zijn voor de 3e klas) het advies van de
basisschool.

Rapport generator
Met behulp van de rapport generator kunt u zelf een rapport samenstellen. De 2 geel gemarkeerde regels
bevatten subonderdelen, die zichtbaar worden zodra u alles uitklapt of beide selecteert en klikt op de knop
"Open gemarkeerde".

Door in de kolom "Volgnummer" te klikken bepaalt u of een onderwerp in het rapport terecht komt en op welke
positie. Zodra u op de knop "Export" klikt wordt het docx bestand weggeschreven in uw projectmap.
Als u uw eigen samenstelling wilt bewaren, klikt u in het menu op Rapport en vervolgens Schrijven. U kunt het
profiel opslaan door het een naam te geven. Wanneer u op een later moment hetzelfde rapport nogmaals wilt
genereren, klikt u in de Rapport generator weer op het menu "Rapport" en kiest u voor "Lezen". Zodra u het
profiel geladen heeft, kunt u nogmaals een rapport maken maar dan met de huidige stand van zaken.
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Berekening
Van leerlingen die voor het eerst overgaan van het tweede leerjaar naar het derde leerjaar (dezelfde school of
een andere school) kan een rendement berekend worden. Dit gebeurd op basis van 4 parameters:
- Basisschool advies. (0 t/m 5 in stapjes van 0,5)
- Het aantal keer doubleren (0 of 1)
- Het opleidingsniveau in de derde klas (zie adviezen)
- Een Lwoo indicatie (+0,25)
Er zijn totaal negen verschillende adviezen. Deze bestaan uit de vijf standaard adviezen (basis, kader,
gemengd theoretisch, havo, vwo) plus de vier tussenliggende adviezen (basis/kader, kader/gemengd
theoretisch, gemengd theoretisch/havo en havo/vwo). Het opleidingsniveau krijgt een score (advies-score) van
0 t/m 4 voor de standaard adviezen, en een 0,5 voor de tussenliggende.
De berekening is dan als volgt:
1. Startscore is 2
2. Voor iedere keer doubleren een correctie van -1
3. Het verschil tussen de derde klas advies-score en het basisschool advies-score.
4. Eventueel +0.25 voor een lwoo indicatie
5. Het totaal delen door 2

Voorbeelden rendementsberekening
Piet heeft vanuit de basisschool een Havo advies. In de derde klas komt hij in H3 terecht en is niet blijven zitten.
De berekening is dan: 2 (startscore) / 2 = 100%
Kees heeft een Havo/Vwo advies (score = 3,5) vanuit de basisschool. Kees doubleert in de tweede klas en komt
in H3 (score = 3,0). De berekening is dan: 2 (startscore) - 1 (doubleren) - 0,5 (3,5-3,0) / 2 = 25%.
Marie heeft een Basis advies (score =0) vanuit de basisschool. In de derde klas komt ze in een kader klas
terecht (score = 1,0), zonder te doubleren. Bovendien heeft ze een Lwoo indicatie. De berekening is dan: 2
(startscore)+1 (1.0-0,0)+0,25 (lwoo) / 2 = 162,5%

Werken met vestigingen
Er zijn drie soorten groeperingscriteria:
- Vestiging in jaar 2: De vestiging waar de leerling in het tweede leerjaar zat, is bepalend.
- Vestiging in jaar 1 en 2: De vestiging waar de leerling het eerste en tweede leerjaar zat (inclusief doubleren)
is bepalend.
- Vestiging in jaar 1: De vestiging waar de leerling in het eerste leerjaar zat, is bepalend.
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Overzichten
Algemeen
Hieronder vindt u in verschillende paragrafen een opsomming van de verschillende overzichten die standaard
zijn weergegeven in het menu Management - Overzichten. U kunt natuurlijk zelf overzichten aanpassen en
opslaan. Meer daarover vindt u in de paragraaf Algemeen gebruik overzichten.

Overzicht Planning

De overzichten van het onderdeel Planning hebben geen betrekking op het rooster. Ze worden in principe
uitgerekend aan de hand van de prognoses, de lessentabel en eventueel de formatieplanning. Om gegevens
over de geplande onderwijstijd te kunnen bekijken moet u deze gegevens eerst laten berekenen. Dit kunt u
doen door in het hoofdscherm van de Management module te kiezen voor Jaarplanning doorrekenen, onder het
kopje Onderhoud. Dit proces duurt een paar minuten.
In de onderwijstijd worden de leerlingtaken meegenomen.
De overzichten voor Formatievraag en Formatieaanbod zijn alleen zichtbaar indien u respectievelijk een
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licentie voor ZPlanning of ZFormatie heeft.

Overzicht Status

In dit onderdeel gaan de overzichten over het huidige rooster. U ziet hier onder andere tussenuren en de
bezetting van leerlingen, lokalen en docenten. De gegevens in dit onderdeel hoeven niet apart doorgerekend
te worden en zijn altijd direct oproepbaar.

Overzicht Jaaroverzicht
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De gegevens die u kunt bekijken bij Jaaroverzicht gaan over het hele schooljaar. U ziet bijvoorbeeld per maand
de gerealiseerde onderwijstijd, of de raming voor het hele jaar.
De gegevens in dit onderdeel moeten eerst worden berekend. Dit kunt u doen door in het hoofdscherm van de
Management module te kiezen voor Project doorrekenen, onder het kopje Onderhoud. Het proces duurt 20-40
minuten, afhankelijk van de grootte van uw school.

Overzicht Versievergelijking
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Bij Versievergelijking kunt u twee roosterbestanden met elkaar vergelijken, om bijvoorbeeld te zien of het
rooster verbeterd is na bepaalde aanpassingen. Ook kunt u dit onderdeel gebruiken om bijvoorbeeld de
roosters van meerdere jaren te vergelijken. U moet dan wel de verschillende bestanden importeren als versies
van n roosterbestand. Dit kan gemakkelijk met Bestand > Versie Importeren in het Startcentrum.

Onderwijstijd Gepland versus Gerealiseerd
Om onderwijstijd te berekenen is het belangrijk te begrijpen dat er twee verschillende manieren zijn om deze in
kaart te brengen.
De geplande onderwijstijd wordt vooraf berekend. Daarbij wordt er uitgegaan van een willekeurige plaatsing
van de lessen in het rooster, ook op willekeurige dagen in de week. Of een les wel of niet ingeroosterd is, is
niet van belang.
Als je lesuren hebt van verschillende lengtes, wordt er een gemiddelde lengte uitgerekend per lesuur.
De geplande onderwijstijd is gebaseerd op het aantal uren in de lessentabel (lees aantal lessen) maar die
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houdt geen rekening met de posities van de lessen.
De gerealiseerde onderwijstijd houdt rekening met daadwerkelijk ingeroosterde lessen. Daarbij moeten ook
andere tijdvakken ingeroosterd zijn, er mogen dus geen lessen meer zijn die niet ingeroosterd zijn. Soms is het
handig om in een kopieversie de lessen in te roosteren met de technoloog en zo een snelle berekening uit te
voeren.
Soms zie je verschillen in de geplande onderwijstijd en gerealiseerde onderwijstijd.
Er is geen combinatie van beide berekeningen mogelijk.
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Algemeen gebruik

Na het kiezen van een onderwerp komt u in dit scherm terecht. Hier kunt u de overzichten bekijken, aanpassen
en exporteren als plaatje of als Word bestand. Voor dit scherm is ook een instructievideo beschikbaar.

Overzicht kiezen

U kunt in het menu aan de linkerkant kiezen welk overzicht u wilt zien door te klikken op de naam. De
overzichten zijn ingedeeld in een aantal onderwerpen. Als u zelf een overzicht heeft opgeslagen is deze te
herkennen aan de cursieve tekst.
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Bepalen wat er te zien is

In het voorbeeld zien we een overzicht van het totaal aantal leerlingen in elke
afdeling. Als u bijvoorbeeld in plaats van het totaal de aantallen jongens en meisjes wilt zien klikt u op de link
het totaal gemiddelde aantal lln onderin het scherm bij Omschrijving. U krijgt dan het filterscherm te zien.

In het filterscherm kunt u gegevens tevoorschijn halen of juist
verbergen door ze aan te klikken. De groene gegevens zullen worden getoond. U zult merken dat na het
aanpassen van het filter ook de tekst in de omschrijving aangepast wordt.

Opmaak aanpassen

Via het
menu Beeld komt u in het scherm Opmaak. Hier kunt u voor alle grafieken aangeven hoe ze getoond moeten
worden. Onder Thema kiest u welk kleurschema moet worden gebruikt om de grafieken te tekenen. Bij Uiterlijk
kunt u kiezen of de gegevens als driedimensionale balken worden getekend of als de klassieke platte staafjes.
Verder kunt u bij Legenda aangeven of er een legenda getoond moet worden en waar deze terecht zal komen.

Weergave aanpassen
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U kunt een aantal dingen aanpassen die betrekking hebben op
de huidige grafiek. Deze aanpassingen worden automatisch opgeslagen. Dit venster kunt u openen vanuit het
menu Beeld.
Onder het kopje Verticale as kunt u bepalen hoeveel horizontale achtergrondlijnen er getoond worden. Als u bij
Afstand tussen de lijnen 30 invult zal er elke 30 eenheden een lijn getekend worden. Bij de keuze voor
Standaard wordt het standaard aantal van vijf lijnen getekend.
Bij Bovenkant van de grafiek kunt u aanpassen wat de waarde is bovenaan de verticale as. Bij keuze voor
Gelijk met de hoogste waarde zal de grafiek de waarde van de hoogste staaf als maximum nemen. Door een
getal in te vullen bij Minimaal de waarde: zal de grafiek altijd lopen tot het aangegeven getal. Dit is
bijvoorbeeld handig om meerdere grafieken met elkaar te vergelijken.
Onder Tabelweergave kunt u aangeven wat er getoond moet worden in de grafiek. Hier heeft u de keuze uit
Getallen en Procenten. Procenten is alleen mogelijk als er een totaal wordt weergegeven in de tabel. In dat
geval zal deze optie ervoor zorgen dat in plaats van de absolute getallen de waarde wordt aangegeven als
percentage van het totaal.

De toolbar

Op de toolbar zitten de volgende knoppen:
1. 3D weergave, verandert de opmaak van de grafiek naar 3D
2. 2D weergave, verandert de opmaak van de grafiek naar 2D
3. Grafiek toevoegen, slaat de huidige grafiek op onder een andere naam
4. Grafiek verwijderen/terug naar standaard, verwijderd de huidige grafiek of stelt hem in zoals hij
oorspronkelijk meegeleverd was
5. Plaatje exporteren, toont het scherm Exporteer Plaatje
6. Rapport voor dit overzicht opslaan, bied de mogelijkheid om een Word-document op te slaan met daarin alle
grafieken die met dit overzicht geproduceerd kunnen worden
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7. Word document voor de zichtbare grafiek opslaan, slaat de grafiek en tabel zoals deze nu te zien zijn op het
scherm op in een Word bestand

Exporteren

U kunt het huidige overzicht op verschillende manieren
exporteren. Als u alleen de grafiek wilt hebben kunt u de optie Exporteer Plaatje gebruiken. Dit is knop 5 op de
toolbar. U krijgt dan een scherm te zien waar u het formaat kunt aangeven en kunt u aangeven dat de
afbeelding gekopieerd moet worden zodat u hem zelf kunt plakken in een ander programma. Ook kunt u de
grafiek hier opslaan als .png bestand.
Een andere optie is om met knop 7 een Word bestand te genereren van alleen de huidige grafiek. In dit
bestand komen de grafiek en de tabel terecht die op dit moment op het scherm te vinden zijn. Als u alle
mogelijke grafieken en tabellen in het bestand wilt hebben, dan kunt u kiezen voor knop 6. Dit zal een rapport
genereren met een voorblad, inhoudsopgave en alle grafieken en tabellen voor het huidige overzicht.
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Planning

In de managementmodule heeft u de mogelijkheid verschillende overzichten te genereren die betrekking
hebben op de planning voor het (komend) schooljaar.
De overzichten Planning-Formatievraag en Planning-Formatieaanbod zijn alleen zichtbaar als u de
modules ZPlanning en ZFormatie heeft.

Geplande onderwijstijd
Voordat u berhaupt een rooster heeft kunt u de geplande onderwijstijd reeds berekenen. In uw project moeten
leerlingen met een vakkenpakket aanwezig zijn, de lessentabel en het lestijdenschema moeten in orde zijn en
de jaarplanner met lesperiodes en tijdvakken moet correct zijn aangemaakt. Wanneer u bij het Onderhoud de
jaarplanning heeft doorgerekend, is er voor elke dag een dagtabel aangemaakt met de geplande onderwijstijd
per leerling. Deze tabellen staan in de submap LLNPLANNING in de projectmap Dagtabellen. Eventuele taken
worden hierin meegenomen. Met toetstijd wordt in de planning geen rekening gehouden. Geplande
onderwijstijd in een bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand, wordt bepaald door het aantal lesdagen dat in
deze maand valt. Een maand als oktober met bijvoobreeld de herfstvakantie die niet in de lesperiodes van het
schooljaar valt, heeft minder lesdagen en zal dus een lager aantal geplande lessen laten zien.
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Status
Belangrijk!
De overzichten die onder Status staan, zijn altijd direct oproepbaar. U hoeft het project dus niet eerst door
te rekenen!

De verschillende overzichten laten u gegevens zien van het huidige bestand dat u geopend heeft. We
onderscheiden de volgende overzichten:

Leerlingaantallen
U heeft de mogelijkheid om naast totale aantallen per afdeling ook de verhouding tussen jongens en meisjes te
zien. Tevens kunt u gemiddelde aantallen per lesverzameling per tijdvak opvragen. In het voorbeeld ziet u de
scheve verhouding tussen jongen en meisjes op afdeling H3. Er zijn ruim twee keer zoveel jongens als meisjes.
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Aantal tussenuren
Er zijn zeer veel overzichten beschikbaar m.b.t tussenuren. Niet alleen tussenuren voor leerlingen, maar ook
voor docenten. In ons voorbeeld zien we een overzicht met aantallen leerlingen die op maandag 0, 1 of 2
tussenuren hebben.
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Aantal uren les op een tijdstip
De bezetting is zowel voor leerlingen, docenten als lokalen te bevragen. Op leerlingniveau krijgt u op deze
wijze bijvoorbeeld inzicht in het aantal leerlingen dat op een bepaald uur les of lesvrij heeft.
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Prognoses voor volgend jaar
De percentages die worden gebruikt bij de prognoses, worden ingedeeld in 4 of 10 groepen. In ons voorbeeld
zien we dat voor afdeling A3 alle leerlingen in de groep 75-100% zitten. Met andere woorden: alle leerlingen
staan op 100%.
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Jaaroverzicht

In de managementmodule kunt u met de overzichten onder Jaaroverzicht bekijken wat er gedurende het
schooljaar is gebeurd en wat er nog in het rooster gepland staat. Voor de meest actuele informatie dient u wel
eerst het project door te rekenen. Dat kan 10-20 minuten duren, afhankelijk van de omvang van uw school en
het project.
Aangegeven wordt wanneer het project voor het laatst is doorgerekend en wanneer de laatste aanpassing is
geweest. Lopen deze data ver uiteen dat is het raadzaam het project door te rekenen voor meer actuele cijfers.

Overzichten Jaaroverzicht - Leerlingen (Klokuren)
De verschillende overzichten tonen gegevens op individueel leerlingniveau. U heeft dus de mogelijkheid voor 1
specifieke leerling gegevens met betrekking tot lessen, taken, toetsen en uitval op te vragen. De gegevens zijn
gebaseerd op klokuren.
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In het voorbeeld ziet u het overzicht Onderwijstijd - Gerealiseerd. Met dit overzicht kunt u op elk moment in het
schooljaar de onderwijstijd tot dan toe bekijken. De weken die reeds voorbij zijn geven de gerealiseerde
onderwijstijd en de weken die nog moeten komen geven de geplande onderwijstijd. De onderwijstijd bestaat uit
lessen (en activiteiten), eventuele leerlingtaken en toetsen. In het voorbeeld een leerling uit afdeling R4 die
een onderwijstijd heeft van 1028 klokuren. 998 hiervan zijn lestijd, 15 taaktijd en 15 toetstijd.

Overzichten Jaaroverzicht - Groepen (Lesuren)
De verschillende gegevens met betrekking tot les en uitval zijn ook beschikbaar op groepsniveau. In
clusterafdelingen betekent dit dus dat u kunt inzoomen op de verschillende lesgroepen. Consequentie hiervan
is dat we niet naar de onderwijstijd in klokuren kijken, maar naar lesuren!

Overzichten Jaaroverzicht - Stamklassen (Klokuren)
Hier vindt u een groot aantal overzichten met gegevens over les, uitval, en onderwijstijd op stamklasniveau.
Aangezien elke leerling in een stamklas moet zitten, is het hier wel zinvol de gegevens in klokuren te geven. U
ziet gemiddelden. Dus de gegevens per leerling per stamklas opgeteld en gedeeld door het aantal leerlingen.

Overzichten Jaaroverzicht - Afdelingen (Klokuren)
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De overzichten geven getallen in klokuren. De gegevens zijn gemiddelden van de leerlingen in die specifieke
afdeling.
In het voorbeeld hebben de leerlingen van 1 van de 3 stamklassen in afdeling R3 een taak: zij zijn
brugklasmentor en krijgen daar op jaarbasis 40 klokuren voor. In het Jaaroverzicht per afdeling ziet u bij
afdeling R3 een getal van 13 klokuren voor taken, omdat slechts een deel van de leerlingen die taak heeft
gekregen.

Overzichten Jaaroverzicht - Docenten (Lesuren)
Het kan interessant zijn om de lesuitval vanuit het perspectief van de docent te bekijken. Diverse vragen
kunnen dan worden beantwoord:
Is de les uitgevallen vanwege afwezigheid van de groep of vanwege afwezigheid van de docent?
Is de les uitgevalen omdat de docent ziek was of omdat de docent moest surveilleren?
Hoe vaak is een docent eigenlijk ingezet als vervanger?
De overzichten geven informatie over lesuren en dus niet over klokuren.

Overzichten Jaaroverzicht - Lokalen
De overzichten die u kunt bekijken met betrekking tot lokalen geven u informatie over de bezetting per dag of
bijvoorbeeld per maand. Naast de lokalen kunt u ook inzicht krijgen in de bezetting per lokaalverzameling.
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Versievergelijking

Er
zijn een drietal overzichten mogelijk:

●

Leerlingen

●

Prognoses

●

Tussenuren

Voor bovenstaande overzichten kunnen 2 of meer versies van het roosterbestand tegen elkaar worden afgezet.
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Rapporten

In dit scherm kunt u voorgedefinieerde rapporten genereren over het huidige project en over het huidige
roosterbestand.

Rapporten

Hier kunt u een voorgedefinieerd rapport kiezen. Als u
een externe rapportbeschrijving heeft dan kunt u deze openen via het menuitem Bestand > Openen.... Onder
Omschrijving ziet u een korte omschrijving van de inhoud en de mogelijke toepassingen van een rapport.

Inhoud
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Dit is de inhoudsopgave van het
geselecteerde rapport. De vetgedrukte items zijn de hoofdstuktitels. Groene hoofdstuktitels zijn speciaal: een
groen hoofdstuk Afdelingen zal de grafieken en tabellen niet allemaal na elkaar tonen, maar steeds voor elke
afdeling de bijbehorende grafiek. De vinkjes geven aan of er van een overzicht een grafiek en/of tabel getoond
zal worden.

Instellingen
In het menuitem Instellingen kunt u de opmaak van de grafieken aanpassen.

Handelingen

U kunt hier kiezen of u het rapport direct in Word wilt openen of dat
u het wilt opslaan. Bij het kiezen voor direct openen zal het rapport worden opgeslagen in de map Export in het
project.
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Onderhoud
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Instellingen

U kunt hier de instellingen aanpassen voor de berekening van toetstijd en de lessen die relevant zijn voor de
onderwijstijd. Tevens heeft u de mogelijkheid de verschillende lesverzamelingen in de verschillende bestanden
te beheren.

Rekenmethode toetsdagen
U heeft de keuze uit 2 mogelijkheden. Of u kiest voor de exacte toetstijd. Dat is de duur van de toetsen zoals u
ze zelf heeft aangemaakt. Of u kiest voor de regeling van de overheid. De rekenmethode die de overheid
hanteert is de volgende:
1 toets = halve lesdag
2 toetsen = halve lesdag
3 toetsen = hele lesdag

Een lesdag bestaat standaard uit 5 klokuren. Dit is overigens aanpasbaar bij Leerlingtaken. Bij het perspectief
Leerlingen kunt u deze waarde aanpassen.
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Formule voor echte lessen
Standaard staat hier een uitroepteken (!). Dat betekent dat alle lessen meetellen voor de onderwijstijd.
Groepsloze lessen zijn een uitzondering, aangezien er geen leerlingen aan gekoppeld zijn. Wanneer u in het
dagrooster activiteiten inroostert, zullen deze automatisch meetellen voor de onderwijstijd. Wanneer u
bepaalde lessen wilt uitsluiten van de onderwijstijd, dient u een lesverzameling aan te maken die hier rekening
mee houdt. Deze lesverzameling vult u dan hier in in plaats van het uitroepteken (!).

Lesverzamelingentool
Wanneer er gearchiveerde bestanden zijn krijgt u de vraag of u de tool wilt gebruiken voor alleen de bestanden
in het archief of voor alle bestanden van het project. De verschillende bestanden waaruit uw project bestaat,
ziet u aan de rechterzijde staan. Als u op 1 van die bestanden klikt, ziet u welke lesverzamelingen in dat
bestand aanwezig zijn. Indien gewenst kunt u een lesverzameling aanpassen. U kunt ook gebruik maken van
het menu "Serie-operaties". Wanneer u klikt op "Geselecteerde verzameling kopiren naar alle bestanden', kunt
u in een nieuw scherm de lesverzameling(en) selecteren die u wilt kopiren naar de overige bestanden.
Wanneer u het scherm verlaat krijgt u een scherm waarin u desgewenst de wijzigingen kunt opslaan.
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Project doorrekenen
Voordat u de verschillende jaaroverzichten gaat raadplegen, rekent u het project door. Dit kan enige tijd duren
en alle bestanden moeten ook beschikbaar zijn. Van alle dagen in het project worden zogenaamde dagtabellen
aangemaakt. Hierin staan de gegevens die bij de jaaroverzichten worden opgevraagd. De dagtabellen worden
in een aparte map in uw project opgeslagen.
De map Dagtabellen bevat verschillende submappen:
DOC: gegevevens van alle docenten.
GRP: gegevens van alle groepen.
LLN: gegevens van alle leerlingen.
LLNPLANNING: gegevens voor de geplande onderwijstijd (uitgerekend voordat het schooljaar begon).
LOK: gegevens van alle lokalen.
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Huidig bestand doorrekenen
In plaats van het hele project kunt u ook de dagen van het huidige bestand door laten rekenen. Alleen de
dagtabellen van de dagen die in dat bestand zitten worden opnieuw uitgerekend.
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Jaarplanning doorrekenen

Voordat het schooljaar begint kunt u de jaarplanning doorrekenen. Dit kan al in een vroeg stadium, er hoeft
nog geen rooster te zijn. Op basis van de lessentabel, de lespakketten en de tijdvakken genereert het systeem
gegevens over:

●

Geplande onderwijstijd

●

Formatievraag

●

Formatieaanbod

●

Leerlingaantallen

Het doorrekenen kan enkele minuten duren. Voor elke dag die voorkomt in het schooljaar wordt er een tabel
aangemaakt met de gegevens. In uw projectmap worden deze tabellen opgeslagen in de submap Dagtabellen
en vervolgens in de submap LLNPLANNING.
Als u gedurende het jaar de geplande onderwijstijd wilt vergelijken met de gerealiseerde onderwijstijd, is het
verstandig om de jaarplanning niet meer gedurende het jaar opnieuw te laten doorrekenen. U kunt dit het
beste nmalig doen aan het begin van het schooljaar, als alle weken nog in het roosterbestand zitten.
Vervolgens kunt u tijdens het schooljaar deze planning vergelijken met de gerealiseerde onderwijstijd.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1164/1812

Document:

aangemaakt: 26-11-2018

Zermelo Online Help

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1165/1812

Document:

Zermelo Online Help

Keuzewerktijd
De keuzewerktijd-module van Zermelo biedt de mogelijkheid aan leerlingen om hun prioriteit aan te geven
welk uur ze graag zouden willen bezoeken. Een mentor of afdelingsleider zou deze prioritering eventueel
kunnen overrulen.
Nadat eerst het aanbod van kwt is bepaald en ingeroosterd (kan eventueel ook met de roosterautomaat)
worden daarna de leerlingen over de momenten verdeeld (met een automaat) waarbij zoveel mogelijk
gepoogd wordt daarmee tussenuren te verminderen. Leerlingen kunnen dus niet zelf hun rooster daarmee
invullen.

Belangrijk!
Kwt wordt altijd per tijdvak bepaald. Wanneer u wekelijks wilt wijzigen, zult u dus van de weken aparte
tijdvakken moeten maken.
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Keuzewerktijd
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Vraag
Eerst dient er bepaald te worden hoeveel uren kwt iedere leerling moet volgen en ook voor welke vakken er
kwt gevolgd mag/moet worden. Als dat bekend is hebt u namelijk een veel beter zicht op welke docenten het
best voor kwt-ingezet zouden kunnen worden.
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Vaststellen kwt-vraag
Als eerste klikt u het veld kwt aan bij de leerlingen die kwt moeten volgen. Vervolgens klikt u ook nog de veld
aan van de vakken waarin kwt aangeboden zal worden. U krijgt dan bijv.:

Tip: met de Shift-knop ingedrukt in de kolomkop klikken kunt u in n keer bij alle leerlingen bijv. het veld duits
vullen.
Standaard wordt daar altijd de waarde 1 ingevuld.
Bij de kolom Kwt betekent dit het aantal uren dat kwt geroosterd moet worden; bij de vakken heeft het een
andere betekenis: daar geeft het de relatieve belangrijkheid aan dat het kwt-uur specifiek voor dat vak de
voorkeur heeft.
Voorbeeld:
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Bart Jansen moet voor 1 uur kwt-ingeroosterd worden en hij heeft grote voorkeur om bij het geschiedenisuur te
zitten.

●

Aantal uren of gewicht verhogen

Standaard wordt altijd als waarde (of gewicht) 1 gegeven. Om dit te veranderen
- klikt u eerst Getalinvoer aan/uit aan
- vervolgens selecteert u de velden waar een zelfde waarde moet komen
- u vult bij Invoerwaarde het gewenst getal in en tenslotte
- klikt u op Zet selectie op invoerwaarde en dan wordt bij alle geselecteerde velden de opgegeven waarde
ingevoerd.

●

Voorkeuren opgeven

Het invoeren van een ander gewicht bij een vak wordt meestal aan leerlingen overgelaten maar de
afdelingsleider zou dat bijv. om diverse redenen ook kunnen doen. Hij kan dat doen door als leerling in te
loggen maar hij zou het ook via de roostermaker kunnen doen op deze plek.
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Invoer door leerlingen
Als eenmaal is vastgesteld voor welke vakken de leerlingen de gelegenheid krijgen om een kwt-uur te volgen,
kan worden gekozen de leerlingen zelf een prioriteit daarin te laten vaststellen.
Dit gebeurt door een bestand en programmaatje naar het intranet te sturen.
U kiest daarvoor uit de keuzewerktijd het item "Vraag"; het menu Invoer door leerlingen en daarin de optie
"Voorbereiding invoer de leerlingen".
Als eerste wordt u daarin gevraagd het aantal punten te bepalen dat de leerling over de kwt-mogelijkheden
moet verdelen.
Daarna wordt u gevraagd waar op het intranet het invoerprogramma-voor-leerlingen (=kwt.exe) en de
bestanden neergezet moeten worden. Als u dat bepaald hebt wordt in de programma-directory een bestand
met wachtwoorden voor de leerlingen opgeslagen dat u kunt openen in een tekstverwerker of in Excel om
daarmee de leerlingen te melden welk wachtwoord ze hebben.
Het verdient aanbeveling om het systeembeheer van uw school op het bureaublad van de leerling pc's een
snelkoppeling te laten plaatsen naar het programmaatje kwt.exe.
De leerling die het programma opstart krijgt de vraag zijn leerlingnummer en wachtwoord in te vullen:

Daarna
kan hij zijn voorkeur ingeven en Bert Jansen heeft besloten al zijn kaarten op wisA en economie te zetten
omdat hij daarin niet zo sterk is:
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Dat heeft hij gedaan door de vakjes groen te maken (hij hoefde en kon dus geen getal invullen).
Wanneer de termijn verstreken is dat leerlingen hun voorkeur kenbaar konden maken, leest de roostermaker
alle bestanden in va het intranet via Keuzewerktijd-Aanbod-Invoer door leerlingen-Door leerlingen ingevoerde
informatie ophalen. U dient dan naar de intranet-directory op te geven waar de leerlingen hun voorkeur
hebben opgegeven en daar de bestanden aan te klikken die u wilt inlezen. Gebruikelijk is natuurlijk omdat van
alle leerlingen in n keer te doen en dan werkt CTRL-A erg handig om alle files in n keer te selecteren en te
laden.
U ziet dat dit bij Bert, die de enige was die wat had ingevuld, er toe geleid heeft dat zijn voorkeur nu duidelijk
zichtbaar is in het overzicht:

Hier moet de indeelautomaat nu rekening mee gaan houden.
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Aanbod
In dit onderdeel gaat u aangeven welke docenten en voor hoeveel uur bechsikbaar zijn om n of meerdere
kwt-uren te geven.
U ziet in eerste instantie de docenten van alle vakken en alle tijdvakken van alle afdelingen, hier H4 en V4:

.
Dat gaan we voor deze uitleg terugbrengen naar biologie in tv1:

- U ziet alleen de docenten die biologie mogen geven in H4 en V4;
- bij het vak biologie links staat in de kolom aanbod 21.74. Met alle andere vraag die er is en het totaal dat aan
kwt moet worden gegeven heeft het programma uitgerekend dat er van de 74 leerlingen er 21.74 bij een
kwt-uur biologie zouden moeten komen;
- u ziet ook dat het aanbod nog 0 is;
- door nu CLE 1 uur kwt-biologie te laten geven, u vult een 1 in in de cel CLE-aantal Kwt-uren, verandert het
aanbod getal:
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Er is nu 8.26 over en dat komt omdat de capaciteit van dat uurtje 30 leerlingen zou zijn.
Wanneer nu eens kijken naar m&o dan zien we daar docent HPV staan die k bevoegd is om economie te geven:

Dat zal betekenen dat als HPV een kwt-uurtje geeft, dat hij zowel voor economie als voor m&o leerlingen
"interessant" is! Dat weet het programma en als ik HPV daarom een kwt-uurtje geef, zal bij beide vakken een
deel van vraag hiermee beantwoord kunnen worden:
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Alleen is er voor m&o nog wat te weinig. Dat kn ook opgelost worden door iemand anders voor economie nog
een uurtje te geven, dan kan HPV wel aan de m&o-vraag voldoen.
- zorg zo dat voor alle vakken aan de vraag voldaan kan worden.
Nu kan er geroosterd worden.
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Roosteren docenten
Wanneer het daadwerkelijke kwt-vraag is gedefinieerd n er is aanbod geregeld, kan er geroosterd worden.
Als u het "Roosteren"-item van kwt aanklikt verschijnt er bijv. onderstaand schermpje:

U ziet hier de docentenroosters. Kijken we nu naar docent BT dan zien we dat hij maandag 4 een tussenuur
heeft en dat zou voor hem dus een ideale plek zijn voor een kwt-uur. Maar helaas: de lege cel bevat de
melding "0/0" hetgeen betekent er zijn 0 leerlingen beschikbaar die een kwt-uur bij hem zou kunnen volgen.
Geen goed idee dus.
Een kwt-uur van CLE zou wel zinvol op maandag 2 want daar staat 18/12 hetgeen betekent:e r zijn 18
leerlingen beschikbaar die in aanmerking voor een kwt-uur van hem zouden kunnen komen en: 12 van die 18
leerlingen hebben daar een tussenuur! CLE moet alleen een uurtje eerder op school zijn.
Ik kan nu op maandag 2 klikken bij CLE en dan verandert het beeld naar:

U ziet ook meteen dat u voor CLE verder geen kwt-uren behoeft in te roosteren.
Het plaatsen van dit uur op maandag 2 wil overigens niet zeggen dat in ieder geval die 12 leerlingen erbij
zullen zijn want wellicht zijn er ook nog andere plaatsen waar er voor die leerlingen een kwt-uur kan staan.
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U kunt nu de uren verder verdelen bij de docenten waarbij u dus die uren zo kunt roosteren dat het aantal
tussenuren hiermee verminderd wordt.
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Roosteren leerlingen
Als de eventuele voorkeur van leerlingen bekend is n er zijn een aantal uren geplaatst bij docenten, kunnen de
leerlingen over de kwt-momenten verdeeld worden waarbij zoveel mogelijk met hun voorkeuren rekening
wordt gehouden.
Daarvoor moet u naar Keuzewerktijd-Roosteren en daarin kiest u de knop onderin

De leerlingen kunnen nu worden ingedeeld; en het kan nu gebeuren dat een H4 leerling bij V4-leerlingen komt
te zitten bij een docent die in V4 lesgeeft, hetgeen natuurlijk ook n van de gedachten achter kwt is!
U kunt de leerling handmatig op een uur zetten, of op meerdere.
In eerste instantie wordt bij iedere leerling alle mogelijkheden getoond; deze staan in het groen. Zodra u een
mogelijkheid aanklikt wordt deze geel ten teken dat de leerling nu op dat uur bij kwt verwacht wordt.
Er is ook een automaat beschikbaar onder de knop Automatisch indelen die zelf de leerlingen indeelt met bijv.
onderstaand resultaat:

●

Automaat instellen

Hoe de leerlingen op de uren worden geplaatst kan benvloed worden door de standaardinstellingen te wijzigen.
Bij iedere instellingsmogelijkheid staat in het programma een uitleg gegeven:
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Nu dienen er nog lokalen bij de kwt-uren te worden gezocht.
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Lokalen
Wanneer de aangeboden uren bekend zijn, kunnen er ook lokalen aan gehangen worden.
U kunt dit in de kwt-module doen via Keuzewerktijd-Lokalen. Als u daar voor kiest kunt u een dergelijk scherm
verwachten:

Het uur van docent CLE moet nog een lokaal krijgen en bijvoorbeeld lokaal A12 is nog vrij. De bezetting van de
lokalen met ook hun lessen worden getoond.
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Conversie
Het keuzewerktijd paneel biedt u de mogelijkheid lessen van de KWT-uren te maken en andersom:

●

Waarom converteren?

Converteren kan handig zijn als u bijvoorbeeld wilt dat er in het gewone lesrooster rekening wordt gehouden
met de reeds ingeroosterde kwt-uren.
Andersom kan ook het geval zijn: kwt staat op een vaste plek in het rooster en u wilt dat de roosterautomaat
daar rekening mee houdt en dus heb u de kwt-uren als lessen ingeroosterd. Totdat het moment komt dat de
leerlingen echt ingedeeld moeten worden in groepjes: dan wilt en kunt u dus weer gebruik maken van de
speciale kwt-opties!

●

Maak lessen van KWT

Deze optie verplaatst de inhoud van het KWT-domein naar het lesdomein door lessen in het vak "Kwt" aan te
maken. De Kwt-uren zijn nu lesuren geworden en kunnen nu niet meer in de kwt-module bewerkt worden.
Door ze weer terug te converteren is dat echter wel weer mogelijk.

●

Maak KWT van lessen

Deze optie verplaatst alle lessen in het vak Kwt (let op het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters!)
naar het KWT-domein. deze uren zijn nu niet meer in het lesdomein aanwezig dus een roosterautomaat houdt
er nu ook geen rekening meer mee!
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Publiceren
Er zijn verschillende mogelijkheden om roosters te publiceren:
Afdrukken
●

Printcentrum

●

Leerlinglijsten

Roosterwijzigingen
●

Roostervergelijk

Infoweb
●

Publiceer Rooster

●

Update Infoweb

●

Beheer Instellingen

●

Beheer Wachtwoorden

Toetsen
●

Individuele toetsroosters
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Afdrukken
Er kunnen verschillende roosters geprint worden, in het zogenaamde printcentrum van Zermelo. Er is een
aantal standaard printprofielen aanwezig, maar u kunt ook uw eigen profiel aanmaken en gebruiken.
Wilt u lijsten met leerlingen afdrukken, dan kan dit ook hier.
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PrintCentrum
Opent u het printcentrum, dan ziet u drie vensters in beeld verschijnen:
●

Links staat een venster met Printprofielen. Bij elk type roosterafdruk hoort een opmaak. Zon opmaak wordt
opgeslagen in een Printprofiel. Zermelo levert standaard een aantal veelgebruikte Printprofielen mee. U kunt
echter zelf ook Printprofielen maken, kopiren en verwijderen.

●

Rechtsonder staat het venster Printprofiel. Het inrichten van een Printprofiel gebeurt in dit venster.

●

Rechtsboven is het uiteindelijke resultaat zichtbaar van uw printprofiel. Het printprofiel dat u links heeft
geselecteerd, staat hier getoond. Vanuit dit scherm kunt u ook gaan afdrukken met de knop Print
hoofdscherm of Serie-print.

De scherm lay-out van deze drie vensters zoals u die gebruikt wordt voor u opgeslagen. Vindt u een andere
indeling prettiger werken, dan is dat dus geen enkel probleem.
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Printprofielen

Als u in het hoofdmenu kiest
voor Publiceren en vervolgens voor Afdrukken - Printcentrum dat ziet u een scherm genaamd 'Printprofielen".
In een Printprofiel staan de instellingen opgeslagen van de roosterweergave die u in het hoofdscherm ziet.
In de boom staan standaard aangegeven: MijnPrintProfielen en Zermelo(profielen). In uw projectmap vindt u dit
terug in de submap Printprofielen. In deze map worden de printprofielen die u maakt, bewaard. De eerste keer
wordt er een bestand Zermelo.ZPC gemaakt en een bestand Mijn Printprofielen.ZPC. In de Zermelo.ZPC staan
profielen die u niet kunt wijzigingen maar wel kunt gebruiken of kopiren. In het bestand Mijn Printprofielen.ZPC
worden uw eigen profielen opgeslagen en iedere keer dat u Zermelo start worden deze profielen geladen.
Boven de profielen staan 3 menu-items:
●

Bestand: hiermee kunt u printprofielen exporteren en importeren en kunt u een backup van uw printprofielen
wegschrijven.
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Bewerken: hiermee kunt u printprofielen-mappen en/of printprofielen maken, verwijderen, verplaatsen,
kopiren en plakken.

●

Weergave: hiermee kunt u de boom geheel geopend weergeven. Standaard staat de boom gesloten
weergegeven. Zelf opent en sluit u de boom door op een plusje of minnetje te klikken.

U kunt de naam van een printprofiel aanpassen door op de naam te dubbelklikken (of F2) en u kunt naar eigen
wens de inhoud van het printprofiel inrichten.
U selecteert een printprofiel door er 1x op te klikken. In het rechterscherm verschijnt het profiel zoals het is
ingesteld. Dit is het afdrukscherm.
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Printprofiel bewerken
Algemeen
U kunt naar eigen wens de printprofielen uit MijnPrintProfielen inrichten. U geeft daarbij niet alleen aan hoe het
rooster gepresenteerd moet worden, maar ook wat er gepresenteerd moet worden.

In het grid ziet u de dimensies in de linkerkolom opgesomd. De dimensies die meedoen in het printprofiel
hebben een groen blok staan in de kolom Horizontaal, Verticaal, Boven of Links waarmee aangegeven wordt of
en hoe de informatie op de afdruk gaat komen. Zet u hier een dimensie op Boven of Links dan is dat een
buitendimensie geworden en kan deze gebruikt worden om te selecteren. Alles wat Horizontaal of Verticaal
wordt weergegeven komt uiteindelijk op de afdruk.
Door te klikken verplaatst u een groen blok in het raster en door op het menu-item Toepassen te klikken wordt
het resultaat zichtbaar in het hoofdscherm waar u kunt afdrukken. Zo kunt u uw instellingen testen en daarna
eventueel nog verder aanpassen.
Bij een Zermelo printprofiel zijn de dimensies in grijs weergegeven en kunnen ze niet aangepast worden.

Filter

Wanneer u nu in de
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submap klassenroosters-onderbouw van de Zermelo-map het profiel overzicht aanklikt, komt er in de kolom
filter van het schermpje printprofiel in het rood onderbouw?? te staan.
Het is namelijk mogelijk om het aantal elementen dat getoond wordt om te printen, te beperken of te filteren.
Welke elementen gefilterd moeten worden kan echter pas bepaald worden als bekend is welke elementen in
het UDM zitten. Om alleen maar de onderbouw klassen te zien moet u dus eerst nog aan het printcentrum
bekend maken welke afdeling(en) u als onderbouw beschouwt. Met andere woorden: u refereert hier naar het
filter 'onderbouw', maar dat filter bestaat nog niet, dus u moet dat eerst aanmaken en aangeven welke klassen
daarbij horen.
Dat doet u door op het woord onderbouw te klikken in de kolom filter. U krijgt daarna een scherm aangeboden
waarin u niet alleen kunt bepalen welk filter u op het element wilt toepassen maar ook welke elementen tot dat
filter behoren. Let op: dit kunt u alleen doen bij een printprofiel dat NIET tot de Zermelo-printprofielen behoord.
Selecteer hiervoor dus een profiel uit Mijn PrintProfielen (bv. klassenroosters - onderbouw - overzicht) en maak
daarin, door op onderbouw?? te klikken in de kolom filter, het filter onderbouw aan.

U zou dus ook meteen een nieuw filter kunnen maken maar verstandiger is nu eerst het filter onderbouw te
definiren. Dit dient u ook nog te doen voor andere onderbouw- en bovenbouwprofielen.

Belangrijk!
Met het filteren en bepalen van het filter maakt u eigenlijk gewone UDM-verzamelingen aan. U kunt ook
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bestaande verzamelingen aanpassen, bijv. lokaalgroepen. Realiseert u zich dan echter wel dat waar deze
verzamelingen ook elders in het programma gebruikt worden, de nieuwe inhoud ook geldt. Dus bijv. in
geval van een lokaalgroepwijziging: dit heeft nu ook in de automaat gevolgen.
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Celinhoud

Naast het wijzigen van de posities van dimensies (horizontaal, verticaal, boven, links) en het gebruik van filters,
zal ook het wijzigen van de celinhoud en celweergave u kunnen helpen bij het maken van een printprofiel naar
wens. U kunt via het menu Celinhoud in het scherm Printprofiel bijvoorbeeld voor een klassenrooster een
andere indeling maken dan voor een docentenrooster.
Lessen weergeven
Wanneer deze optie is aangevinkt, zullen in de cellen van het rooster de daadwerkelijke lessen weergegeven
worden. Dit is over het algemeen de meest gebruikte instelling.
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Geplande formatie
Geplande formatie is het aantal uur dat een les gegeven moet worden, maal het eventuele aantal benodigde
docenten. Het gaat dus om het aantal benodigde docenten.
Ingevulde formatie
Ingevulde formatie is het aantal uur dat een les gegeven moet worden, maal het eventuele aantal docenten
dat die lessen toegedeeld hebben gekregen.
Geroosterde formatie
Geroosterde formatie is het aantal uur dat een les geroosterd is. Daarbij is het van belang dat het uur-,dag- en
tijdvakveld gevuld is.
Celweergave
Klikt u op het menu-item Celinhoud en vervolgens Celweergave dan verschijnt het scherm 'Weergave'. Dit
scherm ziet u op veel plaatsen in de Zermelo software terug.
U kunt de inhoud van een cel uit 1 of meerdere regels laten bestaan. Met de knop Verwijder regel haalt u de
(lichtgroen) geselecteerde regel weg en met de knoppen Voeg regel in(boven/onder) voegt u boven dan wel
onder een regel toe.
De inhoud van een regel bepaalt u door een regel te selecteren (is nu lichtgroen) en vervolgens in de kolom
veld de gewenste informatie aan of uit te klikken. Datgene wat u het eerst aanklikt komt vooraan te staan, het
tweede als tweede, etcetera.
Indien er geen informatie bekend is van de dimensie die u heeft geselecteerd (er is bijvoorbeeld nog geen
lokaal) dan is dit dus ook niet in de cel te zien, maar wordt de eerstvolgende dimensie getoond. Als de
informatie later wel bekend is, wordt deze op de juiste plaats aangevuld.
U kunt een grens aangeven aan het aantal elementen dat van de soorten in de regel mag worden getoond.
Soms kan dat erg handig zijn om daarmee de breedte van een cel te beperken, bijvoorbeeld als er meerdere
lesgroepen aan een les deelnemen. Zijn er meer elementen dan de begrenzing aangeeft dan wordt er een *-tje
weergegeven om aan te tonen dat er meer elementen zijn dan dat er weergegeven en afgedrukt worden.
Het hulpscherm wordt gesloten door op de knop OK te klikken. De door u aangebrachte wijzigingen zijn direct
zichtbaar in het printprofiel.
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Stijl
Printcentrum
Dit is de standaard.
Z-Rooster oude Stijl
Het printcentrum is een vereenvoudigde versie van een oud Zermelo-onderdeel Z-Rooster, dat vanaf januari
2015 uit de software zal verdwijnen, omdat het inmiddels vervangen is in de Dialogen en de Dagroostermodule.
Tot die tijd kunt u in het menu Stijl nog gebruik maken van Z-Rooster oude stijl. Het scherm bestaat uit 3 delen:
het hoofdscherm waarin u naar een deel van uw rooster kunt kijken, het scherm met instellingen aan de
onderkant, en het 'Prikbord' aan de rechterkant.
In het hoofdscherm staan cellen, elke cel bevat 0 of meer lessen. Welke lessen in een cel staan wordt bepaald
door de kopcellen die bij de cel horen. Welke informatie op welke kopcellen staat wordt bepaald door hetgeen
u links onderaan op het instellingenscherm zet. Zo kunt u bijvoorbeeld de lesuren horizontaal zetten en
verticaal de docenten en de dagen. U klikt op de button 'Toepassen' en in elke cel staan de lessen die de
betreffende docent op de betreffende dag op het betreffende uur geeft.
Zo kunt u een groot aantal roosterlayouts maken. Wanneer u n of meer cellen selecteert door klikken en/of
slepen komen de bijbehorende lessen op het 'prikbord' in het rechterdeel van het scherm. In het prikbord kunt
u n les selecteren door op het lesnummer links te klikken. Het scherm kan zich globaal in 4 'toestanden'
bevinden:
1. De normale modus: er is gn les geselecteerd op het prikbord. In de cellen staan lessen, de celkoppen zijn
grijs.
2. De lockmodus: de celkoppen zijn lichtrood. Blokkades worden in lichtrood aangegeven en cellen waarin
blokkades geplaatst kunnen worden zijn geel. Wanneer blokkades veroorzaakt worden door
toetsen/mondelingen staat in de cel '=Toets'.
3. Klaar voor (ver-)plaatsen: er is n les groen geselecteerd op het prikbord. De celkoppen zijn lichtgroen. De
geselecteerde les kan geplaatst of verplaatst worden door op cellen te klikken in het hoofdscherm.
4. Formatieweergave: elke cel toont normaal een groep lessen. Soms bent u alleen genteresseerd in het totaal
aantal formatie-eenheden dat er in de cel staat. U stuurt dat aan in het instellingenscherm door niet te kiezen
voor 'lessen weergeven' maar voor 'geplande', 'ingevulde' of 'geroosterde' formatie.
Cel verticaal
Wanneer er meerdere lessen in n cel moeten worden weergegeven, zoals bij een clusterafdeling regelmatig het
geval is, kunt u een keuze maken of de lessen onder of naast elkaar worden gezet.
Verberg uitgeschakelde
Met deze optie kunt u regelen of u uitgeschakelde lessen (bijvoorbeeld tijdens een toetsperiode) al dan niet
worden getoond.
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Leerling/groep
U kunt het printprofiel naar individuele leerlingen laten kijken of naar een groep. Kiest u voor individuele
leerlingen, dan wordt de dimensie Grp gewijzigd in Lln. Wanneer u gebruik wilt maken van een filter, is dit dus

ook op leerlingniveau.
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Kleurbepalers

Het PrintCentrum biedt
de gebruiker de mogelijkheid kleuren toe te passen op het rooster. Hiermee kunt u op bepaalde lessen extra
nadruk leggen. Het is uiteindelijk een les in een cel die de kleur krijgt. De kleur wordt benvloed en opgebouwd
door de kleuren die de onderliggende domeinen hebben gekregen. Bovenstaande betekent dat een kleur kan
worden toegekend aan:
Groep (of verzameling groepen)
Docent (of verzameling docenten)
Lokalen (of verzameling lokalen)
Vak (of verzameling vakken)
Lesuur
Dag
Tijdvak
Verzameling uren/dagen/tijdvakken
Verzameling lessen en telgroepen
Collectie (vak op een afdeling)
In geval van toetsen en mondelingen, kunt u kleuren toekennen op basis van:
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Collectie (vak op een afdeling)
Groep (alleen toetsen, niet bij mondelingen)
Leerling
Docent
Lokaal
Verzamelingen docenten
Verzamelingen lokalen
Bepalen welk item welke kleur krijgt, doet u met de menuknop Kleuren kiezen in het afdrukscherm
(overzicht).
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Superdimensies
Met het menu-item Superdimensies kunt u de reeds aanwezige filters als buitendimensie oproepen. Daarmee
krijgt u de mogelijkheid de totale weergave van het rooster zoals dat is ingesteld in het printprofiel te tonen,
maar alleen gevuld voor objecten in het geselecteerde filter. De ander objecten hebben dan even een leeg
rooster op de afdruk.
Dit werkt dus anders dan in het printprofiel zelf filters gebruiken.
Een voorbeeld: Sectieroosters
Stap 1: maak een nieuw printprofiel aan

Stap 2: Selecteer in het menu superdimensies "Doc"
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Stap 3: PLaats, indien nodig, de dimensie Doc* op Links

U ziet nu in het printprofiel naast de dimensie Doc, nog een Doc* staan, deze heeft de kleur geel.
De dimensie Doc bevat alle docenten die in het roosterbestand bekend zijn.
De superdimensie Doc* bevat alle verzamelingen docenten die bekend zijn.
Stap 4: Maak een filter voor superdimensie Doc*
Klik op >>> Geen filter <
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Afdrukscherm
Stel: u heeft in de map Docentroosters gekozen voor het profiel Overzicht, doc vert.
U ziet dan in het scherm bovenaan, dat nu als titel heeft Overzicht, doc vert, de docenten verticaal staan en
het uur en de dag horizontaal.
U ziet vervolgens dat in het afdrukscherm de lessen komen te staan die betrekking hebben op die betreffende
docent, op het betreffende uur.
Alle weergave opties regelt u in het Printprofiel scherm, zoals: welke dimensies zijn zichtbaar, op welke manier
staan deze geordend, hoe ziet een les eruit, enz.
De instellingen in het Printprofiel worden dus in dit scherm uiteindelijk doorgevoerd.
In het afdrukscherm kunt u het uiteindelijke resultaat afdrukken. U kunt afdrukken middels de knoppen Print
hoofdscherm, Serie-print, Serie-email en via Website kunt u getoonde roosters in html-formaat laten
wegschrijven.
U heeft ook de mogelijkheid de kleur te bepalen.

In n van de stappen die daar op volgen zult u, in geval van serieprint, kunnen aangeven welke van de
getoonde elementen u wilt afdrukken. Bovendien krijgt u de mogelijkheid aangeboden een kop- en voettekst te
maken, de grootte van de letter en allerlei marges te bepalen.
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Print hoofdscherm
Als u een printprofiel heeft gekozen dan wordt het rooster met de instellingen, de filters en de celinhoud
behorend bij dit printprofiel weergegeven in het hoofdscherm. Als u tevreden bent met dit profiel kunt u gaan
afdrukken door op de knop Print hoofdscherm te klikken.
Er verschijnt een scherm voor de printerinstellingen en na eventuele aanpassing en een klik op OK, verschijnt
een tweede scherm 'Printopties'.
Hierin kunt u paginamarges aanpassen, kop- en voetteksten invoeren, factor (in%) invoeren voor de grootte
van het lettertype voor horizontale en verticale print, etcetera.

Met name de berekening van het aantal pagina's is erg handig om te kijken of uw uitdraai mooi op n A4 past.
Eventueel kunt u het percentage van de lettergrootte wat verkleinen en nogmaals op de knop Bereken
pagina's klikken om te zien of het dan wel past.
Let wel: deze print opties gelden niet per printprofiel. Kiest u een ander profiel dan zult u mogelijk de kop- en
voetteksten en de lettertype percentages willen (moeten) aanpassen.

klik u in dit scherm Print opties op de knop OK dan start het printen direct. Wilt u toch eerst wat aanpassen
dan kunt u hier ook Annuleren.
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Serie-print
Als u een printprofiel heeft gekozen dan wordt het rooster met de instellingen, de filters en de celinhoud
behorend bij dit printprofiel weergegeven in het hoofdscherm. Als u tevreden bent met dit profiel kunt u gaan
afdrukken door op de knop Serie-print te klikken.

Er verschijnt een scherm genaamd 'Serie-print selectiescherm' waarin het bovenste element al geselecteerd
staat (lichtgeel). U kunt nu meerdere elementen selecteren door te klikken of te klikken+slepen. Nu worden de
geselecteerde elementen groen weergegeven.
U kunt nu het proces annuleren door de knop Sluiten, niet meer afdrukken te kiezen of verder te gaan met
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de knop Doorgaan met afdrukken.
Als u doorgaat verschijnt een scherm voor de printerinstellingen en na eventuele aanpassing en een klik op OK,
verschijnt een tweede scherm 'Printopties'.
Hierin kunt u paginamarges aanpassen, kop- en voetteksten invoeren, factor (in%) invoeren voor de grootte
van het lettertype voor horizontale en verticale print, etcetera.
Let wel: deze print opties gelden niet per printprofiel. Kiest u een ander profiel dan zult u mogelijk de kop- en
voetteksten en de lettertype percentages willen (moeten) aanpassen.
Klikt u in dit scherm Print opties op de knop OK dan gaat u door met printen. Wilt u toch eerst wat aanpassen
dan kunt u hier ook Annuleren.

Als u doorgaat verschijnt het scherm 'Planning voor uw afdruk, website of email-opdracht'. Hierin staan de
elementen opgesomd waarvoor u een serie-print gaat maken. U heeft hier alsnog de mogelijkheid 1 of meer
elementen uit te sluiten van afdrukken door het rijenfilter te gebruiken. U klikt op de juiste rij in de grijze cel en
de regel kleurt rood. Dit element wordt niet afgedrukt.
Met behulp van de knop filterswitch kan omgeschakeld worden van een rijenfilter naar een kolomfilter,
waarna u een hele datakolom kunt uitsluiten van uw afdruk door in de juiste kolom op de grijze cellen te
klikken. Heeft u bijvoorbeeld maar n tijdvak dan is deze datakolom geen zinvolle informatie en neemt deze
alleen maar papierruimte in op uw afdruk.
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Rechtsboven wordt het totaal aantal pagina's weergegeven wat afgedrukt wordt zodra u in dit scherm op de
knop menuknop klikt, maar u kunt ook nu nog Annuleren.
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Website

Dit scherm is stap 1 voor het maken van een een website. U geeft hier aan welke waarden op de
'buitendimensies' langs gelopen moeten worden om een website (html) te maken van het hoofdscherm. Met
geel wordt aangegeven dat alleen de waarde die op dat moment actueel was gebruikt moet worden. Met
donkergroen in een hele kolom wordt aangegeven dat alle waarden gebruikt gaan worden. Met lichtgroen
wordt een deel van de waarden gebruikt.
In sommige gevallen dwingt een keuze in de ene kolom af, dat in de andere kolom alle waarden geselecteerd
zijn. In een volgend scherm ziet u het aantal pagina's dat u gaat krijgen.
Er zijn twee soorten websites die u kunt maken: standaard maakt u een website met 'frames': links een
inhoudsopgave waarop geklikt kan worden, rechts de betreffende 'pagina'. Deze website kan ook op lokale
machines als zodanig gebruikt worden. Er wordt een map aangemaakt waarin de 'ingang' het bestand
index.html is (zie afb. 3).
Het andere type is de website met login-codes. Elke pagina krijgt een login en een password (pincode). Deze
logins en passwords zijn te zien op het volgende scherm ('Planning voor uw afdruk- of website-opdracht').
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Voordat de gewenste website wordt aangemaakt, verschijnt eerst nog het scherm waarin we aan kunnen
geven welke kolommen en rijen eventueel uitgesloten worden. Dit kunt u doen door een rij te selecteren
waardoor deze rood wordt. U kunt ook een kolom deselecteren door eerst de knop Filter switch te gebruiken.
Het is aan te raden dit scherm over te nemen in Excel met 'grid naar prikbord' voor de communicatie van uw
login informatie. Een dergelijke site schrijft u eerst naar een map, bijvoorbeeld op de lokale pc, waarna u deze
map met een FTP programma integraal naar een server stuurt. Uw provider moet elementaire 'php'
ondersteunen. Ook hier is de ingang van de website 'index.html' zoals gebruikelijk. De gebruiker logt in en
krijgt n pagina te zien.
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Serie-email
Met name voor het versturen van docentroosters via de email is deze mogelijkheid erg handig. Om dit te
kunnen doen dient u een aantal stappen te doorlopen.
Stap 1: Emailadressen van docenten

. Eerste vereiste is uiteraard dat u in het docentendomein de
emailadressen van de docenten heeft vastgelegd.

Stap 2: Email instellingen
Ten tweede is het noodzakelijk om in het hoofdscherm van Zermelo, bij Opties > Algemeen > Email, eenmalig
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de juiste instellingen in te voeren.
●

Gebruikersnaam

U voert hier de gebruikersnaam in van het emailaccount dat gebruikt wordt om de emails te verzenden (in veel
gevallen uw eigen emailadres). Vaak is dit het emailadres. Als u dit veld leeg laat, zal het emailadres gebruikt
worden dat u bij het volgende veld invoert.
●

Emailadres

Het emailadres waarmee u de serie-emails wilt verzenden.
●

Wachtwoord

Het wachtwoord behorende bij het emailadres. U kunt dit veld leeg laten indien u wilt verzenden zonder
authentificatie.
●

SMTP-Server adres

Het adres van de SMTP-server voor uitgaande email.
●

SMTP-Server poortnummer

Standaard is deze 25.

Stap 3: Emails verzenden
Nu kunt u de knop Serie-email in het printcentrum gebruiken. Nadat u op deze knop heeft geklikt, kunt u een
selectie maken van diegenen die een email gaan ontvangen.
Vervolgens krijgt u het scherm met de Planning waarin u eventueel rijen/kolommen kunt uitsluiten (zie voor
uitleg hierover de pagina Serie-print).
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Kleuren kiezen
Als je items in het rooster een kleur wilt geven, kan dit op diverse plekken in de software, bijvoorbeeld in de
dialogen, maar ook in het printcentrum.
De werkwijze is als volgt:
Voer eerst de kleuren in die je bij een item terug wilt laten komen.
Los daarvan geef je aan of je deze kleuren in beeld wilt brengen. Dit doe je met het menu Kleurbepalers in het
scherm Printprofiel.
Wil je de actieve kleur uit het kleurenpalet gebruiken voor een item, klik dan op de naam van het item. Het
item krijgt dan de actieve kleur.
Wil je in het kleurenpalet een kleur die voor een ander item actief is, opnieuw gebruiken als actieve kleur, dan
doe je dit met Shift klik op dat andere item. Daarna kun je het met een eenvoudige klik aanbrengen bij een
ander item.
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Rooster van twee weken printen

Soms kan het heel zinvol zijn om een
rooster van twee weken in n printoverzicht te hebben.
Bijvoorbeeld in een toetsweek, waar u beide weken (of delen daarvan) in beeld wilt brengen.
U doet dit als volgt:
Ga naar het printcentrum en maak zo nodig een kopie aan van een rooster dat je als uitgangspunt wilt nemen.

Zorg dat de inhoud van de cel goed is.
Ga onderin naar het printprofiel en verplaats daar het tijdvak naar dezelfde dimensie als de dag. Dus als u uren
horizontaal heeft, en dagen verticaal, verplaats dan ook het tijdvak naar verticaal.
Hierna gaat u er voor zorgen dat de orde bij het tijdvak een lager cijfer krijgt dan de orde voor de dag. Hiermee
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regelt u dat u eerst alle dagen krijgt van de eerste week en daarna alle dagen van de tweede week.
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Blokkades (BAPO e.d.) tekstueel
zichtbaar maken
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Leerlinglijsten
Er zijn vier mogelijkheden voor het maken van leerlinglijsten. Deze mogelijkheden staan nader toegelicht in de
paragrafen.
In iedere lijst heeft u dezelfde 4 knoppen tot uw beschikking:
Knop Sluiten: Hiermee sluit u het venster waarin u de lijsten selecteert en keert u terug naar het hoofdscherm.
Knop Export: U heeft de mogelijkheid om een Tekst of Word bestand te maken. Kiest u voor Tekst dan wordt
direct de verkenner getoond waarin u een naam en locatie kunt opgeven voor het .txt bestand. Kiest u voor
Word dan krijgt u allereerst een scherm met Exportparameters. Zie voor uitleg daarover Lijsten maken.
Knop Weergave: U kunt hier, net al op vele andere plaatsen in de Zermelo-software, zelf aangeven welke
datakolommen u wilt meegeven in de export. Met de knoppen onderin kunt u bepalen hoeveel regels (in de
export omgezet naar kolommen) er meegaan en met het aanklikken van n of meer velden in de rechterkolom
bepaalt u welke informatie er in een kolom getoond wordt.
Knop Toelichting: De toelichting geeft aan welke datakolommen er standaard meegestuurd worden in de
export. U kunt onder Weergave zelf kiezen welke data u in welke volgorde wilt exporteren.
Standaard zullen de volgende gegevens getoond worden in de leerlinglijst:
●

Achternaam

●

Voornaam

●

Tussenvoegsel

●

Geslacht

●

ID

●

Stamklas
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Via
de knop Weergave kunt u echter ook andere eigenschappen van de leerlingen selecteren.
De output bij deze lijsten is txt-of docx-formaat.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1212/1812

Document:

Zermelo Online Help

Leerlinglijsten per lesgroep
Als u kiest voor een lijst per lesgroep, ziet u het scherm 'Selecteer leerlinglijsten' met daarin alle afdelingen
horizontaal weergegeven en daaronder alle stamklassen en lesgroepen die bij de afdeling horen.
Alle groepen zijn lichtgroen gemarkeerd hetgeen betekent dat alle groepen meegaan naar de Export als
hiervoor gekozen wordt. Per klas en lesgroep gaan de gegevens mee zoals deze onder de Weergave staan
ingericht.
Door te klikken, klikken+slepen of shift+klik te gebruiken op de grijze kolomkop selecteert en deselecteert u
klassen en groepen.
Zodra u in het lichtgroen de klassen en groepen heeft staan die u wilt exporteren, kunt u de export maken
middels de knop Export, of u verlaat het scherm met de knop Sluiten.
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Leerlinglijsten per docent
Als u kiest voor een lijst per docent, ziet u het scherm 'Selecteer leerlinglijsten' met daarin alle docenten
alfabetisch weergegeven.
Alle docenten zijn lichtgroen gemarkeerd hetgeen betekent dat alle docenten meegaan naar de Export. Voor
de docenten die meegaan worden leerlinglijsten gemaakt van alle lesgroepen waar de docent les aan geeft.
Per leerling gaan de gegevens mee zoals deze onder de Weergave staan ingericht.
Meer informatie over de knoppen, het exporteren en de weergave vindt u onder Leerlinglijsten.
Door te klikken, klikken+slepen of shift+klik te gebruiken op de grijze kolomkop selecteert en deselecteert u
de docenten.
Zodra u in het lichtgroen de docenten heeft staan die u wilt exporteren, kunt u de export maken middels de
knop Export, of u verlaat het scherm met de knop Sluiten.
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Leerlinglijsten per docent (expert)
Leerlinglijsten per docent (expert) toont het scherm 'Selecteer leerlinglijsten' met daarin links alle docenten
alfabetisch weergegeven, in het midden alle afdelingen met daaronder alle stamklassen en lesgroepen van die
afdeling en rechts alle vakken uit het vakdomein.
Dit scherm is dus een optelling van de leerlinglijsten per lesgroep en per docent, aangevuld met alle vakken.
De werkwijze is zoals geschreven in de voorgaande paragrafen linkl, Leerlinglijsten per lesgroep en
Leerlinglijsten per docent.
Alle objecten die lichtgroen gemarkeerd zijn gaan mee naar de export.
Per leerling gaan de gegevens mee zoals deze onder de Weergave staan ingericht.
Door te klikken, klikken+slepen of shift+klik te gebruiken op de grijze kolomkop selecteert en deselecteert u
de docenten, de groepen en de vakken. Daarna kunt u de lijsten exporteren middels de knop Export, of u
verlaat het scherm met de knop Sluiten.
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Leerlinglijsten voor Keuzewerktijd
Deze lijsten zijn er speciaal voor de scholen die met onze Keuzewerktijdmodule werken. U kunt de lijsten
selecteren op basis van:

●

docent

●

lokaal

●

uur

●

dag

●

tijdvak
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Roosters
Het is vanuit de software mogelijk op eenvoudige wijze roosters te exporteren naar een Word document. Deze
roosters bevatten een standaard opmaak. Er zijn drie type roosters die u kunt exporteren: docenten, leerlingen,
klassen en groepen.

In de eerste stap bij het exporteren
van de roosters kunt u kiezen voor:
- Het te publiceren tijdvak: iedere export omvat n tijdvak.
- Weergave modus van de roosters: in de compact modus zal in het geval van meerdere lessen de informatie
op een regel geplaatst worden.
- Toevoegen van eventueel commentaar: in het geval van commentaar zal dit boven het rooster weergegeven
worden.
Door op het groene vinkje te klikken komt u in de tweede stap. In dit scherm krijgt u de algemene docx-export
instellingen te zien. Hier kunt u onder andere kiezen of u alles als losse pagina's wilt exporteren, of wilt
bundelen in een document (handig voor als u wilt mailen).
In de derde stap krijgt u de mogelijkheid een keuze te maken uit de verschillende leerlingen, docenten, of
klassen en groepen (afhankelijk van welke export u gekozen heeft).
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Afdrukken als PDF
Zermelo heeft een aantal eenvoudige afdruk voorzieningen. Afdrukken (met name roosters en
roostergerelateerde informatie) is een lastig proces omdat grote rasterschermen met verschillende celgroottes
over meerdere pagina's verdeeld moeten worden met behoud van informatie op kopcellen. Een probleem
daarbij is dat printers erg verschillend kunnen zijn. Elke afdruk kunt u in plaats van direct uitvoeren, ook als
PDF bestand opslaan. Het PDF bestand kunt u openen met Adobe Reader. Daartoe gaat u naar
http://www.cutePDF.com . U kunt daar een programma downloaden dat een extra "printer" installeert op uw
computer. In plaats van afdrukken maakt deze een PDF bestand. Adobe en CutePDF zijn gratis programma's en
werken uitstekend.
Voordeel 1: u hebt een print preview (afdrukvoorbeeld) in Adobe.
Voordeel 2: u kunt uw rasterschermen naar PDF sturen en versturen via mail of publiceren op een website als
PDF.
Voordeel 3: u hebt de uitgebreide set van printmogelijkheden van Adobe beschikbaar zoals het printen van
twee roosters op n bladzijde.
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Roosterwijzigingen
Voor het publiceren van roosterwijzigingen heeft Zermelo een apart onderdeel ontwikkeld: het zogenaamde
roostervergelijk. Hierin kunt u zeer geavanceerd bepalen welke wijzigingen er ontstaan zijn in uw rooster.
Natuurlijk moet u eerst bepalen welke twee roosters u onderling wilt vergelijken. U kunt bijvoorbeeld een
gewijzigd basisrooster vergelijken met het vaste rooster van de week ervoor. Maar u kunt ook een vergelijk
maken van het huidige dagrooster met het rooster zoals u dit net voor het weekend heeft gepubliceerd.
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Roostervergelijk
Als u naar Roostervergelijk gaat, kiest u met welk bestand er vergeleken moet worden.
U krijgt een scherm met daarin een serie wijzigingen. De inhoud van dit scherm kunt u voor een groot deel zelf
bepalen door kolommen aan of uit te zetten, door filters toe te passen of door te kijken vanuit de leerlingen of
de docenten. Meer hierover leest u op de volgende pagina's.
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Export Infoweb
De roosterwijzigingen in het vergelijk-scherm kunnen worden gexporteerd naar Infoweb. Infoweb is een gratis
voorziening die Zermelo Roostermakers u aanbiedt om roosters voor leerlingen inzichtelijk te maken via het
internet of uw intranet. U kunt via het menu "Koppelingen" kiezen voor Infoweb of de knop onderaan gebruiken:
Publiceer roosterwijzigingen.

Zodra u deze optie aanklikt wordt in de submap Export-Infoweb van de projectmap een bestand genaamd
"roosterwijzigingen_wk.txt" aangemaakt, waarin de wijzigingen van de betreffende week worden
weggeschreven. Ook wordt een bestand "wijzigingenoverzicht.txt" aangemaakt of als het al bestaat, aangepast.
Dit laatste bestand stuurt het systeem straks aan om voor een bepaalde week in het juiste
roosterwijzigingen_wk.txt bestand te kijken. Het bestand "wijzigingenoverzicht.txt" wordt iedere week
aangevuld met een regel. Zo zullen dus de wijzigingen over alle voorbije weken zichtbaar blijven, maar ook
eventueel de wijzigingen van toekomstige weken al zichtbaar zijn.

Als de correcte ftp gegevens ingevuld zijn bij de Algemene opties, dan worden de bestanden ook naar de
webserver geschreven en zijn de roosterwijzigingen zichtbaar op Infoweb.
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Wijzigen van de inhoud van de
informatieschermen
Standaard krijgt u een aantal kolommen in beeld.
U kunt hier via het menu weergave wijzigingen in aanbrengen, afgestemd op uw eigen behoeftes. De meeste
mogelijkheden wijzen zichzelf.
We gaan in op het zelf bijmaken of weghalen van kolommen met extra informatie.
Zet daarvoor om te beginnen de knop compacte weergave uit. U krijgt nu alles in beeld wat ingericht is in uw
systeem.
U kunt hier kolommen toevoegen of verwijderen door via het menu Weergave te kiezen voor Extra kolom of
Kolom minder.
U krijgt hierbij de keuze uit zes mogelijkheden: per docent, per lokaal, per stamklas, per afdeling, per wijziging
(les oud) en per wijziging (les nieuw). De eerste vier opties voegen een kolom toe bij de filtertabs. Dus wilt u
dat bij de docenten ook de volledige naam in beeld komt bij de objectkeuze, dan kunt u dit regelen door eerst
een kolom toe te voegen voor de docent en daarna de inhoud van die kolom te bepalen in menu weergave bij
weergave extra-objectkolom. Dit is voor de eerste vier opties van toepassing.
Wil u in het hoofdscherm een of meerdere extra kolommen, dan maakt u een kolom bij voor les oud of les
nieuw. Daarna kunt u ook hier weer de inhoud van bepalen, nu via menu Weergave, Weergave extra
kolommen les oud of nieuw.
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Gebruiken van filters
Standaard staat er een filter aan. Op verzoek van klanten worden bijvoorbeeld opvanguren die omgezet zijn
naar overname van lessen standaard uitgefilterd. Dit geldt voor nog een aantal andere type lessen.
U kunt dit overrulen door het tabblad Alle wijzigingen te vragen. Maar u kunt ook kiezen voor n van de andere
tabbladen.
U kunt zelf nog een verdere selectie aanbrengen bij dit roostervergelijk. Als u op de groene pijl vooraan de
regel klikt, verdwijnt de groene kleur. Dit betekent dan dat deze regel in de uiteindelijke publicatie niet als
wijziging wordt meegenomen. De oorspronkelijke les blijft staan en de wijzigingsinformatie komt niet in beeld.
Zet u een les uit voor publicatie bij de groep, dan komt hij ook bij de docent niet in beeld. Uit is uit.
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Afdrukken van wijzigingen
Er is een roosterwijziging geweest en u wilt via het printcentrum de roosters publiceren via email, papier of
website. Er zijn echter alleen maar een paar docenten en klassen betrokken bij die wijziging. Hieronder staat
omschreven hoe u eenvoudig deze docenten en/of klassen kunt informeren zonder daarbij andere docenten
waarbij niets is gewijzigd ook te informeren.
Nadat het rooster klaar is maakt u een roostervergelijk met het vorige rooster.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1224/1812

Document:

Zermelo Online Help

Nu wilt u die docenten hun persoonlijke rooster geven, en niet alleen een overzicht van wijzigingen.
Na het sluiten van het wijzigingenscherm is vanaf nu ook een docentverzameling beschikbaar genaamd
#Wijziging.
In het printcentrum gebruikt u deze als filter:
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Op precies dezelfde manier kunt u gebruik maken van een filter voor stamklassen.
Als u ook nog wilt aangeven welke lessen er dan gewijzigd zijn dan kunt u binnen het printcentrum ook de
lessen kleuren met de knop Kleuren Kiezen.

Zet de Kleurbepaler op "Verzamelingen lessen en 'Telgroepen' "
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De lessen waarbij iets is veranderd, krijgen nu de gekozen kleur:
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Indelingsvergelijk
Met de indelingsvergelijk kunt u de verschillen boven water krijgen in de lesgroepindeling van leerlingen tussen
twee roosterbestanden c.q. twee roosterversies.
Allereerst krijgt u de vraag met welke versie of met welk bestand u wenst te vergelijken.
Vervolgens wordt er gevraagd voor welke afdeling(en) u het vergelijk wenst te maken. Deze selecteert u door
ze aan te klikken, vervolgens worden de gekozen afdelingen groen gemarkeerd.
De leerlingen die in het hoofdbestand in de gekozen afdeling zitten worden nu opgehaald en bij deze leerlingen
worden de lesgroep indelingen in het vergelijkingsbestand opgezocht. Dit vergelijk kan ook met een bestand
van vorig schooljaar. Dit kan handig zijn om voor Phoenix de strafpunten op bepaalde lesgroepdeelnames van
strafpunten te voorzien. Bijvoorbeeld wanneer u graag de docent van vorig jaar wederom aan een leerling
wenst te koppelen.
De verdere werking van het scherm kunt u hier terug vinden.
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Infoweb
Zermelo infoweb is een gratis module welke u kunt gebruiken om de roostergegevens te publiceren op internet.
Op deze manier kunt u iedereen van de laatste updates in het rooster op de hoogte houden met een klik op
een knop.
Let op: Infoweb werkt niet in combinatie met PHP 7.

FTP
Een toelichting op de FTP instellingen vindt u hier.

Teksten op Infoweb aanpassen
U kunt een eigen tekst toevoegen in het hoofdscherm van infoweb. De standaardtekst die er staat, kunt u
vervangen door uw eigen tekst .
U doet dit door het bestand welkomtekst.txt aan te passen.
Dit bestand kunt u vinden in de installatiemap van Zermelo, in de data / infoweb / infoweb map. Vervolgens
kopieert u het bestand naar de uw projecmap in de volgende map projectmap / export / infoweb. Nu kunt u
de tekst aanpassen met bv kladblok. Na aanpassing van deze tekst, dient u infoweb opnieuw te updaten. Nu
wordt het bestand welkomtekst.txt weggeschreven in de data map op uw server en blijft deze ook bij een
volgende update staan.
U kunt deze tekst ook direct aanpassen op de server.
Wilt u na een update van de Zermelo software deze welkomstekst weer aanpassen, dan kunt u de tekst
aanpassen in de export map van uw project en vervolgens infoweb weer updaten. Op deze manier wordt
welkomtekst.txt op de server overschreven.
Het is mogelijk een bericht te plaatsen op de persoonlijke pagina van een gebruiker. Dit is het scherm dat een
gebruiker (docent of leerling) te zien krijgt na het inloggen.
U doet dit door het bestand speciaalbericht.txt aan te passen. Ook dit bestand kunt u vinden in de
installatiemap van Zermelo, in de data / infoweb / data map. Deze tekst is eventueel ook rechtstreeks aan
te passen op de server.
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Publiceer rooster
Basisrooster
U kiest in het hoofdmenu voor "Publiceren" en bij het submenu "Infoweb" voor de optie "Publiceer rooster". In
de projectmap wordt een submap "Export" met daarin de submap "Infoweb" aangemaakt (als die nog niet
bestond). Dan schrijft het systeem voor elk tijdvak een roosterbestand weg met de daarbij behorende lessen
en een zogenaamde Masterlist.txt waarin per week wordt aangegeven wel roosterbestand bij die week hoort.
U ziet een overzicht van de geplande export en als u bij opties "Publiceer met FTP" heeft aangevinkt en nu
onderin de knop Publiceer gebruikt ,wordt uw basisrooster geupload naar de map op de website mits u de
instellingen goed heeft ingericht in het hoofdscherm bij Opties - FTP instellingen.

Wijzigingen in Basisrooster
U begint de eerste week met dagroosteren, en de wijzigingen worden later via Roostervergelijk en Export
Infoweb gesynchroniseerd naar Infoweb geschreven. Ondertussen komen er de gebruikelijke pakketwijzigingen
binnen, die verwerkt moeten worden in het basisrooster. Afgesproken is dat pas in de 4e week van het rooster
(in dit voorbeeld week 40) een aangepast basisrooster ingaat. De voorliggende weken blijven ongewijzigd en
kunnen samen alvast afgesplitst worden om er later dagroosterbestanden van te maken. Het basisrooster kan
nu aangepast worden.
U kunt nu, met het nieuwe basisrooster actief in Zermelo.exe, weer op 'publiceer' drukken. Het systeem zal nu
eerst de bestaande gegevens in de exportmap bekijken. Daarbij wordt vastgesteld dat van week 37 t/m 39
geen nieuwe informatie binnen is, ook nog geen roosterwijzigingen. Maar van week 40 en verder is wel nieuwe
informatie binnen. Hier geeft het systeem een overzicht van.
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Het systeem geeft u nu de mogelijkheid om de bestaande masterlist te updaten via de knop publiceer. Bij
elke week wordt voor uw gemak ook getoond uit welk bestand het bijbehorende rooster kwam, en welk
versienummer dat roosterbestand had. U zult merken dat het systeem ook zelf opmerkingen kan genereren
over de nieuwe inhoud van de exportmap. Zo zal het systeem het signaleren als u een nieuw basisrooster
wegschrijft, terwijl er al wijzigingen voor die week bestaan. Die wijzigingen zijn dan immers gebaseerd op een
ander basisrooster.
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Toetsen
Ook toetsweken laten zich op dezelfde manier wegschrijven. U selecteert het toetsrooster, gaat naar 'publiceer'
en krijgt een overzicht van de bestanden die weggeschreven zullen worden.
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Let echter wel op de volgende punten:
1. Het systeem zal geen controles doen of de bestanden op de server veranderd zijn. Wijzigingen in bestanden
op de server, die niet zijn verwerkt in de exportmap worden op deze manier mogelijk overschreven.
2. Het systeem publiceert enkel de vernieuwde bestanden. Een roosterbestand van een week waar geen
wijzigingen in zitten zal niet worden veranderd, en zal ook niet opnieuw worden gepload.
Deze punten zouden bij normaal gebruik nooit een probleem moeten opleveren. U ziet immers in het
overzichtsscherm wat de verandering zal worden, en het handmatig aanpassen van de gegevens in de
exportmap is eigenlijk niet meer nodig.

Opties
Surveillanten bij leerlingroosters verbergen
Met deze optie kunt u bij de toetsen de surveillanten weglaten bij de leerlingroosters op Infoweb.
Docenten/surveillanten zien wel dat ze ingeroosterd staan om te surveilleren.
Alleen toetsen
Met deze optie kunt u de toetsen wegschrijven naar Infoweb. Het gewone rooster met lessen wordt niet
meegenomen. Dit is wenselijk wanneer u het rooster niet opnieuw als basis wilt publiceren, maar via
roostervergelijk,zodat wijzigingen zichtbaar worden.
Infoweb meeschrijven
Als deze optie is aangevinkt, wordt het programma Infoweb steeds meegeschreven als u publiceert. U bent er
op deze manier zeker van dat u altijd met de laatste versie van Infoweb werkt. Tevens worden eventuele
wijzigingen in de instellingen van Infoweb meegenomen. Let op: Publicatie van het rooster duurt nu wel langer
omdat er meer weggeschreven moet worden.
Publiceer met FTP
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Als u direct kunt publiceren via FTP op de webserver, zet u deze optie aan. De instellingen moeten dan wel
correct zijn ingevoerd bij de FTP Opties.
Publiceer met Kopie
U kunt middels deze optie de roosterbestanden voor Infoweb naar een kopie-locatie wegschrijven. Wellicht
kunt u niet wegschrijven met FTP en is een tussenstap nodig.
Kopie-locatie
Als u heeft aangegeven dat u met een kopie-locatie werkt, kunt u hier de locatie aangeven.

Instellingen
Bewerken
De instellingen van Infoweb kunnen hier worden aangepast.
Let op: Instellingen worden pas zichtbaar na Update Infoweb!
Tijdvakken selecteren
Desgewenst kunt u hier 1 of meerdere tijdvakken (de)selecteren. Alleen de geselecteerde tijdvakken worden
gepubliceerd.

Flow diagram
Het onderstaande flow-diagram toont de volgorde waarin het systeem bestanden schrijft of upload bij het
publiceren naar infoweb.
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Update/Installatie InfoWeb
Belangrijk!
De optie Update InfoWeb installeert altijd gegevens vanuit Zermelo.exe naar InfoWeb. Mocht u al gebruik
maken van InfoWeb en u wilt dit nu rechtstreeks doen vanuit Zermelo, dan zult u eventuele instellingen en
wachtwoorden eerst moeten invoeren in Zermelo.exe. Bij het updaten worden de gegevens op de server
overschreven met de gegevens uit Zermelo.exe.

Het is mogelijk het volledige beheer van InfoWeb vanuit Zermelo.exe te regelen. Dit geeft u een aantal
belangrijke voordelen. Zo heeft u altijd de laatste versie van InfoWeb op uw website staan, zonder dat u deze
apart moet installeren. Ook is het beheer van de instellingen en wachtwoorden direct vanuit zermelo te regelen,
zonder dat u hiervoor moet inloggen op de webserver.
Wanneer u gebruik maakt van de optie Update Infoweb, worden de volgende handelingen gedaan.

●

Installeren (of updaten) van InfoWeb

●

Wegschrijven (of aanpassen) van de instellingen.txt

●

Wegschrijven (of aanpassen) van de wachtwoorden.txt

Installatie bij eerste gebruik InfoWeb
Wanneer u InfoWeb voor de eerste keer gaat gebruiken, hoeft u slechts een paar dingen in te stellen. In het
hoofdmenu gaat u naar opties en dan algemeen. Hier kunt u in het tabblad Ftp instellingen voor InfoWeb
de ftp instellingen opgeven.
Belangrijk is dat u in de padnaam de map opgeeft waarin u infoweb genstalleerd wilt hebben. Bijvoorbeeld in
www.zermelo.nl/roosters. Wanneer u nu de optie Update InfoWeb gebruikt, zal InfoWeb op de server
genstalleerd worden.
U kunt vervolgens de wachtwoorden en instellingen aanpassen in Zermelo naar uw eigen wensen.

Installatie wanneer u al gebruik maakte van InfoWeb
U gebruikt al enige tijd InfoWeb op de server en de installatie en beheer van gegevens deed u altijd op de
server. Het is mogelijk dit rechtstreeks vanuit Zermelo te doen. Er zijn wel een paar onderdelen waar u
rekening mee moet houden.
De knop Update InfoWeb zal gegevens vanuit Zermelo naar InfoWeb exporteren. Dat betekent dat de
gegevens die op de server staan overschreven worden. Dit is met name van belang voor de instellingen en de
wachtwoorden. U zult deze gegevens eerst moeten inrichten in Zermelo, voordat u aan de slag kunt met
InfoWeb.
Stap 1: Importeer Wachtwoorden in Zermelo
Uit veiligheidsredenen worden op de website van InfoWeb nooit de daadwerkelijke wachtwoorden opgeslagen,
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maar een speciale hash daarvan. Het is dan ook niet mogelijk het bestand wachtwoorden.txt van de InfoWeb
website te importeren in Zermelo. U zult voor het inlezen van de wachtwoorden een bestand van uw school
moeten gebruiken waar dit in staat. Dit zal hetzelfde document zijn dat u oorspronkelijk gebruikt had voor de
eerste installatie van InfoWeb.
Stap 2: Overnemen van de Instellingen
Bij het Updaten zullen ook de instellingen overschreven worden. Dit zijn bijvoorbeeld de instellingen van de
toegangsrechten of de weergave van de lessen. U kunt dit op twee manieren aanpakken:
Stap 2a: Opnieuw inrichten van de Instellingen
In het menu Publiceren vindt u de optie Beheer instellingen. Dit zijn exact dezelfde instellingen zoals deze op
InfoWeb staan.
Stap 2b: Importeren van de Instellingen
U kunt ook de instellingen exact overnemen van de InfoWeb installatie. In dat geval moet u via een ftp client
(bijvoorbeeld Filezilla) inloggen op de server. Zoek hier in de map data naar het bestand instellingen.txt. Deze
haalt u naar uw eigen pc.
Open vervolgens de huidige projectmap. Hierin staat de map: Export > Infoweb. Kopieer het bestand
instellingen.txt naar deze map. U heeft nu de instellingen van de website overgenomen. (mocht de genoemde
map niet zijn aangemaakt, dan kunt u deze zelf eenmalig aanmaken)
Stap 3: Verwijder de bestanden instellingen.txt en wachtwoorden.txt
U zult nu handmatig de bestanden moeten verwijderen op de server. Dit is met opzet gedaan. Het is voor de
software verboden deze bestanden te verwijderen. Het is verstandig een kopie van deze bestanden lokaal te
bewaren.
Mocht u dit niet doen, dan zult u bij het gebruik van de knop Update Infoweb de melding krijgen:
"Let Op! Op de server staan al instellingen en wachtwoordenbestanden. Uit voorzorg kan de structuur niet
geschreven worden tot deze bestanden verwijderd zijn. "
Stap 4: Toestemming verlenen
U kunt nu op de knop Update Infoweb drukken. Er komt eerst een meldingscherm in beeld, die u vraagt
toestemming te geven infoweb te updaten. U geeft hiermee aan dat de software vanaf nu InfoWeb naar de
server mag updaten. De software mag dan ook de bestaande wachtwoorden en instellingen op de server gaan
beheren en zal ze dus ook gaan overschrijven.
U hoeft slechts eenmalig toestemming te verlenen.
Stap 5: Aan de slag met InfoWeb
Nu is alles ingericht en kunt u vanaf nu infoweb direct updaten vanuit de software. Zo heeft u altijd de laatste
versie online staan!

Veel gestelde vragen
Het informatievenster geeft aan dat de update succesvol verlopen is, maar op de server verandert
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er niets.
In dat geval is het zeer waarschijnlijk dat u ook een kopie-locatie heeft opgegeven bij publiceren. In dat geval
worden de gegevens weggeschreven naar uw kopie-locatie en niet naar de website. Wilt u dit wel, dan kunt u
in het venster Publiceren de kopie locatie weghalen.
Waarom moet ik toestemming verlenen bij het installeren?
Zermelo zal bij het updaten altijd bestanden overschrijven op de server. Dit zal hij uiteraard niet direct uit
zichzelf doen. Daarom vraagt hij eenmalig toestemming. U geeft nu eigenlijk aan dat Zermelo vanaf dat
moment alle updates en instellingen van InfoWeb mag verrichten.
Wanneer ik gebruik maak van Update Infoweb, kan ik dan ook nog via het administrator account
op de website inloggen en wijzigingen maken in bijvoorbeeld de instellingen of wachtwoorden?
In theorie kan dat wel, maar het wordt sterk afgeraden. Zermelo beheert nu immers de instellingen van
infoweb. Wanneer u dit wel doet, dan zullen uw wijzigingen weer verloren gaan wanneer u de optie Update
Infoweb gebruikt.
Ik wil geen gebruik maken van deze opties. Kan ik InfoWeb ook nog zelf op de oude manier
installeren/updaten?
Natuurlijk is dat ook nog goed mogelijk. In de installatiemap van Zermelo staat een folder met de naam Data.
Hierin staat een map InfoWeb. Dit is altijd de laatste versie van InfoWeb. Deze kunt u handmatig op de server
plaatsen.
Leerlingen kunnen de txt bestanden openen en gegevens zien die ik liever verborgen houd!
Standaard worden er bij de broncode van Infoweb een aantal .htaccess bestanden meegeleverd. Deze
bestanden bevatten instructies voor webservers om de inhoud van de bestanden niet opvraagbaar te maken
via de webbrowser. Bij veel webservers staat het gebruik van dit soort bestanden aan. Kunt u de bestanden
opvragen, maar staat er wel een .htaccess bestand in de map? Dan kan het zijn dat de optie voor het gebruik
van deze bestanden uitgeschakeld is. U kunt het aanzetten door de beheerder van de server in het bestand
"apache2.conf", de optie "AllowOverride all" toe te laten voegen.
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Beheer instellingen

Als beheerder van InfoWeb, kunt u bepaalde instellingen naar wens aanpassen.
●

Thema:

Er zijn twee grafische thema's beschikbaar waarmee u de layout kunt aanpassen: SubSilver en XP.

●

Naamgeving Organisatie:

Standaard is de instelling vo (voortgezet onderwijs). Indien van toepassing kan hier een ander type instelling
gekozen worden waardoor de terminologie wordt aangepast.

●

Email beheerder:

U kunt hier een emailadres invoeren waardoor gebruikers van InfoWeb de mogelijkheid hebben de beheerder
een email te sturen.

●

Weergave in cellen:
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Hier kunt u instellen welke informatie weergegeven moet worden in de cellen. Dit doet u door de getallen in te
vullen tussen de vierkante haakjes. Elke regel start en eindigt met ronde haakjes. Als u meerdere informatie op
1 regel wilt hebben, dan kunt u de verschillende nummers invullen en scheiden met een komma.
De meest linkse kolom is voor de leerlingroosters, daarna docentenroosters, dan lokalenroosters en als laatste
de klassenroosters.
De legenda voor de cijfers:
1. Lesnummer
2. Docenten
3. Lokalen
4. Groepen
5. Vakken
6. Starttijden
7. Eindtijden
8. dagen
9. Tijdvakken

●

Breedte:

De breedte van InfoWeb kan worden aangepast. Standaard is de breedte ingesteld op 1000 (pixels). Wanneer u
bijvoorbeeld InfoWeb wilt weergeven binnen de website van uw school, kunt u hier eventueel de breedte
aanpassen.

●

Maximum aantal:

Aan lessen kunnen meerdere groepen, docenten en/of lokalen hangen. Door een maximum aantal aan te
geven, zal het systeem, als er meer dan het maximum getoond moet worden, een aantal puntjes laten zien.
Tevens wordt er een informatiewolk getoond waarin de extra elementen vermeld staan.

●

Pixels per minuut:

Standaard staat dit aantal op 1. Hiermee kunt het aantal pixels per lesminuut aanpassen.

●

Wijzigingen tekstueel tonen:

Wijzigingen worden in het rooster verwerkt, maar kunnen ook tekstueel (boven het rooster) worden getoond.

●

Compactweergave toestaan:

Als u deze selecteert, kunt u van compact.php gebruik maken. Hiermee kunt u via de adresbalk een rooster
opvragen. Belangrijk hierbij is dat als een gebruiker een ander id via de adresbalk mee geeft, dit id gebruikt
wordt. Default staat deze optie uit.

●

Snel browsen toestaan:

Als u deze selecteert, worden de gegevens in infoweb waarvan de gebruikers roosters mogen opvragen een
link. Dit zorgt voor veel sneller browsen door infoweb. Gebruikers kunnen geen roosters opvragen waarvoor zij
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geen rechten hebben.

●

Tijden verbergen:

U kunt met deze instelling alle vermeldingen van tijd verbergen behalve die van toetsen.

●

Transponeren:

U kunt de dagen verticaal plaatsen ipv horizontaal. Uren worden vervolgens horizontaal getoond.

●

Beveiliging:

U kunt per type rooster en per type gebruiker de rechten instellen. Als u alles aanvinkt, dan mogen alle
bezoekers van de website alle gegevens opvragen. Als u bij "Anderen" iets aanvinkt, dan zullen Docenten en
Leerlingen die rechten ook krijgen (ook al is het niet aangevinkt).

●

ID selectie:

Hiermee kunt u voor ieder type gebruiker bepalen of roosters opgevraagd kunnen worden op ID.

●

Weekselectie:

Hiermee kunt u voor ieder type gerbuiker bepalen of alleen de huidige week of alle beschikbare weken
opgevraagd kunnen worden.

●

Leerlingweergave:

Er zijn drie mogelijkheden: alleen leerlingnummer, alleen leerlingnaam of beide.
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Beheer wachtwoorden
Het advies van Zermelo, is, om te werken met wachtwoorden.
Desondanks kunt u bezoekers, docenten of leerlingen laten kijken zonder dat ze een wachtwoord nodig hebben.
U kunt dus altijd een deel van de gegevens afschermen als u dit nodig vindt.
U kunt voor zowel de leerlingen als de docenten de wachtwoorden aanmaken. Deze worden opgeslagen in het
betreffende domein. de eigenschappen #GEBRUIKERSNAAM en #WACHTWOORD worden voor u aangemaakt
als u naar de optie "Beheer wachtwoorden" gaat.
Via het menu Transport kunt u de gebruikersnamen en de wachtwoorden importeren (uit een ander UDM, uit
een txt bestand of vanaf het prikbord). U heeft hiervoor drie kolommen nodig: een kolom met het
leerlingnummer, daarna de gebruikersnaam in infoweb (is meestal ook het leerlingnummer) en daarna het
wachtwoord. U mag hier wachtwoorden gebruiken uit een willekeurig bestand.
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Stappenplan publicatie rooster
Voor de publicatie van het basisrooster hebben we een stappenplan gemaakt: Basisrooster publiceren
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Toetsen
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Individuele Toetsroosters
Indien u kiest voor Publiceren - Toetsen - Individuele toetsroosters krijgt u een scherm waarin u de afdeling(en)
en/of stamklas(sen) kunt kiezen waarvoor u het toetsrooster wilt verspreiden.
Klikt u op de afdelingsnaam, dan worden alle stamklassen van deze afdeling geselecteerd. Klikt u op de
afzonderlijke stamklassen dan worden alleen die stamklassen geselecteerd.
Klikken en slepen werkt ook als u meerdere klassen wilt selecteren.
Als u nu n van de knoppen Leerlingroosters, Docentenroosters of Lokalenroosters gebruikt, dan krijgt u
een scherm met een overzicht van de toetsroosters.
In deze toelichting wordt uitgegaan van de keuze voor Leerlingroosters.
In het scherm Overzicht Leerlingenroosters staat bovenin een balk waarin u de afdeling kunt selecteren en een
balk waarin u de stamklas kunt selecteren (heeft u in het eerdere scherm maar 1 afdeling en/of 1 klas gekozen
dan hebt u hier geen keuze meer staan).
Van de geselecteerde klas staan de leerlingen alfabetisch gesorteerd en is het rooster van de eerste leerling in
beeld. Door een andere leerling aan te klikken, kunt u de individuele roosters inzien.
In het rooster staan standaard de volgende kolommen:
●

YDM datum: een datumnotatie die middels de knop 'Met YDM datum aan/uit' weergegeven of verborgen kan
worden.

●

Datum: de datum van de dagen in het bestand.

●

Dag: de afkorting van de dag.

●

Tijd: De begin- en eindtijd van een toets, les of mondeling.

●

Activiteit: Hierin wordt de toetsnaam weergegeven, of de 'm' van mondeling of niets in geval van een les. Via
het menu 'Notatie' is de inhoud van deze kolom aan te vullen met een tekst. Let op, want deze tekst komt
overal bij te staan. Het is dus niet een mogelijkheid om per toets of les een andere tekst mee te geven.

●

Vak: Vak van de toets, les of het mondeling.

●

Lokaal: Het lokaal waar de toets, les of het mondeling plaatsvindt.

●

Docent: De docent die surveilleert, de les geeft of het mondeling afneemt. U kunt ervoor kiezen te exporteren
zonder docent door de knop 'Met Surveillant aan/uit' te gebruiken.

Er kan gebruik gemaakt worden van het menu "Bestanden schrijven voor bijv. Word", of u kunt middels de
knoppen direct een serie-print of website maken.
Ook kunt u met de knop Totaal controle op botsingen problemen opsporen.
Als u kiest voor het menu "Bestanden schrijven voor bijv. Word", dan heeft u de keuze tussen het maken van
een Leerlingenbestand, Docentenbestand of Lokalenbestand. Bij iedere keuze zal een tekstbestand (.txt)
worden weggeschreven met naam, en op de locatie die u aangeeft. Dit tekstbestand is vervolgens via de
verkenner te openen met bijvoorbeeld Word of Excel. In Word krijgt u automatisch pagina-eindes per
bijvoorbeeld leerling, maar zult u mogelijk de tabjes op de liniaal nog moeten verplaatsen om een mooi
uitgelijnd overzicht te krijgen. In Excel krijgt u de kolommen overzichtelijk in beeld, maar moet u zelf nog
pagina-eindes invoeren.
Om deze en andere redenen wordt vaak gekozen voor het maken van een serie-print of het wegzetten van
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html-bestanden op de website.
Bij het publiceren van individuele toetsroosters worden ook geroosterde mondelingen weergegeven.
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Serie printen toetsroosters
Door de knop Serieprint te gebruiken komt u in het scherm waarin aangegeven wordt wat allemaal
meegenomen wordt bij het afdrukken. U kunt hier ook kiezen voor Sluiten, niet meer afdrukken.
Heeft u meerdere afdelingen en stamklassen geselecteerd, dan kunt u door een of meerdere klikken op de
regel 0 bewerkstelligen dat alles (donkergroen), een deel (lichtgroen) of alleen de actueel geselecteerde klas
wordt meegenomen in de serie-print. Meestal heeft u echter deze selectie al in het overzicht van de roosters
gedaan en is hier maar 1 afdeling zichtbaar die in zijn geheel meegaat naar het afdrukken.
Door nu de knop Doorgaan met afdrukken te kiezen, komt u in scherm Printerinstellingen en kunt u het
afdrukken starten.
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Website maken toetsroosters
Door de knop Maak website te gebruiken komt u in het scherm waarin aangegeven wordt wat allemaal
meegenomen wordt bij het maken van een website. U kunt hier ook kiezen voor Sluiten.
Heeft u meerdere afdelingen en stamklassen geselecteerd, dan kunt u door een of meerdere klikken op de
regel 0 bewerkstelligen dat alles (donkergroen), een deel (lichtgroen) of alleen de actueel geselecteerd klas
wordt meegenomen in de website. Meestal heeft u echter deze selectie al in het overzicht van de roosters
gedaan en is hier maar 1 afdeling zichtbaar die in zijn geheel meegaat naar de website.
Door nu de knop Doorgaan met aanmaak website of Doorgaan met aanmaak website met login-codes
te kiezen, komt u in scherm 'Planning voor uw website'. Hierin kunt u nog regels en kolommen uitschakelen die
niet meegenomen worden in de website.
Het filter staat standaard op 'filter rijen' en u kunt een rij omschakelen van 'wel' naar 'niet' door op een grijze
cel in de regel te klikken, bijvoorbeeld op de leerlingnaam. Met de knop Filter switch zet u het filter op 'filter
kolommen' en u kunt nu in de kolom klikken die niet meegenomen moet worden.
De kolommen zijn te sorteren door een klik op de kolomkop (of control+klik bij sortering op nummers en
letters). Met de knop Behoud deze volgorde wordt de sortering vastgehouden naar de website.
Rechts staat informatie over het aantal pagina's horizontaal, verticaal en het totaal aantal pagina's.
Via het menu 'Tekst-toevoegingen' heeft u nog de mogelijkheid om teksten toe te voegen, te importeren of zelf
een logo toe te voegen. Deze tekst wordt zichtbaar op de website bij ieder rooster.
U kunt zelf sjablonen aanmaken met verschillende teksten en deze dan selecteren vrdat u de website
wegschrijft. u kunt zo bijvoorbeeld extra duidelijk maken dat het om een aangepaste versie gaat of een
algemene mededeling meegeven.
Heeft u eerder gekozen voor Doorgaan met aanmaak website met login-codes dan staan geheel rechts
nog kolommen met de login en het gegenereerde password. Dit password is niet zelf te bewerken maar wordt
gegenereerd door de software.
Nadat de website is gemaakt verlaat u dit scherm met de knop Sluiten. Er is een map aangemaakt met de
inhoud voor de website. U dient nu nog te zorgen voor een link naar deze informatie via de website of het
netwerk. Mogelijk kan uw ICT-afdeling u hiermee helpen.
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Aanpassen omschrijving van de
toetsen/mondelingen
Soms wordt een toetsrooster gebruikt voor iets heel anders dan toetsen. Het inplannen van activiteiten voor
een dag of week waarin er allerlei activiteiten op een school zijn, kan namelijk heel goed met de
standaardfunctionaliteit van deze module.
Een extra mogelijkheid wordt u geboden door bij het exporteren van de individuele toetsroosters voor de
leerlingen de omschrijving van een toets, mondeling of les aan te passen naar een zelf gekozen omschrijving.
Selecteer daarvoor bij: Publiceren - Toetsen - Individuele toetsroosters eerst n of meerdere klassen of
afdelingen. Kies nu voor Leerlingroosters, Docentenroosters of Lokalenroosters, en ga daarna bovenin naar het
menuutje Notatie en maak een nieuwe naam aan voor de omschrijving van bijvoorbeeld een toets.
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Importeren
In Zermelo kunnen allerlei gegevens gemporteerd worden. Alle gegevens in Zermelo worden op de een of
andere manier in een domein opgeslagen. Heel veel gegevens kunnen van buitenaf gemporteerd worden in het
UDM via de domeinen.
Over het algemeen kunnen de gegevens vanuit tab gescheiden tekstbestanden gemporteerd worden in
Zermelo; op sommige plaatsen in het programma kunnen gegevens vanuit andere bestanden rechtstreeks
worden gemporteerd; zo kunnen ook vanuit een UDM rechtstreeks gegevens worden gemporteerd.
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Basisgegevens
Een aantal basisgegevens kunt, u zonder naar de domeinen te gaan, importeren vanuit een ander bestand.
Bij veel items krijgt u drie mogelijkheden aangeboden:
- importeren vanuit een UDM-bestand. U dient dan een UDM-bestand aan te wijzen van waaruit gemporteerd
kan worden. U volgt dan dezelfde stappen als het importeren in een domein (dat is het in wezen natuurlijk
ook!);
- importeren vanuit een (tabgescheiden) tekstbestand: daarvoor geldt hetzelfde als voor import uit UDM en u
dient dus eerst een txt-bestand aan te wijzen van waaruit gemporteerd kan worden.
- importeren vanuit een GP Untis-bestand. U moet dan een (gpn-)bestand aanwijzen van waaruit gemporteerd
moet worden en vervolgens wordt u gevraagd, als er meerdere tijdvakken zijn in dat bestand, een tijdvak te
selecteren.

●

Tijdinformatie

Onder tijdinformatie wordt verstaan: de lestijden. Bij het importeren worden de oude lestijden vervangen door
de gemporteerde: nieuwe worden toegevoegd en niet-in-het-importbestand-aanwezige worden verwijderd.

●

Afdelingsstructuur

Onder afdelingsstructuur wordt verstaan: de afdelingen en stamklassen. Bij het importeren worden afdelingen
en/of stamklassen die nog niet bestaan toegevoegde; er worden geen afdelingen en/of stamklassen verwijderd.

●

Leerlingen

Dit is een toevoegende import: alleen nog niet bekende leerlingen worden toegevoegd en er worden geen
leerlingen verwijderd. Leerlingen dienen een stamklas te hebben. Heeft het importbestand een leerling in een
stamklas die niet in uw afdelingsstructuur bekend is, dan wordt die leerlingen NIET gemporteerd.
Let op dat bij een txt-bestand de leerling ook een afdeling moet hebben!

●

Lesgroepindelingen

Zie de aparte paragraaf lesgroepindelingen daarvoor.

●

Docenten

De eerste drie mogelijkheden zijn toevoegende importen en zijn zoals in het begin van de pagina beschreven
zijn.
Bij docenten is er ook nog een vierde mogelijkheid van import: de import van een PDB-bestand. Dit komt
vanuit de Projectie(=voorloper van zermelo.exe)-historie: het is een bestand waarmee bevoegdheden
gemporteerd kunnen worden.

●

Lokalen

Dit is een toevoegende import: alleen nog niet bekende lokalen worden toegevoegd en er worden geen lokalen
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verwijderd.

●

Lessen

Zie de aparte paragraaf lessen daarvoor.
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Tijdinformatie
U kunt hier een gpn-bestand aanwijzen. De tijdinformatie zoals lesuren, dagen en tijdvakken wordt vervolgens
in uw udmz bestand opgenomen.
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Afdelingsstructuur

U kunt de structuur van Afdelingen en Stamklassen importeren van een Zermelo roosterbestand (udmz) of een
Untis roosterbestand (gpn). Een eventuele reeds bestaande structuur wordt overigens niet overschreven. De
afdelingen en stamklassen worden dus toegevoegd!
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Leerlingen
N.B. Het importeren van leerlingen kan ook via het menu transport in het leerlingdomein.
Wanneer u kiest voor Importeren > Leerlingen moet u eerst een txt bestand aanwijzen waar de leerlingen met
de gewenste gegevens (tabgescheiden) in staan. Daarna verschijnt er een wizard.

Stap 1:

Wanneer uw txt bestand een tabgescheiden tekstbestand is met een kopregel, hoeft u in dit scherm niets aan
te passen en klikt u op de knop "OK"

Stap 2:
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In dit scherm "labelt" u de gegevens uit het txt bestand aan de eigenschappen in het leerlingdomein. Dat doet
u als volgt:
Klik eerst op de knop met de eigenschap van de leerling zoals deze in het Zermelo udmz bestand zal worden
opgeslagen. Klik vervolgens boven de kolom waar deze eigenschap bijhoort. Als alle kolommen op deze wijze
zijn "gelabeld" klikt u op de knop "OK".
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Lesgroepindelingen, CPC
Het importeren van lesgroepindelingen kan nuttig zijn bijv. wanneer men de indeling van een vorig schooljaar
1-op-1 wil overnemen in het nieuwe schooljaar. Dat kan via de domeinen gebeuren maar ook via het ("oude")
leerlingroosteren.
Bij deze importmogelijkheid gaat het om indelingen die door Clus gemaakt zijn. In Clus kunt u een zogeheten
CPC-bestand schrijven dat HIER gemporteerd kan worden. Dan worden overigens niet alleen de indelingen
gemporteerd maar ook de lessen. Zie ook het pop-up helpscherm dat verschijnt wanneer u deze optie kiest.
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Docenten
1. Importeren docenten via Zermelo.
Als u voor deze optie kiest, wordt een verkennervenster geopend waarin u kunt bladeren naar een ander
roosterbestand .udm of .udmz. Als u het juiste bestand geselecteerd heeft, klikt u op 'Openen' en de
docentgegevens worden direct ingelezen en weggeschreven in het domein Docenten.
2. Importeren docenten via Projectie Docenten Bestand.
Een PDB bestand is een standaard Projectie Docenten Bestand (oftewel een export uit de "oude" Projectie). Het
bevat informatie over uw docenten, hun aanstellingsomvang en bevoegdheidsgebied. PDB bestanden kunnen
eenvoudig in Excel gelezen en bewerkt worden.
Het werken met PDB bestanden stamt nog uit de tijd vr Zformatie. Docentgegevens voor het rooster kunnen
eenvoudiger via een ander .udm of via een .txt bestand ingelezen worden en docentgegevens voor het
formatiebeheer importeert u in de module Zformatie. De methode via PDB wordt daarom niet meer
geadviseerd en hier ook niet verder uitgewerkt. Mocht u daar toch hulp bij nodig hebben, dan verzoeken we u
contact op te nemen met onze helpdesk. Meer informatie over de helpdesk vindt u op de site www.zermelo.nl
3. Importeren docenten via GP Untis.
Als u voor deze optie kiest, wordt een verkennervenster geopend waarin u kunt bladeren naar een GP untis
bestand (.gpn). Als u het juiste bestand geselecteerd heeft, klikt u op 'Openen' en de docentgegevens worden
direct ingelezen en weggeschreven in het domein Docenten.
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Lokalen

U kunt lokalen uit een
bestaand Zermelo bestand (udmz) importeren, maar ook uit een bestaand Untis (gpn) bestand. Zodra u een
keuze heeft gemaakt wijst u het bestand aan en klikt u op de knop "Openen".

Het lokalendomein zal nu deze lokalen opgenomen hebben

In het hoofdmenu > Domeinen, klikt u op het lokalendomein om deze te openen.
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Eenmaal geopend ziet u de lokalen met eventuele extra eigenschappen staan.
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Lessen
Belangrijk!
Lessen importeren en synchroniseren vanuit een ander UDM gebeurt op grond van lesnummer en niet op
grond van lesgroep/docent/leerling-combinatie!

●

Lessen importeren vanuit een UDM

De lessen van het UDM dat u kiest worden toegevoegd: er worden dus geen lessen gesynchroniseerd! Vaak is
het derhalve handig vrdat u lessen gaat toevoegen (een deel van) het lesdomein leeg te maken. Dit zou u
kunnen beperken tot een lesverzameling omdat u bij deze import kunt kiezen voor de import van alleen lessen
die tot een bepaalde lesverzameling behoren.

●

Lessen importeren vanuit GP-Untis.

U dient een (gpn-)bestand aan te wijzen van waaruit gemporteerd moet worden en vervolgens wordt u
gevraagd, als er meerdere tijdvakken zijn in dat bestand, een tijdvak te selecteren.
Voor meer info over de verschillende schermpjes en hun mogelijkheden bij de import zie Importeer
Untis-bestand.
Bij deze import worden eerst alle aanwezige lessen verwijderd en dan de gpn-lessen gemporteerd. Alle lessen
worden gemporteerd maar: is een lesgroep,docent en/of lokaal niet bekend dan wordt die (onbekende) info uit
de import weggelaten maar de rest van de les zal wel gemporteerd worden.
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Prognoses, PKP
Algemeen
Alleen indien u (nog) geen gebruik maakt van Delegeercentrum, maar delegeert vanuit het scherm Exporteren,
Prognoses is onderstaande tekst relevant.
Stap 1: de standaardovergangsmatrix. Daarin staat waar u de leerlingen vanuit de huidige klassen naar wilt
doorplaatsen. U kunt hier kiezen voor twee mogelijkheden die een totaal verschillend effect hebben. De keuze
die gemaakt wordt, ligt aan de voorkeur van de school.
●

Als eerste mogelijkheid kunt u kiezen voor het doorzetten van de leerlingen volgens de percentages zoals die
het afgelopen jaar gelde. Dit betekent dat iedere leerling als kloon in twee of misschien wel drie afdelingen
uit komt. Dit is getalsmatig de beste oplossing, maar vraagt meer werk als de prognoses door de
schoolleiding ingevuld moeten worden. De leerlingen kunnen in meerdere afdelingen een pakketkeuze
maken.

●

De tweede mogelijkheid is om 100% neer te zetten bij de meest gebruikte overgang. U maakt geen klonen bij,
dus het invulwerk is beperkt, maar uw cijfers kloppen in ieder geval niet meer. Ook kunnen leerlingen maar in
n afdeling hun pakket ingeven.

Stap 2: U gebruikt de bevordering zoals die in de software is voorgeprogrammeerd.
Bij leerlingen - prognoses - bewerken - menu bevordering vindt u de stappen die hierbij horen.
Stap 3; Er is een filter plausibele overgangen. Daarin staat aangegeven welke opties er normaal gesproken
open staan voor leerlingen wat betreft hun doorstroming.
Een voorbeeld: Een leerling uit VWO3 blijft of zitten, of hij gaat naar VWO4 of hij gaat naar Havo4. Hij kan ook
van school gaan. Er zjn dus vier opties mogelijk. Het invullen van deze plausibele overgangen doet u bij
exporteren - basisgegevens - prognoses - filter plausibele overgangen. Hiermee zorgt u er voor dat
diegene die de gegevens voor u invullen niet de vrije keuze krijgen, waardoor de fouten toenemen, maar ook
een beperkt aantal kolommen in beeld krijgen waardoor de zaken hanteerbaar blijven.
Stap 4: U delegeert de gegevens naar de schoolleiding of de mentoren om gegevens over de prognoses te
verzamelen. U doet dit bij exporteren - basisgegevens - prognoses.
Stap 5: U leest de gegevens weer in. U doet dit bij importeren - basisgegevens - prognoses,PKP - knop
gedelegeerde gegevens ophalen.

Importeren gedelegeerde gegevens
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Wanneer de afdelingsleiders de prognoses hebben bijgewerkt en de bestanden zijn volgens afspraak klaar om
in te lezen, gaat u in Zermelo.exe de prognoses inlezen.
Het enige wat daarbij in uw UDM-bestand veranderen kan, zijn de percentages waarmee een leerling in een
afdeling vertegenwoordigd is. Het inlezen gebeurt via de knop gedelegeerde gegevens ophalen. Deze knop
vindt u in het scherm dat verschijnt via het menu: Importeren-Basisgegevens-Prognoses,pkp. U kunt dan naar
de directory gaan waar het bestand of de bestanden staan en deze inlezen. U krijgt dan het scherm te zien
zoals hier afgebeeld.
Alle leerlingen waar een wijziging heeft plaatsgevonden t.o.v. de prognosegegevens zoals die in uw
UDM-bestand staan, worden automatisch bovenaan geplaatst en paars gekleurd. Er staan nu bij leerlingen
waarvan de prognose gewijzigd is twee getallen bij de afdeling(en) waar een prognosegetal staat: het bovenste
is het oorspronkelijke percentage en het onderste is het zojuist ingelezen percentage.
Tevens is er een kolom bijgekomen met als opschrift wijzig?. Standaard staat deze op wijzig bij leerlingen waar
de prognose gewijzigd is en op 'gelijk' waar niets gewijzigd is. Door in de cel 'wijzig'op een leerlingregel te
klikken kunt u dat veranderen in annuleer.
U kunt nu kiezen voor de knoppen Annuleer uitgeschakelde wijzigingen, die alle wijzigingen annuleert
waarbij u de regel op 'annuleer' heeft gezet. Of u gebruikt de knop Annuleer alle wijzigingen, als u helemaal
geen wijzigingen door wilt voeren.
Wanneer u op de knop Vervolg bewerken klikt, worden de wijzigingen waar wijzig bij stond doorgevoerd. LET
OP: Als u ergens 'wijzig' in 'annuleer' heeft omgezet maar niet de knop Annuleer uitgeschakelde
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wijzigingen heeft gebruikt, worden deze wijzigingen TOCH doorgevoerd.
U moet zich wel realiseren dat als een leerling in een afdeling een pakket heeft en het percentage wordt op 0
gezet, dat de pakketgegevens dan verdwijnen. Komt het percentage later weer boven de 0, dan moeten de
bijbehorende pakketgegevens opnieuw ingevoerd worden, tenzij u regelmatig een kopie van uw UDM maakt
(zeer aan te bevelen!) dan kunt u daar de pakketten weer uit halen. Al met al pleiten we er voor de getallen
niet al te snel op 0 te zetten, als er nog enige twijfel is wat de overgangsprognose betreft.

PKP
In deze koppeling leest u n of meer txt bestanden in. Deze txt bestanden worden geschreven door het
programma PKP ('Unio export') maar u kunt deze bestanden ook zelf maken via Excel (opslaan als
tabgescheiden tekst). Meer dan n bestand kunt u met Control of Shift selecteren in de bestandskiezer. Het
bestand bevat tenminste drie kolommen die op de eerste regel de tekst 'nummer', 'klas' en 'kans' hebben.
Andere kolommen worden genegeerd. (Let op: kleine letters gebruiken!) Het programma zoekt de leerling met
nummer uit de kolom 'nummer' en plaatst het percentage uit de kolom 'kans' bij de klas in de kolom 'klas'. Na
afloop kunt u wijzigingen nog annuleren, of u kiest voor de knop 'Vervolg bewerken'.
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Ritsen
Voor een goed begrip van deze optie raden wij u aan Splitsen en ritsen eerst te lezen!
Bij onderstaande omschrijving gaan we, om volledig te zijn, uit van de wat ongebruikelijke situatie dat u twee
bestanden gaat ritsen die NIET uit een gesplitst bestand komen. Gaat u wel meerdere bestanden ritsen die
ontstaan zijn vanuit een eerdere splitsing dan zullen een aantal dingen al bij voorbaat geregeld zijn en is het
ritsen minder bewerkelijk.

Stap 1: Welke bestanden
Als eerste zult u moeten aangeven welke bestanden samengevoegd moeten worden:
aan het eind zullen deze bestanden tot n bestand samengevoegd worden in het project waar u op dat moment
in werkt onder de naam "Rits" (u kunt daarna natuurlijk de naam wijzigen).
U kunt ook een compleet nieuw project aanmaken: als u daar zoals gebruikelijk hebt aangegeven waar de
projectmap moet komen, kunt u meteen de ritsbestanden aangeven zonder eerst naar
Importeren>Basisgegevens>Ritsen te hoeven gaan:

Bepaal welke bestanden geritst moeten worden:
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Wanneer alle gewenste bestanden zijn aangewezen

klik u op OK.

Stap 2: Duidelijkheid scheppen
U krijgt nu een scherm met een overzicht van alle gegevens die niet eenduidig genterpreteerd konden worden:

Dat zijn er in dit geval nogal wat omdat er, heel onverstandig, voor is gekozen 2 zeer verschillende bestanden
te willen mixen.
Als eerste zien dat Zermelo een probleem met tijdvakken heeft "opgelost": er zijn er 3 gemaakt omdat het ene
bestand 2 tijdvakken heeft en het ander maar n en ook nog in verschillende jaren. Waar er iets overlappends
zou zijn geweest qua tijdvak, zou Zermelo dat stukje gemengd hebben.
Ten tweede ziet Zermelo dat er nog helemaal geen vestigingen zijn bepaald omdat deze 2 bestanden
volkomen willekeurig zijn gekozen. Waren het twee bestanden geweest die oorspronkelijk uit n bestand waren
voortgekomen dan had dit probleem natuurlijk niet gespeeld! Zet dus eventueel een vestiging erbij.
Waar het dus op neerkomt is dat u bij ieder item als Docent, Vak, Lokaal etc. eenduidigheid moet creren. Met
de knop "Zet NIET toegewezen op voorstel" kunt u het programma een voorstel laten doen. Anders moet u het
erbij klikken.
Let wel: de roostervoorwaarden van vakken, docenten en leerlingen worden van de vestiging genomen
waarvan bepaald is dat dat de vestiging is van dat vak, die docent en die leerling.

Stap 3: Ritsen en sluiten
De bestanden worden nu tot n bestand samengevoegd.
Zie ook Splitsen
Terug naar Importeren Basisgegevens
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Keuzepakketten

U wordt de mogelijkheid geboden anderssoortige keuzepakketten te importeren. Bedoeling daarvan is
natuurlijk dat gemporteerde informatie (in dit geval: keuzes van leerlingen) gebruikt kan worden bij de zermelo
keuzepakketten.
Omdat het goed mogelijk is dat het formaat van de te importeren keuzes afwijkt van wat u in Zermelo hebt
bepaald, is er voor gekozen om van de keuzes een los bestand (met extensie .ukp) met keuzes te maken en
een los bestand (met extensie .xpf) met de randvoorwaarden. Dat laatste bestand bevat eigenlijk geen andere
voorwaarden dan dat het alle keuze-namen en alle etappe-namen bevat en evenveel etappe's als dat er
verschillende etappe-namen zijn.
In de map Import van uw project worden beide bestanden opgeslagen.
De keuzes die ingelezen kunnen worden zijn bestanden van De Decaannet, Magister, Qompas en SOM
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DeDecaan.net
In DeDecaan.net kan een export voor Zermelo gemaakt worden met de keuzepakketten van de leerlingen. Het
formaat van het bestand dat uit DeDecaan.net komt is txt.
Importeren txt
Als u Voor Importeren > Keuzepakketten > DeDecaan.net kiest wijst u het txt bestand aan dat uit
DeDecaan.net komt.
Vervolgens maakt Zermelo een xpf (keuzeformulier) en ukp (keuzepakket van de leerling) aan. Deze worden
opgeslagen in de map Import van het project.
Importeren keuzeformulier
Om het xpf te importeren in het udmz bestand, gaat u naar Importeren > Secundaire gegevens >
Keuzeformulieren. Het xpf staat in de importmap van uw project.
Koppelen keuzeformulier
Het keuzeformulier (xpf) moet nu nog aan de juiste afdeling(en) worden gekoppeld. Dit doet u bij Leerlingen >
Keuzeformulieren > Koppelen.
Importeren ukp
Tenslotte moeten we het ukp (keuzepakket van de leerlingen) nog importeren. U gaat hiervoor naar Leerlingen
> Keuzepakket. U selecteert de afdeling. In het menu Delegeer kiest u voor Importeer pakketkeuze uit UKP
bestand. U dient deze te accepteren. (Menu Delegeren > Accepteer Pakketwijzigingen).
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SOM
In SOM kan een export worden gemaakt tbv de keuzepakketten in Zermelo. Op het moment van schrijven is
deze in SOM onder het menu Beheer > Vakkenpakketten per vestiging, te vinden. Het bestand dat uit SOM
komt is een csv.
Importeren txt
Als u Voor Importeren > Keuzepakketten > SOM kiest wijst u het csv-bestand aan dat uit SOM komt.
Vervolgens maakt Zermelo een xpf (keuzeformulier) en ukp (keuzepakket van de leerling) aan. Deze worden
opgeslagen in de map Import van het project.
Importeren keuzeformulier
Om het xpf te importeren in het udmz bestand, gaat u naar Importeren > Secundaire gegevens >
Keuzeformulieren. Het xpf staat in de importmap van uw project.
Koppelen keuzeformulier
Het keuzeformulier (xpf) moet nu nog aan de juiste afdeling(en) worden gekoppeld. Dit doet u bij Leerlingen >
Keuzeformulieren > Koppelen.
Importeren ukp
Tenslotte moeten we het ukp (keuzepakket van de leerlingen) nog importeren. U gaat hiervoor naar Leerlingen
> Keuzepakket. U selecteert de afdeling. In het menu Delegeer kiest u voor Importeer pakketkeuze uit UKP
bestand. U dient deze te accepteren. (Menu Delegeren > Accepteer Pakketwijzigingen).
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Qompas
In QOMPAS kan een export worden gemaakt tbv de keuzepakketten in Zermelo. Het bestand dat uit QOMPAS
komt is een csv.
Importeren txt
Als u Voor Importeren > Keuzepakketten > QOMPAS kiest wijst u het csv-bestand aan dat uit QOMPAS komt.
Vervolgens maakt Zermelo een xpf (keuzeformulier) en ukp (keuzepakket van de leerling) aan. Deze worden
opgeslagen in de map Import van het project.
Importeren keuzeformulier
Om het xpf te importeren in het udmz bestand, gaat u naar Importeren > Secundaire gegevens >
Keuzeformulieren. Het xpf staat in de importmap van uw project.
Koppelen keuzeformulier
Het keuzeformulier (xpf) moet nu nog aan de juiste afdeling(en) worden gekoppeld. Dit doet u bij Leerlingen >
Keuzeformulieren > Koppelen.
Importeren ukp
Tenslotte moeten we het ukp (keuzepakket van de leerlingen) nog importeren. U gaat hiervoor naar Leerlingen
> Keuzepakket. U selecteert de afdeling. In het menu Delegeer kiest u voor Importeer pakketkeuze uit UKP
bestand. U dient deze te accepteren. (Menu Delegeren > Accepteer Pakketwijzigingen).
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Magister
Om pakketkeuzes te importeren uit Magister, moet u eerst een export maken uit Magister.
U geeft bij de vakkenpakketten van de leerlingen aan dat u naast de gekozen vakken ook de informatie wilt
zien om wat voor keuze het gaat (profielvakken, extra vakken).

Dit doet u door te wisselen van "indicatie" naar "status".
Deze informatie exporteert u door de gegevens op te slaan als Excel bestand.
Het aangemaakte bestand opent u vervolgens in Excel en slaat het op als tekst bestand (met tab als
scheidingsteken).
Importeren txt
Als u Voor Importeren > Keuzepakketten >Magister kiest wijst u het txt bestand aan dat uit Magister komt.
Vervolgens maakt Zermelo een xpf (keuzeformulier) en ukp (keuzepakket van de leerling) aan. Deze worden
opgeslagen in de map Import van het project.
Importeren keuzeformulier
Om het xpf te importeren in het udmz bestand, gaat u naar Importeren > Secundaire gegevens >
Keuzeformulieren. Het xpf staat in de importmap van uw project.
Koppelen keuzeformulier
Het keuzeformulier (xpf) moet nu nog aan de juiste afdeling(en) worden gekoppeld. Dit doet u bij Leerlingen >
Keuzeformulieren > Koppelen.
Importeren ukp
Tenslotte moeten we het ukp (keuzepakket van de leerlingen) nog importeren. U gaat hiervoor naar Leerlingen
> Keuzepakket. U selecteert de afdeling. In het menu Delegeer kiest u voor Importeer pakketkeuze uit UKP
bestand. U dient deze te accepteren. (Menu Delegeren > Accepteer Pakketwijzigingen).
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UKP

U kiest voor deze optie als u reeds een ukp bestand heeft. nadat u het ukp bestand heeft aangewezen, krijgt
een de keuze voor de afdeling.
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Txt
Import en Export

Het is mogelijk een eigen bestand in te lezen in Zermelo. Wanneer u dus niet 1 van de reeds eerder
beschreven koppelingen gebruikt gaat u als volgt te werk:
In het Menu Leerlingen > Basisgegevens > Lespakket biedt het menu "Transport" u de mogelijkheid gegevens
uit een txt bestand weg te schrijven of juist in te lezen. Dit kan handig zijn als uw school net begonnen is met
de keuze-invoer via de huidige Profileer en u niet teveel tijd wilt besteden aan het invoeren van vakkenkeuzes
van leerlingen die blijven zitten voor 1%.
Wanneer u een extern bestand heeft dat u voor de import wilt gebruiken, moet het als volgt zijn opgebouwd:
tabgescheiden txt, de kolomkoppen moeten de vakken bevatten zoals ze in Zermelo reeds aanwezig zijn. Let
op: als dit niet zo is, worden de vakken als nieuwe vakken toegevoegd! Verder moet er een kolomkop zijn met
de tekst: nummer. In deze kolom staat het leerlingnummer. Bij elke leerling moeten de kolommen met de
vakken gevuld zijn met een 0 als de leerling het vak niet heeft en een 1 als de leerling het vak wel heeft.
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Formatiebeheer
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ZPlanning en ZFormatie

Als allereerste krijgt u waarschijnlijk zo'n venstertje:
Uiteraard is het de bedoeling dat gegevens uit een ander UDM worden ingelezen dus moet u eerst nog een
UDM aanwijzen vanwaaruit gemporteerd moet worden.
Vervolgens krijgt u dan een overzicht welke items gevonden zijn:

Door op een rood veld te klikken kunt u meer
informatie krijgen waarm een bepaald item niet beschikbaar is.
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In dit voorbeeld:
aangegeven waarom taken niet te importeren zijn.

wordt

In dit voorbeeldbestand zijn namelijk nog geen takenbenamingen bekend dus moet u als eerste
"Takenstructuur" uit het ZFormatie-menu kiezen.
Zo kunnen er meer zaken onmogelijk zijn vanwege verschillende redenen.

●

ZPlanning

Van de ZPlanning-gegevens kunt u
de getallen van de sectie en de getallen van de groepen importeren als ook de preprognoses.
Bij secties en groepen krijgt u de mogelijkheid dit eventueel per sectie, resp. afdeling, te importeren als u niet
alles wilt importeren.
Ook voor ZFormatiegegevens is er zo'n menu beschikbaar:
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Daar kunt u kiezen om gegevens
per docentverzamelingen te importeren. Dit is erg praktisch voor scholen waar bijv. de taakverdeling over
meerdere personen is verdeeld: wanneer iedere functionaris alleen taken toedeelt aan zijn "eigen" docenten in
zijn eigen Zermelo-project, kan op deze wijze heel snel een overzicht van de hele school verkregen worden.
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Personeelsadministratie (Merces)
Er wordt een xml bestand ingelezen met alle formatiegegevens die uit Merces komen.
De import is een xml-bestand.
In dit bestand worden de volgende gegevens genoteerd over vier onderdelen:
●

algemene informatie

●

aanstellingen

●

salaris schaal en trede

●

details van de bapo

Na het importeren van het xml-bestand komen in vier schermen de detailgegevens per docent in beeld.
Wilt u de gegevens overnemen, dan kunt u dit per onderdeel doen. Sluit het scherm af zonder deze actie, dan
worden er dus GEEN GEGEVENS overgenomen en ziet u alleen het verschil in de gegevens.
Er is hier de mogelijkheid om een conversie uit te voeren voor de aanstellingstypes en voor de kostenplaatsen
die voor de aanstellingen gebruikt worden.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1282/1812

Document:

Zermelo Online Help

Secundaire gegevens
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Toetsen en mondelingen
Deze optie voegt toetsen n mondelingen toe uit het door u aan te wijzen UDM-bestand toe aan de
respectievelijke domeinen van uw huidige bestand.
- moet deze import uw huidige toetsen en mondelingen vervangen, verwijder dan eerst uw huidige toetsen en
mondelingen uit uw respectievelijke domeinen;
- wilt u niet de toetsen maar wel de mondelingen importeren van een bestand, maak dan een kopie van dat
importbestand en maak het domein leeg waarvan u niets wilt importeren.

Belangrijk!
Controleer na import van toetsen of mondelingen altijd op roosterbotsingen om dit vervolgens, indien nodig,
te verhelpen.
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Keuzeformulier
Indien u extern of in eerdere versie reeds xpf bestanden(keuzeformulieren) gemaakt heeft, dan kunt u door
middel van deze knop deze importeren en deel uit laten maken van het project. U ziet dan het volgende
scherm verschijnen waarin u uw xpf opzoekt, selecteert en op openen klikt.
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Roosterbestand
Wanneer u Zermelo alleen voor het toetsroosteren gebruikt in combinatie met een gpn-bestand (een
veelvoorkomende praktijk uit het recente verleden) hoeft u niet eerst alle afdelingen, docenten etc. er
afzonderlijk in te zetten, maar kunt u een compleet roosterbestand in n keer importeren.
Dit geldt in zekere zin ook voor een Gepro-bestand.

Belangrijk!
Controleer na import altijd op botingen in het rooster!
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GP Untis
1. Wanneer u een GP Untis bestand inleest, zal Zermelo de gegevens van het gpn-bestand in een compleet
nieuw Zemelo roosterbestand, een UDM, wegschrijven. Vandaar dat het programma u vraagt hoe dit nieuwe
roosterbestand dat aan uw project zal worden toegevoegd, moet gaan heten;
2. vervolgens moet u een gpn-bestand aanwijzen dat gemporteerd gaat worden;
3, nu wordt de tijdsinformatie, afdelingsstructuur, docenten, lokalen, leerlingen en lespakketten van leerlingen
ingelezen en tenslotte
4. worden ook de lessen ingelezen.
Bij de laatste stap wil het verschil in datastructuur tussen Zermelo en een gpn-bestand wel eens leiden tot een
ongewenste interpretatie van de lessen uit het gpn-bestand en daarom wordt deze stap apart vermeld in de
software met de mogelijkheid voor de gebruiker tot aanpassing.
Een belangrijk verschil in datastructuur is bijv. dat een leerling in het gpn-bestand het vak econ3 kan hebben,
waarmee bedoeld wordt dat de leerling het vak econ heeft en in de lesgroep econ3 zit omdat die lesgroep in de
derde clusterlijn staat. In veel gevallen wordt dit bij de import automatisch herkend maar soms is het verschil
niet duidelijk. Als dat zo is wordt dat als een dilemma gemeld.
U krijgt na halverwege de import bijv. het volgende schermpje:

Hier is een aantal dilemma's zichtbaar. Bij les 2130 bijv. heeft hij niet gekozen voor de combinatie van het vak
anw5 bij de stamklassen V4A en V4B maar neemt hij aan dat het het vak anw is in de lesgroep anw5 maar
mogelijk is dit geen juiste interpretatie. Vandaar dat het als dilemma gesignaleerd wordt.
De knop interpretatiehulp levert in de compacte weergave het volgende plaatje op:

Hier zijn du2 en du4 in TL3 aangeklikt en daardoor rood waarmee de gebruiker heeft aangegeven: de "2" en "4"
achter "du" hoort niet bij de vaknaam maar is een aanduiding van een clusterlijn.
Na deze interpretatie-aanpassing zie het lessen-import-overzicht voor deze les er zo uit:
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waardoor er dus over les 2432 wordt gezegd dat het NIET de les in het vak du2 aan groep TL3B is (daarom grijs)
maar de les du aan lesgroep du2.
Wanneer dit echter ook niet helemaal juist is kunt u het weer weghalen bij interpretatie en klikken op les
waarna u zelf de correcte derde keuze kunt invullen:

Nu is het de les du aan groep TL3B.
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Masterplan
Voor de import uit Masterplan zijn een zogeheten WBF-, PET- en ICT-bestanden nodig. U wordt gevraagd een
WBF-bestand aan te wijzen om te openen. Daarbij worden dan meteen alle PET- en ICT-bestanden die ook in
die directory staan meegenomen!
Na openen van een WBF- bestand wordt het bestand ingelezen en krijgt u een overzicht van de lessen MET de
informatie over botsende lessen:

Een botsende les botst natuurlijk met n of meerdere lessen. Maar met welke? Door nu een les een
"botsingsfocus" te geven (hierboven de les MM van docent SCA) kunt u eenvoudig de daarmee botsende lessen
naar boven laten komen. U doet dat door gebruik te maken van optie "Botsend met focus" uit het
Lesfilter-menu:

U ziet overigens dat u op meerdere manier kunt filteren.
Wanneer u daarmee de met elkaar botsende lessen ziet van de les die de botsingfocus heeft, kunt u beslissen
een bepaalde les niet te laten importeren door deze aan te klikken in de aan/uit-cel:
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Met "Ververs botsingsinformatie" wordt deze les ook niet meer in het overzicht getoond.
Tijdens de import wordt beslist welke afdelingen allemaal bestaan en welke stamklassen daarin participeren.
Soms zijn er echter lessen met wat vreemde tekens in de lesgroepnaam. Om deze "groepen" een plaats te
geven worden ze allemaal in een Zermelo-groep geplaatst, een soort dummy-afdeling.
Ook op lessen aan "Zermelo-groepen" is te filteren, zodat u op voorhand kunt besluiten deze lessen niet in het
lesdomein over te nemen.
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CUP/EPlan
Bij het importeren via het xml bestand uit CUP, gebeurt het volgende:
U selecteert 1 of meerdere tijdvakken, wanneer het bestand meer dan 1 tijdvak heeft. Daarna worden de
nieuwe lessen ingelezen en aangemaakt. Wanneer het programma onbekende docenten, vakken of lokalen
tegenkomt, worden deze alsnog aangemaakt.

Lesgroepen worden NIET aangemaakt bij deze import, omdat de software niet kan weten in welke afdeling
deze zouden moeten komen. U ontvangt daar een melding van. U maakt de groepen zelf aan bij de Structuur
van Afdelingen en Stamklassen.
Na de import krijgt u de melding dat de lessen zijn aangemaakt. Ze krijgen een extra eigenschap in het
lesdomein mee. In de kolom #import ziet u bij de CUP lessen de tekst EPLAN+datum+tijd. Hierdoor zijn deze
lessen makkelijk te filteren en eventueel aan te passen.

Belangrijk!
Het is niet ondenkbaar dat er na de import van de CUP-lessen, botsingen in uw rooster zijn ontstaan. In het
menu Schoolstructuur > Controles > Lesbotsingen kunt u dit nagaan.
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Interface wizard
Belangrijk!
De interface-wizard werkt alleen goed bij tekstbestanden waarbij de tekst van de afzonderlijk
kolommen/eigenschappen gescheiden is door een duidelijk teken, bij voorkeur door een tab.

Veel gegevens die gemporteerd worden, komen de software binnen via de zogeheten interface wizard; bijv.
vanuit de domeinen. Deze interface-wizard bestaat altijd uit twee stappen.
In de eerste stap kunt u aangeven of de tekst door tabs wordt gescheiden of door iets anders, hoeveel regels
moeten worden ingelezen etc:
.

Standaard wordt er altijd vanuit gegaan dat het tekstbestand tabgescheiden is.
In de tweede stap dient u te bepalen welke kolom van het te importeren bestand correspondeert met de kolom
in het voorliggende domein.
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Hierboven wordt een stuk lesdomein gemporteerd. Bovenin staan de kolommen van het domein en onder
staan de kolommen uit het importbestand. Door nu bovenin een eigenschap van het object aan te klikken ( in
bovenstaand voorbeeld Grp) kunt u in het onderste segment aangeven welke kolom van het importbestand
gezien moet worden als de eigenschap van het domein. In bovenstaand plaatje is gesteld dat de eigenschap
Grp van de lessen moet worden gevuld met de inhoud van de kolom die in het importbestand, welk een toeval,
ook Grp heet. (Dat aanklikken doet u IN een regel en niet door de kolomkop aan te klikken!).
Overigens is het niet toevallig dat de kolomkop dezelfde naam heeft als de eigenschap want hier is uit een
UDM gemporteerd. In bovenstaand geval had ook gekozen kunnen worden voor Autolabel dan was het in een
keer klaar geweest.
- Het is NIET noodzakelijk dat de kolomkoppen van het te importeren bestand dezelfde namen hebben als de
eigenschappen van de objecten, in dit geval: lessen;
- het is ook NIET noodzakelijk alle kolommen te importeren; u kunt dus bijv. bij leerlingen alleen een emailadres
importeren en de rest ongewijzigd laten;
- het is bij iedere import WEL noodzakelijk dat er een kolom als identifier (object) wordt aangegeven!
Tenslotte krijgt u, als u op OK hebt gedrukt, nog een overzicht van wat er is gebeurd waarbij wordt
aangegeven of er nieuwe objecten zijn aangemaakt en/of er wijzigingen hebben plaatsen gevonden. Dit wordt
in paars weergegeven. U kunt op dat moment de wijzigingen niet meer ongedaan maken!
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Exporteren
In het hoofdmenu Exporteren treft u meerdere submenu's voor de verschillende soorten gegevens die u kunt
exporteren. Ook binnen de submenu's staan veelal meerdere items die allemaal een eigen export van
gegevens vertegenwoordigen.
Aangezien er steeds meer gegevens in het project komen en er steeds aanvullende vragen vanuit de klanten
zijn over exportmogelijkheden zal de lijst onder het hoofdmenu Exporteren steeds langer worden. U zult
waarschijnlijk niet alle exportmogelijkheden in de praktijk gebruiken, sommige zijn ook erg specifiek voor een
klant aantal klanten.
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Basisgegevens
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Prognoses
Delegeren Prognoses U wordt nu gevraagd afdeling(en) of klas(sen) te selecteren, maar het is verstandig eerst
de knop filter plausibele overgangen te gebruiken.

Wat er namelijk gaat gebeuren is dat de leerlingen van de geselecteerde afdeling(en)/klas(sen) naar een
bestand worden geschreven waarin de prognose per leerling kan worden aangegeven. Als u niets regelt,
komen bij iedere leerling dan ALLE klassen van de hele school te staan als mogelijke klas, waarnaar hij/zij kan
worden bevorderd,.
Dat is natuurlijk onzinnig: een 5 havo-leerling zal nooit overgaan naar bijv. 2 vmbo. Met kunt u nu regelen dat
dit soort klassen helemaal niet getoond worden in het bestand van de 5 Havo leerlingen: door cellen aan te
klikken worden overgangsklassen niet (rood) of wel (blanco) getoond. U ziet in die matrix ook meteen al de
klassen/afdelingen staan waar al leerlingen naar toe geprognosticeerd zijn.
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U dient nu de afdelingen of klassen te selecteren die u wilt delegeren: als u de afdeling selecteert komen alle
klassen in n bestand te staan. U kunt ook de klassen aanklikken dan wordt er per klas gedelegeerd. Dit laatste
gebeurt in de praktijk op scholen waar de mentor prognostiseert. Een afdelingsleider wil meestal liever per
afdeling omdat, als hij de leerlingen per klas wil zien, altijd kan sorteren op kolom klas. Wanneer u nu de
gewenste afdeling(en)/klas(sen) geselecteerd hebt en op klikt, krijgt u de keuze naar welke plek op de server
een directory prognoses moet worden aangemaakt. Wanneer u dit hebt bepaald en u klikt op OK, dan
gebeuren er een aantal dingen:
●

de bestanden met leerlingen (naam :PROG-.txt) wordt naar /prognoses geschreven;

●

naar de directory wordt het programmaatje prognose.exe gekopieerd;

●

er wordt een bestand in uw huidige werkdirectory (de map waar ook uw rooster staat) gemaakt met dezelfde
naam als uw UDM-bestand alleen met de extensie PNC: hier staan de pincodes in die bij de diverse afdelingen
behoren.

U kunt dit bestand in elke tekstverwerker openen en uw afdelingsleider(s) de pincodes bekend maken die op
hem/haar van toepassing zijn. De afdelingsleider kan nu het programma Prognose.exe openen, aangeven dat
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hij de prognose wil gaan bewerken, afdeling of klas selecteren, pincode opgeven en hij kan prognoses
bijwerken.
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Keuzepakket
Indien u kiest voor Exporteren - Basisgegevens - Keuzepakket dan krijgt u de vraag of u een UKP-bestand of
een Magister XML-bestand wilt exporteren.
Zermelo > Zermelo: Een UKP-bestand exporteren:
Het scherm Afdelingen verschijnt waarin u 1 afdeling kunt kiezen die u wilt exporteren. Kies OK en er
verschijnt een verkenner weergave waarin u kunt zien dan er een .UKP bestand van de door u geselecteerde
afdeling is weggeschreven in de map Export van uw project. In deze map Export wordt een submap
Keuzepakketten gemaakt als deze nog niet bestond en daarin komen ook de volgende UKP's die u exporteert.
U sluit de verkennerweergave met het kruisje.
Zermelo > Magister: Een XML-bestand exporteren:
Wanneer u in het hoofdmenu voor Exporteren > Keuzepakket kiest verschijnt het scherm Magister - Zermelo
koppeling: overzicht vakken, lesgroepen, status verschijnt. U kunt middels een keuze van de afdeling en/of een
keuze voor een van de knoppen onderin kiezen voor welke afdeling(en) u een XML-bestand gaat wegschrijven.
Nadat u gekozen hebt voor Maak n XML bestand (lesgroepen) of Maak XML bestanden voor elke
afdeling of Maak XML bestand voor alleen deze afdeling krijgt u de verkenner in beeld waarin u
gevraagd wordt een locatie en naam op te geven voor het .XML bestand.
Dit is dus wezenlijk anders dan het wegschrijven van een .ukp. De XML-bestanden komen niet in map Export
van het project. U sluit de XML-export met de knop Sluiten
Voordat u de export maakt, dient u er zeker van te zijn dat de gegevens compleet en correct zijn om te kunnen
importeren in Magister. Zo dienen er zgn. Magisterlabels aan de pakketvakken te hangen en dient er eventueel
een vertaling plaats te vinden van vaknamen, via de Zermelo Export Wizard. U maakt voor de export naar
Magister dus gebruik van de Zermelo Export Wizard f u gaat rechtstreeks naar Exporteren > Keuzepakket. In
de Export Wizard kunt u extra vertalingen maken van vakken in Zermelo naar Magister maken.
Voorbeeld: een leerling kiest "ak" als extra vrij vak. In het vertaalboek van het keuzepakket heeft u als
roostermaker deze leerling uitgesloten van lesparticipatie. De leerling heeft "ak" wel gekozen, maar volgt geen
lessen in het rooster. Voor de leerlingenadministratie is echter van belang dat het cijfers ingevoerd kunnen
worden. Voor de vertaling naar Magister is het dan van belang dat ak wel in het vakkenpakket van de leerling
zit. In dit geval maakt u het xmlbestand met de vakkenpakketkeuze aan in de Zermelo Export Wizard. Daar
kunt u namelijk in een vertaalboek de vertaling van Zermelo naar Magister regelen.

Belangrijk!
Wanneer u direct exporteert naar Magister (Menu Exporteren > Keuzepakket), kunt u in Magister tijdens de
import nog gebruik maken van de Conversietabel, voor het gavl u de vakken in Zermelo anders schrijft dan
in Magister.

Zermelo > SOM: Zermelo Export Wizard
Wanneer u de Keuzepakketten wilt exporteren naar SOM, dient u altijd gebruik te maken van de Zermelo
Export Wizard. U vindt deze in de software in het "Menu Leerlingen > Keuzepakketten > Menu Expert".

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1300/1812

Document:

Zermelo Online Help

Lespakket
Indien u kiest voor Exporteren - Basisgegevens - Lespakket dan krijgt u het scherm PL4 bestanden aanmaken
waarin u n of meer afdelingen kunt seleceteren waarvoor u de lespakketten wilt exporteren.
Klikt u vooraan op de afdelingsnaam dan wordt er n bestand aangemaakt waarin alle stamklassen van die
afdeling samengebracht zijn. Klikt u op de afzonderlijke stamklassen dan wordt voor iedere stamklas een apart
bestand gemaakt.
U verlaat het selectiescherm met OK en er verschijnt een verkenner waarin u gevraagd wordt een locatie op te
geven waar u de .TXT bestanden weg wilt schrijven. De naam geeft alleen de naam weer van de eerste keuze
van de selectie maar zodra u in de verkenner een locatie hebt gekozen en OK geeft, krijgt u in een mededeling
te zien welke bestanden weggeschreven zijn.
Opent u een .TXT bestand dat u op deze wijze hebt gexporteerd dan ziet u een 1 voor een vak wat de leerling
heeft en een 0 voor een vak wat de leerling niet heeft.
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Clusterbestanden
Indien u kiest voor Exporteren - Basisgegevens - Clusterbestandeb dan krijgt u het scherm CLUS bestanden
aanmaken waarin u n of meer afdelingen kunt seleceteren waarvoor u de clusbestanden wilt exporteren.
Klikt u op de afdelingsnaam dan wordt er n bestand aangemaakt waarin alle stamklassen van die afdeling
samengebracht zijn. U kunt indien gewenst in dit scherm direct de gewenste maximale groepsgrootte voor
CLUS aangeven.
U verlaat dit scherm met OK en u krijgt de verkenner in beeld waarin u gevraagd wordt een locatie op te geven
voor het .CLU bestand of de bestanden.
De naam geeft alleen de naam weer van de eerste keuze van de selectie maar zodra u in de verkenner een
locatie hebt gekozen en OK geeft, krijgt u in een mededeling te zien welke bestanden weggeschreven zijn.
Indien er noemswaardige zaken voor het wegschrijven van .CLU bestanden worden geconstateerd dan vindt u
deze in de mededeling terug. U moet dan denken aan mededelingen dat er maar 1 docent en 1 lokaal per les
meegegeven kan worden naar CLUS en dat het systeem daarom een keuze heeft gemaakt als er op de
lesgroep meerdere docenten en/of lokalen staan in het roosterbestand.
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Lesgroepindelingen en Roosters
Indien u kiest voor Exporteren - Basisgegevens - Lesgroepindelingen en Roosters dan krijgt u de vraag te
kiezen voor n van onderstaande manieren:
●

Douane - Magsister

●

Douane - SOM

●

Magister xml (lesgroepindelingen)

●

Magister xml (roosters)

●

Dagroosters

Om te kunnen exporteren naar SOM is altijd de douane nodig. De export naar Magister kan direct via xml
bestanden of via de douane als dat nodig mocht zijn. Met behulp van de douane zorgt u voor een correcte
vertaling van de gegevens in Zermelo naar uw leerlingenadministratie.
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Douane Algemeen
Inleiding
Via de douane kunt een vertaling maken van Zermelo naar de Leerlingenadministratie. Het gaat om de
volgende gegevens: lesgroepen, lesgroepindelingen, roosters en dagroosters. De koppeling naar SOM verloopt
altijd via de douane. De koppeling naar Magister kan in principe buiten de douane om gemaakt worden, via xml
bestanden. Afhankelijk van de situatie kan het nodig zijn ook voor de koppeling naar Magister toch de douane
te gebruiken.
Het principe van de douane is dat u een soort raamwerk maakt die u de rest van het jaar gebruikt om de
export naar uw leerlingenadministratie te maken. Dit raamwerk wordt gebaseerd op het scherm van Groepen
en Lessen. Als u dus bijvoorbeeld een groep verwijderd of extra aanmaakt nadat u de douanebladen heeft
gemaakt, zult u de douane ook moeten aanpassen. Dat kan handmatig of u verwijdert het oude blad en maakt
een nieuwe aan m.b.v. de standaard opzet. Voor wijzigingen in het rooster hoeft u in principe in de douane
niets te doen, behalve uiteraard het exporteren van dat rooster.

Douaneblad, Douaneregel en Paspoort
Douaneblad: Per afdeling wordt er een douaneblad aangemaakt met alle informatie
Douaneregel: Een douaneblad bestaat uit douaneregels. 1 Regel beschrijft een vak en bevat bijvoorbeeld
informatie als vak-afkorting.
Paspoort: Een paspoort beschrijft een lesgroep voor dat vak. Denk hierbij aan de naam van de groep, de
docent

Administratie Onafhankelijk
De volgende stappen moeten altijd doorlopen worden:
●

Standaard opzet maken

●

Douaneregels aanpassen

●

Paspoort aanpassen

Administratie Afhankelijk
Een aantal onderdelen zijn afhankelijk van het leerlingenadministratiepakket dat u gebruikt: Exporteren naar
SOM of Magister
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Bestandsbeheer

Douanebladen zijn bestanden met de extensie .ZAD. U kunt de aangemaakte douanebladen opslaan in uw
projectmap (menu Bewerk). Wanneer u een volgende keer in de douane komt, worden deze weer geladen. Elke
keer dat u de douane weer opslaat in de projectmap, worden er backupmappen gemaakt. Op deze manier kunt
u altijd nog terug naar eerdere versies.
U kunt de douanebladen eventueel ook elders opslaan. In dat geval kiest u voor het Menu Bewerk > Bewaar
douaneblad.
Het is ook mogelijk om douanebladen en vertaalboeken in een ander project te importeren en te gebruiken,
zodat u ze niet opnieuw hoeft te maken. Hiervoor gaat u naar het project waar de douanebladen gemporteerd
moeten worden en kiest u in het menu voor Bewerk - Open Douaneblad. Met de verkenner die dan opent wijst
u het juiste bestand aan.
Ook een ZEW-vertaalboek kunt u transporteren naar een ander bestand. Hiertoe moet u eerst wat handelingen
verrichten in het bestand waar u het vertaalboek heeft gemaakt. U gaat daar naar Keuzepakket en kiest via het
menu voor Expert, Zermelo Export Wizard. In dit scherm kiest u via het menu voor ZEW, Schrijf alle ZVB's en
ZGT's weg in een ZEW-bestand. Nu opent u het project waarin u dit vertaalboek wilt importeren en kiest u via
dezelfde menu's voor Lees ZEW.
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Douanebladen
Standaard opzet

Middels het menu Bewerk, kunt u kiezen voor Maak een standaard opzet. U krijgt dan een scherm waar u de
afdelingen kunt selecteren. Vervolgens krijgt u de vraag of u afdelingen wilt bundelen in 1 douaneblad of dat u
per afdeling 1 douaneblad wilt hebben. Wij adviseren dat laatste. Tenslotte krijgt u de mogelijkheid een tijdvak
te selecteren. De douanebladen worden op basis van 1 geselecteerd tijdvak aangemaakt. Het rooster zal
immers per tijdvak verschillend zijn. Later in het jaar kunt u een ander tijdvak selecteren.
Het scherm van Groepen en Lessen is bepalend voor de standaard opzet. Het is dus belangrijk dat u de
douanebladen pas aanmaakt, zodra dit scherm definitief is.

Bewerk vaknamen
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Als de vakken in Zermelo anders genoemd worden dan in de leerlingenadministratie, kunt u de vaknamen in
de douane bewerken. In het menu Douaneblad kiest u voor Bewerk vaknamen > Handmatig. In de kolom
nieuwe waarde kunt u bij 1 of meerdere vakken de vakafkorting noteren zoals deze in de
leerlingenadministratie bekend is.
Het is ook mogelijk een .txt bestand te importeren waarin de nieuwe vakken onder elkaar staan. U klikt in het
menu Douaneblad > Bewerk vaknamen op Importeer bestand. Vervolgens ziet u links de vaknamen zoals ze in
Zermelo reeds bekend zijn en rechts staan de vaknamen uit het txt bestand. Let op: als u voor een vak geen
substitutie invult, verdwijnt het vak uit het douaneblad!

Bewerk lesgroepnamen
In deze lijst kunt u de lesgroepnaam zoals deze gebruikt wordt binnen Zermelo aanpassen. De nieuwe waarde
wordt dus met de export naar de leerlingenadministratie weggeschreven.

Verwijder roosterankers
Ieder paspoort (regel in een douaneblad) bevat roosterinformatie, de zogenaamde roosterankers. Bij een
standaardopzet wordt, waar mogelijk, de informatie over het rooster toegevoegd. Wanneer u geen
roosterinformatie naar de administratie wilt exporteren, dan kunt u met deze optie eenvoudig bij alle
paspoorten die informatie verwijderen.
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Zet op non-actief
U kunt een compleet douaneblad uitschakelen. Hierdoor doet het niet meer mee met verdere bewerking en
koppeling naar de leerlingenadministratie. Met andere woorden: als een douaneblad op non-actief staan,
worden zowel de lesgroepen als de roosters niet gexporteerd.

Geen leerlingen uit...
U kunt in 1 keer een complete lesgroep uitzonderen. Met andere woorden: u plaatst in elk paspoort dat bij dit
douaneblad betrokken is, een groep leerlingen die niet meedoen in de export. U kunt dit bijvoorbeeld
gebruiken wanneer u twee locaties in een roosterbestand hebt zitten, maar de leerlingen moeten over twee
administraties verdeeld worden.

Overlap per lesgroepregel
Als u hierop klikt wordt er een overzicht op het prikbord gezet dat u vervolgens elders kunt plakken
(bijvoorbeeld in Word of Excel. U krijgt dan inzichtelijk of er leerlingen voor 1 vak in meerdere lesgroepen zitten.

Overlap tussen lesgroepregels
Met deze optie wordt er een overzicht gekopieerd naar het prikbord dat u vervolgens elders kunt plakken
(bijvoorbeeld Word of Excel). U ziet vervolgens het aantal leerlingen dat overlapt tussen vakken. Dus het aantal
leerlingen dat bijvoorbeeld ak heeft en ook ges.
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Douaneregels
Een douaneregel beschrijft een vak. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van de standaard opzet en per afdeling
een douaneblad heeft aangemaakt, dan zal er per vak dat voorkomt op die afdeling een douaneregel worden
gemaakt.

In afbeelding 1 ziet een douaneregel die volledig is gevuld voor het vak economie. Er zijn in dit geval 3 groepen
(paspoorten) voor dit vak op deze afdeling. Het aantal leerlingen per groep en de docent staan vermeld.

Volgorde van douaneregels

De volgorde van de douaneregels heeft geen invloed op de koppeling naar de leerlingenadministratie. Voor uw
eigen overzicht kan het echter wenselijk zijn de douaneregels anders te organiseren. In het menu Douaneregel
heeft u 3 menu-items: knip douaneregel, kopieer douaneregel, plak douaneregel. U kunt een regel selecteren
door in de kantlijn (donkergrijze cel) te klikken

Bewerk lesgroepnamen
In deze lijst kunt u de lesgroepnaam zoals deze gebruikt wordt binnen Zermelo aanpassen. De nieuwe waarde
wordt dus met de export naar de leerlingenadministratie weggeschreven.

Verwijder roosterankers

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1309/1812

Document:

Zermelo Online Help

Ieder paspoort (regel in een douaneblad) bevat roosterinformatie, de zogenaamde roosterankers. Bij een
standaardopzet wordt, waar mogelijk, de informatie over het rooster toegevoegd. Wanneer u geen
roosterinformatie naar de administratie wilt exporteren, dan kunt u met deze optie eenvoudig bij alle
paspoorten die informatie verwijderen.

Bewerk meta-informatie
De meta-informatie bevat de administratieve gegevens over een bepaald vak. De velden die gebruikt worden,
zijn afhankelijk van de administratie waarnaar gekoppeld wordt. U kunt de vaknaam, het Vestigings-ID en het
Vak-ID aanpassen. Het aanpassen van deze meta-informatie is puur bedoeld voor het overzichtelijk houden van
uw douaneregels. Voor exacte afstemming op uw leerlingenadministratie verwijzen wij u graag naar de
onlinehelp speciaal voor het onderdeel Administratie Afhankelijk

Geen leerlingen uit...
U kunt in 1 keer een complete lesgroep uitzonderen. Met andere woorden: u plaatst in elk paspoort dat bij dit
douaneblad betrokken is, een groep leerlingen die niet meedoen in de export. U kunt dit bijvoorbeeld
gebruiken wanneer u twee locaties in een roosterbestand hebt zitten, maar de leerlingen moeten over twee
administraties verdeeld worden.
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Paspoorten

Een paspoort beschrijft de lesgroep. Er wordt informatie verwerkt
over: betrokken leerlingen, lesgroepnamen, docentnaam,docent afkorting en tenslotte het rooster.
In ons voorbeeld (afb.1) ziet u het volgende:
1. Aantal: 11 leerlingen in de lesgroep
2. Naam: lesgroepnaam: R4.ec3
3. D-naam: volledige naam van de docent
4. D-afk: afkorting van de docent
5. afdeling.lesgroep(aantal leerlingen)
6. Volg: volg het rooster van lesgroep met vak
De lesgroepnaam (2.) bepaalt hoe straks de lesgroepnaam in de leerlingenadministratie komt te staan.
Afdeling.lesgroep (aantal leerlingen (5.) bepaalt welke leerlingen naar de leerlingenadministratie gaan.

Bewerken van een Paspoort
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Wanneer u een paspoort wilt aanpassen, selecteert u eerst het betreffende paspoort. Vervolgens klikt u op de
knop "Bewerk".

Velden: Hiermee kunt u de administratieve gegevens wijzigen, dus: Naam, D-naam en D-afk
Wel...: Met deze optie stelt u in welke roostertechnische lesgroepen wel betrokken zijn
Maar niet...: Hiermee geeft u een roostertechnische lesgroep aan waar de leerlingen niet in mogen zitten
Lln: Dit is een speciale editor waarmee u de samenstelling van deelnemende leerlingen kunt regelen
Ankers: Met deze optie geeft u de betrokken roosterankers aan. Het totale rooster wordt opgebouwd uit
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meerdere roosterankers van de roosters van administratieve lesgroepen.
Wis ankers: Hiermee verwijdert u in 1 keer alle roostergegevens voor deze lesgroep

Voorbeeld

In dit voorbeeld gaan we een paspoort aanpassen. We willen graag dat de leerlingen die in de lesgroep ec3
zitten naar de leerlingenadministratie gaan m.u.v. de leerlingen die in in lesgroep bte2 zitten.
●

Selecteer paspoort en klik op Bewerk

●

Klik op de knop "Wel"

●

U ziet dat de lesgroep ec3 van afdeling R4 geselecteerd is

●

Klik op "OK"

●

Klik op "Maar niet...

●

Klik op "bte2" en klik op "OK"

●

U ziet dat het aantal deelnemende leerlingen van 23 gedaald is naar 20. Blijkbaar zijn er 3 leerlingen die in
ec3 en bte2 zitten. Die gaan nu dus niet mee naar de leerlingenadministratie.
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U kunt ook gebruik maken van de speciale editor. Dit doet u m.b.v. de knop "Lln". In dit overzicht ziet u alle
leerlingen verticaal staan, de lesgroepen staan horizontaal. U kunt geen individuele leerlingen toevoegen of
uitsluiten, maar het scherm geeft gedetailleerdere informatie over de lesgroepindeling.

Meta-informatie
Ook een paspoort bevat meta-informatie over de naam van de lesgroep, naam van de docent en de afkorting
van de docent. Wanneer u een paspoort geselecteerd heeft en op "Bewerk" heeft geklikt, kunt u met de knop
"Velden" deze meta-informatie aanpassen.
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Ankers

De zogenaamde roosterankers bepalen welk rooster een leerling meekrijgt. Het werkt via hetzelfde principe als
de lesgroepen. U kunt meerdere ankers toevoegen aan een paspoort. Zij beschrijven samen het rooster van
het paspoort. U kunt het ankerscherm openen met de knop "Ankers".

U kunt eerst aangeven uit welke afdelingen u de roosters wilt gaan gebruiken. Nadat u een afdeling heeft
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geselecteerd, opent het grotere overzichtsscherm.
Horizontaal staan de roostervakken en verticaal de lesgroepen. Wanneer een lesgroep les krijgt in het
roostervak, wordt deze wit weergegeven. Wanneer het rooster bij het paspoort gebruikt wordt, is deze paars
gekleurd (zie afbeelding)
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Controle
Diagnose
Een belangrijke tool ter controle is de Diagnose. U vindt deze functionaliteit onder het menu Tools > Diagnose.
U kunt desgewenst 1 afdeling selecteren, maar u kunt de controle ook direct voor alle afdelingen doen.

U ziet van links naar rechts een aantal kolommen met:
het aantal leerlingen van de afdeling
het aantal leerlingen dat in geen enkel douaneblad voorkomt
het aantal leerlingen dat in meer dan 1 douaneblad voorkomt
het aantal leerlingen dat in meer dan 1 groepen voorkomt
We kunnen nog verder kijken. In het menu Details kunt u 1 van de afdelingen selecteren. Een nieuw scherm
verschijnt. Verticaal ziet alle leerlingen van die afdeling, horizontaal de vakken en lesgroepen waarin de
leerling volgens de Douane is geplaatst. U kunt nu per leerling zien of het goed gaat. U kunt echter met
leerlingenadministratie specifieke informatie nog meer controles uitvoeren. Daarvoor verwijzen wij u graag
naar het Administratieve deel van de online help.

Lesgroepvergelijk
In het menu "Tools" vindt u naast de Diagnose ook de mogelijk een lesgroepvergelijk te maken. Eventuele
verschillen tussen lesgroepindelingen in Zermelo en die van de leerlingenadministratie worden inzichtelijk.
Een heeft een tabgescheiden txt bestand nodig uit uw leerlingenadministratie. In de eerste kolom moet het
leerlingnr staan, de tweede kolom de naam van de lesgroep en in de derde kolom de vaknaam.
Wanneer u op de Tool "Lesgroepvergelijk" klikt krijgt u een scherm waarin u het txt bestand zoals hierboven
beschreven inleest. Vervolgens wordt er een bestand weggeschreven met de naam "intern" met de
lesgroepindeling binnen uw Zermeloproject en tenslotte wordt er een bestand weggeschreven met het
vergelijkingsverslag. In dit laatste bestand worden de discrepanties vermeld.
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Extra-vakkers

Het komt regelmatig voor dat leerlingen een vak
buiten hun rooster om volgen. Ze hebben een extra vak, maar dat vak komt niet voor in hun rooster. Het is
echter wel van belang dat dit vak in de leerlingenadministratie geregistreerd wordt. Net als bij toetsen wilt u
deze leerlingen ook graag deel laten nemen aan de toetsen. Er wordt in zo'n geval een extra lesgroep
aangemaakt waar deze extra-vakkers worden ingedeeld. Vaak heeft u ook een extra vak aangemaakt,
bijvoorbeeld akx voor de leerlingen die ak als extra vak hebben gekozen.
In afbeelding 1 ziet u de 2e regel voor het vak "akx" Deze vaknaam is in de leerlingenadministratie niet bekend.
We moeten er dus voor zorgen dat de leerling die akx heeft in de export wordt meegenomen als zijnde een
leerling die "ak" heeft.
Dat doen we als volgt:

We selecteren de douaneragel van "ak"
We selecteren het paspoort van "akx"
We klikken op de knop ""Verplaats"
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De lesgroep is nu verplaatst naar de douaneregel van "ak" en zal in de leerlingenadministratie als "ak"
lesgroep aangemerkt worden.
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Douane Magister
Wanneer u wilt exporteren naar Magister is het niet noodzakelijk om dit via de douane te doen. Als u geen
bijzonderheden hoeft in te richten kunt u gebruik maken van een xml export. Het kan echter nodig zijn de
douane te gebruiken. Bijvoorbeeld als vakken anders geschreven zijn.
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Export lesgroepen

Wanneer u de douanebladen heeft aangemaakt en desgewenst heeft aangepast, kunt u de lesgroepen en
lesgroepindelingen exporteren naar Magister. In het menu "Magister" klikt u op schrijf lesgroepen. U slaat
vervolgens een xml bestand op dat u kunt importeren in Magister.
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Export rooster
Basisrooster

Wanneer u het basisrooster wilt exporteren klikt u in het menu "Magister" op "schrijf rooster". U slaat een xml
bestand op met het basisrooster dat u vervolgens kunt importeren in Magister.

Dagrooster

Wanneer u het dagrooster wilt exporteren, zorgt u ervoor dat u de douane hebt opgestart vanuit het afgeknipte
dagroosterbestand. In het menu "Magister" kiest u voor "schrijf dagrooster". U kunt 1 of meerdere dagen
selecteren voor het xml bestand dat in Magister kan worden ingelezen.
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Export KWT lessen
KWT lessen zijn vaak lessen waarbij er aan de ene kant een les is met een docent en lokaal, maar zonder
groepen. En aan de andere kant is er een les met leerlingen, zonder een docent. Dergelijke lessen staan vaak
ook niet in de lessentabel genoemd, maar zijn met de KWT module of met een speciale constructie in de
roosterautomaat gemaakt.
Vanuit de Douane kunt u vakken en lesgroepen exporteren. Omdat de KWT lessen niet gebonden zijn aan de
lessentabel, staan deze standaard niet in de Douane. Ze komen dan ook niet mee in de export naar Magister.
Het is echter mogelijk deze wel mee te nemen tijdens het exporteren. U kunt dit doen door een lesverzameling
aan te maken met de naam MagisterKWT. Het is belangrijk dat u de lesverzameling exact zo noemt. Deze
verzameling vult u met KWT lessen.
U kunt de lesverzameling aanmaken bij Lessen > Roosteren > Lesverzamelingen. Vervolgens kiest u voor:
Andere Lesverzamelingen.
Bij het exporteren van het rooster, zal aansluitend aan het rooster ook de KWT lessen weggeschreven worden.
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Douane SOM
Voor de volledige export naar SOM hebben we een tutorial gemaakt. Deze bestaat uit 6 stappen, die u kunt
doorlopen om de bevorderingen, vakkenpakketten, groepen, groepsindelingen en tenslotte het rooster te
exporteren.
Zermelo kan verschillende onderdelen exporteren naar het administratie pakket SOM. In de komende
hoofdstukken ziet u de verschillende onderdelen die u kunt gebruiken voor een SOM export.
Er zijn vier onderdelen die gexporteerd kunnen worden:
●

Bevorderingen leerlingen vanuit Zermelo Het is mogelijk vanuit Zermelo de bevorderingen naar SOM te
regelen. Dit zijn dus de plaatsingen van de leerlingen naar het volgend schooljaar. Inclusief opleiding.

●

Vakkenpakketten Voor een pakketkeuze export naar SOM is het van belang dat de leerling bevorderd is n
een opleiding toegewezen heeft gekregen. Alleen dan is het mogelijk de pakketkeuzes te exporteren naar
SOM.

●

Lesgroepen en lesgroepindelingen

●

(Dag)roosters

Aan de hand van een stappenplan lopen we de handelingen langs die nodig zijn om verschillende onderdelen
te exporteren.

Benodigde bestanden uit SOM
Om gegevens te kunnen exporteren naar SOM, zijn er vanuit SOM een tweetal zaken nodig om dit mogelijk te
maken.
1. SOM structuur bestand (altijd nodig)
De inrichting in het administratie programma SOM moet gexporteerd worden naar Zermelo. Dit gebruikt
Zermelo voor het toekennen van de juiste opleidingcodes, stamgroepnamen enz. Voordat u kunt beginnen zal
in SOM dus het nieuwe schooljaar aangemaakt moeten zijn.
De basis voor de koppeling tussen Zermelo en SOM is het zogenaamde SOM-inrichtingbestand. Dit bestand
bevat allerlei informatie over de administratieve inrichting binnen SOM. Dit is dan ook een bestand dat door
SOM gegenereerd zal worden. Zermelo zal dit bestand gebruiken voor de bevordering van leerlingen, het
exporteren van pakketkeuzes, lesgroepen en lesgroepindelingen en in de douane.
De termen inrichtingbestand en structuurbestand worden beiden gebruikt, maar hier wordt hetzelfde mee
bedoeld.
U kunt dit bestand in SOM genereren bij: Beheer -> Export -> Inrichting
Indien u de docenten ook mee wilt nemen naar Zermelo, vinkt u 'Medewerkers exporteren' aan.
Het structuurbestand is een punt-komma gescheiden tekstbestand. Het bestand bevat informatie over:
Vestiging(en), Opleidingen, Vakken, Stamgroepen en Medewerkers.
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2. SOM leerling bestand (alleen nodig bij exporteren vakkenpakketten)
Wanneer u pakketgegevens van leerlingen uit Zermelo wilt exporteren naar SOM, heeft u een SOM
leerlingenbestand nodig van het nieuwe schooljaar. Dit bestand kunt u exporteren vanuit SOM. Dit is een
voor-gedefinieerde export ''Zermelo (SOM)''. Op het moment van schrijven is dat binnen SOM te vinden onder
Leerlingen > Uitgebreid Zoeken. U geeft als filter het leerjaar vanaf waar u wilt exporteren. Nadat het filter is
toegepast kunt u de selectie exporteren. Daar kiest u voor de export "Zermelo (SOM)".
Bewaar dit bestand als csv-file(Gescheiden door lijstscheidingsteken). Bij stap 4 hebben we dit bestand weer
nodig om het exportbestand te kunnen maken van de vakkenpakketten.
Het SOM leerlingbestand is een CSV (Gescheiden door lijstscheidingsteken) bestand Deze bevat altijd de vaste
kopregel en vervolgens een leerlingregel.
De kopregel:
Leerlingnummer;Roepnaam;Voornamen;Voorletters;Voorvoegsel;Achternaam;Geboortedatum;Geslacht;Straatn
aam;Huisnummer;Huisnummer numeriek;Huisnummer toevoeging;Postcode;Plaatsnaam;Land
(naam);Buitenland regel 1;Buitenland regel 2;Buitenland regel 3;Vestiging;Vestiging
afkorting;Leerjaar;Elementcode;Opleiding afkorting;Opleiding
naam;Onderwijssoort;Stamgroep;Lesgroepen;Lwoo;Vakken;Begindatum
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Export groepsnamen en vulling
Stamgroepen aangeven voor SOM

SOM werkt met zogenaamde Stamgroepen. Dit is een
klassikale SOM les. U kunt deze koppelen aan klassikale groepen binnen Zermelo. In de douane koppelt u deze
via het menu: SOM -> Geef stam-lesgroepen aan. Wanneer u dit gedaan heeft ziet u ook in de douane bij
sommige klassikale groepen in het geel de SOM stamgroep tevoorschijn komen.
Na het inlezen van het SOM structuurbestand gebruikt u de 2e optie van het SOM-menu in de douane: "geef
stam-lesgroepen aan". In dit voorbeeld is dit gedaan voor 4Havo (bij het douaneblad van 4 Havo).
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Daarna zal u gevraagd worden welke stamklas aan welke stamgroep gekoppeld moet worden. Door op de
kolomkop lesgroepnaam te klikken krijgt u alle h4a stamklaslesgroepen onder elkaar te staan en kunt u snel
aangeven dat bijv. voor ckv 4ha de lesgroep is etc.:

Het resultaat zal zijn dat de stamklas nu in het geel aangegeven staat de regel van het vak.
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Pas vaknamen aan

Via het bijbehorende menu kunt u bij eventuele
verschillen aangeven hoe het vak heet in SOM. U heeft bijvoorbeeld in Zermelo het vak bi en in SOM het vak
biol. Op deze plek kunt u ze gelijk aan elkaar maken.
Dat doet u door te kiezen voor de derde optie van het SOM-menu: "Pas de vaknaam aan".
In onderstaand voorbeeld zijn alle Zermelo-vaknamen, die links staan, al groen hetgeen betekent dat er voor
iedere vaknaam een equivalent, in de rechterkolom, is gevonden in de ingelezen SOM-structuur.

Pas eventueel lesgroepnamen aan
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Standaard wordt de stamklas als lesgroep aangegeven als
"h4.h4a" en een clusterlesgroep als "h4.ak1". Voor een clusterlesgroep vindt SOM dat helemaal goed maar
voor een stamklas dient de notatie "h4a" te zijn, dus zonder dat de afdeling daar aan vooraf gaat. U dient dit
aan te passen via menu Douaneblad-Bewerk lesgroepnamen. Dit is een optie om alle lesgroepnamen aan te
passen doch bij SOM is dit alleen nodig voor de klassen. Aanklikken van deze menu-optie doet een scherm
openen waar u de aanpassing kunt maken (even sorteren door op "Oude waarde" te klikken).

Exporteren Groepen en Indelingen
Wanneer u de douane verder ingericht heeft zoals u wilt, kunt u vervolgens de export van Groepen en
Lesgroepindelingen maken. (SOM -> Schrijf Groepsvulling en SOM -> Schrijf groepsnamen). U kunt de
lesgroepnamen per afdeling exporteren. Er zal dan vooraf de vraag gesteld worden voor welke SOM opleiding
dit zou moeten zijn.

voorbeeld bestand Groepen
Een export van lesgroepnamen ziet er als volgt uit:
4H.NT1;4;HAVO;CAE;;
4H.ak1;4;HAVO;ak;;
4H.ak2;4;HAVO;ak;;
4H.ak3;4;HAVO;ak;;
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voorbeeld bestand Groepsvulling
Een export van Groepsvulling ziet er als volgt uit:
4H.4HD;2002012
4H.4HD;2002343
4H.4HD;2004466
4H.4HE;2000775
4H.4HE;2001306
4H.4HE;2001971

Opslaan douanebladen
Via het menu Bewerk kunt u douanebladen opslaan. Als u hier kiest voor "Bewaar in projectmap" worden de
douanebladen in de map Douane van uw project opgeslagen. Als u op een later tijdstip het douanescherm weer
opent, zullen de douanebladen automatisch geladen worden.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1330/1812

Document:

Zermelo Online Help

Export rooster
In SOM is er geen onderscheid tussen een basisrooster en een dagrooster. In feite schrijft u iedere keer een
actueel rooster weg naar SOM.

Wanneer u het basisrooster actief heeft gemaakt en via de SOM Douane het rooster exporteert, kunt u
meerdere weken tegelijk exporteren. U kunt dus het hele schooljaar in een keer exporteren. U moet bij het

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1331/1812

Document:

Zermelo Online Help

importeren in SOM wel de datum van de eerste dag en de laatste dag van het te importeren bestand invullen.

Wanneer u het afgeknipte dagroosterbestand actief heeft gemaakt en naar de douane bent gegaan, kunt u het
betreffende dagrooster exporteren naar SOM.
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Magister XML lesgroepindeling
Lesgroepen
Indien u kiest voor Exporteren - Basisgegevens - Lesgroepindelingen en Roosters - Magister XML
(Lesgroepindelingen) dan verschijnt het scherm Magister - Zermelo koppeling: overzicht vakken, lesgroepen,
status. U kunt middels een keuze van de afdeling en/of een keuze voor een van de knoppen onderin kiezen
voor welke afdeling(en) u een XML-bestand gaat wegschrijven.
Nadat u gekozen hebt voor Maak n XML bestand (lesgroepen) of Maak XML bestanden voor elke
afdeling of Maak XML bestand voor alleen deze afdeling krijgt u de verkenner in beeld waarin u
gevraagd wordt een locatie en naam op te geven voor het .XML bestand.
U sluit de XML-export met de knop Sluiten.
U kunt de (lesgroepen) XML importeren in Magister onder
School/Rooster/Pakketkeuzegegevens/Projectie-Profileer-DeDecaan.net

Belangrijk!
Stamklassen kunnen ook gemporteerd worden in Magister. Dit werkt echter alleen als er nog geen stamklas
bij de leerlingen in Magister aanwezig is. Een eventuele oude stamklas wordt dus niet overschreven door
een nieuwe. Wilt u in een dergelijke situatie toch stamklassen vanuit Zermelo importeren, dient u eerst in
Magister de stamklassen te verwijderen.

Rooster
Kiest u voor Exporteren - Basisgegevens - Lesgroepindelingen en Roosters - Magister XML (roosters) dan
verschijnt direct de verkenner in beeld waarin u gevraagd wordt een locatie en naam op te geven voor het
.XML bestand. U sluit de verkenner met het kruisje.
Als u Kwt-lessen in uw rooster hebt staan, die u wilt exporteren naar Magister, denk er dan aan dat u die lessen
van het Kwt-domein naar het lesdomein moet verplaatsen. Daar is een speciale knop voor. Let ook op dat u
een speciale lesverzameling moet aanmaken voor deze Kwt-lessen.
Als ze in het lesdomein staan, worden ze gexporteerd in het XML-bestand.
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Magister XML roosters
Wanneer de lesgroepindelingen reeds bekend zijn in Magister, kunt u het rooster exporteren. Afhankelijk van
het bestand dat op dat moment actief is, wordt het bijbehorende rooster in een xml bestand weggeschreven.
Vervolgens kunt u dat bestand importeren in Magister. Wanneer u 1 of meerde dagen wilt selecteren voor de
export, gebruikt u dan de export van Dagroosters
Het is belangrijk dat de informatie per les volledig is. Dat betekent dat de volgende gegevens bekend moeten
zijn:
Dagnummer
Lesuur
Lesid
Docent
Vak
Als 1 of meerdere gegevens ontbreken, dan zal de les niet gemporteerd worden in Magister. Hierop zijn enkele
uitzonderingen:
KWT In Zermelo dient dag,lesuur,(kwt)vak bekend te zijn. In Magister dient de Hulptabel kwt_vakken ingericht
te zijn.
KWT docenten In Zermelo dient dag, lesuur, docent, lokaal, (kwt)vak bekend te zijn. In Magister dient de
Hulptabel kwt_vakken ingericht te zijn.
Blokkades klas, docent,lokaal In Zermelo dient dag, lesuur, klas/docent/lokaal, (blokkade)vak bekend te zijn.
In Magister moet de Hulptabel blokkades ingericht zijn. (Deze zijn zichtbaar bij onderdeel MasterPlan)
Standby_urenIn Zermelo moet dag, lesuur, docent en (standby)vak in het exportbestand staan. In Magister
moet de Hulptabel standby_types ingericht zijn. Deze zijn vervolgens zichtbaar in de agenda van de docent.
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Foleta XML (roosters)
Het bestand is een n op n export van het rooster naar Foleta. Hiermee kan de lestoedeling in Zermelo
meegenomen worden naar Foleta.
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Dagroosters
Als u bij het exporteren van basisgegevens kiest voor Dagroosters dan krijgt u allereerst een scherm waarin u
kunt aangeven voor welke dag of dagen u het dagrooster wilt exporteren.
Kiest u geen enkele dag dan wordt het basisrooster gexporteerd dus zonder de wijzigingen.
Nadat u uw keuze hebt gemaakt en OK heeft gegeven, krijgt u de verkenner in beeld waarin u gevraagd wordt
een locatie en naam op te geven voor het .XML bestand.
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Dagroosters in Magister
Hieronder wordt kort ingegaan op de handelingen die u in Magister moet uitvoeren om het dagrooster van
Zermelo in te lezen. Voor meer informatie en bij problemen die niet aan de .XML export van Zermelo te wijten
zijn, verwijzen we u naar de helpdesk van Magister.
1. Ga in Magister naar het onderdeel Rooster en kies onder de kop Import voor Rooster.
2. In het scherm Import vanuit Roosterpakketten kiest u voor Zermelo basisrooster.
3. In het scherm Zermelo basisrooster bestandselectie laadt u het gewenste .XML bestand nadat u indien nodig
de juiste locatie heeft aangegeven. Vervolgens klikt u op de groene pijl onderin om door te gaan.
4. U maakt GEEN dagselectie maar klikt direct op de groene pijl om door te gaan.
5. U maakt GEEN conversie van de in te voeren vakken maar klikt direct op de groene pijl om door te gaan.
6. U maakt GEEN conversie van de lesgroepnamen klikt direct op de groene pijl om door te gaan.
7. In het scherm Rooster importeren klikt u op voltooien.
Het rooster wordt nu ingelezen. U krijgt de volgende waarschuwing:
"Er is een onbekende les gevonden. Het betreft het vak... voor klas/lesgroep... door: .....
Wilt u deze in Magister toevoegen? LET OP: Met de keuze "Nee" of "Nee op alles" wordt de les niet toegevoegd,
de docent kan dan niet voor de desbetreffende klas/lesgroep cijfers toevoegen".
8. Kies hier voor "Nee op alles" en het rooster wordt verder ingelezen.
9. Als de import is voltooid verschijnt een Informatieschermpje waar u op OK klikt.
Het resultaat zal zijn dat de docent in Magister als invaller genoteerd staat waardoor deze docent wel de
aanwezigheid kan registreren maar verder niet aan de klas gekoppeld wordt.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1337/1812

Document:

Zermelo Online Help

Splitsen
Voor een goed begrip van deze optie raden wij u aan Splitsen en ritsen eerst te lezen!
In de nu volgende beschrijving wordt uitgegaan van de situatie dat u de allereerste keer een roosterbestand
gaat splitsen. U moet daar een aantal zaken in regelen. Iedere volgende keer dat u het bestand splitst (nadat u
twee of meerdere bestanden geritst hebt) zijn de werkzaamheden natuurlijk minder omvattend omdat een
aantal zaken al duidelijk is. Voor introductie klik hier.
Nadat u vestigingen hebt bepaald (anders kunt u in het geheel niet splitsen!) krijgt u een scherm met lokalen:

Hier kunt u aangeven welk lokaal bij welke vestiging hoort. Het meest waarschijnlijk is dat u de knop "Zet op
vestiging met meeste lessen" gebruikt omdat hiermee de lokalen de vestiging krijgen waar de meeste lessen
van de vestiginglesgroepen toe behoren. U kunt dit ook handmatig aanpassen. Alle lokalen dienen tot n
vestiging te behoren.
Daarna komt er een Splitsscherm met lessen:
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De toewijzing van lessen aan een vestiging kunt u in eerste instantie laten bepalen aan de hand van de lokalen
die bij de les staan; staat er geen lokaal bij dan is de afdeling waar die les toe behoort bepalend: bij de lokalen
en afdelingen hebt u immers een vestiging bepaald. Gebruik hiervoor knop Voorstel.
U kunt ook lessen handmatig aan een (andere) vestiging toekennen. Sommige lessen kunnen namelijk aan
lesgroepen van twee vestigingen tegelijk gegeven worden. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn! Voor het
programma is het hierdoor echter niet bij voorbaat helder tot welke vestiging die les dan moet behoren. Het
programma en de keus die het programma heeft gemaakt zou dus wel eens door u verbeterd moeten kunnen
worden. Voor groeps- en lokaalloze lessen doet het programma geen voorstel: die moet u handmatig toedelen.
Vervolgens klikt u het tabje "Docenten" aan:

Ook docenten worden in eerste instantie automatisch bij een vestiging gezet op basis van waar ze het grootste
aantal lessen geven. Sommige docenten geven aan meer dan n vestiging les: dat zijn de reizigers. Ook nu kunt
u weer beslissen dat een docent toch eigenlijk toch tot een andere vestiging behoort dan de vestiging dan
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waar hij de meeste lessen geeft.
Maar er is meer te doen met de reizigers, klik tabje "Reiziger" aan:

door (in bovenstaand voorbeeld) een vestiging te selecteren (aanklikken) en vervolgens een aantal uren aan te
klikken geeft u aan dat docent BRG op die uren beschikbaar moet zijn voor vestiging B. In het gesplitste rooster
van vestiging B zijn deze uren gewoon beschikbaar om te roosteren maar in het gesplitste rooster van
vestiging A staat er nu op maandag 4, 5, 6 beide tijdvakken een soort blokkade met als tekst #VSTB waardoor
daar onmogelijk lessen terecht kunnen komen:
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Ook kunt u met control-klik direct blokkades bij docenten toevoegen.
Wanneer u na dit alles op Splits klikt wordt u een locatie gevraagd waar de de roosterbestanden moeten
worden neergezet. U geeft een locatie aan en het programma gaat nu voor iedere vestiging een
roosterbestand (*.udmz) wegschrijven.
Meestal krijgt u ook nog een mededeling over lesverzameling:
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U hebt zeer waarschijnlijk n of meerdere lesverzamelingen die lessen van meerdere locaties bevatten en de
vraag is natuurlijk: wat doet Zermelo daar mee?
Zermelo ziet daarin dan afdelingen staan die in het gesplitste bestand niet meer voorkomen en Zermelo maakt
derhalve het formuleveld leeg maar laat de lesverzameling bestaan. U krijgt hier, zoals getoond, keurig een
melding over.
Tenslotte wordt de locatiebestanden OOK als apart roosterbestand in uw project opgeslagen!
Zie ook Ritsen

Terug naar Exporteren Basisgegevens
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Gegevensvergelijk
In dit onderdeel is het mogelijk leerlingen te voorzien van drie nieuwe informatievelden:
●

Klasnaam

●

Studie

●

Profiel

Deze velden staan volledig los van de ID van de stamklas van een leerling en een eventueel profiel binnen het
pakket. Doel van dit onderdeel bestaat uit 2 onderdelen:
●

Het genereren van lijsten met bevorderingen/plaatsingen voor de administratie

●

Het controleren van bevorderingen/plaatsingen in de administratie

Genereren van lijsten
Met name voor gebruikers van Magister is deze functionaliteit zeer zinvol. Magister kent helaas geen import
van bevorderingen/plaatsingen en deze moeten derhalve met de hand worden ingevoerd. Het gebruik van
heldere lijsten vergemakkelijkt en versnelt dit proces.

Controleren van bevorderingen
Dit onderdeel vergelijkt de bevorderingsinformatie zoals Zermelo die genereert met die uit de administratie en
signaleert verschillen. Bijzonder handig om fouten die bij de handmatige invoer zijn opgetreden boven water te
halen en eigenlijk onmisbaar voor wekelijkse controles. Gedurende het hele schooljaar vinden er immers veel
mutaties plaats op het gebied van plaatsingen die zowel in de administratie als ook in het rooster moeten
worden doorgevoerd. Hier sluipen vaak fouten in die vervelende gevolgen kunnen hebben, als ze niet op tijd
gesignaleerd worden.

De knoppen

●

Sluiten: Sluit het scherm. Alle nieuwe informatie is eerder al opgeslagen in het UDM.

●

Lees bestand: Lees een bestand in met plaatsingen in de administratie (zie hieronder)

●

Inrichten: Het inrichten van de systematiek waarmee Zermelo plaatsingsinformatie bepaalt bij iedere
leerling. Zie ook de pagina Inrichten

●

Filter: Opent het filterscherm zoals dat bijvoorbeeld ook in de domeinen en prognoses gebruikt wordt.

●

Export Hiermee kunt u lijsten in docx-formaat genereren (zie hieronder).

Lees bestand
Leest een TAB-gescheiden bestand in met een kopregel. De enige preconditie is dat de eerste kolom het
leerlingnummer moet bevatten. De rest mag door elkaar staan. Het maakt niet uit of dit bestand direct uit
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Magister, SOM, Excel of welk systeem dan ook komt. Na het inlezen verschijnt een scherm waarin u kunt
aangeven in welke kolommen de klasnaam, studie en profiel uit de administratie staan. Het bestand wordt
vervolgens ingelezen. Als er in het administratiebestand leerlingnummers staan die niet in het rooster
voorkomen, wordt dit gemeld.

Export
Opent de rapportgenerator zoals ZFormatie en de Managementmodule die ook kennen. Van hieruit kunt u
docx-bestanden genereren:
●

Voor alle (zichtbare) leerlingen in 1 grote lijst

●

Lijsten per oude afdeling (met filtermogelijkheid op deze oude afdelingen)

●

Lijsten per oude stamklas (met filtermogelijkheid op deze oude stamklassen)

Indien er gefilterd is op leerlingen, wordt u gevraagd of de export beperkt moet worden tot deze filtering
(verfijnd met de eventuele filtering in de rapportgenerator) of dat u eerst de leerling-filtering wilt opheffen.
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Inrichten

In het inrichtingsscherm kunt u middels het Perspectief-menu aansturen of u op afdelingsniveau informatie
invoert, op vakniveau, op groepsniveau of eventueel zelfs op individueel niveau. Het invoeren vindt plaats door
te typen en eventueel met de rechtermuisknop te slepen. Waar mogelijk kunt u dus op afdelingsniveau
informatie invoeren voor veel leerlingen tegelijk en waar nodig kunt u informatie net zo nauwkeurig invoeren
als u wilt. Bij iedere leerling wordt zijn waarde voor elk van de drie velden afzonderlijk op de volgende manier
bepaald:

●

Is informatie op individueel niveau ingevoerd, dan is dit het resultaat.

●

Indien niet individueel dan wordt gekeken of de leerling in een groep zit die voor dit veld informatie draagt.
Als dit zo is, is dat het resultaat. Indien het systeem tegen dubbelzinnigheid aanloopt, wordt dit op het
scherm duidelijk gemaakt.

●

Als groepsniveau niets oplevert, wordt gekeken op vakniveau via het pakket van de leerling.
Dubbelzinnigheid wordt ook hier getoond op het scherm.

●

Als groepsniveau ook niets oplevert, wordt gekeken op afdelingsniveau.

Vaak zullen studie's op afdelingsniveau worden ingevoerd, klasnamen op groepsniveau en profielen op groepsof vakniveau. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal er op individueel niveau informatie worden ingevoerd, maar
het is dus wel mogelijk. Alles kan dus.

De knoppen

●

OK: Sluit het scherm af. Alle ingevoerde informatie wordt direct in het UDM verwerkt. Er is dus geen
mogelijkheid te annuleren.

●

Samenvatting: Geeft een overzicht waar er op welk niveau informatie is ingevoerd.

●

Stam=Klas: Dit vult op groepsniveau bij de stamklassen de ID van de stamklas in als klasnaam. Dit zal in de
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meeste gevallen zijn wat men wil wat de klasnaam betreft. Er wordt gn informatie verwijderd.
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Het scherm
In het scherm ziet u in het lichtgrijs van de leerlingen de informatie in het rooster: nummer, voornaam en
achternaam, afdeling en stamklas. Daarnaast ziet u 3 paren van kolommen met in de linker het veld volgens
het inrichtingssysteem (dat via de knop Inrichten is te benaderen) en de rechter het veld zoals dat uit een
bestand (met de knop Lees bestand) is ingelezen.
Daarnaast drie controle-/waarschuwingskolommen:

●

Discrepantie: toont waar minstens 1 van de drie velden afwijkt van wat er in de administratie staat.

●

Onvolledig: toont waar het interne systeem niet alle 3 velden vult

●

Fout: toont waar het systeem op groeps- of vakniveau tegen een dubbelzinnigheid aan loopt.

Op deze kolommen kunt u sorteren om de problemen bovenaan te krijgen.
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Varia
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Contact Uren Planner
Ten behoeve van CUP (Contact Uren Planner) is er een viertal exportbestanden (xml formaat) beschikbaar:

●

Leerlinggegevens

●

Leerling - Vak - Lesgroep

●

Roostergegevens

●

Docentblokkades

Voor de export met CUP is het volgende nodig:
- in de structuur voor afdelingen en stamklassen is een extra afdeling aangemaakt met de afdelingsnaam CUP
en de stamklassen zoals die voor CUP van belang zijn. Deze stamklassen zijn en blijven leeg. Dit is omdat
leerlingen die gezamenlijk gebruik mogen maken van n of meerdere CUP-uren, een klasbenaming nodig
hebben. Dit regelt u later in CUP zelf. Een leerling kan dus later in verschillende groepen komen te zitten.
- voor leerlingen worden lessen ingeroosterd, met een algemene vakomschrijving, bv vaknaam: CUP. Hier komt
geen docent of lokaal bij te staan.
- voor docenten worden lessen ingeroosterd met een specifieke vakomschrijving, bv vaknaam CUP_nsk. In
eerste instantie roostert u deze ZONDER groep. Later komt daar een stamklas bij te staan zoals die in het
afdelingenoverzicht staat. Het roosteren zonder groep voorkomt dat er botsingen ontstaan in het rooster of dat
een les daardoor niet te plaatsen is. Voor de export naar CUP is deze groep wel nodig. Helaas heeft Zermelo
hier geen oplossing voor.
Heeft u lessen gemaakt met meerdere docenten, dan maakt CUP daar losse lessen per docent van. Dit is
meestal niet wenselijk en is in CUP door filters af te vangen. Wees hier alert op.
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Studielogboek
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SOM bevorderingen
Zie: SOM bevorderingen.
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Integrale Personeelstellingen
Onderwijs IPTO
Voor de jaarlijkse telling is er binnen de software een export gemaakt die voldoet aan de gestelde eisen. In het
menu onder Exporteren > Varia vindt u de IPTO export.
Nadat u het betreffende roosterbestand (UDM(Z)) heeft geselecteerd, wordt er een txt bestand aangemaakt.
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Logiboek

U kunt een exportbestand maken ten behoeve van Logiboek (Boekenfondsbeheer). Het exportbestand is een
tab gescheiden txt-bestand.
Met het menu Perspectief heeft de mogelijkheid voor een totaaloverzicht of een overzicht per afdeling te
kiezen.

Bij de switch "vakken" heeft u de mogelijkheid bepaalde vakken inactief te maken, zodat ze niet worden
meegenomen in de export.
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Cloudwise

Er wordt een xml gemaakt met de roostergegevens tbv Cloudwise. Het bestand wordt opgeslagen in de
exportmap van uw projectmap.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1354/1812

Document:

Zermelo Online Help

Foleta
Het is mogelijk per afdeling en vak het aantal (geplande) leerlingen te exporteren naar Foleta. Bovendien
worden ook de eventuele beschikbare lesgroepnamen, zoals gebruikt in Zermelo, meegeschreven.
Met deze optie wordt een tabgescheiden tekstbestand gemaakt van de vorm:
h3 fa 27 h3.h3a
h3 gs 27 h3.h3a
h3 lo 27 h3.h3a
h3 mu 27 h3.h3a
h3 ne 27 h3.h3a
h3 ns1 27 h3.h3a
h3 ns2 27 h3.h3a
h3 wi 27 h3.h3a
Let wel: in de prognosefase kunnen er dus schattingen komen van het leerlingaantal met decimalen.
Zie ook: Import van Foleta.
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Studieweb

Hier bieden wij gebruikers van Studieweb de mogelijkheid een txt bestand aan te maken dat vervolgens in
Studieweb ingelezen kan worden.
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Trajectplanner
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GP Untis
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Roosters
Stap 1: gpn bestand openen
U kunt een rooster exporteren naar Untis. Wanneer u in het menu Exporteren, kiest voor GP Untis Rooster,
wordt u eerst gevraagd een gpn bestand (Untis roosterbestand) te openen. Het advies is om een leeg gpn
bestand hiervoor te gebruiken. Vervolgens krijgt u een scherm te zien, waarin een aantal instellingen kunnen
worden vastgelegd.

Stap 2: Leerlingen wel of niet wegschrijven

Het schrijven van leerlingen bij klassikale lessen in Untis is eigenlijk overbodig. Toch kan het handig zijn in
clusterafdelingen om de volledige roosters van de individuele leerlingen te zien, en in andere afdelingen voor
de communicatie met de leerlingenadministratie. U kunt per afdeling aangeven of u de leerlingen wel of niet
mee wilt nemen in het exportbestand. In de onderste regel bepaalt u of de informatie per les in Untis op regel 1
of 2 getoond moet worden.

Stap 3: Vak-voorkeurslokalen aangeven
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U klikt eerst aan de linkerkant op een vak en klikt vervolgens aan de rechterkant op het voorkeurslokaal.
U kunt eventueel ook de voorkeurslokalen uit het gpn bestand ophalen dat u bij stap 1 heeft geopend. Niet elk
vak hoeft een voorkeurslokaal te hebben.

Stap 4: Docent-voorkeurslokalen aangeven

Links klikt u de docent aan en rechts het bijbehorende voorkeurslokaal. Uiteindelijk dient elke les een
voorkeurslokaal te hebben. Dan wel via het vak dan wel via de docent. Voordat het uiteindelijke exportbestand
wordt aangemaakt, krijgt een overzicht van alle lessen. Wanneer er lessen zijn zonder een voorkeurslokaal,
krijgt u daar een melding van (melding 104). Een handige truc om toch elke les van een voorkeurslokaal te
voorzien, is het aanmaken van dummylokalen. Bij voorvoegsel voert u "Lok" in en bij achtervoegsel "Voorkeur".
Elke docent zonder voorkeurslokaal krijgt nu een uniek dummy-voorkeurslokaal toegewezen.
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Stap 5: Lessen van Zermelo naar Untis wegschrijven in gpn bestand

Tenslotte klikt u op "OK" om het gpn bestand aan te maken. U krijgt eerst een scherm met alle lessen te zien
en eventuele problemen. Door op de kolomkop van de kolom Probleem te klikken, krijgt u eventuele lessen
met een probleem gesorteerd in beeld. Problemen met een nummer lager dan 100, worden niet
weggeschreven. Problemen met een nummer hoger dan 100, zijn eigenlijk slechts een waarschuwing. De les
wordt wel weggeschreven. Wanneer dit scherm wordt afgesloten, wordt het gpn bestand aangemaakt.
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Harde koppelingen

Harde koppelingen zijn meerdere Zermelo-lessen die onder n Untis-lesnummer worden weggeschreven. Niet
alle lessen kunnen hard gekoppeld worden. Wanneer een lesnummer niet correct gekoppeld is staat er een
foutnummer
in de kolom Pb nr met een toelichting daarnaast. n=aantal te roosteren posities. Links klikt u een leskoppel aan
op het UDM nummer. Deze komt rechtsboven te staan, met daaronder alle leskoppels waarmee deze
gekoppeld kan worden. Wanneer u rechts klikt op 'Koppel' wordt deze toegevoegd aan de Untisles rechtsboven.
Wanneer u op 'Ontkoppel' klikt wordt het leskoppel in losse UDM lessen uit elkaar gehaald.
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Keuzewerktijd
Wanneer u gebruik maakt van de Keuzewerktijd module van Zermelo , dan is het mogelijk om lijsten uit te
draaien waarop staat welke leerling bij welke docent hoort te zitten voor het volgen van de KWT
Heeft u geen KWT ingeroosterd, dan valt er ook niets te exporteren en zal deze optie uitgegrijsd zijn.

Heeft u echter wel KWT ingeroosterd dan kunt u een txt bestand wegschrijven.
Eerst wordt u gevraagd waar u het ebstand wilt opslaan en hoe u het wilt noemen, daarna kunt u eventueel
nog een filtering aanbrengen.
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KWT docenten en uren staan standaard allemaal geselecteerd (=groen) en u kunt hier eventueel docenten
en/of uren weglaten door ze niet meer te selecteren (=wit)

Wanneer u eenmaal het bestand hebt weggeschreven kunt u het daarna in bijvoorbeeld Excel openen en
printen
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Secundaire gegevens
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Toetslijsten
De optie om toetslijsten te exporteren is alleen beschikbaar als er toetsen zijn gemaakt. U kunt hier
leerlinglijsten maken van iedere toets en deze lijsten gebruiken voor bijv. een aan- en afwezigheidsregistratie
en/of als informatieblad op de envelop met toetsen voor de surveillant.
Als u kiest voor het menu Exporteren - Secundaire gegevens - Toetslijsten dan opent het scherm met daarin
een overzicht van alle toetsen. De inhoud is gelijk aan het scherm dat u ziet bij Toetsen - Bewerken met 1 extra
kolom namelijk Selectie.
Onder de kolom Selectie is met een pijltje in een groene cel aangegeven voor welke toetsen er toetslijsten
gemaakt zullen worden. Door te klikken kan de selectie worden weggehaald waardoor er voor die toets(en)
geen toestlijst aangemaakt wordt. Klikken en slepen werkt in deze kolom ook en met een Shift+klik op de
kolomkop kunt u de alle toetsen ineens selecteren en deselecteren.
De informatie in dit overzicht is te sorteren door te klikken op de kolomkoppen.
Onderin het scherm staan de volgende knoppen:
●

Maak lijsten: Hiermee gaat u uiteindelijk een bestand aanmaken. Zie hiervoor paragraaf Leerlinglijsten

●

Annuleren: U verlaat het scherm Toetslijsten en keert terug naar het hoofdscherm.

●

Weergave: Hier mee stelt u in welke leerlinginfotmatie u op uw toetslijsten wilt hebben. Zie hiervoor
paragraaf Weergave.

●

Lijstlengte: Hiermee geeft u aan hoeveel leerlingen u maximaal op 1 pagina wilt hebben. Standaard staat dit
op 40. Kies hier dus een leerlingaantal zodat de meeste toetslijsten op 1 A4 passen maar waarbij de
informatie toch leesbaar blijft. U kunt dit eventueel testen door maar 1 toets te selecteren met een groot
leerlingenaantal en alleen daarvoor een lijst te maken.
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Weergave toetslijsten
Via het menu Exporteren - Secundaire gegevens - Toetslijsten komt u in het scherm Toetslijsten waarin u
onderin kunt kiezen voor de knop Weergave.
Het standaardscherm Weergave opent zich met links de context leerlinglijsten en het domein Leerling.
U kunt nu aangeven welke informatie van een leerling u op de toetslijst wilt zien.
1. Met behulp van de knoppen onderin kunt u een regel invoegen (boven) of (onder). U heeft minimaal n regel
nodig om informatie op te zetten.
Kiest u voor meerdere regels houdt er dan rekening mee dat de toetslijsten dan sneller over meerdere pagina's
komen.
2. De regel met de lichtgroene kleur is geselecteerd en u kunt door te klikken op n of meer informatievelden in
de kolom Veld aangeven welke informatie op de regel moet komen. Uw eerste keuze komt vooraan te staan en
op dat informatieveld worden de leerlingen gesorteerd. Wilt u dus een lijst op alfabetische achternaam, dan
kiest u als eerste het veld Achternaam.
Kiest u voor veel informatievelden houdt er dan rekening mee dat de toetslijsten mogelijk horizontaal niet
meer op 1 pagina passen en er een tweede pagina per toets wordt aangemaakt. Dit is meestal geen wenselijke
situatie.
U kunt een informatieveld weer uit de regel halen door er nogmaals op de klikken.
U kunt een geselecteerde regel verwijderen met de knop Verwijder regel.
Als u de juiste instellingen heeft aangebracht verlaat u het Weergave scherm met de knop OK.
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Lijsten maken
Via het menu Exporteren - Secundaire gegevens - Toetslijsten komt u in het scherm Toetslijsten waarin u
onderin kunt kiezen voor de knop Maak lijsten.
Er verschijnt een scherm Exportparameters. Daarin kunt u middels het plaatsen of verwijderen van een vinkje
een optie aan en uit zetten. De volgende opties zijn te kiezen:
●

Losse bestanden: Hiermee maakt u voor iedere toetslijst een apart .docx bestand. (Dit is niet nodig omdat in
het bestand met alle toetslijsten automatisch pagina-eindes worden meegegeven na iedere toets.)

●

Toon Titelblad: Hiermee krijgt een titelblad dat u later in Word kunt voorzien van uw eigen tekst.

●

Toon inhoudsopgave: Hiermee maakt u een inhoudsopgave aan.

●

Toon schoolnaam: Hiermee zorgt u ervoor dat de schoolnaam op ieder pagina vermeld wordt

●

Toon paginanummers

●

Toon datum: Hiermee zorgt u ervoor dat de datum van afdrukkenop ieder pagina vermeld wordt.

●

Portrait of Landscape: Hiermee kunt u de pagina-layout wijzigen.

●

Kleuren negeren.

●

Definitief: Hiermee zorgt u ervoor dat het Word.docx bestand wat gemaakt wordt niet meer te wijzigen is. Het
is direct een alleen lezen bestand.

●

A3, A4, A5: Hiermee kiest u het papierformaat. Standaard staat dit op A4.

Als u de juiste instellingen heeft gemaakt gaat u door met de knop OK, waarna de verkenner zicht opent om
uw bestand op te slaan als.
U kunt nu een locatie kiezen en een bestandsnaam invoeren en met de knop Opslaan wordt er een Word
document gemaakt in .docx formaat van Office 2007. Mocht u een eerdere versie van Office 2007 hebben, dan
kunt u toch .docx bestanden openen met behulp van een conversieprogramma van Microsoft dat gratis te
downloaden is van internet. De docx bestanden worden dan geconverteerd en geopend. U kunt dat geopende
bestand vervolgens weer opslaan als een normaal Word.doc bestand.
Om de toetslijsten te printen opent u het word-bestand en drukt dit af. Kies daarvoor eventueel een andere dan
uw standaardprinter, bijv. een bulkprinter als er veel toetslijsten gemaakt zijn.
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Keuzeformulieren
Als u kiest voor het menu Exporteren - Secundaire gegevens - Keuzeformulieren krijgt u een scherm met daarin
opgesomt alle keuzeformulieren (.XPF-bestanden) die in roosterbestand bekend zijn.
Met de de knop Annuleren kunt u het exporteren van een keuzeformulier onderbreken en afsluiten.
OF:
U kiest het .XPF dat u wilt exporteren en u klikt op de knop OK.
Het bestand wordt direct geplaatst in de submap Export van uw projectmap, zoals u kunt zien in het
weergeven pad in de adresbalk.
Als in deze submap Export al een mapje Keuzeformulieren aanwezig is, dan wordt het .XPF daarin geplaatst. Is
dit mapje Keuzeformulieren er nog niet, dan wordt het direct aangemaakt.
U sluit het scherm Keuzeformulieren met het kruisje rechtsboven.
Om meerdere .XPF bestanden te exporteren, herhaalt u de handelingen. Alle .XPF bestanden worden geplaatst
in de map Keuzeformulieren.
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ZEW vanuit keuzes
Met een zogenaamd ZEW bestand (Zermelo Export Wizard) kunt u gegevens opslaan die u in de Zermelo E
xport Wizard tbv de keuzepakketten van leerlingen vastlegd. In dit ZEW-bestand worden 2 soorten gegevens
opgeslagen:

1. ZGT (Zermelo Goals en Targets), hierin wordt vastgelegd welke keuzes er zijn en bij welk label/etappe ze
horen in het externe pakket (bijvoorbeeld SOM).

2. ZVB (Zermelo Vertaal Boek), waarin een vertaling kan worden gemaakt van gekozen vakken binnen
Zermelo naar vakken in een extern pakket (bijvoorbeeld SOM)
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De gegevens die u in de Zermelo Export Wizard vastlegt, kunt u opslaan in een zogenaamd ZEW bestand. Op
een later tijdstip kunt u dit bestand weer inlezen en de ZGT's en/of ZVB's wijzigen/gebruiken.
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Personeelsadministratie
Het is mogelijk om vanuit Zermelo een bestand te schrijven waarin de personeelsgegevens staan. Deze kunnen
daarna gekoppeld worden met andere systemen.
De export is een xml-bestand.
In dit bestand worden de volgende gegevens genoteerd:
●

afkorting

●

geboortedatum

●

startdatum onderwijs

●

startdatum schooldienst

●

functie

●

salaris schaal en trede

●

aanstellingen met type, data en opmerkingen, baporecht

●

verloven

●

details van de bapo
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Hypergrids
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Domeinen
Dit paneel toont u een overzicht van alle domeinen. Een domein is een verzameling van gegevens. Zo is er een
vakkendomein, dat alle vakken bevat. Een domein kan ook subdomeinen bevatten. Een voorbeeld hiervan is
het leerlingendomein. Deze bevat voor elke afdeling een subdomein, waar de leerlingen van die afdeling in
zitten. Een domein kan zo ook bovenop een ander domein liggen. Dit betekent dat de elementen in dat domein
verzamelingen zijn van de elementen in het onderliggende domein. Een voorbeeld hiervan is het
groependomein. Een groep is een element van het groependomein, maar elke groep bevat zelf een
verzameling leerlingen uit het leerlingendomein. Alle tools van Zermelo bewerken direct of indirect de inhoud
van de domeinen. In sommige gevallen is het echter handig om de gegevens in het bestand handmatig te
bewerken. We hebben daarom de domeinen van een aantal zeer handige tools voorzien, waardoor u eenvoudig
kunt werken in een domeinscherm.
De meest gebruikte domeinen staan in de bovenste helft van het overzicht en het onderste deel geeft de
overige domeinen.

●

Leerlingdomein

Voor een toelichting speciaal gericht op het Leerlingdomein klikt u hier

●

Docentdomein

Voor een toelichting speciaal gericht op het Docentdomein klikt u hier

●

Lesdomein
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Voor een toelichting speciaal gericht op het Lesdomein klikt u hier
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Kolomfilter
Soms worden er meer kolommen getoond dan wenselijk zijn, bijv. omdat uw schermruimte beperkt is.
Middels de Kolomfilter kunt u bepalen welke van de beschikbare kolommen u wilt zien.
Een kolom is eigenlijk een eigenschap van de objecten/elementen van het desbetreffende domein. Daar horen
dus ook alle extra eigenschappen bij!
Hieronder een voorbeeld uit het leerlingdomein:
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Door een vinkje in de selectiekolom te plaats/verwijderen kunt u kolommen toevoegen/weglaten.
Om de volgorde van getoonde kolommen te veranderen, kunt u in het kolomfilter op de naam va de
eigenschappen klikken, de muis ingedrukt houden en de eigenschappen verplaatsen.
U kunt de wijzigingen toepassen door op het groene vinkje te klikken of annuleren middels het rode kruis.
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Rijfilter
Het rijfilter gebruikt u om de inhoud van het domein te filter. Alleen die objecten worden getoond die voldoen
aan het door u opgegeven filter. Door de knop Filter Rijen te gebruiken krijgt u onderstaand venster in beeld.
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Aan de linkerkant van het venster staan de eigenschappen waarop gefilterd kan worden. De inhoud is dus
afhankelijk van het domein waar u in zit. In ons voorbeeld, het leerlingdomein, ziet u dus de verschillende
eigenschappen van leerlingen.
Aan de rechterkant van het venster staan verschillende criteria: bevat, is leeg,identiek,groter,
kleiner,num.gelijk. In de lege cel rechts van de criteria kunt u invoeren.
Voorbeeld: alle jongens van klas A1A:
U selecteert de eigenschap "Geslacht" en vult in de cel rechts van het criterium Identiek: man. Om dit toe te
passen klikt u op de knop filter. De gewenste groep leerlingen moet OOK aan de eigenschap klas A1A voldoen.
Om te te realiseren klikt u op de eigenschap "Groep", u selcteert vervolgens groep A1A aan de rechterkant en
klikt op knop ook.
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Het resultaat is in ons voorbeeld een selectie van 15 leerlingen: de jongens van klas A1A

Naast de mogelijkheid van het "ook" filter, kunt u ook gebruik maken van "extra", "niet" en "alle".
Extra
De knop Extra gebruikt u als u een extra groep objecten wilt filteren, bovenop de reeds gefilterde objecten.
Dus als u bijvoorbeeld eerst gefilterd heeft op geslacht: alle jongens, en naast alle jongens ook alle leerlingen
van klas A1B wilt zien (dus ook de meisjes) dan gebruikt u de knop "extra".
Niet
Deze mogelijkheid gebuikt u als de objecten in het domein juist niet aan een eigenschap mogen voldoen.
Alle
Wanneer u op de knop "Alle" klikt, verdwijnen eventuele filters en krijgt u weer alle objecten van het domein te
zien.
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Importeren en exporteren
Omdat domeinen allerlei basisgegevens bevatten, is het soms erg wenselijk deze gegevens te exporteren en
voor grote wijzigingen is het vaak wenselijk deze wijzigingen via een bestand te importeren. Voor beide
situaties biedt het menu Transport een aantal mogelijkheden.

Belangrijk!
Voor zowel export als import geldt: alleen die eigenschappen die middels het kolomfilter aanstaan worden
gexporteerd, dan wel gemporteerd

Exporteren
Het Transport-menu biedt een tweetal soorten export aan die overigens ook onder rechtermuisknop zitten:
Exporteer naar tekstbestand en Exporteer naar prikbord. Na n van de beide opties te hebben gekozen, kunt u
het tekstbestand nog verder bewerken in het programma van uw keuze dan wel het grid daarin plakken.

Importeren
U kunt:
- een tekstbestand importeren
- een bestand van prikbord importeren
- uit een ander UDM in het domein importeren
Behalve dat u via drie verschillende bronnen kunt importeren is er ook nog een onderscheid te maken in de
manier van importeren:

●

Alleen nieuwe objecten importeren:

hierbij worden alleen gegevens gemporteerd van objecten die nog niet bekend zijn in het domein dus waarvan
het unieke ID nog niet bestaat; bijv. nieuwe leerlingen met een nog niet bekend leerlingnummer of lessen met
een nog niet bekend lesnummer.
●

Synchroniseer met bestand:

nu worden alleen van al bestaande objecten gegevens gemporteerd; bijvoorbeeld: u wilt alleen de
geboortedata van bestaande docenten importeren en niet ook nog nieuwe docenten;
●

Synchroniseren en importeren:

nu worden gegevens van bestaande objecten ingelezen en nieuwe objecten.

Interface Wizard
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Bij het importeren wordt u de standaard interface wizard aangeboden. Controleer of u een tabgescheiden
bestand inleest, of het bestand een kopregel heeft en hoeveel regels er ingelezen worden.
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Na OK komt u in het scherm waar u bovenin de kolommen uit uw actuele roosterbestand zien en daaronder
een weergave van het in te lezen bestand. U kunt nu bovenin een label aanklikken en onderin klikken in de
gewenste kolom die u aan dit label wilt koppelen. Label en kolom kleuren groen. Heeft u precies dezelfde
koppen staan (let op: hoofdlettergevoelig !) dan kunt ook voor de knop Auto-label kiezen. Tenslotte komt stap
3 van de Wizard, het resultaatoverzicht.
Er zijn verschillende acties mogelijk:
In het geval van Importeren > NIEUW
In geval van Synchroniseren > GEWIJZGD en/of ONGEWIJZIGD
Indien u bijv. bij het importeren van lessen, informatie binnenhaalt die nog niet bekend is in n van de andere
domeinen, dan krijgt u een scherm waarin "Suggesties voor het aanmaken van objecten" wordt gedaan.
Importeert u dus bijv. een les waarin een nieuwe docent en een nieuw vak staat dan krijgt u twee suggesties.
Door op de suggestieregel te klikken kunt u de Actie omzetten van "Maak .." naar "geen actie" als u niet wilt
dat dit nieuwe object wordt aangemaakt.
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Extra eigenschappen

Afhankelijk van het domein, kunnen er verschillende eigenschappen worden vastgelegd. Naast de bestaande
eigenschappen, kunt u ook zelf extra eigenschappen aanmaken. Bij leerlingen kunt u denken aan: dyslexie, bij
lokalen aan de aanwezigheid van een beamer. Om een extra eigenschap aan te maken, klikt u in het menu
"Bewerken" op "Extra Eigenschappen". Klik vervolgens op de knop "Nieuwe Eigenschap" en geef een naam op.
Met "OK" bevestigt u de nieuwe eigenschap. Tenslotte kunt u de eigenschap gaan gebruiken door de
betreffende kolom te vullen.
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Delegeercentrum
Een woord vooraf
Door de loop der jaren heen is de software van Zermelo gegroeid en zo ook de importmogelijkheden. In de tijd
van Projectie waren er verschillende zogenaamde satellietprogrammas, die elk ontwikkeld waren om hun eigen
onderdeel van de grote verzameling van gegevens, die benodigd zijn voor het rooster, binnen te halen van de
medewerkers in de organisatie die daarvoor verantwoordelijk waren. Dit systeem werkte aanvankelijk vrij
effectief: de satellietprogrammas stelden gebruikers enkel in staat de betreffende taak uit te voeren en waren
daardoor relatief eenvoudig. Daarna kon de roostermaker deze gegevens importeren voor het rooster.
Het aantal imports groeide echter gestaag, waardoor er meerdere van dit soort applicaties uitgerold moesten
worden in de organisatie. Elk met een eigen inlog-systeem en daarbij corresponderende
gebruikersnamen/wachtwoorden. Daarnaast kon elke export enkel ingelezen worden in het eigen onderdeel
van de software. Een roostermaker die zowel pakketkeuzes wilde inlezen als een nieuwe lessenverdeling,
moest eerst naar de UKP-lijst editor om de pakketkeuzes in te lezen en te accepteren, om daarna uit dat
scherm te gaan, vervolgens de lessenverdeling in te gaan, waar wederom een inleesactie moest worden
uitgevoerd.
Daarnaast was de procedure van inlezen van verschillende gegevens niet gelijk. Het inlezen van prognoses
betrof .txt bestanden, voor pakketkeuzes moest er Profileerling.exe aangegeven worden en de lessenverdeling
werkte middels roosterinfo.exe.
Inmiddels is ook het online Delegeercentrum beschikbaar waarbij de gegevens niet op het netwerk staan maar
online. Hierdoor is het opzetten van het Delegeercentrum eenvoudiger en kan er ook vanuit thuis mee gewerkt
worden.

Het Delegeercentrum als oplossing
Het delegeercentrum is een oplossing voor elk van bovenstaande problemen. Gebruikers loggen met n enkel
gebruikersnaam/wachtwoord combinatie in. Daarna voeren de gebruikers de aan hen gedelegeerde taak uit
binnen hetzelfde systeem.
Het inlezen van de taken door de roostermaker vindt plaats op n centrale plek binnen de software en is
geautomatiseerd. Alleen bij conflicterende informatie dient er nog overleg te zijn tussen de roostermaker en de
gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak en de gegevens.
Elke gebruiker werkt in een eigen 'versie' van het rooster, waarbij de taken ook in diezelfde versie verwerkt
wordt. Een gebruiker die dus zowel het invoeren van prognoses als van pakketkeuzes als taak heeft, kan een
leerling van HAVO3 naar HAVO4 prognosticeren en direct voor die leerling een pakketkeuze invoeren.
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Vaak gestelde vragen
Kan ik gebruikers tijdelijk rechten ontnemen?
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Verklarende woordenlijst
●

Roostermaker: Met de roostermaker wordt bedoeld de verantwoordelijke over het basisrooster dat binnen de
software van Zermelo ingericht wordt.

●

Informatieleveranciers: Informatieleveranciers zijn gebruikers die de software gebruiken om informatie die
nodig is om het rooster te maken in te voeren. Voorbeelden hiervan zijn mentoren die overgangsprognoses
aanleveren, of decanen die de pakketkeuzes van de toekomstige Havo 4 invoeren.

●

Delegeertaak: Een delegeertaak is een onderdeel van de informatie die informatieleveranciers kunnen
invoeren. Voorbeelden hiervan zijn "Overgangsprognoses", of "Pakketkeuzes".

●

Onderwerp: Delegeertaken zijn veelal onderverdeeld in onderwerpen. Zo kan het invoeren van de prognoses
worden verdeeld over de oude stamklassen, de lessenverdeling over de huidige secties, en de
formatieplanning in drie aparte types van overzichten.

●

Gebruikersrecht: Als een informatieleverancier een delegeertaak krijgt is dit in vele gevallen niet voor alle
onderwerpen, maar slechts een aantal daarvan. Elk onderwerp waaraan een informatieleverancier gekoppeld
wordt is een gebruikersrecht.

●

Gebruikers: Een gebruiker is een informatieleverancier die met gebruik van een gebruikersnaam en
wachtwoord in het programma Zermelo kan inloggen. Gebruikers kunnen de rechten krijgen op het leveren
van verschillende typen informatie, zoals pakketkeuzes of overgangsprognoses. Gebruikers kunnen ook
alleen leesrechten krijgen.

●

Zermelo Client: De installatie van het programma Zermelo op het netwerk die de gebruikers starten om de
taken uit te kunnen voeren die aan hen gedelegeerd zijn.

●

Delegeerlocatie: De roostermaker en de gebruikers werken op afzonderlijke installaties van het programma
Zermelo. Het pad van de applicatie waarop de gebruikers werken wordt de delegeerlocatie genoemd.

●

Gegevenslocatie: Als de delegeerlocatie is aangewezen, zal voor die locatie een bestandsmap moeten
worden aangewezen waarin de databestanden komen. U wordt aangeraden om niet dezelfde map te kiezen
als de map waarin ook de applicatie is geïnstalleerd.

●

Kritieke Wijzigingen: Een kritieke wijziging is een wijziging die niet doorgevoerd kan worden zonder dat de
gebruiker input moet leveren. Een voorbeeld hiervan is een wijziging in de lessenverdeling van gebruiker X.
Als de lessen waarvoor gebruiker X een wijziging heeft gemaakt echter al uit het systeem zijn verwijderd, dan
kan deze wijziging niet doorgevoerd worden, en is de input van de roostermaker nodig om eventuele fouten
uit het systeem te verwijderen.
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Schermuitleg delegeercentrum
Zodra u de stappen heeft uitgevoerd zoals deze staan beschreven in de paragraaf Starten met het
Delegeercentrum, dan krijgt u in het rechterdeel van het hoofdscherm de menu's, tabbladen en informatie te
zien die horen bij het Delegeercentrum.
Bovenin, direct onder het icoon Delegeercentrum, ziet u de volgende menu's: 'Bewerken' en 'Opties' en 'Help'.
Sommige items uit deze menu's zijn in eerste instantie buiten gebruik en worden pas actief als er andere
handelingen zijn uitgevoerd zoals het maken van gebruikers en het delegeren van taken.
Daaronder ziet u de tabbladen 'Delegeertaken' en 'Gebruikersprofielen'. Afhankelijk van het gekozen tabblad
wijzigt de informatie op het scherm. U ziet resp. informatie over 'Verantwoordelijkheden' of 'gebruikers'.
Onafhankelijk van het tabblad ziet u verder nog Delegeeropties in de vorm van de functies:
'Synchronisatievoorbeeld', 'Synchroniseer', 'Importeer' en 'Update' met daaronder het pad van de
delegeerlocatie met de software en de gegevenslocatie met de data.

Menu Bewerken

●

Gebruikersbeheer: Voor meer informatie verwijzen we u naar de paragraaf Gebruikersbeheer

●

Gebruikersrechten: Voor meer informatie verwijzen we u naar de paragraaf Gebruikersbeheer

●

Projectbeheer: Via het scherm Projectbeheer krijgt u informatie over het project of de projecten die op de
gegevenslocatie staan. Weergegeven wordt het aantal toekenningen van delegeertaken, het aantal
roosterbestanden van een project en het aantal gebruikers die met het project kunnen werken. Bij het starten
met het Delegeercentrum zijn er nog geen toekenningen en geen gebruikersaantallen.

Menu Opties

●

Project verwijderen

Met deze optie kunt een project uit het Delegeercentrum verwijderen. Het originele project blijft uiteraard
bestaan!
●

Delegeerlocatie

U kunt met deze optie naar een andere installatie van Zermelo (Client) verwijzen.
●

Migreren

U kunt de map met de gegevensbestanden verplaatsen
●

Licentiebestand Kopiëren

Op het moment dat u de locatie van de Client opgeeft, wordt het licentiebestand naar die locatie gekopieerd.
Mocht het nodig zijn, dan kunt u met deze optie ook handmatig het licentiebestand kopiëren.
●

Gegevenslocatie Hernoemen

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1393/1812

Document:

Zermelo Online Help

Voor het geval u de driveletter wilt aanpassen, kunt u van deze optie gebruik maken. Het kan binnen een
organisatie voorkomen dat een netwerkschijf niet bij alle gebruikers dezelfde letter hebben. Met deze optie
kunt u de driveletter aanpassen. Gebruik hiervoor \\computernaam of een ip-adres

Tabblad Delegeertaken
In het overzicht krijgt u een beeld van de status van gedeleerde taken. Onderverdeeld naar type taak (schrijf of
leesrechten, ziet u de beschikbare delegeertaken. Daarachter staat het aantal gebruikers die deze taak
gekregen hebben.

Tabblad Gebruikersprofielen
Bij de gebruikersprofielen krijgt u een overzicht van de 'Gebruikers', met de gebruikersnaam, de roosterversie
waarmee deze gebruiker werkt, icoon om aan te geven of er wijzigingen door de gebruiker zijn aangebracht,
datum/tijd van laatste aanpassing door de gebruiker en het aantal schrijf- en leestaken.
Terug naar paragraaf Starten met het Delegeercentrum
Door naar paragraaf Gebruikersbeheer inrichten
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Gebruikersopties
Nadat u stap 1 t/m 3 hebt uitgevoerd bij het starten met het delegeercentrum, kunt u verder met het
aanmaken van gebruikers en het toekennen van delegeertaken middels gebruikersrechten.

Stap 4: Gebruikers aanmaken, bewerken en verwijderen
In het Delegeercentrum selecteert u het menu ''Bewerken'' en de optie ''Gebruikersbeheer''. Het scherm
'Gebruikersbeheer' opent zich. Nu is het scherm nog leeg, maar later toont het een lijst van de bestaande
gebruikers. Om gebruikers toe te voegen gaat u nu in het scherm 'Gebruikersbeheer' naar het menu
''Bewerken'', optie ''Toevoegen''. Deze optie bevat twee submenu-items: ''Enkele gebruiker'' en ''Vanuit
domein''. Middels de optie ''Enkele gebruiker'' krijgt u de mogelijkheid om een gebruikersnaam in te voeren.
Hiervoor wordt dan een gebruiker aangemaakt. De optie ''Vanuit domein'' stelt u in staat om vanuit het
docentendomein gebruikers aan te maken. U selecteert in dit geval een aantal van de docenten en kiest
vervolgens voor OK en voor elk van deze docenten wordt een gebruiker aangemaakt met als gebruikersnaam
de docentafkorting.
De lijst van gebruikers update zichzelf direct en toont de aangemaakte gebruikers.

De volledige naam wordt aangegeven en een telling voor het aantal projecten, taken en toekenningen die bij
deze gebruiker (gaan) horen.
De velden ''Startwachtwoord'' en ''Volledige Naam'' kunt u naar wens aanpassen door in een cel te klikken.
Een gebruiker verwijderen kan door deze te selecteren door in één van de tellingskolommen te klikken. De
regel kleurt dan groen. Kies vervolgens het menu Bewerken en Verwijderen.
In het menu Bewerken heeft u ook de mogelijkheid het wachtwoord te resetten naar het startwachtwoord.
Zodra de gebruikers aangemaakt zijn drukt u op OK. U ziet in het tabblad 'Gebruikersprofielen' een overzicht
van de aangemaakte gebruikers.
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Als u gebruikers aanmaakt of verwijderd, en als u rechten toekent aan de gebruikers, zal op de achtergrond het
gebruikersbestand (credentials.ini) op de gegevenslocatie aangepast worden. De gebruikers zijn direct bekend
bij de Zermelo Client die op de delegeerlocatie staat. Heeft u meerdere projecten op de gegevenslocatie staan,
dan zijn de gebruikers dus zichtbaar in ieder project. Dit betekent niet automatisch dat ze ook in ieder project
dezelfde taken oftewel rechten krijgen.
Op dit moment heeft u enkel gebruikers aangemaakt. Omdat u nog niet heeft aangegeven wat elke gebruiker
mag uitvoeren kunnen de gebruikers nu nog niets in de Client doen. In de volgende stap kent u rechten toe
aan gebruikers, waardoor zij gegevens kunnen gaan invoeren, of kunnen bekijken.

Stap 5: Gebruikersrechten toekennen
In het Delegeercentrum selecteert u het menu ''Bewerken'' en de optie ''Gebruikersrechten''. Het scherm
'Gebruikersrechten' opent zich. Het scherm toont u voor elk delegeerbaar onderdeel welke onderwerpen er zijn.
Bij Pakketkeuzes zijn dat bijvoorbeeld enkel de afdelingen met een gekoppeld keuzeformulier. Deze gegevens
komen altijd uit de huidige versie van uw basisrooster. Als u in uw basisrooster een keuzeformulier aan een
afdeling hangt zal die afdeling in het delegeercentrum bij pakketkeuze zichtbaar zijn. Bij de
Overgangsprognoses worden de rechten verdeeld in categorie''n. Zo kunt u rechten invoeren per stamklas-oud
of afdeling-oud.

In afbeelding 2 is als voorbeeld de verdeling van de gebruikersrechten voor de overgangsprognoses genomen
en staan op de horizontale as de (in het basisrooster bekende) oude stamklassen.
U kunt een gebruiker verantwoordelijk maken voor een onderwerp door op de regel van de gebruiker in de cel
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van het onderwerp te klikken. Deze kleurt groen, terwijl tegelijkertijd de cellen bij andere gebruikers donkerder
worden. Dit geeft aan dat de taken exclusief zijn: slechts één gebruiker kan verantwoordelijk zijn voor één
onderwerp. Door nogmaals te klikken ontneemt u de verantwoordelijkheid weer.
In afbeelding 2 staat een voorbeeld van de toekenningen voor de overgangsprognoses. U ziet dat gebruiker boj
voor een aantal stamklassen verantwoordelijk is. Daarnaast zijn er nog een aantal stamklassen waarvoor geen
verantwoordelijke is, zoals 1A of 4HD.
Zodra u op OK klikt worden wederom de gegevens op de gegevenslocatie up-to-date gemaakt. Daarnaast is
het basisscherm vernieuwd. In het tabblad Overzicht ziet u nu het aantal gebruikers dat verantwoordelijk is
voor een bepaalde delegeertaak. In het tabblad Gebruikersprofielen krijgt u een overzicht van de gebruikers,
waarbij voor elke gebruiker aangegeven is in welke versie van het rooster de gebruiker werkt, of er wijzigingen
zijn, en wanneer de gebruiker voor het laatst een wijziging heeft verwerkt. Over deze tabel dadelijk meer.

Stap 6: Gebruikers inlichten
Uw instellingen zijn klaar. Er staat een Zermelo Client klaar, gebruikers zijn gemaakt en hebben taken en
rechten gekregen. U kunt nu de gebruikers gaan berichten dat men de taken kan gaan uitvoeren waarbij u de
gebruikersnaam en het startwachtwoord moet doorgeven. U zult zelf uw deadline af moeten spreken wanneer
een bepaalde taak klaar moet zijn. (de functionaliteit van 'Deadline' in het tabblad Overzicht is nog niet gereed)
Gebruikers starten de Zermelo Client op en dienen dan in te loggen met de door u verstrekte gegevens. De
eerste keer dat een gebruiker inlogt, wordt gevraagd een nieuw wachtwoord in te voeren. Vervolgens zal de
gebruiker steeds met het nieuwe zelfgekozen wachtwoord inloggen. Mocht de gebruiker zijn wachtwoord
vergeten kan dit worden hersteld onder gebruikersbeheer, of door de gebruiker in het delegeercentrum te
selecteren en de optie "Herstel Wachtwoord" te gebruiken.
Voor meer informatie over het gebruik van het delegeercentrum door de gebruiker zelf, verwijzen we u naar de
paragraaf Uitvoeren gedelegeerde taak.
Voor het vervolg van het stappenplan verwijzen we u naar stap 7 in paragraaf Verwerken gedelegeerde
gegevens.
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Delegeeropties
Nadat u alle voorbereidingen heeft getroffen om te starten met het Delegeercentrum en u bent klaar met
Gebruikersbeheer inrichten, dan kunnen de gebruikers aan de slag met het uitvoeren van de gedelegeerde
taak.

STAP 7: Verwerken gedelegeerde taken
Er komt dan een moment dat u de gewijzigde gegevens wilt binnenhalen in uw originele rooster. Ook wilt u op
een bepaald moment een nieuw bijgewerkt bestand aan de gebruikers geven zodat ze verder kunnen met de
meest actuele situatie.
U heeft hiervoor de volgende mogelijkheden:
●

Synchronisatie voorbeeld: U heeft de mogelijkheid wijzigingen van gebruikers te importeren en te bekijken
ZONDER deze in uw bestand op te slaan.

●

Synchroniseren: U haalt direct gedelegeerde gegevens binnen en schrijft ook direct een bijgewerkte kopie
van uw bestand weg naar alle gebruikers.

●

Importeren: U haalt direct gedelegeerde gegevens binnen, maar schrijft geen nieuwe kopie van uw bestand
weg.

●

Update: U schrijft alleen een nieuwe kopie van uw bestand weg naar alle gebruikers zonder eerst
gedelegeerde gegevens binnen te halen.
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Update kopie op gegevenslocatie
Bij het werken met het delegeercentrum kan er een moment zijn waarop u een nieuwe versie van uw
roosterbestand wilt wegschrijven voor de gebruikers met gedelegeerde taken.
Kiest u voor de optie Update, dan wordt de actuele versie van uw actuele bestand weggeschreven op de
gegevenslocatie.
Op de gegevenslocatie is een kopie van uw project aanwezig. Door update te kiezen wordt in de map
Roosterbestanden, in de submap van uw rooster, een nieuwe versie weggeschreven of overschreven, indien er
al een roosterbestand met dezelfde naam aanwezig was (aanpassing datum en tijd).
Iedere gebruiker die nog niet is gestart met het uitvoeren van de gedelegeerde taken of na een synchronisatie
nog niet heeft verder gewerkt, krijgt nu bij het starten van de Zermelo Client deze nieuwe versie van uw
roosterbestand als uitgangspunt.
Gebruikers die zelf wel al zijn gestart met het uitvoeren van gedelegeerde taken, evt. na een synchronisatie
hebben al weer eigen roosterbestanden opgebouwd en gaan daar dus op verder.
Dit voorkomt dat reeds, door de gebruiker, ingevoerde gegevens overschreven worden door een nieuwe kopie
vanuit de roostermaker.
De eigen bestanden van de gebruikers worden in het project op de gegevenslocatie opgeslagen in de map
Delegeer. Daarin bevinden zich submappen voor alle gebruikers die zelf de Zermelo Client al hebben gebruikt
n een onderwerp uit een taaktoekenning hebben aangeklikt.
Wilt u echter niet alleen een update wegzetten voor gebruikers die nog niet gestart zijn, maar iedereen met de
nieuwste gegevens laten werken, dan dient u te kiezen voor Synchroniseren van gedelegeerde gegevens.
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Importeren gedelegeerde gegevens
Bij het werken met het delegeercentrum kan er een moment zijn waarop u de gegevens wilt importeren die de
gebruikers voor alle gedelegeerde taken hebben ingevoerd.
Voor het verwerken van alle toekenningen ineens, kiest u voor Importeren.
De gegevens worden direct opgehaald uit de roosterbestanden van de gebruikers en verwerkt in uw eigen
roosterbestand.
Voor de gebruikers wijzigt er niets. De bestanden waar de gebruikers mee werken, blijven intact en
beschikbaar in de laatste versie.
Echter, is een gebruiker juist op het moment van importeren bezig met een toekenning, dan kunnen de
gegevens van deze toekenning NIET ingelezen worden.
Andere gegevens van andere toekenningen worden wel gemporteerd.
Zijn er echter geen verschillen gevonden tussen uw eigen roosterbestand en de bestanden die u inleest dan
verschijnt de melding: "Er zijn geen wijzigingen voor deze toekenning om in te lezen". Dit scherm kunt u sluiten.
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Synchroniseren gedelegeerde
gegevens
Bij het verwerken van gedelegeerde taken kunt u kiezen voor het updaten van de kopie van uw roosterbestand
op de gegevenslocatie en/of voor importeren van gedelegeerde gegevens, maar u kunt ook beide in n
handeling regelen.
Kies voor Synchroniseren
1. Importeer
U synchroniseert dan direct uw eigen bestand door alle beschikbare gegevens in te lezen.
Echter, is de gebruiker juist op het moment van verwerken bezig met een toekenning, dan kunnen deze
gegevens NIET ingelezen worden.
Is de gebruiker wel bezig in de Zermelo Client maar met een andere gedelegeerde taak dan de door u
geselecteerde taaktoekenning, dan kunnen de gegevens TOCH ingelezen worden.
Het scherm 'Rapportage' verschijnt waarin links de taken staan die te delegeren zijn, met daarnaast het aantal
toekenningen binnen deze taak en het aantal gevonden wijzigingen. Zijn er wijzigingen gevonden, dan kleurt
de regel lichtgroen. Zijn er geen wijzigingen dan blijft de regel grijs.
Door te klikken op een taak ziet u in het midden per bestand wie voor welk onderwerp rechten heeft en
hoeveel wijzigingen er zijn. Ook hier kleuren de regels met wijzigingen lichtgroen.
Door te klikken op een lichtgroene regel met Bestand, onderwerp, gebruiker en wijzigingen, wordt de exacte
inhoud van de wijzigingen rechts getoond.
Voor ieder object dat gewijzigd is, ziet u bovenin de cel de oude situatie (was) en onderin de nieuwe situatie
(wordt).
U kunt het importeren niet annuleren maar het rapportagescherm slechts verlaten met OK.
Er wordt nu automatisch een nieuwe versie van uw roosterbestand aangemaakt zoals u kunt zien in het
Startcentrum en het Projectcentrum.
2. Update
Nadat alle gegevens zijn ingelezen en er een nieuwe versie van uw bestand is aangemaakt, wordt een kopie
van deze nieuwe versie ook direct weggeschreven op de gegevenslocatie. Oftewel er wordt ook direct een
update gedaan.
Anders dan bij de losse update wordt nu de situatie voor alle gebruikers anders. De, door de gebruiker, eigen
gemaakte bestanden worden verwijderd. De submap Delegeer van uw kopieproject op de gegevenslocatie is
weer leeg. Een gebruiker die nu opnieuw met de Zermelo Client aan de slag gaat, krijgt dus de nieuwe versie
met alle nieuwe gegevens als uitgangspunt.
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Starten met het delegeercentrum
Als roostermaker gebruikt u het programma Zermelo voor het voorbereiden, maken en onderhouden van uw
rooster. Bij het gebruik van het delegeercentrum zullen ook andere personen in uw organisatie gebruik gaan
maken van het programma Zermelo maar dan alleen met de functionaliteit die nodig is voor het uitvoeren van
de taak die men gedelegeerd heeft gekregen. Zij zijn dus de informatieleveranciers met een delegeertaak.
Om het delegeercentrum te kunnen gebruiken dient u daarom eerst een aantal zaken te regelen zodat
gebruikers de software kunnen gebruiken en dat de gegevens van deze gebruikers op de juiste plaats worden
opgeslagen en beheerd.
Hieronder ziet u een kort stappenplan voor het in gebruik nemen van het delegeercentrum. U hoeft dit in
principe maar nmalig te doen, aangezien de instelling bewaard wordt bij uw eigen Zermelo-installatie. (Mocht u
later vanuit een ander project ook willen delegeren, dan hoeft u alleen maar de delegeerlocatie van de
software aan te geven en de gegevenslocatie wordt automatisch gevonden.)

Stap 1: De applicatie voor de gebruikers installeren
Binnen uw organisatie spreekt u af op welke locatie een tweede Zermelo genstalleerd wordt. (bijv. de locatie
X:\Delegeerlocatie\ ). Dit is de delegeerlocatie. De Zermelo die daar genstalleerd wordt, noemen we de
Zermelo Client.
Regel de Zermelo Client eerst want deze is nodig om later de gegevenslocatie te kunnen vinden.
Dit is dus een aparte installatie, maar wel een gewone installatie van het programma; u hoeft geen speciale
acties verder te ondernemen. Echter, u dient wel beide installaties te updaten als u de nieuwste versie van de
Zermelo wilt gebruiken en welke u kunt downloaden van onze website.
Deze delegeerlocatie dient beschikbaar te zijn voor medewerkers die met deze Zermelo Client aan de slag
moeten en deze medewerkers dienen zowel lees- als schrijfrechten te hebben op deze map. Mogelijk dat u met
uw systeembeheer kunt regelen dat deze gebruikers een snelkoppeling naar deze Zermelo Client krijgen.
Het pad van uw delegeerlocatie wordt later na stap 3 in licht grijs in uw delegeercentrum weergegeven, maar
kan eenvoudig worden aangepast door onder de knop "Opties" te kiezen voor de optie "Delegeerlocatie".

Stap 2: Een gegevensmap voor de gebruikers maken
Binnen uw organisatie spreekt u af op welke locatie de bestanden en gegevens worden weggeschreven die de
gebruikers nodig hebben en kunnen bewerken. (bijv. de locatie X:\Gegevenslocatie\ ). Dit is de gegevenslocatie.
Wij raden u aan om een andere locatie te selecteren dan de map waarin de tweede installatie van Zermelo.exe
staat.
Deze gegevenslocatie dient beschikbaar te zijn voor medewerkers die met deze Zermelo aan de slag moeten
en deze medewerkers dienen zowel lees- als schrijfrechten te hebben op deze map. (Er is GEEN snelkoppeling
naar deze map nodig. De gebruikers krijgen alles aangeboden door de Zermelo op te starten en daarop in te
loggen.)
In deze map worden naast de gegevensbestanden ook de instellingen voor de gebruikers opgeslagen.
Het pad van uw gegevenslocatie wordt later na stap 3 in licht grijs in uw delegeercentrum weergegeven, maar
ook deze kan met de knop "Opties" worden gewijzigd.
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Stap 3: Opstarten van het delegeercentrum
U start uw eigen programma Zermelo op en laadt het project voor het komende schooljaar. Als u het
basisrooster als actief rooster heeft staan, ziet u dat bovenin naast het projectcentrum en het startcentrum een
nieuw icoon beschikbaar is: het Delegeercentrum.

Als u voor het eerst klikt op het icoon Delegeercentrum dan krijgt u de informatie dat er nog geen
delegeerlocatie is ingesteld. U kunt deze instellen in het menu Locatie.

Als u klikt op het menu "Locatie" dan ziet u dat er twee locaties moeten worden aangegeven. De eerste locatie
is de locatie van de Zermelo Client. U dient een map te selecteren waar een installatie staat van Zermelo.exe.
Overigens kunt u niet de installatie gebruiken waar u op dat moment in zit.
Zodra u de Zermelo Client heeft aangewezen kunt u de gegevenslocatie aangeven. Het systeem vraagt u om
een map te selecteren waarin alle data van de Zermelo Client in moet worden opgeslagen. U kiest in dit geval
de map die u hebt aangemaakt om de gegevensbestanden voor alle gebruikers in op te slaan. Zodra u nu weer
op OK klikt, zijn beide locaties vastgelegd en zal het delegeercentrum zichtbaar worden.
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Let op! Als u een Zermelo Client heeft aangewezen die al eerder van een gegevenslocatie is voorzien zal na de
selectie van de client het systeem direct doorgaan naar het delegeercentrum. Dit heeft te maken met de
manier waarop de gegevenslocatie wordt bijgehouden; namelijk in de eigenschappen van de Zermelo Client. U
kunt het als volgt voorstellen: Uw applicatie wordt voorzien van een verwijzing naar een Zermelo Client. De
Zermelo Client op zijn beurt wordt weer voorzien van een verwijzing naar een gegevenslocatie. Mocht u de
eigenschappen van uw installatie van Zermelo verwijderen, en weer opnieuw een Client aanwijzen, dan is de
verwijzing van de gegevensmaplocatie (die onthouden wordt bij de Client) nog steeds aanwezig.
Zodra het systeem voor het eerst het delegeercentrum gaat tonen wordt er een kopie van uw project
geschreven naar de aangewezen gegevensmap. Daarnaast wordt er een bestandje geschreven waarin de
gebruikers met hun rechten worden omschreven (credentials.ini).
Het scherm verandert en u ziet de eerste opzet van het delegeercentrum. Meer informatie hierover vindt u in
de paragraaf Schermuitleg Delegeercentrum.
U kunt nu door naar stap 4, het gebruikersbeheer.
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Client: Uitvoeren gedelegeerde taak
Als u uw collega bericht heeft dat de bestanden klaar staan om bewerkt te worden en u heeft de bijbehorende
gebruikersnaam en het startwachtwoord doorgegeven, dan kan deze medewerker de gedelegeerde taak gaan
uitvoeren.

Inloggen op de Zermelo Client
De medewerker start daarvoor de Zermelo Client, evt. via een snelkoppeling en wordt daarmee gebruiker van
de Zermelo Client. Voordat de Zermelo Client opent, wordt eerst een inlogscherm getoond.

De gebruiker vult de gebruikersnaam en het startwachtwoord in. Als de gebruiker nog niet eerder ingelogd is,
wordt er gevraagd direct een nieuw wachtwoord in te geven. De gebruiker voert zelf een eigen wachtwoord is
en geeft OK. Hierna opent de Zermelo Client. Als de gebruiker later nog een keer met de Zermelo Client gaat
werken, dient het eigen ingevoerde wachtwoord te worden gebruikt.

Hoofdscherm van de Zermelo Client
Nadat u als gebruiker bent ingelogd, ziet u het hoofdscherm van de Zermelo Client.
Links bovenin bevindt zich het menu Bestand en Help. Het menu Bestand geeft u de mogelijkheid de Zermelo
Client te sluiten. Het, al dan niet aangepaste, bestand wordt opgeslagen.
Links ziet u onder de kop "Mijn Zermelo' een opmerking en de menu's voor het uitvoeren van de taken
waarvoor u gerechtigd bent.
Rechts ziet u bovenaan een uitklapmenu waarin de naam van het project staat waarvoor u nu taken kunt
uitvoeren. Zijn er meerdere projecten aanwezig dan kunt u deze hier selecteren.
Ook wordt rechts uw naam aangegeven en op welke datum en tijd u uw laatste aanpassing hebt gedaan.
Begint u net en heeft u nog geen aanpassing gedaan, dan staat hier de datum van de laatste update van het
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project vanuit de roostermaker.
Tot slot wordt rechts aangegeven voor welke onderwerpen u de taak kunt uitvoeren. Heeft u bijv. rechten om
de overgangsprognoses van 3 stamklassen in te voeren, dan ziet u hier de 3 stamklassen opgesomd. Deze
opsomming is een link. Door op de link te klikken, opent zich het scherm waarin u de taak werkelijk uit kunt
voeren.

Uitvoeren gedelegeerde taak
U kiest het juiste project middels het uitklapmenu bovenin. Daarna klikt u rechts de link aan van het onderwerp
waarvoor u de taak wilt uitvoeren.
Voor meer inhoudelijke informatie over het uitvoeren van een taak verwijzen we u naar de volgende
paragrafen:
Voor het invoeren van de Pakketkeuzes, zie Keuzes invoeren
Voor het invoeren van de Overgangsprognoses, zie Prognoses en overige leerling-informatie
Voor het invoeren van de Lessenverdeling, zie Lessenverdeling
Nadat u de link heeft aangeklikt en het bijbehorende scherm is geopend, kunt u de taak uitvoeren. Zodra u het
scherm sluit en het systeem ziet dat u wijzigingen heeft gedaan, wordt direct een nieuwe versie van het
(rooster)bestand weggeschreven. Steeds als u de Zermelo Client weer gebruikt, zal de laatste versie van uw
eigen roosterbestand worden getoond en kunt u hierin verder werken of wijzigingen aanbrengen.
Na het verlopen van de deadline die u met uw roostermaker heeft afgesproken of tussentijds na overleg, wordt
het roosterbestand dat u steeds bewerkt heeft, gesynchroniseerd met het originele rooster wat de
roostermaker beheert. Daarna krijgt u eventueel een nieuwe kopie waarin alle gegevens zijn bijgewerkt en
kunt u opnieuw taken uitvoeren waarvoor u rechten heeft.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1407/1812

Document:

Zermelo Online Help

Projectbeheer in delegeercentrum
Als u met meerdere projecten werkt bijv. een project voor dit schooljaar en een project voor komend schooljaar,
dan wilt u mogelijk uit beide projecten delegeren.
Maar andersom kan het ook zo zijn dat u een (oud) project niet meer wilt gebruiken in het delegeercentrum en
dus van de delegeerlocatie wilt verwijderen.

Een project toevoegen aan de gegevenslocatie.
1. Vanuit een project
Zodra u een project opent dat nog niet bekend is op de gegevenslocatie en u kiest voor delegeercentrum dan
krijgt u de vraag of u het project naar de gegevenslocatie wilt kopiren.
Kiest u hier voor 'Nee' dan wordt de vraag opnieuw gesteld steeds als u het delegeercentrum aanklikt.
Kiest u hier voor 'Ja' dan wordt er een kopie van het project weggeschreven op de bekende gegevenslocatie.

Een project verwijderen van de gegevenslocatie.
1. Vanuit het menu Opties- Project verwijderen.
Als u kiest voor het delegeercentrum ziet u onder het icoon een menu-item Opties. Kies in dit menu voor de
optie Project verwijderen.
U krijgt een overzicht van de aanwezige projecten. De bovenste is geselecteerd. U heeft de mogelijkheid een
ander project te selecteren, maar er kan slechts n project tegelijk geselecteerd zijn. Kiest u voor OK, dan wordt
het geselecteerde project uit het delegeercentrum gehaald. Wilt u het verwijderen annuleren, dan dient u dit
scherm af te sluiten met het kruisje.
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Werken met branches
Als u met de nieuwste versie van de software werkt, zult u zien dat hier en daar in de overzichten van het
delegeercentrum wordt gesproken over branches. Branches zijn aftakkingen van het rooster, die door de
gebruikers worden gemaakt. Deze aftakkingen bevatten de door de gebruiker veranderde gegevens, maar niet
de gegevens die andere gebruikers veranderen. Als bijvoorbeeld gebruiker A een vertakking maakt waarin hij
de overgangsprognose van leerlingnummer 194574 op 100% #uit zet, dan zal dit voor gebruiker B niet
zichtbaar zijn. De verandering zit immers in de branch van gebruiker A, en gebruiker B kan die gegevens niet
inzien.
Op het moment dat de roostermaker op de knop "Synochroniseer" drukt, zullen de gegevens van deze
branches ingelezen worden in het roosterbestand van de roostermaker. Deze wordt direct weggeschreven naar
de client. Daarnaast worden de branches van alle gebruikers waarmee is gesynchroniseerd verwijderd.
Vluchtig gezien worden de wijzigingen van gebruiker A en gebruiker B in het bestand van de roostermaker
verwerkt. Daarna worden hun branches verwijderd. Als ze opnieuw hun taak opstarten zullen ze een nieuwe
branch beginnen met het nieuwe bestand van de roostermaker. Op dat moment zien ze elkaars wijzigingen.
Het werken met branches heeft een aantal voordelen. De belangrijkste hiervan is dat de wijzigingen van een
gebruiker invloed kunnen hebben op de taken van een andere gebruiker. Een makkelijk voorbeeld is het
werken met overgangsprognoses en pakketkeuzes. Als gebruiker A een leerling voor 100% op #uit in plaats
van H4c prognosticeert, dan heeft dat consequenties voor gebruiker B die de pakketkeuzes doet voor de
leerlingen in de H4. Door gescheiden te werken, en de gegevens in de juiste volgorde in te lezen kan worden
gegarandeerd dat er geen gegevens verloren gaan.
Voor uw gemak toont het delegeercentrum in welke versie de gebruikers werken. Als u meerdere keren update,
en gebruikers starten op verschillende punten met hun taken, dan ziet u in het overzicht van gebruikers in een
oogopslag op basis van welke roosterversie de branch van de gebruikers voortkomen.
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Flowcharts
Het onderstaande flowdiagram toont de gegevensstromen bij het drukken op een van de actieknoppen in het
delegeercentrum. Het illustreert op eenvoudige wijze wat de software precies uitvoert bij het verwerken van de
gegevens.
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Als een gebruiker op een van de taken in de Zermelo client klikt, zal het onderstaande flow diagram doorlopen
worden. In dit diagram is duidelijk de structuur van het werken met "Branches" te zien; worden de gegevens
uit de map "roosterbestanden" gehaald uit het externe project, of uit de persoonlijke map van de gebruiker in
de map "Delegeer". Dit diagram geldt voor het uitvoeren van een schrijftaak.
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Delegeertaken deactiveren
Omdat het roosterproces vaak iteratief is worden gebruikers vaak gevraagd om op verschillende momenten
gegevens aan te leveren, maar ook om op een aantal momenten juist niet de gegevens te muteren. Als de
roostermaker bezig is met een eerste proefrooster, dan is het vaak onhandig als de verantwoordelijke voor de
lessenverdeling nog bij de gegevens kan. Het is namelijk handig voor de roostermaker om tijdens het
proefroosteren af en toe de lessenverdeling iets aan te passen om de haalbaarheid van het rooster te
controleren. Als de gebruiker echter nog in de client de lessenverdeling mag aanpassen zal dat bij een
synchronisatie de wijzigingen van de roostermaker overschrijven.
Om dit probleem op te lossen kan de beschikbaarheid van taken tijdelijk worden gedeactiveerd. Hierdoor zal de
mogelijkheid om aanpassingen te doen voor die taak bij de gebruiker in de client verdwijnen, en zal de taak
ook niet bij het synchroniseren of importeren worden verwerkt.
Om de beschikbaarheid van taken te bewerken kunt u in het menu "bewerken" van het delegeercentrum
kiezen voor de optie "Delegeertaken (de)activeren". U krijgt nu een overzicht van alle taken waarvoor u
gebruikersrechten kunt uitgeven. U kunt hier met groen selecteren welke taken beschikbaar moeten zijn.
Zodra u op OK drukt wordt het verwerkt.
Let op: Het aanpassen van de beschikbaarheid van een taak betekent dat deze niet meer meegenomen wordt
bij het synchroniseren en het importeren. Als u er bij de gebruiker in de client nog gegevens zijn die niet
overgenomen zijn in het rooster kunnen deze gegevens bij een volgende synchronisatie verloren gaan.
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Zermelo Online (gedepubliceerd)

De huidige
producten van Zermelo hebben verschillende mogelijkheden om gegevens online te zetten. Zo zijn er
bijvoorbeeld Infoweb en de Protas websites. Het blijkt dat het voor scholen lastig is om een plek te vinden om
deze sites neer te zetten en voor Zermelo is het lastig om te zorgen dat de software goed draait op al de
verschillende systemen op alle verschillende scholen.
Zermelo Online is een online dienst die door Zermelo aangeboden wordt. Via onze servers zijn roostergegevens
beschikbaar voor de school zelf en voor ouders en leerlingen. In eerste instantie zal zoveel mogelijk
functionaliteit worden geintegreerd met de bestaande programma's Zermelo Desktop/Client. Later zullen
geheel online modules gaan uitkomen voor het invoeren en opvragen van informatie.
In het online Delegeercentrum zijn een aantal onderdelen uit Roostervoorbereiding, ZPlanning en ZFormatie
beschikbaar. Het Delegeercentrum is al gebouwd om over het interne schoolnetwerk informatie te delen, en dit
wordt nu uitgebreid door het delen van informatie over internet. Niet alleen is het nu mogelijk om ook vanaf
thuis het Delegeercentrum op te starten, ook is het opzetten ervan een fluitje van een cent geworden: er hoeft
alleen gekozen te worden voor "Zermelo Online".
Als een school besluit gebruik te maken van Zermelo Online dan maakt Zermelo een locatie aan die eruit ziet
als https://schoolnaam.zportal.nl. Ook krijgt de school een gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gegevens
kan de school online inloggen en vanuit daar Zermelo.exe starten. Zermelo.exe heeft nu een verbinding met
Zermelo Online en bij het openen van het Delegeercentrum kan gekozen worden om Zermelo Online te
gebruiken om heen te delegeren. Na eenmalig kopieren van de projectbestanden werkt het Delegeercentrum
verder als voorheen. Gebruikers die zijn aangemaakt in het Delegeercentrum zijn direct gebruikers voor
Zermelo Online en het is dus mogelijk om hiermee in te loggen op Zermelo Online en vanuit daar de Zermelo
Client op te starten die gelijk beschikt over de juiste gegevens.
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Online Delegeercentrum
LET OP:
DIT IS DE HANDLEIDING VOOR DE PILOT GROEP ONLINE DELEGEERCENTRUM.
U KUNT ZICH HIER NIET MEER VOOR AANMELDEN.
Het online Delegeercentrum is in wezen precies hetzelfde als het normale Delegeercentrum. Het verschil is dat
de gegevens niet op uw eigen netwerk staan maar online door Zermelo worden opgeslagen. Ook hoeft u geen
speciale Zermelo Client installatie meer op het netwerk te zetten.
Om gebruik te maken van het online Delegeercentrum gaat u eerst naar https://schoolnaam.zportal.nl. Nadat u
bent ingelogd kunt u kiezen voor "Start Zermelo" of "Start Zermelo Client", afhankelijk of u de roostermaker
bent of dat u een gedelegeerde gebruiker bent. Als Zermelo correct geinstalleerd is wordt deze nu gestart en
kunt u aan de slag.
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Zermelo Desktop
Bij het gebruik van het online Delegeercentrum blijft uw project gewoon lokaal staan. De enige verandering is
dat de gedelegeerde gegevens in Zermelo Online staan en dat er geen speciale Zermelo Client installatie meer
nodig is. Hieronder staan de stappen die nodig zijn om aan de slag te gaan met het onine Delegeercentrum.

Stap 1: Installeren

Bij het installeren vinkt u

de optie Zermelo Online aan.
Ter controle
kunt u in het menu Opties kijken of er een vinkje staat bij Deze installatie gebruiken voor Zermelo Online,
eventueel kunt u ook hier aangeven dat deze installatie gestart moet worden vanuit Zermelo Online.

Stap 2: Inloggen
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Van Zermelo heeft
u een gebruikersnaam, wachtwoord en internetadres gekregen. Ga naar uw locatie (ziet eruit als https://
schoolnaam.zportal.nl en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Stap 2: Start Zermelo

Nadat u bent ingelogd ziet u een knop "Start Zermelo". Klik hierop om Zermelo te starten.

Stap 3: Wacht tot de software start
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U krijgt een pagina te zien met de titel "Zermelo wordt gestart...". Het kan zijn dat uw browser u vraagt of u
zeker weet dat u Zermelo wilt starten. Als de software niet start omdat u bijvoorbeeld Javascript uit heeft staan
kunt u op de knop "Start Zermelo" klikken.

Stap 4: Start het Delegeercentrum

U kunt nu het basisrooster openen en het Delegeercentrum starten. Nu kunt u ervoor kiezen om Zermelo
Online te gebruiken in plaats van de Client en de gegevenslocatie op het netwerk. Het voor de eerste keer
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kopieren van de bestanden kan wat langer duren omdat alles nu via uw internetverbinding gaat in plaats van
via het netwerk.

Stap 5: Werk met het delegeercentrum zoals u gewend bent

U ziet nu aangegeven staan dat de locatie van de Zermelo Client en de
Gegevenslocatie online zijn. U kunt nu met het Delegeercentrum werken zoals u gewend bent. Het kan zijn dat
een aantal handelingen net iets langer duren omdat de gegevens via internet verstuurd moeten worden.
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Het is vanaf nu ook
mogelijk om vanuit het hoofdscherm onder Projectbeheer > Project te kiezen voor "Delegeerlocatie Openen"
om de online bestanden in de verkenner te zien. Op het moment dat u de software afsluit zal de verbinding
verbroken worden.
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Zermelo Client
Stap 1: Installeren

U installeert eerst
Zermelo met behulp van de algemene installer die te downloaden is van help.zermelo.nl. Bij het installeren
vinkt u de optie Zermelo Online aan.
Als de software op een netwerkschijf staat dan kan de installatie actief gemaakt worden door het eenmalig
uitvoeren van het bestand "Deze installatie gebruiken voor Zermelo Online.cmd" vanuit de installatiemap van
de Zermelo Client.

Stap 2: Inloggen
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Uw roostermaker of
applicatiebeheerder heeft u een gebruikersnaam, wachtwoord en internetadres gekregen. Ga naar uw locatie
(ziet eruit als https://schoolnaam.zportal.nl en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Stap 2: Start Zermelo

Nadat u bent ingelogd ziet u een knop "Start Zermelo Client". Klik hierop om Zermelo te starten.

Stap 3: Wacht tot de software start
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U krijgt een pagina te zien met de titel "Zermelo Client wordt gestart...". Het kan zijn dat uw browser u vraagt
of u zeker weet dat u Zermelo wilt starten. Als de software niet start omdat u bijvoorbeeld Javascript uit heeft
staan kunt u op de knop "Start Zermelo Client" klikken.

Stap 4: U kunt aan de slag met de Zermelo Client

U kunt nu uw taken openen en net zoals u gewend bent met de Zermelo Client aan de slag. Meer informatie
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kunt u vinden in het algemene stuk over de Zermelo Client. U kunt het onderdeel Inloggen overslaan.
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Systeemeisen
Zermelo Online bestaat uit verschillende onderdelen die elk andere eisen aan het systeem stellen. Hieronder
staat per onderdeel beschreven waar het systeem aan dient te voldoen en welke rechten er nodig zijn.

zportal.nl

Het gebruiken van
Zermelo Online begint op het web op https://schoolnaam.zportal.nl. Hiervoor moet de browser een met SSL
beveiligde HTTPS verbinding op kunnen zetten met onze servers. Voor het inloggen worden cookies gebruikt.

Starten van Zermelo vanuit de browser

Het tweede onderdeel is het starten van
Zermelo of de Zermelo Client vanuit de browser. Dit is gemplementeerd door in het Windows registry een
sleutel toe te voegen die het systeem vertelt wat te doen met zermelo: links. Deze wijzigingen kunnen door de
installer worden gedaan of vanuit de software door in het menu Opties te klikken op Deze installatie gebruiken
voor Zermelo Online. Het is ook mogelijk om via de command line ondersteuning voor zermelo: links toe te
voegen. In dat geval dient het volgende commando uitgevoerd te worden: "zermelo.exe
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--register-protocol-handler".
kan "Deze installatie gebruiken voor Zermelo Online.cmd" uitgevoerd worden in dezelfde map als waar

Ook

Zermelo.exe staat.
Het is ook mogelijk de juiste wijzigingen in het registry aan te brengen zonder de software te starten. Dit kan
handig zijn als de wijziging uitgerold moet worden door systeembeheer. De volgende tekst kan worden
opgeslagen als .reg bestand en worden uitgevoerd om de wijzigingen in het registry toe te passen. Als de
wijziging alleen voor de huidige gebruiker moet gelden kan HKEY_CLASSES_ROOT vervangen worden door
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes.

Windows Registry Editor Version 5.00
HKEY_CLASSES_ROOT\zermelo
@="URL:zermelo"
"URL Protocol"=""
HKEY_CLASSES_ROOT\zermelo\DefaultIcon
@="C:\\Program Files\\Zermelo\\zermelo.exe"
HKEY_CLASSES_ROOT\zermelo\shell
HKEY_CLASSES_ROOT\zermelo\shell\Open
HKEY_CLASSES_ROOT\zermelo\shell\Open\command
@="\"C:\\Program Files\\Zermelo\\zermelo.exe\" --url=%1"

Communicatie van de software met Zermelo Online
Nadat de software is opgestart via de zermelo: link zal deze via HTTPS verbinding maken met schoolnaam
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.zportal.nl. Mogelijk lukt het de software niet de firewall/proxy server te passeren. Vaak is het mogelijk om een
uitzondering toe te voegen aan de firewall/proxy server zodat de software toch verbinding kan maken.

WebDav verbinding met Zermelo Online

Voor
het online Delegeercentrum wordt een WebDav verbinding gebruikt om de bestanden op te slaan op Zermelo
Online. Voor deze verbinding wordt de in Windows ingebouwde WebDav functionaliteit gebruikt, Zermelo
Desktop zal lokaal luisteren op een TCP poort (als eerste op poort 80) en verbindingen daarop versleutelen en
doorsturen naar schoolnaam.zportal.nl poort 443 (TCP). Windows maakt dan verbinding met localhost poort 80.
Let erop dat hiervoor de WebClient windows service (zie services.msc) gestart moet zijn.
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FAQ
Hoe kan ik gebruik gaan maken van Zermelo Online?
U kunt een mailtje sturen naar info@zermelo.nl. Bedenkt u vast op welk adres u Zermelo Online wilt gaan
benaderen. Als uw schoolwebsite op .nl draait dan raden wij schoolnaam.zportal.nl aan, maar eventueel kan er
ook iets anders voor .zportal.nl komen te staan. We maken de ruimte voor uw school dan aan en u krijgt een
gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen.
Wat betekent het dat Zermelo Online nu in beta is?
De beta betekent dat we het product gratis aanbieden om te kijken hoe het in de praktijk bevalt en wat er nog
verbeterd moet worden. Het kan zijn dat we ingrijpende wijzigingen moeten doorvoeren waardoor het systeem
tijdelijk niet beschikbaar is. Ook kunnen we de veiligheid van de data nog niet garanderen. Let er bij gebruik
van het Delegeercentrum Online op dat u regelmatig synchroniseert!
Wordt Zermlo Online niet erg langzaam op bepaalde momenten (bijvoorbeeld vlak voor een nieuw
rooster ingaat)?
Het systeem is zo opgezet dat makkelijk capaciteit kan worden toegevoegd bij plotselinge drukte. We vinden
het erg belangrijk dat u altijd snel met Zermelo Online kunt werken.
Wat gaat Zermelo Online kosten?
Dat weten we nog niet precies, en tot deze tijd kunt u er gratis gebruik van maken. Ruim voordat de beta is
afgelopen zullen we de prijzen bekend maken. Zeer waarschijnlijk wordt het een abbonnement met en zal het
gemiddeld jaarlijks evenveel kosten als onze andere modules.
Hoe veilig is Zermelo Online?
Alle verbindingen met Zermelo Online vinden plaats via een beveligde SSL verbinding waardoor gegevens niet
te zien zijn voor iemand die mogelijk meeluistert op uw netwerk. Verder worden de bestanden van het
Delegeercentrum Online versleuteld opgeslagen. De gegevens van uw school staan in een eigen database
afgeschermd van die van andere scholen.
Kan ik Zermelo Online makkelijk koppelen aan mijn eigen site/elo?
Zermelo Online beschikt over een publiek toegankelijke API waardoor 3e partijen (of leerlingen!) zelf
applicaties kunnen schrijven die gebruik maken van de gegevens in Zermelo Online. U dient deze applicaties
uiteraard eerst expliciet toegang te verlenen tot uw gegevens. Informatie voor ontwikkelaars is te vinden op
developers.zermelo.nl.
Wanneer komen er roosters/ouderavonden/presentatiesystemen/lokaalreserveringen in Zermelo
Online?
We willen deze functionaliteit graag toevoegen maar pas op het moment dat we 100% tevreden zijn over de
bestaande onderdelen (te beginnen met het Delegeercentrum Online). We hopen in de loop van 2014 een
aantal nieuwe dingen toe te kunnen voegen.
Kan ik Zermelo Online ook vanuit thuis gebruiken?
Ja, omdat de gegevens via internet worden geraadpleegd maakt het niet uit of de software vanuit thuis of
vanuit school wordt gestart. Het gebruiken van de Zermelo Client in combinatie met Zermelo Online is een
kwestie van de software installeren en starten via Zermelo Online.
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Op welke manier zorgen jullie dat Zermelo Online blijft draaien bij een storing aan jullie kant?
Zermelo Online draait in twee verschillende datacenters die elkaars werk op elk moment kunnen overnemen.
De meeste storingen hebben hierdoor geen invloed op de beschikbaarheid van Zermelo Online.
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Windows 7
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In Windows 7 zit een bug in het
Windows-onderdeel (WebDAV) wat Zermelo gebruikt om bestanden op Zermelo Online te zetten. Deze bug kan
ervoor zorgen dat het online Delegeercentrum wel werkt maar onbruikbaar langzaam is. Vaak werkt het om in
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de internetinstellingen van Windows het vinkje bij Instellingen automatisch detecteren uit te zetten. Het kan
zijn dat u hiervoor de hulp van systeembeheer moet inschakelen. De reden van het langzaam zijn is dat
Windows namelijk bij elke handeling op Zermelo Online tevergeefs internet instellingen probeert te detecteren.
Zie ook het artikel van Microsoft over deze bug.
Als het online Delegeercentrum nu sneller werkt, zou u dat dan kunnen laten weten aan helpdesk@zermelo.nl?
We gaan dan proberen het aanpassen van deze instelling vanuit de software mogelijk te maken.
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Roosters weergeven
Met het weergeven van roosters in Zermelo Online stelt u leerlingen en docenten in staat om hun eigen rooster
op te vragen. De roosters worden weergegeven in rele tijd, dus eventuele pauzes, tijdrastervarianten, of
toetsen worden correct weergegeven. Ook roosterwijzigingen en vervallen lessen worden in de lesroosters
getoond.
U kunt het rooster opvragen door in te loggen in Zermelo Roostermakers met een account van een leerling of
docent. Afhankelijk van de gebruikersrechten van die gebruiker zou u in het hoofdmenu de optie "Mijn Rooster"
moeten kunnen aanklikken.

Als u dit gedaan heeft ziet u in een overzichtelijke kalendervorm het rooster zoals dit in Zermelo Online bekend
is. De kalender staat nu in de modus "week", maar heeft ook een dagweergave of maandweergave. Dit kan
worden ingesteld via de tabbladen rechtsboven.
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Wilt u een rooster zien van een week later, of juist van een periode geleden een week nalopen om te zien
welke surveillance u heeft gedaan tijdens de toetsweek? Dit kan door linksboven de kalender te klikken op de
pijlen naar links of naar rechts, of door te klikken op het icoon van een kalender. U kunt nu een specifieke
datum opzoeken en het rooster van die dagen opvragen.
Individuele afspraken in het rooster worden weergegeven met een vaste omschrijving: Het vak, het lokaal, de
groep, en de docent. Als u met de muis over een cel heen gaat krijgt u een tooltip waarin deze informatie
nogmaals uitgeschreven staat. Het kan zo zijn dat een afspraak in het rooster erg kort is (bijvoorbeeld een
mondelinge overhoring). Mocht de hoogte van de cel onvoldoende zijn om de gegevens te zien kunt u dus
gewoon met de muis over de cel heen gaan om alle gegevens te zien.
Ook roosterwijzigingen worden weergegeven. In het onderstaande figuur ziet u een rooster waarin uitgevallen
lessen staan (bijvoorbeeld woensdag 08:30), en gewijzigde lessen (vrijdag 13.30).
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Ouderavond
Inleiding

Protas is het systeem voor de organisatie en het inroosteren van ouderspreekavonden. Protas biedt de
volgende functionaliteiten:

●

Automatisch verdelen over avonden De aangevraagde gesprekken kunnen automatisch over meerdere
avonden verdeeld worden. Hierbij streeft het programma er naar zowel ouders als docenten op zo min
mogelijk avonden naar school te laten komen.

●

Automatisch roosteren van gesprekken Zijn de gesprekken eenmaal over de avonden verdeeld, dan
zoekt Protas een compact rooster waarin zowel ouders als docenten zo kort mogelijk op school moeten zijn.
Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de pauzebehoefte bij beide partijen en beschikbaarheden van
ouders en docenten.

●

Achteraf gesprekken toevoegen Het toevoegen van gesprekken aan een reeds ingeroosterde avond is
heel eenvoudig.De gesprekken worden om alle al ingeroosterde gesprekken heen geroosterd. Daarnaast kunt
u ook de roosterautomaat blijven gebruiken. Alle lessen waarvan u heeft aangegeven dat ze niet mogen
verplaatsen zullen ook door de automaat op hun plaats gelaten worden.

●

Aantal Tafels per lokaal Bij het toewijzen van tafeltjes of lokalen kan rekening worden gehouden met
bijvoorbeeld een combinatie van kamers van schoolleiders, afdelingscoordinatoren en een aula met tafeltjes.

●

Gesprekken aanvragen via Internet Als de school gebruik maakt van een roosterbestand uit Zermelo of
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Untis kunnen ouders op Internet direct zien welke docent welk vak aan hun zoon/dochter geeft. Deze
informatie staat dan ook op de brieven die de ouders krijgen. Bovendien kunnen ze op Internet vragen of
opmerkingen aan de gespreksaanvragen toevoegen opdat de docent het gesprek beter kan voorbereiden. De
enige technische systeem-eis is dat de school de gespreksaanvraagsite kan onderbrengen bij een provider
die php-scripts toestaat. Dit is in praktijk een laagdrempelige systeem-eis. Gesprekken kunnen uiteraard ook
nog worden aangevraagd met de gebruikelijke briefjes die de leerlingen op school moeten inleveren.
●

Automatisch gezinnen herkennen Op basis van naam- en adresgegevens wordt herkend welke leerlingen
in hetzelfde gezin zitten. Dit gebeurt volautomatisch. Vanzelfsprekend kan dit met de hand worden
aangepast.
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Importeren
U kunt een UDM(Z)-, een GPN- of een TXT-bestand van de administratie inlezen.

UDM(Z):
Het grote voordeel hiervan is dat de lessenverdeling en dus de docent-leerling relatie aanwezig is. Bij het
aanmaken van het afsprakenformulier voor internet is dus voor de ouders inzichtelijk welke docent voor welk
vak lesgeeft. Dus alleen lesgevende docenten worden getoond in de keuzelijst.

GPN:

Wanneer u
een GPN-bestand importeert, is dat zonder periodes! Ook zult u Protas moeten helpen bij het interpreteren van
de vaknamen in de clusterafdelingen. Mogelijk zitten er in het GPN-bestand geen leerlingen in de onderbouw.
Deze kunt u importeren via de administratie (zie TXT).
Wanneer het GPN bestand gemporteerd wordt, verschijnt er een controlescherm. Via de knop
INTERPRETATIEHULP is het mogelijk aan te geven welke afkortingen voor welke vakken correct zijn. Door op
foutieve afkortingen te klikken worden deze cellen rood. Op deze wijze kunt u de dilemma's in het
controlescherm oplossen.

TXT:
Het administratiepakket kan een txt-bestand maken met leerlingen (leerlingnummer en naw gegevens). Via de
knop Adm kan dit bestand ingelezen worden.
Eventueel kunnen docenten en lokalen ook worden gemporteerd. Dit kan via de knop DOC,LLN,LOK.
Voor lokalen en docenten is dit een tab-gescheiden tekstbestand met 1 regel per docent/lokaal die de afkorting
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bevat en (alleen voor docenten) eventueel de naam.
Kiest u lezen uit bestand bij leerlingen dan krijgt u dezelfde functie als 'lezen uit administratie'.
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Voorbereiden
Voordat u aan de slag kunt gaan met het invoeren van gesprekken en het samenstellen van het rooster, dient
u een aantal voorbereidende werkzaamheden te doen zoals het bepalen van begin- en eindtijd, duur van de
gesprekken en het formeren van gezinnen.
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Data en Tijden

Met deze knop kunt u 1 of meerdere avonden aanmaken. Het meest eenvoudig is om de tijden automatisch
aan te maken met de knop Automatisch tijden genereren.
Wanneer de gesprekken al in de middag starten, kunt u later met Blokkades een pauze tussen de middag en
avond aanmaken.
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Stamklassen

Dit overzicht laat de structuur van afdelingen en stamklassen zien. Als u een UDM of Untisroosterbestand heeft
ingelezen, is dit scherm gevuld. Als u alleen een administratiebestand heeft ingelezen, is dit scherm leeg en
kunt u zelf de structuur aanmaken.
U kunt afdelingen en stamklassen invoeren en/of verwijderen met behulp van de verschillende knoppen. Het is
ook mogelijk de structuur te importeren met behulp van de Interface Wizard.
In het menu onder Transport kunt u de Interface Wizard starten. U heeft een txt bestand nodig met verticaal de
afdelingen en horizontaal de klassen.
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Docenten, leerlingen en lokalen

Hetzelfde scherm verschijnt als wanneer u de knop Adm gebruikt.
Op dezelfde wijze kunt u nu lokalen en docenten importeren.
U kunt gegevens lezen uit een bestand met de betreffende knop. Voor lokalen en docenten is dit een
tab-gescheiden
tekstbestand met 1 regel per docent/lokaal die de afkorting bevat en (alleen voor docenten) eventueel de
naam.
Docenten:
U ziet een gedeelte van het docentendomein. De kolommen "Reeks van gesprekstijden" en "Maximaal aantal
gesprekken in reeks" zijn standaard gevuld met respectievelijk 6 en 4. Dit betekent dat er van elke reeks van 6
gesprekken slechts 4 gevuld mogen zijn. U kunt in dit scherm op individuele basis deze standaard aanpassen.
Bij het scherm van gesprekken inroosteren (Roosteren), kunt met de knop Pauzewensen de standaarden
aanpassen.
Leerlingen:
U kunt hier eventueel een leerling dubbel aanmaken in geval van bijvoorbeeld gescheiden ouders die
verschillende adressen hebben, maar wel beide op gesprek willen komen. U kunt dit ook regelen bij Leerlingen
klonen in het menu Opties in het hoofdscherm.
Lokalen:
Bij de lokalen kunt u aangeven hoeveel gesprekstafels beschikbaar zijn.
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Stamklas per dag

Wanneer u meerdere avonden heeft voor de ouderavond, kunt u middels deze knop aangeven welke
stamklassen op welke avond(en) kunnen worden ingeroosterd.
Zo kunt u bijvoorbeeld een onderverdeling maken tussen onder- en bovenbouw.
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Gezinnen

U kunt de software gezinnen laten formeren op basis bepaalde eigenschappen. Hoe meer eigenschappen van
leerlingen zijn vastgelegd des te nauwkeuriger de formatie van gezinnen kan plaatsvinden. Op basis van deze
gezinnen kan de automaat een rooster maken voor ouders waarin gesprekken dicht bij elkaar geroosterd
worden.
In aanvang maakt elke leerling deel uit van een uniek gezin. Met andere woorden, er zijn net zoveel gezinnen
als leerlingen.
U kunt de functionaliteit Gezinnen gebruiken om leerlingen op basis van achternaam en naw-gegevens
hetzelfde gezinsnummer te geven.
Rechts bovenin ziet u het eerste vrije nummer dat u eventueel kunt gebruiken bij het handmatig aanmaken
van een nieuw gezin.

Belangrijk!
Het is van belang dat u op basis van zoveel mogelijk gegevens gezinnen formeert. Dus niet alleen de
achternaam, maar ook adresgegevens.
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Leerling - Docent combinatie

Deze gegevens worden gevuld door het importeren van een roosterbestand. U ziet in dit scherm de
leerling-docent combinaties. Die is van belang voor de uitnodigingsbrieven en web-formulieren, en voor het
snel invoeren van de gesprekken. Geheel links kunt u instellen of u per stamklas of per leerling kijkt. In de
stamklas weergave kunt u eventueel docenten toevoegen of weghalen. Die docent wordt dan bij alle leerlingen
van die klas toegevoegd of weggehaald.

Als u het scherm in de stand "Per Stamklas" heeft staan, dan zal een cel bij een vak enkel gevuld worden als er
ook daadwerkelijk aan die stamklas les gegeven wordt. Dit houdt in dat clusterlessen, die alleen in
uitzonderlijke situaties aan een stamklas gegeven worden, nooit in dit overzicht voorkomen.
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De stand "Per Leerling" toont de docenten voor clusterlessen wel. Dit scherm controleert bij elke leerling in
welke groepen hij of zij zit. Voor die groepen worden de lessen opgevraagd, en de docenten die deze lessen
geven worden in de cel voor het betreffende vak getoond. In deze stand kunt u geen docenten invoeren,
aangezien docenten aan groepen worden gekoppeld, en niet aan individuele leerlingen.
Deze tool wordt veel gebruikt om op het aanvraagformulier extra docenten weer te geven. Een voorbeeld
hiervan is de decaan. Als u op het inschrijfformulier een optie wilt om de decaan aan te geven, dan klikt u op
de knop "Vak toevoegen", en maakt u het vak aan "Decaan". Voor elke stamklas voert u de betrokken decaan
in. Als er nu een website gegenereerd zal worden, dan zal de decaan standaard in beeld zijn.
Dit scherm is beschikbaar indien er een roosterbestand gemporteerd is.
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Uitnodigingsbrieven

De ouders kunnen uitgenodigd worden middels een brief. Er zijn twee soorten brieven:
Eenvoudige tekst:
Bovenaan selecteert u een afdeling (of 'alle afdelingen'), links selecteert u een stamklas (of 'alle stamklassen').
U ziet dan alle leerlingen van de betreffende afdeling(en)/stamklas(sen). Voor deze leerlingen kunt u een
ouderbrief laten afdrukken, of u kunt enkele van deze selecteren.

Belangrijk!
De volgorde waarin de brieven afgedrukt worden is de volgorde die u ziet. Sorteer dus eerst door op de
betreffende kolomkop te klikken.

De tekst van de ouderbrieven staat in het bestand UitnodigingsbriefOuders.txt.
Deze bestanden worden meegeleverd met Protas en u kunt deze zelf bewerken.

Mailmerge:
U kunt het samenvoegen van de brieven ook zelf uitvoeren. Wanneer u kiest voor Mailmerge, wordt u gevraagd
waar u het txt bestand met de leerlinggegevens wilt opslaan. Dit bestand opent u vervolgens in Excel. In Excel
kunt u eventueel de sortering aanpassen waarna u het bestand als een xls-bestand opslaat.
In Word gaat u nu een 'mail merge' document maken (Afdruk samenvoegen). U kunt het voorbeeldbestand
Uitnodigingsbrief.doc gebruiken dat meegeleverd wordt met Protas. U koppelt dit bestand aan uw Excel
bestand.
Pincodes:
Als u de aanvragen van de ouders via de website wilt laten verlopen, zult u eerst pincodes moeten aanmaken,
zodat deze ook in de brieven vermeld kunnen worden. U doet dit door de Website voor inschrijven aan te
maken.
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Website voor inschrijven

Aanpassen internetbestanden:
Voordat u de website aanmaakt, kunt u eventueel wat aanpassingen doen in de teksten die op de webpagina's
getoond worden.
In de map waar Protas.exe staat, staan ook de volgende bestanden:
feedback.txt: de tekst die verschijnt nadat op internet een aanvraag is verzonden. Deze tekst is aan te
passen door de school.
leerlingpagina.zsb: individuele inschrijfformulieren. Met verstand van HTML is dit aan te passen door de
school.
index.zsb: dit is de inlogpagina. Met verstand van HTML is dit aan te passen door de school.
De overige .zsb bestanden dienen onveranderd te blijven!
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Aanmaken website:
U klikt op de knop Schrijven website. U selecteert de klassen waarvoor u een website wilt aanmaken en klikt op
de knop Website voor het inschrijven. In de map waar Protas geinstalleerd is wordt een lijst met pincodes
weggeschreven (PNC bestand).
De bestanden voor de website worden weggeschreven in de map C:\PROTASWEB of in de map die u heeft
opgegeven bij Opties instellingen.
De gehele inhoud van bovenstaande map moet geupload worden naar de webserver van de school.
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Rooster maken
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Blokkades

Belangrijk!
De roosterautomaat zal in geen enkel geval een gesprek op een blokkade inroosteren.

Docenten en gezinnen kunnen voor bepaalde data/tijden geblokkeerd worden. Door in de cel te klikken wordt
de cel rood gekleurd. U kunt ook een docent/gezin in 1 keer blokkeren voor alle tijden door aan de linkerkant
op de docentafkorting en/of het gezinsnummer te klikken.
U kunt ook in 1 keer een tijd voor alle docenten/gezinnen blokkeren mbv shift +klik.
Bij de verwerking van de gespreksaanvragen via internet wordt de kolom "opm" gevuld met markeringen (##)
indien de ouders een opmerking voor de roostermaker hebben ingevuld. Na het verwerken van de informatie
kunt u door er op te klikken de markering (##) verwijderen, zo houdt u bij welke opmerkingen verwerkt zijn.
Met behulp van de knop Verwijder alle opmerkingen kunt u in 1 keer alle opmerkingen verwijderen.
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Gesprekken invoeren

Filters Afdeling en Stamklas
Met de filters bovenin het scherm kunt u bepalen of u de leerlingen van alle afdelingen/stamklassen wilt zien of
slechts een selectie daarvan.
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Lijst met leerlingen
Aan de linkerkant ziet u afhankelijk van het bovenstaande filter, de leerlingnrs en -namen.

Scherm met gesprekken
In het midden ziet u een scherm met de geselecteerde leerling(en).
In dit scherm ziet u:
de vakken (oranje)
de docenten (geel)
de geplande avonden (blauw)
de blokkades ===
Eventuele dubbele gesprekken kunt u in de kolom "mult" aangeven door de 1 te wijzigen in een 2.
In de cel in de kolom "opmerkingen" kunt u of zelf een opmerking voor de docent typen of u kunt de eventuele
opmerking van de ouders laten staan zodat de docent deze te zien krijgt bij het uiteindelijke rooster.
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Tijdwensen
Rechts bovenin kunt u een tijdwensdefinitie selecteren.
In dit voorbeeld is het gezin voor de 1e avond alleen beschikbaar voor 19.00 uur. De 2e en de 3e avond zijn in
het geheel geblokkeerd.

Tijdwens definities
Met de knop Tijdwens-definities kunt u zelf tijdwensdefinities aanmaken en verwijderen. De gesprekstijden
die binnen 1 definitie geblokkeerd moeten worden klikt u aan (rood).
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Docenten
In onderstaand scherm kunt u de docenten zien die lesgeven aan de leerling (geel). De docenten die
geselecteerd zijn voor een gesprek zijn groen gekleurd.
U kunt meerdere docenten selecteren voor 1 gesprek door de ctrl toets te gebruiken.

Website instellingen
Met de knop Website-instellingen kunt u de instellingen raadplegen/aanpassen die van belang zijn voor het
werken met de internetkoppeling. Dit is een selectie van de Opties instellingen.

Toon opmerkingen aan/uit
Middels deze knop kunt u ervoor kiezen de opmerkingen aan de docenten wel of niet te tonen. U kunt het veld
met de opmerkingen zelf vullen of automatisch laten vullen indien ouders via internet aanvragen doen en een
opmerking voor de docent hebben ingevuld.

Handmatige invoer

Belangrijk!
Handmatige invoer van gesprekken is mogelijk, maar een tijdrovende klus. Protas biedt snellere methoden
aan indien u gebruik maakt van Internet. Ouders dienen digitaal een aanvraag in en deze kunnen in 1 keer
worden ingelezen. Zie informatie "Mail direct van server" voor meer informatie hierover.

Docent-leerling relatie aanwezig

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1459/1812

Document:

Zermelo Online Help

Als de docent-leerling relaties aanwezig zijn, kunt u eenvoudig de aanvragen handmatig verwerken. Zichtbaar
is namelijk welke vakken en bijbehorende docenten de leerling heeft. Door op de geel gekleurde docent te
klikken, wordt het gesprek als aanvraag toegevoegd.
Door nogmaals op de docent te klikken, wordt de aanvraag weer verwijderd.

Docent-leerling relatie niet aanwezig

Als de docent-leerling relaties niet aanwezig zijn, kunt u alleen in het scherm aan de rechter kant een docent
aanklikken. Welke docent lesgeeft aan de leerling is niet zichtbaar.

Dubbel Gesprek
U kunt een dubbel gesprek aanmaken door in de kolom mult. het getal te veranderen.

Email lezen uit bestanden

Belangrijk!
Deze optie kan nog gebruikt worden, maar is inmiddels vervangen door een betere voorziening. Gebruik
hiervoor de knop "Mail direct van server"".

U kunt gespreksaanvragen nog steeds inlezen uit n of meerdere email bestanden die gemaakt worden met een
mail client (bijvoorbeeld Outlook). Zorg in ieder geval dat u deze instelt zodat hij de mails op de server laat
staan. Dan raakt er geen informatie zoek. Zorg ook dat u een backup-adres opgeeft bij het aanmaken van de
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website.
U exporteert de mails naar een tekstbestand dat u in Protas inleest. Outlook Express kunt u beter niet
gebruiken. Dit programma heeft geen goede export voorzieningen en slaat de eigen mailbox zodanig op dat
het niet goed mogelijk is de mails in Protas in te lezen. De meeste andere mail clients zijn goed bruikbaar.

Mail direct van server
Instellingen vooraf
De aanvragen die ingediend worden op de website, kunnen direct van de webserver opgehaald worden.
Dit betekent dat u bij het aanmaken van de website (voor de inschrijvingen) de volgende gegevens moet
hebben ingesteld:
Een Pin sleutel
Een map waar de bestanden in komen
Een geldig e-mailadres voor het ontvangen van de gespreksaanvragen
Een geldig e-mailadres voor het ontvangen van de back-up van de gespreksaanvragen
Een geldig e-mailadres voor het ontvangen van eventuele foutmeldingen

Bovenstaande instellingen zijn een voorbeeld. U vult hier de instellingen in die op uw situatie van toepassing
zijn.
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Mail direct van server
Voordat u de aanvragen van de server ophaalt, dient u bij de Instellingen (menu Opties) de roodgekleurde
velden correct in te vullen:
emailadres waar de aanvragen zijn binnen gekomen
wachtwoord van bovenstaand e-mailadres
adres van server van inkomende mail

Belangrijk!
U kunt gebruik maken van diensten als GMail, die draaien op een beveiligde verbinding. Let hierbij op dat
GMail berichten maar een keer laat downloaden. U kunt een e-mail met gespreksaanvragen opnieuw
inlezen door in GMail onder instellingen, bij het tabblad pop/imap instellingen, te kiezen voor "Pop voor alle
berichten aanbieden"
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Eventuele opmerkingen voor de roostermaker kunnen nu verwerkt worden door op de Ga nu naar het
lock-scherm voor het verwerken van deze wensen te klikken. Zie voor uitleg Blokkades
Meerdere aanvragen voor 1 leerling
Bij het inlogscherm waar ouders het leerlingnummer en pincode invoeren, staat vermeld dat de ouders slechts
1 aanvraag kunnen doen. Technisch gezien wordt dit helaas niet ondersteund. Dit betekent dat een ouder in
principe nogmaals kan inloggen en nogmaals een aanvraag kan doen. Beide aanvragen worden ingelezen
zodra u de mail ophaalt van de server.

Belangrijk!
U kunt meerdere malen op de knop "Mail direct van Server" klikken. Reeds ingelezen aanvragen worden
slechts geupdate
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Gesprekken verdelen

U dient de gespreksaanvragen altijd over de dagen te verdelen, ook als u maar 1 datum heeft.
Weergave
Er zijn 3 weergave mogelijkheden: op Gesprek, op Docent, op Gezin.
De verschillende kolommen geven de volgende informatie:
A: Aantal gespreksmomenten van de docent
B: Aantal gesprekken van de docent
C: Aantal gespreksmomenten gezin
D: Aantal gesprekken van het gezin
E: Naam gezin/docent (afhankelijk van de weergave)
Pauzewensen
Voordat u gaat verdelen over de avonden, kunt u de pauzewensen voor docenten en gezinnen instellen. U
geeft het maximum aantal gesprekken aan in een reeks.
Met de "wenselijkheid smal rooster" geeft u het belang aan. Als u de pauzewensen voor de gezinnen
belangrijker vindt, vult u hier een hoger getal in dan bij docenten.
Instellingen
In dit scherm kunt u het aantal strafpunten aanpassen dat de indelingsautomaat gebruikt. Wij adviseren u
eventueel alleen het gewicht aantal dagen gezin en gewicht aantal dagen docent aan te passen.
Automatisch verdelen over avonden
Wanneer u op deze knop klikt gaat de automaat alle aanvragen verdelen over de verschillende avonden. De
automaat houdt rekening met blokkades van gezinnen en docenten, eventuele uitsluitingen per stamklas,
pauzewensen en het gewicht aantal dagen. Zodra de groene balk helemaal verschijnt en er een oplossing
gevonden is, kunt u met de automaat stoppen. U kunt er ook voor kiezen de automaat nog een bepaalde
periode te laten optimaliseren.
Fixeren of niet indelen
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In de weergave gesprek, is het mogelijk een gesprek te fixeren op een datum of juist niet in te delen. Om een
gesprek te fixeren op een datum, klikt u eerst op de regel van het gesprek in de betreffende cel van de datum.
Vervolgens klikt u in kolom A,B,C,D of E.
Het is ook mogelijk een gesprek niet in te delen. In dat geval klikt u op het niet ingedeelde gesprek in de kolom
A,B,C,D of E. De automaat weet nu dat dit gesprek berhaupt niet ingedeeld hoeft te worden.
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Gesprekken roosteren

Automatisch

Automaat snel
Deze automaat kunt u gebruiken om snel inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van het rooster. De
automaat houdt geen rekening met bijvoorbeeld pauzewensen.
Automaat grondig
De grondige automaat zoekt naar een oplossing en zal deze vervolgens proberen te verbeteren met een
andere strategie. Bij de Opties kunt u eventueel de factor voor de time-out aanpassen die wordt gebruikt bij
het starten van een nieuwe oplossing/verbetering.
Automaat wijzig
Deze versie van de automaat verwijdert eerst alle niet-gefixeerde plaatsingen voordat er gezocht wordt naar
een verbetering van de huidige oplossing. Hij onthoudt dus de oplossing die er op dat moment is en zal pas
gaan plaatsen wanneer er een verbeterde versie is.
Pauzewensen:
Voordat u gaat verdelen over de avonden, kunt u de pauzewensen voor docenten en gezinnen instellen. U
geeft het maximum aantal gesprekken aan in een reeks.
Met de wenselijkheid smal rooster (factor spanbreedte) geeft u het belang aan. Als u de pauzewensen voor de
gezinnen belangrijker vindt, vult u hier een hoger getal in dan bij docenten.
Verwijder plaatsingen:
Hiermee verwijdert u de niet-gefixeerde plaatsingen.
Optimaliseren:
Nadat de aanvragen met n van de automaten geplaatst zijn, kunt u het rooster optimaliseren. Wij raden u aan
de optimalisatie zo lang mogelijk de tijd te geven!
Overzicht:
Met de knop Overzicht kunt u een overzicht bekijken per docent, per gezin en per lokaal. Met behulp van de
rechtermuisknop heeft u verschillende mogelijkheden, waaronder afdrukken.

Opties:
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In het menu bij Opties kunt u het volgende instellen:
Factor time-out ten opzichte van zoektijd eerste oplossing: de automaat zoekt naar een eerste oplossing en
mag daarna een bepaalde tijd zoeken naar een nieuwe oplossing. Deze tijd kunt u hier instellen en is factor
maal de zoektijd voor de eerste oplossing. Daarna zal de automaat stoppen of naar de volgende roosterdag
gaan.
Factor time-out verbetering ten opzichte van zoektijd eerste oplossing: idem, maar dan voor optimalisatie.
Bij voorkeur vroeg op de avond: de automaat zal proberen zoveel mogelijk de gesprekken te roosteren in de
buurt van de eerste tijd. Dit is wel belastend en kan ten koste gaan van andere wensen, zoals pauzes.
Maximaal aantal gelijktijdige gesprekken voor elk moment: indien het aantal beschikbare lokalen beperkt is,
kunt u hier het maximum invoeren.

Handmatig

U kunt eventueel handmatig gesprekken (ver)plaatsen. Handmatig roostert u door een gesprek aan de
linkerkant te selecteren. Dan verschijnt dit gesprek 'tussen de groene balken'. U klikt op een roosterpositie
waar het gesprek moet komen en daar verschijnt het gesprek in het rooster van zowel de docent als het gezin
mits het gesprek daar
plaatsbaar is. Buiten de groene balken staan aan de bovenkant de roosters van de overige gezinnen van de
actuele docent, en aan de onderkant de roosters van de overige docenten van het actuele gezin. Ook binnen
de roosters 'buiten de groene balken' kan de actuele docent (resp. het actuele gezin) verplaatst worden.
Gefixeerde gesprekken verschijnen 'ingedrukt' op het scherm. U fixeert met SHIFT klik. Het fixeren van een
gesprek betekent dat dit gesprek als het ingeroosterd is niet meer verplaatst kan worden. Het rooster kan ook
niet verwijderd worden. Hetzelfde geldt voor de aan het gesprek toegekende datum. Ook deze kan niet
verwijderd worden als een gesprek gefixeerd is. Een gesprek dat nog geen datum gekregen heeft kan ook
gefixeerd zijn. Fixeren is aan te bevelen na het afdrukken en verzenden van roosters.
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Lokalen roosteren

Als alle gespreksaanvragen zijn ingeroosterd, dient u lokalen toe te wijzen.
U kunt dit doen per gesprek of per docent. U kunt eventueel ook nog de marge bij lokaaltoewijzing aanpassen.
Aanpassen marge bij lokaaltoewijzing:
Wanneer u twee docenten op dezelfde avond in hetzelfde lokaal wilt plaatsen wordt er standaard een speling
gehanteerd van 3 gesprekstijden, zodat het laatste gesprek van de eerste docent uit kan lopen. Dit aantal kunt
u hier aanpassen.
Lokalen invoeren per docent:
U kunt per docent een lokaal toewijzen. Als u op een witte cel klikt in de kolom van een lokaal, wordt dit lokaal
toegewezen aan die docent. Bij de overige docenten wordt dit lokaal eventueel geblokkeerd (=) als de
gesprekken binnen de aangegeven marge vallen.
Lokalen invoeren per gesprek:
U kunt ook per gesprek een lokaal toewijzen. Eerst selecteert u het gesprek door er op te klikken. De lokalen
die voor dit gesprek beschikbaar zijn, zijn zichtbaar in het extra venster. Door op een lokaal te klikken, wijst het
lokaal toe aan de geselecteerde gesprekken.
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Klassikale gesprekken
Een veelgehoorde wens bij het roosteren van een ouderavond is het aanmaken van mentoraat gesprekken. In
dit type gesprekken dient de mentor van een bepaalde klas alle ouders eenmalig te spreken. Dit soort
gesprekken kan zeer eenvoudig worden aangemaakt in Protas. U dient hiervoor naar het menu "Bewerken" te
gaan, en te kiezen voor de optie "Geplande Gesprekken".
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Met deze optie kunt u een aantal pakketvakken selecteren. Zo kunt u alle mentoraatvakken van de onderbouw
selecteren, of alle vakken economie in de bovenbouw. Zodra u op "OK" drukt zal de software voor elk
pakketvak kijken welke lessen er in het rooster bestaan. Voor elke docent aan zo'n les wordt een gesprek
aangemaakt met de leerlingen aan wie hij lesgeeft. Mochten er meerdere docenten aan een groep leerlingen
les geven, dan worden beide docenten aan het gesprek toegevoegd.
Op deze manier maakt u met slechts een paar muisklikken een grote hoeveelheid gesprekken aan.
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Roosters publiceren
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Roosterbrieven

U kunt voor zowel docenten als ouders een brief aanmaken met de gemaakte afspraken. U kunt dat op
eenvoudige wijze doen door de knoppen Roosterbrieven ouders en/of Roosterbrieven docenten te
gebruiken of via de knoppen Mailmerge ouders en/of Mailmerge docenten.
Roosterbrief ouders:
Bovenaan selecteert u een afdeling (of 'alle afdelingen'), links selecteert u een stamklas (of 'alle stamklassen').
U ziet dan alle leerlingen van de betreffende afdeling(en)/stamklas(sen). Voor deze leerlingen kunt u een
ouderbrief laten afdrukken, of u kunt enkele van deze selecteren.

Belangrijk!
De volgorde waarin de brieven afgedrukt worden is de volgorde die u ziet. Sorteer dus eerst door op de
betreffende kolomkop te klikken.

De teksten van de ouderbrieven staan in de bestanden RoosterbriefOuders.txt.
Deze bestanden worden meegeleverd met Protas en u kunt deze zelf bewerken.
Roosterbrief docenten:
Standaard zijn alle docenten geselecteerd. Door op een cel met de docentafkorting te klikken, kunt u een
docent deselecteren. Via de knop rechts onderin kunt u in n keer alle docenten (de)selecteren.

Mailmerge:
U kunt het samenvoegen van de brieven ook zelf uitvoeren. Wanneer u kiest voor Mailmerge, wordt u gevraagd
waar u het txt-bestand met de leerlinggegevens wilt opslaan. Dit bestand opent u vervolgens in Excel. In Excel
kunt u eventueel de sortering aanpassen waarna u het bestand als een xls-bestand opslaat.
In Word gaat u nu een 'mail merge' document maken (Afdruk samenvoegen). U kunt het voorbeeldbestand
Uitnodigingsbrief.doc gebruiken dat meegeleverd wordt met Protas. U koppelt dit bestand aan uw Excel
bestand.

Belangrijk!
Wanneer u kiest voor de optie 'Mailmerge' worden in het Excel bestand onderstaande voetnoot-teksten
gebruikt wanneer er gesprekken bij een gezin resp. docent niet ingeroosterd konden worden. U kunt dit
wijzigen via de knop 'Instellingen'
*** : Dit gesprek paste niet in het rooster. De docent zal telefonisch contact met u opnemen.
*** : Dit gesprek paste niet in het rooster. U wordt verzocht telefonisch contact op te nemen met deze
ouders.
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Overzichten
U kunt drie verschillende overzichten krijgen:

Per docent
Per gezin
Per lokaal
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Via de rechtermuisknop heeft u verschillende mogelijkheden. De belangrijkste zijn:
Bereken lay-out: de breedte van de cellen wordt aan de inhoud aangepast.
Grid naar bestand: er wordt een txt bestand van het overzicht gemaakt dat desgewenst kan worden
aangepast in bijvoorbeeld Kladblok, Word of Excel.
Afdrukken: het overzicht wordt naar de printer verzonden.
Serie Print: Er kan een serie afdrukken worden gemaakt, afhankelijk van de gemaakte keuzes in dimensies
(gezin,lokaal,docent en eventueel verschillende avonden).
Opties: u kunt hier de plaats van de dimensies wijzigen. Het grid heeft een horizontale en een verticale as. U
bepaalt welke gegevens waar komen te staan. Tevens zijn er twee zogenaamde buitendimensies: links en
boven. Zie afbeelding Buitendimensies waarin gezin,docent,lokaal boven staan en de 3 verschillende avonden
links.

Grid naar prikbord: u kunt het overzicht via deze optie kopiren en in een ander programma plakken en
eventueel verder bewerken.
Grid naar HTML: het overzicht wordt bewaard als een html-pagina.
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Website met rooster maken
Schrijven website

Deze knop gebruikt u als u de roosters via de website wilt publiceren. Nadat u op de knop heeft geklikt, kunt u
de klassen selecteren waarvoor u roosters wilt publiceren. Vervolgens klikt u op de knop Website met
roosters.
In het volgende scherm heeft u de mogelijkheid alleen de webpagina's aan te maken voor leerlingen waar
gesprekken voor zijn ingeroosterd. Tevens kunt u ervoor kiezen de adresinfo van de leerling uit of aan te zetten.
Tenslotte klikt u op de knop Website maken.
Het zou kunnen dat u een volgende mededeling te zien krijgt:

Het is de bedoeling dat u een klas en een leerling selecteert waar een gesprek voor aangemaakt is. Vervolgens
kan de website aangemaakt worden.
In het volgende scherm kunt u een keuze maken tussen een website met of zonder login-code.
Tenslotte wordt u gevraagd de directory op te slaan en een naam te geven. De inhoud van deze map moet op
de webserver van de school worden geplaatst zodat de ouders inzicht in het rooster kunnen krijgen.
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Opties instellingen
Er zijn 5 verschillende tabbladen waar u opties kunt instellen.

Algemeen
Snelheid van het scrollwieltje: u kunt hier een getal tussen 0 en 100 invoeren
Pad naar de map met de klantenkaart: u geeft hier aan waar het keybestand is opgeslagen
Eigenschappen opslaan per computer: U kunt u aangeven of u de eigenschappen wilt opslaan per computer of
niet.
Kiest u hier voor "Nee" dan worden de protas.eig en de protas.xml bestanden opgeslagen naast de protas.exe.
We noemen dit de centrale eig. Een protas.eig bestand bevat programminstellingen zoals instellingen voor
email. Het protas.xml bestand bevat gebruikersinstellingen zoals schermlayouts, en met name voor dit bestand
kan het zinvol zijn deze per gebruiker op te slaan. Het protas.xml wordt pas weggeschreven bij afsluiten van
het programma. Gebruikt u dus met meerdere personen dezelfde protas.exe en u heeft hier voor 'Nee' gekozen
dan worden de instellingen bewaard van degene die als laatste afsluit. Kiest u hier voor "Ja" dan worden de
bestandjes weggeschreven op de lokale schijf C in de map Gebruikers waarin zich uw eigen map bevindt. We
noemen dit de eigen-eig. In uw eigen map volgt u het pad AppData => Roaming => Protas. Mocht u de map
AppData niet zien, gebruik dan de ALT-toets en volg het menu Extra => Map opties => Weergave en vink daar
aan: 'Verborgen bestanden en mappen weergeven'. Heeft u geen rechten op uw lokale schijf en werkt u
volledig met gebruikerprofielen, dan worden de bestanden opgeslagen in uw eigen profiel.
In de eigen-eig worden alleen die dingen opgeslagen die afwijken van de centrale-eig. Hij neemt dus in eerste
instantie altijd de instellingen van de centrale-eig over en overschrijft alleen die gegevens die voor deze
computer afwijken.
FTP
Voor Protas niet van toepassing
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Email
Gebruikersnaam: u vult de gebruikersnaam van het emailaccount in dat gebruikt wordt voor de
gespreksaanvragen.
Emailadres: u vult hier het emailadres in dat wordt gebruikt voor de gespreksaanvragen
Wachtwoord: u vult het wachtwoord behorende bij bovenstaande emailadres in
SMTP server: niet van toepassing
SMTP poortnummer: niet van toepassing
Maximale regellengte: niet van toepassing
Wachttijd tussen 2 berichten: niet van toepassing
Maximale grootte van attachment: niet van toepassing
Adres van server voor inkomende email: u vult hier het adres van de server in dat wordt gebruikt voor de
gespreksaanvragen.
Poortnummer: in de meeste gevallen is dit 110. Neem eventueel contact op met uw systeembeheerder
Protas
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Minimaal aantal docentregels: het gaat om het mimimum aantal regels dat op de uitnodigingsbrief komt te
staan, dan wel op het inschrijfformulier voor de website.
Minimaal aantal extra docentregels: het aantal dat u hier invult komt onderaan de regels met docenten te
staan. Dit zijn extra regels waar dus geen vak en docent reeds ingevuld zijn.
Dubbele gesprekken: u kunt aangeven of er een dubbelgesprek mag worden aangevraagd (J=mogelijk, N=niet
mogelijk)
Vragen voor roostermaker: u kunt aangeven of er een commentaarveld voor de roostermaker zichtbaar is
(J=zichtbaar, N=niet zichtbaar)
Marge tussen gesprekken bij lokaaltoewijzing: als u meerdere docenten in 1 lokaal wilt plannen, terwijl er maar
1 tafel is, kunt u dmv de marge instellen wanneer het lokaal weer beschikbaar is. In het scherm bij de
lokaaltoewijzing wordt er met deze marge rekening gehouden.
Factor timeout: met dit getal geeft u aan met hoeveel de strafpunten voor de spanbreedte (maximale breedte
van de reeks gesprekken) vermenigvuldigd moet worden. Hoe hoger het getal hoe hoger het belang voor een
strak rooster.
Voetnoot gezin: de tekst die hier staat verschijnt op de uitnodiging indien er een aanvraag niet ingeroosterd is.
U kunt de tekst naar eigen wens hier aanpassen
Voetnoot docent: de tekst die hier staat verschijnt op de uitnodiging indien er een aanvraag niet ingeroosterd
is. U kunt de tekst naar eigen wens hier aanpassen.
Bij voorkeur vroeg op de avond: standaard staat deze optie op N(ee). U kunt hier uw voorkeur aangeven voor
het vroeg op de avond roosteren. De gesprekken zullen dan zo veel mogelijk aan het begin gepland worden.
Dit kan belastend zijn voor het rooster. Andere wensen, zoals pauzewensen kunnen hierdoor sneuvelen.
Protas web
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Pinsleutel: zolang u deze sleutel niet veranderd behoudt iedereen dezelfde pincode
Webdirectory: standaard is dit C:\PROTASWEB. U kunt dit uiteraard aanpassen. In deze map worden alle
bestanden weg geschreven op het moment dat u de website aanmaakt.
Emailadres foutmeldingen: het adres dat u hier invult wordt gebruikt voor foutieve aanmeldingen,
hackpogingen.
Emailadres gesprekken: het adres dat u hier invult wordt gebruikt voor alle gespreksaanvragen
Emailadres backup: dit is facultatief. Als u hier gebruik van maakt, adviseren wij u om een emailadres op een
andere webserver aan te maken.
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Stappenplan
Stappenplan voor het roosteren van ouderavonden
Hieronder zijn puntsgewijs de stappen beschreven die doorlopen worden bij het maken van een planning voor
een ouderavond. Er is kort aangegeven welk pad door de menu-items in de software genomen moet worden
om op de juiste schermen uit te komen en/of welke handelingen verricht dienen te worden.
1. Opstarten software en maken nieuw PTS bestand

a. Start Protas.exe
b. Kies Nieuw PTS of Open PTS
c. Hoofdscherm geeft informatie over stand van zaken o.a. in regel Prioriteit.

2. Rooster importeren (Tip: gebruik opgeschoond roosterbestand)

a. Afhankelijk van het gebruikte roosterbestand kies je voor UDM importeren of Untis importeren . Een rooster
is niet nodig als er maar een lesverdeling in zit oftewel een docent op de lesgroep.
b. Door importeren van het rooster komen de leerlingen, docenten en de lokalen in Protas.
c. Is er geen roostersoftware kies dan voor Adminstratiebestand importeren . Er zullen dan geen leerling docent combinaties gelegd worden en deze moet je later zelf invoeren.
d. Nodig is een .txt bestand met 1 kopregel en de gegevens llnnummer, voornaam, tussenvoegsels,
achternaam, klas, straat, huisnummer, postcode, woonplaats. Klas is nodig om de link te maken tussen leerling
en docent.
e. In de importwizard dienen de kolommen aan elkaar gekoppeld te worden > labelen.
f. Bij import van een UDM bestand of een Untis bestand komen alle of een deel van de leerlingen mee. Dit is
aan te vullen en/of te synchroniseren door import van een administratiebestand.
g. Leerlingeninformatie is te zien in de UDM stand bij Leerlingen(domein) en via of de knop Doc,lln,lok

3. Bewerken data en tijden van gesprekken
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a. Klik op de knop data en tijden
b. Standaard 1 avond aanwezig, extra avonden invoeren door letter in blanco regel, daarna naam aanpassen.
c. Datum van iedere dag moet verschillend zijn.
d. Is er ook een middag dan moeten de gesprekstijden het hele tijdstraject bestrijken en later wordt een deel
van de dag afgeblokt.
e. Tijden automatisch generen is snelle invoer. Begintijd, aantal gesprekken, gespreksduur, pauze tussen 2
gesprekken.
f. Gesprekken ook handmatig toe te voegen, maar weghalen van laat naar vroeg. Wel eenvoudig opnieuw te
genereren.

4. Stamklassen

a. Dit overzicht laat de structuur van afdelingen en stamklassen zien.
b. Als er een UDM of Untisrooster is ingelezen, is dit gevuld maar als er alleen een administratiebestand is, kan
men hier de structuur bouwen.
5. Docenten, Leerlingen, Lokalen

a. Klik op de knop Doc lln lok
b. Drie tabjes voor Docenten, Leerling en Lokaalinformatie
c. Via klikken in kolom zijn elementen te verwijderen.
d. Met de knop Maak nieuw element kunnen elementen toegevoegd worden en/of met de knop Lezen uit
bestand een importwizard gestart worden.
e. Tab Leerlingen. Eventueel een nieuwe leerling aanmaken voor gescheiden ouders die een ander adres
hebben en beide op gesprek willen komen ( onder menu Opties leerling klonen kan dit ook maar let op de klas
wordt niet altijd juist overgenomen. Dit nog handmatig aanpassen. Veiliger is dan zelf een nieuw element
invoeren).
f. Tab docent geeft parameters. Standaard worden er in een reeks van 6 gesprekstijden 4 gevuld (dus
pauze/uitloop). Deze pauzewensen kunnen ook in venster van Roosteren bewerkt worden.
g. Tab lokalen standaard op 1 tafel. Bij meer tafels kan dat lokaal later dus vaker ingezet worden op dezelfde
tijd.
6. Stamklas per dag
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a. Klik op de knop Stamklas per dag
b. Door klik (en sleep) kunnen blokkades gegeven worden voor klassen die op een bepaalde dag niet
uitgenodigd gaan worden. Zo kan een splitsing gemaakt worden in bijv Onderbouw en Bovenbouw momenten.
Dit voorkomt spreiding voor docenten over meerdere dagen.
c. Elke stamklas moet minstens 1 avond hebben
d. Hoe meer avonden voor iedereen beschikbaar hoe beter een gezin voor alle kinderen op 1 avond gepland
kan worden.
7. Gezinnen formeren

a. Klik op de knop Gezinnen
b. Leerlingen met hetzelfde nummer in de kolom GEZIN NUMMER behoren tot hetzelfde gezin en de afspraken
zullen zoveel mogelijk bij elkaar gepland worden.
c. Gezinsnummers zijn handmatig in te voren in de kolom maar beter is gezinnen automatisch te laten
toewijzen aan de hand van gegevens
d. Beste keuze voor gezinsplanning is Postcode + huisnummer
e. De automaat vult aan op de handmatige invoer en vrij nummer wordt bovenin weergegeven. Sorteer op
GEZIN NUMMER geeft inzicht in gezinssamenstelling.
8. Leerling - Docent

a. Klik op de knop Leerling-Docent
b. Tab per stamklas en Tab per leerling. Allen Tab stamklas is te bewerken
c. Opschonen door vakken weg te halen waarvoor geen oudergesprek zal zijn bijv. LO of Tekenen etc. (Tip:
opschonen in het udm door lessen lesgroepen en vakken weg te halen van vakken die niet meedoen is vaak
sneller dan hier vak voor vak opschonen)
d. Let op bij gecombineerde lessen in het rooster worden alle docenten toegevoegd aan alle vakken die bij de
les genoemd stonden.
e. Door rechts te klikken wordt de laatste invoer herhaald.
Let op: Er is geen annuleer of herstelknop!
9. Uitnodigen ouders via uitnodigingsbrieven

a. Klik op de knop Uitnodigingsbrieven
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b. Met tekstbestand UitnodigingsbriefOuders.txt wat in dezelfde map staat als het programma Protas kan de
tekst aangepast worden.
c. Selecteer eventueel op afdeling/klas/leerling.
d. Sorteer eerst op bijv achternaam voor alfabetisch sorteren.

10. Uitnodigen ouders via uitnodigingsbrieven met mailmerge

a. Klik op de knop Uitnodigingsbrieven
b. De leerlingen kiezen en sorteren waarvoor brieven gemaakt moeten worden
c. Kies de knop Mail Merge Ouders en er wordt gevraagd waar het bestand ProtasUitnodiging.txt
weggeschreven moet worden.
d. Open dit bestand in Excel en sla het op als een .xls met dezelfde naam.
e. Het bestand Uitnodigingsbrief.doc (naast Protas.exe) evt kopiren en bewerken en opslaan naast het
ProtasUitnodigingen.xls.
f. Open Uitnodigingsbrief.doc en voeg bestanden samen.

11. Uitnodigen ouders via website

a. Provider moet php ondersteunen
b. Bestanden index.zsb en leerlingpagina.zsb zijn te bewerken naar eigen inzicht (voor websitebouwers ook
met html.tags) en moeten naast Protas.exe staan.
c. Onder het menu Opties > instellingen > protasinstellingen moeten de volgende instellingen correct
ingevoerd worden:
Emailadressen voor foutmeldingen, backup en gesprekken
Adres van de server voor inkomende mail
Poortnummer van de server voor inkomende mail
Gebruikersnaam voor de mail account
Wachtwoord voor de mail account
d. Klik op de knop website schrijven
e. Selecteer de klassen waarvoor een website geschreven moet worden met de knop Website voor het
inschrijven
f. Er wordt een lijst met pincodes weggeschreven naast de Protas.exe en een map PROTAS waar de website in
staat. Deze moet gepload worden naar de webserver van de school.
12. Blokkeren gespreksmomenten voor docenten en gezinnen
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a. Raster per dag met tab voor Docent en Gezin.
b. Blokkades invoeren door Klik, Klik+sleep, klik op regelkop voor horizontale blokkade, shift+klik op kolomkop
voor verticale blokkade
c. Opmerkingen van ouders komen in de kolom nadat de aanvragen opgehaald zijn van de webserver.
Eventuele blokkades van gezinnen kunnen dan in dit scherm worden verwerkt. Via knop Verwijder alle
opmerkingen of verwijderen markering ## zijn deze weg te halen .

13. Gesprekken invoeren (handmatig) en inlezen vanaf website

a. Klik op de knop Gesprekken
b. Menu Internetkoppelingen > emails lezen uit een bestand of uit meer bestanden is de methode als gekozen
wordt om de aanvragen in een eigen mailbox te ontvangen
c. Knop Mail direct van server leest gespreksaanvragen in die op de server bij de provider staan en niet in
een eigen mailbox zitten.
d. Met knop Toon opmerkingen kunnen opmerkingen voor de vakdocent ingevuld op de website getoond
worden, deze worden ook afgedrukt bij het rooster voor de docent later.
e. Selectie maken via Afdeling, Stamklas, Leerling
f. Per leerling is aangegeven welke docenten en welke vakken er zijn
g. Klik op docent om gesprek te maken
h. Verander de 1 in een 2 in de kolom mult. voor dubbelgesprek
i. Control + klik op 2 docenten in docentselector (rechterkant) voor een gesprek met meer docent
j. Verwijder een gesprek door erop te klikken
k. Fixed aan/uit klikken zorgt voor fixatie geroosterd gesprek of niet inroosteren nog niet geroosterd gesprek
l. Tijdwens-definities zijn verkorte invoermogelijkheden van blokkades. Tijdwensen zijn zelf te maken en met
leerling aan/uit te klikken
14. Gesprekken verdelen over de dagen

a. Klik op de knop Verdelen
b. 3 tabjes Gesprek, Docent, Gezin met kolommen
n (=gespreksnummer)
g (=gezinsnummer)
d (=docent)
A: aantal gespreksmomenten docent
B: aantal gesprekken docent
C: aantal gespreksmomenten gezin
D: aantal gesprekken gezin
E: naam gezin/docent
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c. Handmatig dag kiezen door in kolom te klikken
d. Klikken op leerling fixeert het gesprek en wordt niet geroosterd.
e. Knop Automatisch verdelen over de avonden werkt aanvullend
f. Knop Instellingen voor aanpassen strafpunten (indien nodig)
g. Knop Controleer op onmogelijkheden
h. Knop Pauzewensen voor aanpassing indien nodig

15. Gesprekken roosteren

a. Klik op de knop Roosteren
b. Pauzewensen voor docenten en gezinnen instellen
c. Automaat Grondig en daarna Optimaliseren
d. Eventueel handmatig (ver)plaatsen: Selecteer een gesprek en rechts tussen de groene balken verschijnt het
gesprek. Boven groene balk alle overige gezinnen voor de docent, onder de groene balk alle overige docenten
voor het gezin
e. Fixeren met shift+klik
f. Hoge urgentie eerst plaatsen. Door iedere plaatsing kan de urgentie van de andere gesprekken wijzigen
g. Bij Overzicht is een overzicht per docent en gezin op te vragen
16. Lokalen roosteren bij gesprekken

a. Klik op de knop Lokalen
b. Lokalen invoeren kan per docent of per gesprek. Bij invoeren per docent wordt ruimte van 3 gesprekken
aangehouden bij gebruik van hetzelfde lokaal maar deze marge is aan te passen
c. Als er gefixeerde gesprekken zijn moet eerst de fixatie eraf gehaald worden. Deze kan later weer ingezet
worden maar is meestel niet nodig omdat de automaat niet meer aangezet zal worden. Alle aanpassingen
zullen nu handmatig gaan.
d. Klik lokaal aan bij een docent. Met = wordt nu dit lokaal geblokkeerd voor andere docenten die binnen 3
gespreksmomenten zitten
e. Als er meer tafels per lokaal zijn dan zijn er ook meer docenten te plaatsen in dat lokaal
17. Roosters afdrukken voor verspreiden

a. Roosters voor ouders, docenten en overzicht
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b. Roosterbrieven ouders (RoosterbriefOuders.txt) werkt identiek aan standaard uitnodigingsbrief wat
selecteren leerlingen betreft
c. Selecteer docenten en druk af
d. Mailmerge ouders en mailmerge docenten mogelijk. Bijgaande standaardbrieven worden meegeleverd naast
Protas.exe en zijn zelf te bewerken. Voor werkwijze mailmerge zie 11.
e. Overzichtsrooster met tab voor Docent, gezin en lokaal en tab voor de verschillende dagen. Per tab wordt
een raster getoond met de tijden en de gespreksinformatie gezinsnummer, docent en lokaal. Mbv de
rechtermuisknop kunnen deze overzichten worden geprint.

18. Roosters wegschrijven op website

a. Klik op de knop Schrijven Website
b. Selecteer de klassen waarvoor een website gemaakt moet worden.
c. Kies voor Website met rooster
d. Filter alleen gesprekken aan/uit zorgt ervoor dat er geen website wordt weggeschreven als er geen
gesprekken zijn voor een leerling
e. Met adresinfo aan/uit zorgt er al dan niet voor dat het adres van de leerling meegegeven wordt naar de
website.
f. Het html selectiescherm biedt de mogelijkheid een website te maken met of zonder logincodes. Dit is dan
dezelfde pincode als eerder aangemaakt.
g. In het planningsscherm voor website kunnen nog regels of kolommen uitgeschakeld worden en kan de
volgorde bepaald worden.
h. Na ok wordt gevraagd om een directory. Deze is zelf te bepalen. De inhoud van de directory dient op de
website geplaatst te worden (FTP)

19. TIPS
a. Bepaal vooraf hoe de verspreiding van uitnodigingen en roosters plaats vindt. Gaat dat via uitdraaien of via
de website
b. Bij gebruik van website bepaal dan of er een email-inbox gemaakt moet worden speciaal voor de aanvragen
en de back-up en of er gebruik wordt gemaakt van inlezen direct van de server.
c. Bespreek dit tijdig binnen de school met de ICT afdeling en doe tijdig een test of alles werkt naar wens
d. Maak een goed tijdschema zodat er voldoende tijd is om alles uit te delen, in te leveren en te verwerken.
e. Alle standaard meegeleverde brieven zijn naar eigen inzicht aan te passen. Doe dit tijdig en test het effect.
f. Bepaal vooraf wat en wie er meedoet aan de ouderavond. Maak duidelijke afspraken over beschikbaarheid
van docenten, verdeling van lokalen etc. Is iedereen van de uitgangspunten op de hoogte.
g. Schoon eventueel een roosterbestand op voordat je het inleest.
h. Maak vooraf een plan of ouders tijdwensen mogen indienen en wat er moet gebeuren als er dan afspraken
niet gepland kunnen worden.
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Installatie
Het programma Ouderavond roosteren is een losse module die echter wel wordt meegeleverd met
Zermelo.exe. Wanneer u Zermelo.exe heeft gedownload van onze website en de installatiewizard start, krijgt u
de vraag of er een snelkoppeling voor deze module op het bureaublad geplaatst moet worden.
De module Ouderavond Roosteren werkt zowel met de haspkey als met de activatiecode.

Belangrijk!
Als u de standaardbrieven die worden meegeleverd voor uw school heeft aangepast, dient u deze op een
andere locatie op te slaan. Bij een nieuwe update van Zermelo.exe wordt namelijk ook de map met
Ouderavond bestanden overschreven!
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Provisie
Provisie is de lichtkrant applicatie van Zermelo Roostermakers. Het is een 'lightweight' applicatie, die bedoeld
is voor het snel publiceren van roosterwijzigingen op monitoren in de organisatie. Provisie stelt u in staat om
de wijzigingen voor een dag eenvoudig en snel om te zetten naar een presentatie, waarbij ondersteuning wordt
geboden voor het gebruik van meerdere monitoren.
Provisie werkt met twee soorten bestanden. In Zermelo worden txt-bestanden gemaakt die worden ingelezen
in Provisie. Na een eventuele bewerking met opmerkingen bij de individuele les of als voetnoot onder een
pagina, kunt u het bestand opslaan als XML. Een volgende keer kunt u met deze XML doorgaan. Leest u echter
weer een nieuwe txt in, dan kunt u wel de opmerkingen weer importeren. Hierbij wordt gekeken naar de
combinatie van groep, docent, lokaal en tijd waar de opmerking bijgevoegd moet worden.
Een sheet is in provisie een pagina die als zodanig getoond wordt in provisie. U kunt er voor kiezen van welke
klassen u wijzigingen op een sheets wilt laten zien. Dit doet u bij de wijzigingsverdeler. U kunt hier zeer
gedetailleerd maar ook zeer compact de sheets aansturen.
Als u op n sheet meerdere afdelingen tegelijkertijd wilt laten zien, moet u ze in het sleutelwoord aan elkaar
plakken.
Klassen of afdelingen die bij elkaar op een sheet komen worden samen een zo genaamd sleutelwoord.
Een monitor kan n of meerdere sleutelwoorden laten zien. Een sleutelwoord kan op meerdere monitoren te
zien zijn. U kunt meerdere sleutelwoorden via n monitor laten zien. De losse sheets worden dan na elkaar
getoond.
Als de hoeveelheid informatie voor n sleutelwoord te groot is, worden er automatisch meerdere sheets
gemaakt om de informatie te tonen.
Op een rijtje:
●

een monitor laat informatie zien van n of meer sleutelwoorden.

●

een sleutelwoord bevat informatie van een of meerdere klassen en afdelingen

●

een sheet bevat informatie van n sleutelwoord. En of meerdere sheets bevatten samen de informatie van n
sleutelwoord.

De volgorde in de sheets is die op volgorde van de docenten. Als een docent gewijzigd is, bepaalt de naam van
de vervanger op welke plaats hij in de rij komt te staan.
Om een monitor voor de docenten te maken kunt u als sleutelwoord DOC gebruiken en als groep de term DOC
gebruiken. De software is echter zo geprogrammeerd dat u in de sheetbewerker, eenmalig als sleutelwoord
Docenten kunt invoeren en als Headertekst Docenten. U kunt bij docenten een andere opmerking in de sheet
plaatsen dan bij de klassen. Daarnaast worden de wijzigingen niet op klas en tijd gesorteerd, maar op
docentnaam en tijd.
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Provisie Installeren
De installatie van Provisie is zoals al onze software eenvoudig. Provisie wordt samen met Zermelo.exe
geinstalleerd. Zodra de installatie van Zermelo.exe klaar is zult u zien dat in de doelmap van de installatie ook
provisie.exe is geschreven. Dit is het programma. Als u erop dubbelklikt, dan voert u het programma uit en zal
het basisscherm van Provisie tevoorschijn komen. Provisie is geschreven in een relatief nieuwe
programmeertaal, die gebruik maakt van het zogeheten Microsoft .NET framework 2.0. Als u dit framework niet
op uw computer heeft genstalleerd, dan zal, bij het uitvoeren van Provisie de volgende waarschuwing
tevoorschijn komen:

U kunt dit framework eenvoudig downloaden vanaf de website van microsoft. Hieronder volgt een link naar de
pagina waarop u het kunt vinden:
http://www.microsoft.com/....
Mocht u dit document afgedrukt hebben, kunt u ook eenvoudigweg in de zoekmachine Google de zoekterm
"Microsoft .NET Framework 2.0" invullen. De download pagina komt dan meteen in beeld.
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De basisprincipes
Het idee achter Provisie is eenvoudig, en lijkt het meest op het programma Powerpoint van Microsoft. De
lichtkrant bestaat uit een aantal pagina's met roosterwijzigingen en/of teksten. Deze pagina's worden 'Sheets'
genoemd. Als de lichtkrant aangezet wordt, dan zal het programma alle sheets achter elkaar blijven tonen tot
de lichtkrant weer onderbroken wordt.
U maakt een nieuwe presentatie door in het menu "Bestand" te kiezen voor de optie "Nieuw". U zult zien dat
het scherm verandert. De presentatie wordt standaard voorzien van een sheet met als titel "Nieuwe
Opmerking". De presentatie is nog niet opgeslagen, zoals we kunnen zien in de titelbalk van het programma.

Als u in het menu "Bestand" de optie "Opslaan" selecteert, zal het systeem de presentatie willen opslaan op de
harde schijf. U kunt dit doen door een geschikte plek op uw computer of het netwerk te kiezen, en het bestand
een naam te geven. Provisiebestanden hebben als extensie .xml. Zodra de presentatie is opgeslagen ziet u dat
de titelbalk aangeeft waar het project is opgeslagen. U kunt een Presentatie ook opslaan op een andere locatie
door "Opslaan Als..." te kiezen. Deze zult u later gebruiken om uw presentatie naar andere monitoren te
kunnen schrijven. Door de optie "Sluiten" te kiezen keert u terug naar de status van provisie voor het maken
van een nieuw project. U kunt eventueel een nieuwe presentatie aanmaken.
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Belangrijk!
De bestandsextensie .xml wordt gebruikt door vele programma's en voor vele typen bestanden. U kunt met
provisie dus alleen xml bestanden openen die door provisie zelf gemaakt zijn, en niet zomaar elk bestand.
XML staat voor eXtensible Markup Language, en wordt gebruikt om gegevens van semantiek te voorzien.
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Sheets toevoegen
Als u Provisie opstart zult u het hoofdscherm zien. Een voorbeeld van dit scherm ziet u hieronder. Dit scherm
bestaat uit een aantal onderdelen. Het meest in het oog springend zijn de twee grijze velden. Het feit dat deze
velden grijs zijn geeft aan dat er nog geen presentatie in het systeem is. Zodra u een nieuwe presentatie
aanmaakt kunt u een sheet toevoegen door op de knop "Sheet Toevoegen" in de toolbar te drukken. Deze
voegt in dat geval een sheet toe aan de presentatie. De nieuwe sheet zal terecht komen onder de
geselecteerde sheet. Als u enkele malen op de knop toevoegen drukt, dan kan het scherm er zo uitzien.

U ziet dat er nu een aantal nieuwe sheets zijn toegevoegd aan de presentatie. Deze sheets krijgen standaard
de naam "Nieuwe Opmerking".
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Sheets wijzigen
Uiteraard is een sheet met enkel "Nieuwe Opmerking" erop niet echt interessant. Graag zouden we de titel van
de sheet willen wijzigen, en wat inhoud willen toevoegen. Als we op de "Sheet Wijzigen" knop drukken op de
toolbar, dan zien we een nieuw scherm naar voren komen. Dit in scherm kunt u gegevens van een sheet
wijzigen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn:

In het onderstaande voorbeeld is een zeer summiere sheet aangemaakt met als titel "Sportdag Uitgesteld" en
een begeleidende tekst. Als er op OK wordt gedrukt, dan zal het volgende in beeld komen:
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In figuur 3 ziet u dat u ook zelf roosterwijzigingen kunt invoeren en wijzigen. Zo kunt u handmatig wijzigingen
toevoegen. Deze velden worden voor u gevuld als u een bestand inleest, wat een hoop tikwerk en typefouten
kan oplossen. Als u roosterwijzigingen heeft toegevoegd, dan zou het scherm er zoals hieronder uit kunnen
zien. We zien dat de roosterwijzigingen worden getoond onder de titel van deze sheet, waarna de opmerkingen
volgen.
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Sheets verwijderen
Om sheets te verwijderen uit het systeem hoeft u enkel de miniatuurweergave te selecteren in het
weergavescherm en daarna op de knop "Sheet Verwijderen" te drukken. De geselecteerde sheet wordt dan
geheel verwijderd.
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De lichtkrant starten
Als u helemaal klaar bent met de presentatie en tevreden bent met de inhoud van de sheets, dan kunt u op de
knop "Lichtkrant Starten" drukken op de toolbar. In dat geval zal Provisie in volledig scherm de
roosterwijzigingen tonen aan de gebruiker. Een voorbeeld hiervan kunt u hieronder vinden.

De grijze balk onder aan het scherm is een tijdbalk en die geeft aan hoe veel tijd er nog resteert voor het
bekijken van deze sheet. De leestijd is afhankelijk van het aantal roosterwijzigingen en opmerkingen op een
sheet. Ook kunt u een minimale leestijd instellen in het menu "Opties", onder de keuze "Eigenschappen". Als
de minimale leestijd groter is dan de berekende leestijd zal deze gelden.
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Wijzigingen importeren
In het datamodel van Zermelo bestaan geen "roosterwijzigingen". Dit is een bewuste keuze, gezien wijzigingen
altijd op basis van een eerdere situatie zijn, en wij die eerdere situatie niet vooraf wilden vastzetten. Dit stelt u
in staat om de verschillen tussen twee willekeurige roosters te kunnen laten uitrekenen. Zo kunt u zelf bepalen
waar u de wijzigingen tussen wilt zien. U kunt de wijzigingen genereren door naar het paneel "Publiceren" te
gaan, en de optie "Roostervergelijk" te kiezen. De wijzigingen worden in dat geval uitgerekend en u kunt hier
eventueel in filteren. Daarnaast kunt u deze wijzigingen exporteren door gebruik te maken van het menu
"Koppelingen".
Een van de exports in het roostervergelijkscherm is de export naar Provisie. Deze genereert een .txt bestand
dat u zelf op een locatie mag wegschrijven. U kunt dit bestand inlezen door in Provisie naar het menu "Bestand"
te gaan, en de optie "Importeer Wijzigingen". U dient het .txt bestand aan te wijzen. Provisie leest het bestand
in en zal proberen de wijzigingen om te zetten naar sheets, door een kleine wizard te doorlopen.
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Wizard wijzigingen inlezen
Provisie zal bij het eerste gebruik vragen of u de wijzigingsverdeling in het bestand wilt overnemen. Wat
betekent dit precies? Vrijwel altijd worden de wijzigingen gegroepeerd. Dit kan bijvoorbeeld op afdeling.
Wijzigingen waar een groep van Havo 3 aan mee doet zal dan worden weergegeven op een pagina voor enkel
Havo 3. Het is echter ook mogelijk dat de wijzigingen van Havo 3, Mavo 3, en VWO 3 moeten worden
gecombineerd.
De wijzigingsverdeling in het bestand staat standaard ingesteld op een verdeling per afdeling. Als u voor het
eerst een exportbestand van Zermelo inleest is het handig om voor "Ja" te kiezen, en daarmee de standaard
wijzigingsverdeling uit het bestand over te nemen.
Daarnaast moet u aangeven voor welke dag de wijzigingen gelden. Het systeem geeft standaard de huidige
dag als datum weer. Als u wederom op OK drukt zult u zien dat de presentatie in elkaar is gezet. De afdelingen
waarvoor wijzigingen zijn worden van pagina's voorzien, afdelingen zonder wijzigingen blijven zonder pagina's.
U kunt aanzetten of u de volgende keer opnieuw de wijzigingen wilt verdelen. Gebruikt u iedere keer dezelfde
indeling (meestal wijzigt dit niet gedurende het schooljaar), dan wilt u deze vraag waarschijnlijk uit zetten. U
zet dit onder het menu "Opties", bij "Eigenschappen". In het eigenschappen scherm zet u een vinkje bij
"Wijzigingsverdeling in bestand negeren".
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Wijzigingen verdelen over sheets
Wijzigingsverdeler

Als u voor het eerst een roosterwijzigingenbestand uit Zermelo inleest, dan zal voor elke afdeling in het
bestand een sheet worden gemaakt. Dit wordt gedaan aan de hand van een wijzigingsverdeling. Deze kunt u
echter wel wijzigen, onder het menu "Presentatie", onder de optie "Wijzigingen Verdelen". Zie afbeelding 1
voor een voorbeeld van hoe dit ingevuld kan worden.
U geeft met een sleutelwoord aan wat de titel van een sheet moet worden. Dit kan bijvoorbeeld de
afdelingsnaam zijn. Achter dit woord geeft u aan van welke groepen u de wijzigingen wilt laten tonen. In het
bovenstaande voorbeeld staan enkel de stamklassen, maar als u deze lijst laat vullen uit uw eigen
roosterbestand, dan zal deze alle groepen in elke afdeling bevatten, dus inclusief clustergroepen.

De sheets
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Met de opzet van afbeelding 1 worden er sheets gegenereerd voor elk van de sleutelwoorden die genoemd zijn.
Nu is het uiteraard mogelijk dat er voor de groepen van een sheet zo veel wijzigingen zijn dat ze niet op een
sheet passen. In dat geval maakt Provisie een (of meerdere) extra sheets aan waarop de overige
roosterwijzigingen komen. Als we de wijzigingen importeren in Provisie, dan zullen deze direct tot een aantal
sheets worden verbouwd. Een voorbeeld hiervan is het onderstaande scherm. Het aantal wijzigingen voor de
afdeling 1HM is zo groot dat er twee sheets nodig waren om alle wijzigingen weer te geven.

Monitor voor docenten
Voor docenten is het mogelijk een aparte presentatie aan te maken met wijzigingen per docent (ipv per
afdeling/klas).
Ga in het menu Presentatie naar "Wijzigingen verdelen". Voeg een regel toe met Docenten als sleutelwoord en
DOC als groep. Zie afbeelding 3.
De monitor die de wijzigingen voor docenten moet gaan tonen kunt u een naam geven bij "Verdeel over

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1502/1812

Document:

Zermelo Online Help

monitoren " in het menu Opties. Het sleutelwoord is dan dus Docenten
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Commentaar bij wijzigingen
Soms is het handig als er bij een roosterwijziging een commentaarregel kan worden toegevoegd. Zo kan het
voorkomen dat er een activiteit is gepland voor Biologie, en dat daarvoor het lokaal is gewijzigd. Onder de
knop Sheet Wijzigen kunt u, bij de laatste kolom van roosterwijzigingen, een commentaarveld invullen. Als u dit
doet, dan kan dit als volgt getoond worden:
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Wijzigingen voor verschillende
dagen
bij het inlezen van de wijzigingen wordt standaard zowel de dag als het uur weergegeven. Omdat
roosterwijzigingen zelden over de week heen getild worden (lees: dat het als verplaatsing wordt gezien van
vrijdag naar de volgende maandag, ipv uitval op vrijdag en een nieuwe les op maandag), zal voor vele scholen
het weergeven van de wijzigingen voldoende zijn om gewoon alles in een keer in te lezen.
Er zijn echter ook scholen die het op prijs stellen om per dag een overzicht van alle sheets te maken. Op die
manier worden er voor elke afdeling meerdere sheets gemaakt waarin de wijzigingen van n bepaalde dag
staan. Ook dit is mogelijk, u kunt namelijk meerdere keren in een presentatie wijzigingen importeren. De
wijzigingen worden altijd onder de laatste sheet toegevoegd. U maakt in dit geval een vergelijk met de
wijzigingen van maandag, en een vergelijk met de wijzigingen voor dinsdag, waarna u deze een voor een
inleest.
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De presentatie tonen in de
organisatie
Als u de presentatie wilt uitzetten naar de leerlingen kunt u dat op twee manieren doen. De keuze voor welke
manier hangt af van de opzet van het systeem. Als u meerdere monitoren heeft hangen in de school, die
samen het beeld projecteren van de desktop van n computer, dan kunt u gewoon op die computer op de knop
"Lichtkrant starten" drukken en zal de lichtkrant zichtbaar zijn op de monitoren op school. Dit heeft echter een
groot nadeel. Alle monitoren geven nu namelijk hetzelfde weer. Als u een monitor heeft hangen in de vleugel
waar alle brugklas lessen worden gegeven, dan heeft het weinig nut om daar roosterwijzigingen voor Vwo 6 op
tonen. Daarnaast zijn overzichten voor docenten niet interessant voor de leerlingen.
Om dit op te lossen is het volgende mogelijk: Elke monitor krijgt een eigen desktop die hij moet weergeven. Dit
kunnen gewoon losse computers zijn. Op elk van deze computers kan dan een versie van Provisie worden
genstalleerd.
Als dit eenmaal werkt kunt u bij Provisie voor elke monitor een naam aangeven, zoals "Monitor Schuifdeuren",
"Docentenkamer" of "Monitor XB34-3". U kunt aan elk van de monitornamen een aantal sheets toevoegen. Dit
betekent dat u bijvoorbeeld de sheets "Havo 3", "Havo 4", en "Havo 5" kunt laten weergeven door een monitor,
terwijl een ander bijvoorbeeld "Brugklassen", "Algemene Opmerkingen" en "Opmerkingen Sportdag" kan tonen.
Deze verdeling kunt u aangeven onder het menu "opties", bij menuoptie "Verdeel over Monitoren". Een
voorbeeld hiervan ziet u hieronder.

Als u eenmaal een verdeling heeft gemaakt waarmee u tevreden bent, dan kunt u de presentatie wegschrijven.
Dit bestand kan dan door de andere monitoren worden ingelezen. U schrijft in dit geval een XML bestand.
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Monitoren kunnen worden opgestart in de Presentatiemodus. Deze modus houdt in dat bij het opstarten van
Provisie wordt gezocht naar een presentatiebestand, het XML-document dat u wegschrijft met de menuoptie
"Opslaan" en "Opslaan Als..." onder het menu "Bestand". De monitor zal, zodra hij het bestand gevonden heeft,
in de presentatiemodus schieten en alle sheets tonen die aan hem verdeeld zijn. Als de monitor niet bij de
monitorverdeling opgenomen is, dan zal deze alle sheets tonen.
Uiteraard moet een monitor dan nog wel worden voorzien van een Monitornaam. Daarnaast moet u kunnen
aangeven dat Provisie moet zoeken naar een presentatiebestand. Dit kunt u doen onder het menu "Opties" bij
de menuoptie "Instellingen". Een voorbeeld van dit scherm ziet u hieronder.

De instellingen van de Provisie zijn nu zo gezet dat Provisie een roosterwijzigingsbestand gaat zoeken bij het
opstarten. Dit bestand zoekt hij nu op de locatie "X:\applicaties\provisie\presentatie.xml". De monitor heeft de
naam "Docentenkamer" gekregen. Als deze naam gehangen is aan specifieke sheets, dan zal Provisie enkel
deze sheets tonen.
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Instellingen
In Provisie zijn er voor de weergave een behoorlijk aantal instellingen. Zo kunt u de marges van de tekst tot de
buitenrand van de monitor instellen, en de lettergrootte verhogen. Daarnaast kunt u de minimale
weergaveduur instellen. Aangeraden wordt om hier minstens 5 seconden in te vullen. Als de som van de
weergaveduur per regel voor een sheet lager is dan het minimum, wordt deze gebruikt. Sheets met een enkele
wijziging zijn hierdoor ook lang genoeg zichtbaar om te lezen. Het scheidingsteken is het teken (of de tekst)
dat wordt gezet tussen een wisseling van bijvoorbeeld docenten, als u de roosterwijzigingen uit Zermelo heeft
ingelezen. Als u niets invult, dan is dit het "" teken. Zo kan er bijvoorbeeld MEH BOH komen te staan als docent
BOH de les overneemt van MEH.
Ook de breedtes van de kolommen kunt u aanpassen in de instellingen van Provisie. Dit kunt u doen met de vijf
tekstvelden onder Kolombreedtes. De breedte van de kolom is het totaal van alle getallen gedeeld door zijn
eigen getal. Een aantal voorbeelden:
Als u overal het getal 10 invult, dan zal elke kolom een-vijfde van de beschikbare ruimte gebruiken.
Als u 30 20 10 10 10 invult, dan zal de kolom groep drie-achtste van de beschikbare ruimte gebruiken. De
kolom vak zal een-vierde van de beschikbare ruimte gebruiken.
Als u 3 2 1 1 1 invult, dan zal het effect precies hetzelfde zijn als in het voorbeeld hierboven.
Al deze instellingen worden opgeslagen in een .EIG bestand dat naast de applicatie wordt aangemaakt.
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Tutorials
In de verschillende tutorials willen wij u graag aan de hand van de praktijk korte stappenplannen geven. De
standaard onlinehelp pagina's beschrijven hoe bepaalde onderdelen werken en in deze tutorials willen wij
graag laten zien hoe dit in de praktijk toegepast kan worden.
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Projectbeheer
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Opbouwen nieuw project
Stappenplan voor het opbouwen van een nieuw schooljaar.
1. Maak een nieuw project aan:
Sluit eventueel het huidige project af.
Kies in het menu project voor "Nieuw".
Pas eventueel de voorgestelde naam van nieuwe project aan.
Sla het project op de gewenste locatie op.
Kies voor Nieuw Roosterbestand of Bestaand Roosterbestand.
Bij Bestaand Roosterbestand selecteert u de laatste versie van het basisrooster van het huidige project.
2. Stel de jaarplanner in:
Kies de eerste keer voor de juiste regio en beginmaand.
Switch indien nodig naar het juiste schooljaar.
Zet het aantal tijdvakken goed en vul ze met de juiste dagen.
Koppel tijdvakken en lesperiodes indien nodig aan elkaar.
Stel de lestijden en de pauzes juist in.
3. Bereid de inrichting van de afdelingen en klassen voor.
Zet de afdelingen neer in de juiste volgorde.
Zet het juiste aantal stamklassen eronder.
Controleer of de klassennamen aansluiten op de afdelingsnaam.
Voeg het opleidingsniveau toe aan de afdelingen.
4. Maak de vakken klaar.
Bekijk de vakken en controleer of naamgeving en schrijfwijze kloppend zijn.
Haal bij vakken bewerken de overheidsinformatie op.
Voeg eventueel vakken toe.
Selecteer vakken en verwijder ze indien nodig.
Pas afkortingen, roepnaam en vakomschrijvingen aan.
5. Maak de lessentabel klaar.
Geef aan welke vakken per afdeling nodig zijn door in de afdeling-vak-koppeling een vak op een afdeling te
activeren. Het is direct een nul-uurs vak.
Haal overbodige vakken weg door ze in de afdeling-vak-koppeling weg te klikken.
Zet het juiste aantal uren in de tabel. Laat de nul-uursvakken staan.
6. Maak de basisgegevens van de leerlingen klaar.
Importeer de gegevens bijvoorbeeld uit uw leerlingenadministratie. Voeg indien mogelijk direct naw-gegevens
toe, maar ook informatie over bijvoorbeeld dyslexie. Geef de oude klas/school van herkomst aan, maar vooral
ook de (eerste) klas van de afdeling waar hij geplaatst gaat worden.
Controleer bij de prognoses de plausibele overgangen en pas waar nodig aan.
Vul de prognoses in (maak klonen): hiermee geef je aan naar welke klas/afdeling iedere leerling kan gaan.
Gebruik rele getallen en zorg hiermee dat het aantal te verwachten leerlingen klopt.
Vul voor de afdelingen met keuzepakketten, de keuzes in. Hierna moet je de vertaling van een keuze naar
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vakdeelname inrichten in het vertaalboek per afdeling. Hierbij kun je ook gebruik maken van gegevens over
vrijstellingen of tweede vakken in de vrije ruimte.
Vul voor de afdelingen zonder keuzepakketten, de lespakketten in: iedere kloon kan een eigen pakket krijgen.
Het aantal te verwachten leerlingen wordt op percentageniveau meegenomen, waardoor je berekent hoeveel
leerlingen er een vak hebben gekozen. Zorg dat leerlingen waar het pakket nog onbekend is, in ieder geval de
klassikale vakken toegekend krijgen.
7. Maak de basisgegevens van de docenten klaar.
Importeer de gegevens bijvoorbeeld uit uw vorige roosterprogramma.
Eventuele emailadressen kunnen direct toegevoegd worden.
Maak secties aan door aan te geven welke vakken per afdeling bij deze secties horen. (Dit is nodig bij het
invullen van bevoegdheden en de lessenverdeling)
Groepeer afdelingen die qua bevoegdheden bij elkaar horen.
Vul de bevoegdheden in per docent.
Vul evt. de kernteams met de juiste docenten.
Geef evt. aan hoeveel lessen iedere docent maximaal mag geven.
8. Maak de benodigde lessen aan door het vullen van de structuur van groepen en lessen.
Zet de klassendeler voor de hele school op de standaard.
Geef aan welke klassendeler er per afdeling gebruikt wordt. Vul eventuele uitzonderingen op de algemene
regel in.
Maak het aantal groepen dat per vak per afdeling nodig is.
Maak waar nodig groepsgebonden lessentabellen.
Maak de benodigde lessen aan.
Koppel eventueel lessen aan elkaar binnen of buiten de afdeling.
Vul de lessenverdeling in.
Geef per afdeling aan of de indeling groepsgewijs, per pakket of individueel bekeken moet worden.
9. Inrichten van Zplanning:
Preprognosescherm:.
Zet in de preprognoses de overgangsprognoses op de goede getallen. Maak evt. gebruik van de
meerjarenplanning. Dit kan alleen als u udm-bestanden heeft van die schooljaren.
Controleer of het juiste aantal leerlingen in de bronnen staat. Dit doet u door te kijken of het aantal leerlingen
van dit jaar in het systeem staat.
Vul de instroomgegevens aan, afhankelijk van hoe ver u bent in uw proces.
Maak de keuze uit het werken met preprognoses (managementgegevens) of prognoses (gebaseerd op
werkelijke leerlingen)
Groepenplanner:
Zet de groependeler per afdeling of vak op het juiste getal.
Zet het aantal leerlingen dat een vak volgt op het goede getal (in percentage of absolute getallen)
Controleer de afdeling waar gekoppelde lessen voorkomen. Maak hier de koppelingen in orde zowel binnen als
buiten een afdeling door de koppeltool te gebruiken.
Bekijk de getallen waar je afwijkingen ziet. Voorzie evt. van commentaar.
Maak gebieden aan met filters als je met een deel van de informatie wilt werken.
Maak het overzicht met de totalen zo, dat het bij jullie school past.
Bekijk de overzichten en maak de juiste afdrukken.
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Sectieplanner:
Selecteer de juiste kolommen/gegevens als je Zformatie gebruikt.
Als er al een lessenverdeling in staat, is het handig om die gegevens in beeld te brengen met Toon-Actuele
inzet.
Zet de verschilheader op de juiste gegevens.
Vul de informatie bij de docenten.
Print het overzicht dat je nodig hebt.
Lessenplanner:
Vul de basiscriteria in:
welke docenten moeten qua entreerecht bewaakt worden? Standaard staat hier het percentage op 50. Indien
dit afwijkt, vul het dan in.
Voor wie moet de kernteamparticipatie bewaakt worden? Standaard staat hier het percentage op 40%. Indien
dit afwijkt, vul het dan in.
Vul de overige criteria bij de docenten in.
Geef aan welke afdelingen en of vakken als eerste-graads vakken gelden.
Vul de criteria aan.
Geef aan op welke manier u de berekening uitgevoerd wilt hebben: u kunt het altijd laten doorrekenen of
kiezen voor de berekening als de docenten binnen de grenzen van de sectieplanner komen. Het voordeel is dat
u alleen bij een goed gevulde lessenverdeling de signalen kunt zien.
Vul de juiste docenten in bij de lessen in de planning. Met Ctrl-klik kunt u meerdere docenten op een groep
plaatsen. Meer functies zijn hier mogelijk.
Geplande groepen: controleer dit schema op de beschikbare informatie
Koppeling met rooster:
Pas de docenten op detail eventueel aan. Zet de lessen door naar het lesdomein.
10. Richt de automaten in.
We adviseren om de eerste keer dat u overstapt op de nieuwe automaten van Zermelo 2, het bestand zo
mogelijk opnieuw in te richten. Dit voorkomt veel fouten en het dubbel invoeren van voorwaarden.
a. Begin met de roostergroepen en roosterplaatsen:
Start met de basisopzet.
Controleer de inrichting van de dagdelen.
Breid de inrichting uit.
b. Maak de inrichting voor de docenten in orde:
Maak docentverzamelingen aan via de standaardwaarden verzamelingen docenten. Hier kunt u eventueel op
basis van participatie, verzamelingen van docenten maken en veranderen.
Vul het basisscherm bij de docenten met alle gegevens. Maak eventueel gebruik van filters om informatie snel
in beeld te brengen.
Vul bij de docenten uitgebreid de voorwaarden verder aan. (Advies: Gebruik waar de voorwaarden per lesuur
vaststaan, de blokkades op de positielijst. Deze zijn op diverse plekken binnen de software handig om in beeld
te krijgen.)
Kopieer op detail voorwaarden van docenten naar elkaar.
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c. Maak de leerlingen in orde:
Maak eerst op papier een overzicht welke voorwaarden op de diverse afdelingen van toepassing zijn. Geef
daarbij aan hoe belangrijk het is.
Vul het basisscherm bij de leerlingen met alle gegevens. Maak eventueel gebruik van filters om informatie snel
in beeld te brengen.
Vul bij de leerlingen uitgebreid , bij de individuele afdeling/klas of leerling de voorwaarden verder aan. (Advies:
Gebruik waar de voorwaarden per lesuur vaststaan, de blokkades op de positielijst. Deze zijn op diverse
plekken binnen de software handig om in beeld te krijgen.)
Kopieer de voorwaarden of delen daarvan, van de ene naar de andere afdeling en pas ze daarna eventueel nog
aan.
Kijk binnen de afdeling of er per klas of leerling nog aanpassingen op de standaard van de afdeling nodig zijn.
d. Maak de onderwijskundige voorwaarden in orde:
Controleer het scherm Bulk kopiren en verwijderen om te zien of er gegevens van vorig jaar in de weg zitten.
Richt het basisscherm in voor de hele school.
Richt in het overzichtsscherm de uitzonderingen per afdeling, vak, vak per afdeling of losse lesgroep in.
Houd later, tijdens het roosteren, dit scherm in de gaten om onnodige voorwaarden te corrigeren.
e. Vul de lokaalwensen in. Doorloop daarna de telgroepenwizard.
Controleer of alle lessen de juiste hoeveelheid aangevraagde lokalen hebben.
Controleer of het gemiddelde aantal leerlingen bij banduren en speciale constructies goed is. Pas zo nodig de
constructies aan.
Vul de capaciteit van de lokalen in bij het tabblad lokalen.
Vul in welke vakken in welk lokaal plaats vinden.
Vul in welke lokalen voor welke vakken zijn.
Vul eventueel in dat lokalen op bepaalde uren geblokkeerd moeten zijn.
Bereken de telgroepen met de wizard. Pas eventueel de namen aan.
Voer de wizard door.
f. Maak de overige telgroepen in orde:
Maak de juiste lesverzamelingen aan. Dit kan op drie manieren:
Vaksets: maak via de vakdomeinen groepen om ze eenvoudig in de telgroepen te gebruiken.
Lesverzamelingen: maak verzameling ter voorbereiding van de telgroepen, maar ook voor de maskers voor het
gebruik binnen de docenten- en leerlingvoorwaarden.
Richt de telgroepen in in telgroepen uitgebreid. Regel hiermee het juiste aantal lokalen, eventuele banduren,
vergadermomenten enz..
g. Test de automaten door afdelingen te roosteren. Zorg voor de bijstellingen in de voorwaarden.

11. Richt het groepenschema en de lesgroepindelingen in.
Zet de getallen voor min. max. opt. en dergelijke op standaard voor de hele school.
Pas de voorwaarden voor de optimale, minimale en maximale groepsgroottes aan, aan de voorwaarden van de
school.
Stel de voorwaarden in. Denk daarbij aan identiek, deelverzamelingen en disjuncte groepen om bijvoorbeeld
mentoren toe te wijzen.
Stel eventuele voorwaarden in voor de individuele inrichting van leerlingen. Denk daarbij aan leerlingen niet
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bij elkaar, docenten niet met hun eigen kinderen of een speciale zorgdocent.
Zorg dat bij de onderbouw indien nodig het herindelen uit staat. Hier is de indeling van de klassen vaak al
bepaald.
Deel de overige leerlingen in om te controleren of aan alle voorwaarden kan worden voldaan.

12. Maak het rooster:
Onderzoek welke afdeling het moeilijkst is door ze onafhankelijk van elkaar apart in te roosteren.
Begin met de moeilijkste clusterafdeling. Kies voor de juiste soort automaten: indeelautomaten en/of
blokkenautomaten. Werk zo alle clusterafdelingen af.
Ga daarna verder naar de telgroepen, bijvoorbeeld die voor alle lo-lessen. Meestal is de alchemist een goede
automaat.
Rooster als laatste de onderbouwafdelingen in. Gebruik ook hier de alchemist. Onderzoek of de
lessenverdelingsvariant hierbij zinvol is.
Optimaliseer het rooster.
13. Plaats de lokalen.
Richt de lokalenautomaat verder in.
Maak extra lokaalverzamelingen aan.
Stel de voorwaarden op per vak, docenten of afdeling.
Richt ook de wisselvoorwaarden in.
Plaats de lokalen en laat optimaliseren.
Controleer de inrichting en stel eventueel bij in de dialogen.
14. Zorg voor de communicatie naar de juiste geledingen.
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Controlelijst start schooljaar
●

Verwijder de infowebbestanden van het vorige schooljaar uit de datamap op de webserver.

●

Kopieer uit je project van afgelopen jaar de print- en dialoogprofielen.

●

Voer je vervangingsuren in voordat je een dagroosterweek afknipt. Zet in het docentendomein de
vervangquota op de juiste waarden.

●

Schoon je vakken maar ook je vaksets op. Let hier met name op de afwezigheidscodes en activiteiten. Beperk
en standaardiseer!

●

Voer je dyslecten in in het leerlingdomein.

●

Maak toetsgroepen aan die je het hele jaar door wilt gebruiken, bijvoorbeeld halve klassen of de groepen met
en zonder dyslecten.

●

Splits je grote vergaderingen op in losse lessen (met behulp van de vervanguren) en fixeer deze losse lessen.

●

Ontwar kluwens aan lessen, zodat iedere leerling per uur weet in welk lokaal hij moet zijn.

●

Geef aan welke lessen als Magisterkwt aangemerkt moeten worden.

●

Maak het domein met lesblokkades leeg en voer desgewenst opnieuw de conversie van randvoorwaarden
naar lesblokkades uit

.
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Roostervoorbereiding
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Groepen en Lessen
Beginsituatie

Aan de hand van dit stappenplan willen wij u graag een idee geven van de werking van het scherm Groepen en
Lessen. In ons voorbeeld gaan we uit van de volgende situatie:

●

Op school zijn de prognoses reeds gedaan. De percentages zijn nog niet bij alle leerlingen 100%.

●

De leerlingen hebben een lespakket dan wel keuzepakket.

●

De lessentabel is kloppend gemaakt voor het komende schooljaar.

●

We hebben voor het project van het nieuwe schooljaar gebruik gemaakt van het udmz van afgelopen jaar.

●

Voordat we met de groepen en lessen aan de gang gaan, hebben we het lesdomein helemaal leeggemaakt.

Groepsgrootte

Met de knop Afdelingen kunnen we onder andere de maximale groepsgrootte per afdeling bepalen. Op het
tabblad Max.grootte in het hoofdscherm ziet u die getallen terugkomen.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1518/1812

Document:

Zermelo Online Help

Eventueel kunt u een maximale grootte hier aanpassen! Dit kan door in de onderste helft van de cel te klikken
en een ander getal in te voeren. Wanneer u handmatig een getal invoert kleurt die cel deels oranje!

Groepsgebonden lessentabel

In de standaard lessentabel hebben we reeds eerder bepaald hoeveel lesuren er per vak per afdeling gegeven
moeten worden. We willen nu voor afdeling R1 voor het vak lf de volgende constructie maken:
De standaard lessentabel is 1,1, maar in de praktijk betekent het dat groep A en B in het eerste tijdvak 1 lesuur
krijgen en groep C en D pas in het tweede tijdvak. Dit doet u in het scherm Groepen en Lessen op het tabblad
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Lessentabel.

Groepen aanmaken/verwijderen

In ons voorbeeld zien we de volgende meldingen wat betreft de Groepen:

In afdeling R1 is er 1 groep per vak (16) te weinig (geel). Er zijn 90 leerlingen in de afdeling en de maximale
grootte staat op 25. Dat betekent dat we 4 groepen nodig hebben, we hebben er echter 3 (dat is nog de
situatie van vorig schooljaar).

We moeten dus voor elk vak een groep aanmaken. Aangezien het hier gaat om een klassikale afdeling, moet er
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eerst een extra stamklas worden aangemaakt. We doen dat bij de Afdelingen en Stamklassen, een ander
scherm in de hoofdstructuur onder Schoolstructuur.

Vervolgens maken we voor R1D bij elk vak een groep aan. We doen dat door alle cellen van de rij R1D te
selecteren (kleuren groen) en te klikken op de knop "Toevoegen".
Bij Afdeling R3 hebben in totaal 3 groepen te weinig, voor het vak ak, du en gs. We kunnen in n keer de
benodigde clustergroepen aanmaken door in het menu Groepen te kiezen voor "Genereer benodigde groepen".

Bij afdeling R4 hebben we niet alleen groepen te weinig (gs) maar ook groepen teveel (ec en nsk1). Groepen
verwijderen kan door de betreffende groepen te selecteren en de knop "Verwijderen" te gebruiken.

In het controleschema zien we dat de kolom grp nu geen signalen meer geeft. Op basis van de beschikbare
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gegevens is het aantal groepen overal op orde.

Lessen aanmaken

We zien in het controleschema dat er bij alle afdelingen te weinig lessen zijn (dit is logisch aangezien we vooraf
het lesdomein (van vorig jaar) leeg gemaakt hebben).

We kunnen nu met n handeling alle benodigde lessen aanmaken. In het menu Lessen, klikken we op "Genereer
benodigde lessen (school)".

Koppelen van Lessen binnen 1 afdeling

We kunnen op 2 manieren lessen aan elkaar koppelen, binnen 1 afdeling of tussen 2 afdelingen. In ons geval
willen we graag de lo-lessen van R3 aan elkaar koppelen. Alle leerlingen van R3 hebben dus op hetzelfde
moment lo. We selecteren de 3 lo-groepen R3A, R3B en R3C en klikken op de L (sneltoets Lesdomein). Het
lesdomein wordt geopend met alleen de lo-lessen voor R3 in beeld. In de kolom Grp kunnen we met behulp van
een komma, meerdere groepen invoeren. We gaan nu van 6 losse lessen, naar 2 gekoppelde lessen. Dat
betekent dat we de ocerige 4 lessen moeten verwijderen. Daarnaast willen we ook graag 3 docenten en 3
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lokalen voor de gekoppelde lessen. Dat geven we ook in het lesdomein aan.

Koppelen van lessen over 2 afdelingen

We willen in ons voorbeeld ook graag de lessen voor het vak nsk2 uit verschillende afdelingen aan elkaar
koppelen. Er zijn namelijk te weinig leerlingen die het vak in hun pakket hebben. Om lessen over afdelingen
heen te koppelen klikken we in het menu Koppelstructuren op "Koppelen van lessen over meerdere
afdelingen". Wij selecteren R3 en R4. Groep nsk21 van R3 en nsk21 van R4 worden geselecteerd en we zien
dat R3 minder uren in de week les krijgt voor dit vak dan R4. Dat betekent dat we slechts 2 lesuren voor elk
tijdvak kunnen koppelen.
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We zien nu een vraagteken verschijnen in de kolom van het vak nsk2 bij grp. Aangezien we nu 2 lessen aan
elkaar hebben geknoopt, is het voor de software niet duidelijk welk signaal hij af moet geven. In het menu
Koppelstructuren kunnen we het informatiescherm oproepen. We zien een tabel met de gekoppelde groepen.
We klikken in ons geval in de cel onder "Schakel hieronder eventueel een regel uit". De term "negeer"
verschijnt. Dit betekent dat de signaalfunctie voor het aantal groepen voor dit vak genegeerd worden.

Resultaat

Op dit moment hebben we alleen nog signalen bij Docenten (geel=te weinig). We gaan de docenten echter niet
in dit scherm op de lessen zetten, maar doen dat via de lessenplanner/lessenverdeling.
In de praktijk zullen we regelmatig in het scherm Groepen en Lessen terugkeren. Wanneer de prognoses of
vakkenpakketten bijvoorbeeld wijzigen, kan dit namelijk direct invloed hebben op het aantal groepen en
daarmee het aantal lessen.
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Clusteren
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Tips en trucs Clusterconstructor
Verzameling eisen

Voordat u gaat clusteren geeft u, indien nodig, aan dat groepen een deelverzameling van, identiek met of
disjunct met elkaar moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan mentoren die in ieder geval n andere les moeten geven
aan alle leerlingen die in zijn/haar mentorklas zitten. Als dit docenten zijn die een klassikaal vak op de
betreffende afdeling geven is dit natuurlijk geen probleem. In ons voorbeeld (afb. 1) geeft docent RBA les aan
twee clustergroepen van het vak bte en docent RBA is mentor van stamklas R3B. U klikt met de linkermuisknop
op R3B en met rechts op bte1 en bte3 vervolgens klikt u op de knop maak deelverzameling. U heeft er nu voor
gezorgd dat alle leerlingen die in R3B zitten ook in bte1 of bte3 zitten. Let er wel op dat leerlingen nog
indeelbaar zijn, en dat iedere verzameling eis het clusteren moeilijker maakt.
Disjuncte groepen zijn groepen die geen leerlingen gemeenschappelijk hebben. Disjuncte groepen botsen dus
nooit in het rooster.
Wanneer Groep 1 een deelverzameling is van groep a en groep b betekent dit dat iedere leerling die in groep 1
zit, of uit groep a komt, of uit groep b.

Lesgroepindelingen
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In het lesgroepindelingen scherm kunt u, indien gewenst, een specifieke leerling in bepaalde lesgroepen
fixeren. Met CTRL-klik selecteert u de betreffende lesgroep, door op de knop met het hangslotje te klikken
fixeert u de leerling in de geselecteerde groep. Met CTRL en SHIFT ingedrukt kunt u meerdere groepen tegelijk
selecteren. Wanneer u op deze knop drukt terwijl u een lesgroep heeft geselecteerd waar de leerling niet inzit,
mag de leerling niet in die lesgroep worden ingedeeld.

Afdelingsoverzicht

In het afdelingsoverzicht kunt u de standaard maximale grootte per afdeling opgeven. Ook de toegestane
maximale afwijking van de optimale grootte kan hier worden aangepast. Let op in het afdelingsoverzicht kunt u
ook in n keer alle lesgroepindelingen van een hele afdeling fixeren.

Clusterconstructor starten
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De Clusterconstructor kunt u in de lijst met automaten vinden door de juiste vinkjes en selectierondjes aan te
zetten. De Clusterconstructor heeft ook een eigen knop in de knoppenbalk. Eerst selecteert u de clusterlessen
van de moeilijkste afdeling (R4 in het voorbeeld), vervolgens start u de Clusterconstructor.
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In het Clusterconstructor scherm kunt u eventueel de instellingen wijzigen. 1 Van de instellingen is het aantal
reserveposities waar we mee beginnen, dit staat standaard op 1. Wanneer u het aantal op 0 zet moet de
Clusterconstructor meer zijn best doen om een eerste schema te maken. Als het nodig is komen de reserve
posities er vanzelf bij, het duurt alleen iets langer.
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Zodra de Clusterconstructor een oplossing heeft gevonden ziet u bij beste oplossing de roosterbreedte, bv.
21/20 Dit betekent dat de theoretisch minimale roosterbreedte 20 is en de huidige roosterbreedte 21. Dit is
alleen de roosterbreedte van de clusterlessen, hier moeten de klassikale lessen dus nog bij opgeteld worden.
Wanneer de clusterconstructor een oplossing heeft gevonden die in ieder geval ruim binnen het aantal
beschikbare roosterposities past en in de meeste gevallen minder dan 5 boven de minimale roosterbreedte
uitkomt, breekt u de Clustercontructor af met ESC.
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U komt nu weer terug in het instellingen scherm van de Clusterconstructor, maar nu zien we daar een
clusterschema staan. Vaak is de grootte van de clustergroepen nog niet optimaal verdeeld, door in dit scherm
de indeelautomaat (man met gouden ster) aan te zetten worden de groepsgroottes geoptimaliseerd. We
sluiten dit scherm met ok.

De Clusterconstructor heeft 17 van de clusterlessen alvast geplaatst om de roosterposities voor de clusterlijnen
te reserveren.
Voordat u de hele afdeling gaat plaatsen roostert u deze clusterlessen eerst weer uit (U), zodat de Alchemist
zelf de beste positie kan kiezen voor de clusterlijnen.

Overige lessen plaatsen met Alchemist
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U selecteert vervolgens de hele afdeling R4 en gaat deze afdeling plaatsen met de Alchemist in clusterlijnen
stand. De alchemist moet kunnen plaatsen en optimaliseren. De Alchemist laten we in ieder geval draaien tot
er een beste oplossing is. Zodra u een acceptabele oplossing heeft breekt de alchemist weer af met ESC.
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Optimaliseren met de Quarp-nachtwacht
Vervolgens zet u de Quarp-Nachtwacht aan, deze automaat is alleen beschikbaar als u de speciale automaten
ook laat zien.Wanneer de Quarp-Nachtwacht een tijdje geen oplossing heeft gevonden verplaatst u het
selectierondje van Clusterlijnen naar "Geen voorkeur". Vervolgens optimaliseert u de afdeling met de
Arena/Nachtwacht (zonder leerling indelen) Tot slot zet u ook het vinkje "Leerling indelen" aan en zet u
nogmaals de Arena/Nachtwacht aan.
Nu deselecteert u afdeling R4 en begint u opnieuw met het clusteren van de daarna moeilijkste afdeling. Op
het moment dat u bijna met de volgende afdeling klaar bent en de Arena/Nachtwacht met Leerling-indelen aan
zet selecteert u ook de al geplaatste afdelingen er weer bij voor totaal optimalisatie. Dus alleen bij de laatste
optimalisatie stap.
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Een clusterschema maken met
Phoenix
In deze tutorial maken we een voorbeeld clusterschema. Er wordt niet in detail ingegaan op alle handelingen,
maar een globaal beeld gegeven van de benodigdheden voor het maken van een schema.

1. Voorwaarden om een afdeling te kunnen clusteren

Om met Phoenix te kunnen werken zijn een aantal zaken voorwaardelijk:
●

De belangrijkste: Alle lesgroepen en bijbehorende lessen zijn voor de te clusteren afdeling aangemaakt.
(Docent toekenningen hoeven niet aanwezig te zijn). Staan er binnen het scherm Groepen en Lessen nog
meldingen open bij lessen (een teveel of een tekort aan lessen) dan dienen deze problemen eerst opgelost te
worden.

●

In het afdelingsoverzicht staan bij de afdeling de leerlingen op individueel en de lesgroepindelingen zijn niet
gefixeerd.

●

Er is n afdeling geselecteerd.

We gaan voor de M4 afdeling een clusterschema maken. De automaat is gestart via de optie: automatisch
roosteren. Vervolgens selecteren we de afdeling M4. U kunt de afdeling selecteren door op de naam te klikken.
Onder de afdelingsnaam staan twee getallen, in dit geval 32 (moleculen) en 120(atomen), ofwel: het aantal
roosterposities en het aantal lessen. Na de selectie starten we Phoenix met de knop: Clusteren met Phoenix.

2. Inrichten Phoenix
Wanneer het onderdeel Phoenix gestart wordt, zijn er een aantal standaard onderdelen die automatisch
geregeld worden. Het aantal clusterlijnen wordt gebaseerd op de leerling met het grootste aantal
clustervakken. Daarnaast worden de (volledig) klassikale vakken automatisch niet mee geclusterd.
Voordat u de automaat aanzet, zijn er een aantal onderdelen waar u op moet letten:
Zijn er voldoende configuraties?
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Het kan zijn dat een vak niet geplaatst kan worden in het huidige clusterschema. Dat
komt in de meeste gevallen omdat er meer groepen zijn dan initile clusterlijnen. Wanneer u een dergelijke
situatie heeft, ziet u het aantal configuraties op 0 staan in het rood (zie afbeelding).

Er zijn twee mogelijke oplossingen: u maakt een clusterlijn bij f er mogen meerdere lesgroepen van
hetzelfde vak op n lijn. In dit voorbeeld kiezen we voor het laatste. Op de regel passen we enkelvoudig (enkelv)
aan naar meervoudig (meerv). Zodra dit is aangepast, is het aantal configuraties direct een stuk groter (35).
Zie de afbeelding hiernaast.

Welke vakken moeten er wel of niet geclusterd worden?
Standaard worden vakken waaraan alle leerlingen deelnemen uitgeschakeld, de andere vakken staan aan. Het
is mogelijk dat er vakken standaard wel mee geclusterd worden, terwijl deze eigenlijk buiten het schema vallen
(en andersom).
Valkuil:
Het meeclusteren van in Groepen en Lessen aangegeven klassikale lesgroepen zorgt er niet voor dat de
indeling van deze lesgroepen nu ineens vrij wordt, of anders gezegd, de lesgroepen behouden bij het
meeclusteren hun naam (stamklas A, stamklas B, etc.) en de leerlingen van alle lesgroepen met dezelfde naam
moeten ook dezelfde leerlingen bevatten.
Wilt u voor twee klassikale vakken toestaan dat de indeling bij beide vakken verschillend is dan moet u in
Groepen en Lessen bij minimaal n van de twee vakken de klassikale lesgroepen omzetten naar clustergroepen
(via de optie "Klassikaal wissel").
Lesgroepen fixeren of juist uitsluiten op een clusterlijn
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U kunt met de klik en sleep methode handmatig lesgroepen binnen het clusterschema (ver)plaatsen. U kunt de
positie van een lesgroep op een specifieke clusterlijn vastzetten met een CTRL-klik op de geplaatste lesgroep.
Wanneer u juist een positie op een specifieke clusterlijn wilt verbieden voor een bepaald vak (een blokkade
geldt altijd voor alle lesgroepen van een bepaald vak) dan klikt u bij het bewuste vak in de lege cel op de
bewuste clusterlijn. Er verschijnt dan een "===" teken in de bewuste cel.

3. Bouwen van een schema

We starten de clustering via Maak schema. Bij de eerste opbouwronde
wordt er standaard gewerkt met 0 niet-indeelbare leerlingen en 0 extra clusterlijnen. De eventuele extra
clusterlijnen worden overigens pas ingezet, nadat de 3e ronde nog geen oplossing heeft gegeven. Na een
bepaalde periode heeft u het (tot dan toe) beste clusterschema gevonden. Wanneer we kijken naar de
beschikbaarheid van het voorbeeldschema (vrijheid + dagen) dan is dat nog zeer beperkt.
Tip: Wanneer het mogelijk is binnen de huidige instelling een schema te maken, dan zal deze relatief snel
gemaakt zijn (ongeveer 10 seconden maximaal). Dit is uiteraard niet de beste oplossing, maar een situatie
waar vanuit geoptimaliseerd wordt. Mocht er niet direct een schema uitkomen, dan kunt u het aantal
niet-indeelbare leerlingen verhogen of een extra clusterlijn toevoegen. Beide opties kunnen worden ingesteld
in het instellingen scherm (Venster -> Instellingen weergeven).

4. Maximaal Klassikaal

Nadat we een clusterschema hebben gevonden, starten we het
onderdeel Maximaal Klassikaal. Deze zal proberen zoveel mogelijk groepen identiek te maken aan stamklassen,
waardoor er meer vrijheid in het clusterschema komt. Zie de afbeelding hiernaast (in vergelijking met de
voorgaande afbeelding).
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Na het starten van de automaat zal er (standaard) grondig gezocht worden naar het klassikaal maken van
vakken. Het loont de moeite deze automaat even de tijd te geven. Zeker wanneer u grote
bovenbouwafdelingen heeft, leert de praktijk dat bij grondig zoeken en optimaliseren veel klassikale vakken
gevonden kunnen worden.
U kunt ook handmatig lesgroepen klassikaal maken. U selecteert daartoe eerst een lesgroep aan de onderkant
van het schema. Na de selectie worden de stamklassen waarmee deze lesgroep identiek gemaakt kan worden
groen gearceerd. Door nu op (n van) de groene cel(len) te klikken wordt de gekozen lesgroep stamklasidentiek
gemaakt.
Let op dat het feit dat een lesgroep gelijk gemaakt kn worden aan een stamklas nog niets zegt over de
kwaliteit hiervan. Het kan zo maar zijn dat er na het klassikaal maken zeer grote of zeer kleine lesgroepen
ontstaan zo dat u deze combinatie beter niet had kunnen maken.
Tip: U kunt met CTRL-klik een stamklasidentiek gemaakte lesgroep ook fixeren. Dit betekent dat de automaat
Maximaal klassikaal deze toekenning niet mag verwijderen tijdens het optimalisatieproces. U kunt ook een
lesgroep aan de onderkant van het schema, waar de nog niet klassikaal gemaakte lesgroepen staan, fixeren.
Dit heeft als effect dat de lesgroep door de automaat nooit als kandidaat wordt gezien om klassikaal gemaakt
te worden. Doe dit bijvoorbeeld bij lesgroepen die qua leerlingaantal (veel) te klein of juist te groot zijn om er
een stamklas van te maken. Doordat deze lesgroepen niet meer worden meegenomen in de berekeningen gaat
het zoeken naar mogelijke stamklasidentieke lesgroepen ook een stuk sneller.
Binnen het scherm Maximaal klassikaal kunt u ook andere verzamelingseisen maken, zoals deelverzamelingen,
zoals u dat al kon in het Groepenschema. De verzamelingseisen die u eventueel daar al had gemaakt worden
hier uiteraard ook getoond.
Valkuil: Probeer niet voor het clusteren alvast zo veel mogelijk klassikalen te vinden. U rekent zich dan rijk. In
verreweg de meeste gevallen wordt er namelijk binnen het minimaal aantal clusterlijnen geen oplossing (meer)
gevonden voor, in feite, de "overgebleven" clustergroepen. Doordat u zoveel mogelijk lesgroepen klassikaal
heeft gemaakt zonder een (legaal) clusterschema op de achtergrond heeft u eigenlijk het aantal flexibele
lesgroepen per vak, soms drastisch, teruggebracht.

5. Optimaliseren clusterschema

Nu is het zeer interessant opnieuw te optimaliseren, inclusief de stamklasidentieke lesgroepen. Een dergelijke
groep blijft cluster-technisch een clustergroep en kan daardoor nog vrij verplaatst worden in het schema (zie
afbeelding). Deze groep telt echter niet meer mee voor de beschikbaarheidsberekening. De redenering die hier
achter zit is de volgende: Bij meerdere klassikale lesgroepen zijn er ook verschillende docenten gekoppeld die
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samen een volledige beschikbaarheid hebben. Er zijn uiteraard voorbeelden te verzinnen waarbij dit in de
praktijk niet altijd waar is, maar binnen Phoenix is voor deze methode gekozen.
Het optimaliseren van het schema gaat eenvoudig door op optimaliseer te klikken.
Tip:
- Zet in deze fase het verwisselen van docenten (speciaal) en eventueel meervoudig aan.
- Start na het optimaliseren opnieuw de maak klassikaal tool en zoek naar nieuwe klassikale groepen. Dit kan
erg succesvol zijn. Mochten er nieuwe (of andere) klassikale vakken gevonden worden, optimaliseer dan
opnieuw het schema.
Wanneer ofwel het optimaliseren, ofwel maximaal klassikaal geen veranderingen/verbeteringen meer teweeg
brengt, is er een status quo bereikt en is het beste schema op dat moment het eindstation.
Valkuil:
Omdat het zoeken naar klassikale lesgroepen sterk afhankelijk is van het uitgangspunt, de initile
clusteropstelling, is het zeker niet gezegd dat een geoptimaliseerd cluster zonder klassikalen uiteindelijk leidt
naar het beste schema mt klassikalen. Het kan zo maar zijn dat in een relatief veel slechter schema meer
lesgroepen klassikaal gemaakt kunnen worden, waarbij de beschikbaarheid van deze lesgroep vervolgens
buiten beschouwing wordt gelaten, en deze uiteindelijk tot een beter clusterschema mt klassikalen leidt. Het
loont daarom de moeite om deze exercitie, schema maken -> maximaal klassikaal -> optimaliseren ->
maximaal klassikaal -> optimaliseren -> ..., meerdere malen uit te voeren.

6. Maak een roosterplan
Wanneer u tevreden bent over het schema, gaat u als laatste stap naar het Roosterplan. Hier kunt u
optimaliseren naar roosterbreedte en beschikbaarheid.
Het optimaliseren van het roosterplan probeert met name de klassikale lesgroepen zo goed mogelijk te
verdelen over de verschillende quarps (quasi roosterplaatsen). Een quarp is in feite een losse clusterlijn, een
set van lessen van verschillende lesgroepen die op n lesuur ingepland moet gaan worden.

7. Klaar! Roosteren
Mocht het rooster het toestaan, dan is inroosteren middels quarp-plaatsers en optimalisatoren te adviseren.
Automaten in de "quarp-stand" houden de gelijktijdigheden uit het roosterplan in stand.
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Koppeling Phoenix <-> Untis
Van Untis naar Phoenix

De module Phoenix is alleen te gebruiken in combinatie met de Zermelo module Roostervoorbereiding. In de
module Roostervoorbereiding worden alle pakketgegevens van leerlingen verzameld, alle groepen en lessen
aangemaakt en ook de koppeling met Untis (import en export) vindt daarin plaats.
Wanneer u functionaliteit van beide modules benut begint u het roosterproces in Zermelo en wordt aan het
einde van het roostervoorbereidingsproces alleen naar Untis gexporteerd.
Mocht u echter de lessen(verdeling), vakkenpakketten en docentenblokkades vanuit Untis willen inlezen dan is
dit ook mogelijk. U vindt de importmogelijkheid in het hoofdmenu Importeren.
Let daarbij wel op de volgende zaken:

●

1. Lessentabel updaten. (Schoolstructuur -> Lessentabel) In de lessentabel staan na de import alle vakken
nog op 0 lesuren. Omdat er nu een (oud) rooster is ingelezen zijn er inmiddels wel lessen aanwezig. De
lessentabel kan nu in een keer worden bijgewerkt met de optie Bewerken -> Te lage waarden ophogen.

●

2. Afdelingen op individueel zetten. (Leerlingen -> Groepen en lessen -> optie afdelingsoverzicht)
Standaard staan alle afdelingen ingesteld op een groepsgewijze leerlingindeling. In clusterafdelingen moet dit
een individuele leerlingindeling zijn. Zet de afdelingen die geclusterd moeten worden op individueel i.p.v.
groepsgewijs in het afdelingsoverzicht.

●

3. Los in het groepen en lessenscherm het teveel of tekort aan lessen op. Het kan zijn dat er na de
aanpassing van de lessentabel toch nog lessen teveel of te weinig aanwezig zijn. Bijvoorbeeld wanneer een
vak een groepsgebonden lessentabel heeft (de ene lesgroep heeft meer lessen dan de andere). Dit kan
terecht zijn, maar het kan ook zijn dat door omstandigheden een lesgroep een uur meer of minder heeft,
maar dat dit niet standaard is. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er binnen de afdeling die geclusterd moet
gaan worden, geen meldingen meer bestaan van te veel of te weinig lessen.

●

4. Blokkades Untis overnemen in Zermelo. Wanneer een Untis-roosterbestand wordt ingelezen, dan
worden alle Untisblokkades (blokkadewaarde -3 op individuele uren dus niet dagdelen) in Zermelo
weggeschreven in het domein lesblokkades. Om deze lesblokkades in Phoenix te gebruiken moeten deze
worden omgezet in randvoorwaarden (rekenregels). Dit kan eenvoudig via de menuoptie Roosteren ->
Lesblokkades > Randvoorwaarden.

Van Phoenix naar Untis

Wanneer u de clusterindeling van Phoenix, met bijbehorende lessen en lesgroepindelingen, (weer terug) naar
Untis wilt schrijven kunt u van te voren nog de volgende zaken regelen:

●

Hernoemen lesgroepen aan de hand van clustercodes Vanuit Clus werden de lesgroepen naar Untis
gexporteerd met een lesgroepcode waaraan het clusternummer af te lezen is. Dit is nu standaard niet meer
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zo. Binnen Phoenix is vanaf Zermelo versie 2.2.6. een tool aanwezig die gemakkelijk de Zermelo
lesgroepnamen kan omzetten naar deze (vertrouwde) semantiek. Deze is te vinden binnen Phoenix onder
menuoptie: Modules -> Aanpassingen groepsnamen. Let hierbij wel op vakken die nu meerdere lesgroepen
op dezelfde clusterlijn hebben staan. Deze kunnen niet dezelfde naam hebben. Aan deze lesgroepen wordt
naast het clusternummer dan ook een extra clusterletter gekoppeld, bijvoorbeeld H4.ak4a, H4.ak4b
●

Hernummeren van lessen ten behoeve van inlezen in Untis Een ander verschil tussen Untis en
Zermelo is de wijze van lesnummering. In Zermelo krijgt iedere individuele les een apart nummer, terwijl in
Untis lessen met dezelfde groep, dezelfde docent en hetzelfde vak ook hetzelfde lesnummer krijgen. Dus de
drie lessen Nederlands van klas 1A van docent X hebben in Untis allemaal lesnummer 1 terwijl ze in Zermelo
als les 1,2 en 3 voorkomen. Met de optie Hernummer lessen (in het menu Roosteren) kunnen de
Zermelo-lessen worden hernummerd naar de Untis-standaard.

●

Exporteren naar Untis Er is een verschil tussen Clus en Roostervoorbereiding, voor wat betreft de Untis
koppeling. Waar er bij Clus bijvoorbeeld een mogelijkheid was om per afdeling bestaande lessen te
vervangen in het Untis bestand, is dit via Roostervoorbereiding niet (meer) mogelijk. Roostervoorbereiding
schrijft in feite een compleet nieuw bestand weg. (Waarbij het wel gebruik maakt van enkele Untis-eigen
gegevens uit een (verder leeg) moederbestand). Het idee erachter is dat de gehele roostervoorbereiding,
onderbouw en bovenbouw, prognoses, pakketkeuzes en clustering, in Roostervoorbereiding heeft plaats
gevonden. Omdat via Clus (deels) zaken als beschikbaarheden en gekoppelde lessen niet ondersteund
werden in de koppeling is deze daarom ook aangepast. U vindt de exporteeroptie in het Zermelo hoofdmenu
bij Exporteren -> Untis.

●

Blokkades Zermelo inlezen in Untis: Wanneer u de (eventueel aangepaste) docentblokkades uit Phoenix
(Zermelo) als -3 blokkades in Untis wenst in te lezen dan gaat u als volgt te werk: Bij het wegschrijven van
een Untis bestand wordt ook een map aangemaakt met daarin zogenaamde DIF-bestanden. In deze map
vindt u een bestand tijdwensen.txt. Dit bestand bevat de -3 blokkades en is in Untis in te lezen
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Tips en Trucs Phoenix
Leerlingen met een kleine (prognose)kans uitsluiten bij het maken van een clusterschema
U kunt met Phoenix een clusterschema maken waarbij u leerlingen, die via de prognoses slechts met een (klein)
percentage zijn toegelaten tot een bepaalde opleiding, meeneemt.
Phoenix zal in alle gevallen een clusterschema willen maken waarbij alle gekozen vakkenpakketten in het
clusterschema passen. Ook in het geval een pakket gekozen is door een leerling die slechts voor 1% in de
afdeling is geprognosticeerd.
U zou er voor kunnen kiezen om leerlingen met een geringe kans om binnen de te clusteren afdeling terecht te
komen uit te sluiten bij het maken van een clusterschema. Dit doet u bijvoorbeeld als volgt:

Stap 1: De prognosekans weergeven bij de leerlinggegevens.
Open de te clusteren afdeling. U ziet onderaan de leerlingen. Bij de leerlinggegevens ontbreekt de informatie
over de prognosekans. Deze informatie krijgt u als volgt in beeld:
Kies in het menu Weergave voor de optie Extra kolom leerlingoverzicht. Voor het eerste pakketvak is nu een
kolom toegevoegd, de informatie van deze kolom is echter nog niet de juiste. (Standaard wordt hier het
leerling ID getoond). Om de prognosekans in dit veld te tonen gaat u in het menu naar de optie Weergave ->
Weergave extra kolommen.... Vervolgens klikt u in de kolom Veld de code Kans aan en de eventuele andere
(groene gekleurde) code(s) uit. De prognosekans is nu zichtbaar bij de leerling.

Stap 2: De leerlingen met een kleine kans uitsluiten.
Sorteer de leerlingen op hun prognosekans door op de kolomkop Kans te klikken.
Vervolgens selecteert u de leerlingen die u niet per se mee wenst te nemen. Dit doet u door op n van de
kolommen voor de pakketvakkolommen te klikken. Alle pakketvakken van de geselecteerde leerlingen worden
blauw omkaderd.
Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op zo'n blauw omkaderde cel en kies voor de optie Eventueel
vrijgesteld. Alle geselecteerde leerlingen krijgen nu bij elk gekozen pakketvak een paars driehoekje
rechtsonder.
U kunt nu een clusterschema maken waarbij toch nog steeds geprobeerd wordt om zo veel mogelijk leerlingen
die u zojuist heeft "uitgesloten" toch in het clusterschema te passen. Echter Phoenix heeft nu de mogelijkheid
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om specifiek deze uitgesloten pakketten te negeren, maar de overige leerlingen moeten wel allemaal in het
clusterschema passen.

Twee lesgroepen vormen samen n stamklas
Het kan zijn dat u twee lesgroepen (X en Y) op dezelfde clusterlijn hebt staan die samen een stamklas (A)
kunnen/moeten vormen. U kunt dit vormgeven via de verzamelingseisen in het scherm Maximaal klassikaal.
Binnen Maximaal klassikaal maakt u de volgende 3 verzamelingseisen aan:
- lesgroep X is een deel van stamklas A
- lesgroep Y is een deel van stamklas A
- stamklas A is een deel van lesgroep X n lesgroep Y.
Zie ook de online help over het maken van deelverzamelingen.
U kunt dit overigens op soortgelijke wijze regelen buiten Phoenix, in het scherm Groepenschema.
U heeft nu vastgelegd dat de twee lesgroepen samen precies n stamklas vormen. Wat u nu zou verwachten,
maar wat niet gebeurt is dat de beschikbaarheidseisen van beide lesgroepen vanaf nu buitenbeschouwing
worden gelaten. U kunt dit het makkelijkste toch bewerkstelligen door de docent (tijdelijk) van beide
lesgroepen af te halen.
Ook de eventueel aanwezige onderwijskundige eisen op de lesgroepen blijven bestaan. Om ook deze eisen te
niet te doen zult u nog handmatig in moeten grijpen in het scherm onderwijskundig basis en/of uitgebreid.

Een clusterlijn maken waarop geen vak met meer dan 3 uren in de week mag voorkomen.
Binnen Phoenix bestaat de mogelijkheid om te werken met plafonds. Echter de ouderwetse manier om keihard
af te dwingen dat er in het clusterschema clusterlijnen komen waar geen lesgroepen met meer dan,
bijvoorbeeld, 3 lesuren per week op kunnen worden gezet, werkt meestal toch nog veel sneller/beter:
Om ervoor te zorgen dat er clusterlijnen komen waarop geen 4- of meer uursvakken komen te staan blokkeert
u simpelweg op n clusterlijn alle posities van vakken die meer dan 3 lesuren in de week hebben. Het kan zijn
dat u hierdoor bij een vak de optie meervoudig aan moet zetten om er voor te zorgen dat de lesgroepen van
vakken waarbij u posities hebt geblokkeerd toch nog allemaal plaatsbaar zijn.
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Automatisch roosteren
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Randvoorwaarden docenten
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2 doc. zelfde onb. dag vrij
2 docenten moeten dezelfde dag vrij hebben, maar het maakt niet uit welke dag dat is. Hoe regelt u dat in
Zermelo?
We gaan naar het basisscherm randvoorwaarden van docenten en docent Krm en Lab hebben beide recht op 2
vrije dagen. Lab wil de vrijdag graag vrij en 1 van de andere dagen moet hij samen met Krm vrij hebben , maar
het maakt niet uit welke dag dat is, als ze maar samen vrij zijn.

Eerst gaan we aangeven dat ze beide een dag minder vrij hoeven te hebben.

Vervolgens maken we 1 les "vrij" aan die beide docenten geven.
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We gaan vervolgens 2 lesverzamelingen aanmaken. Het vak vrij en alle lessen behalve vrij en we maken van
beide lesverzamelingen een masker.

Bij de docentenrandvoorwaarden geven we aan dat er nooit op een dag een wissel mag zijn tussen de
lesverzamelingen vrij en nietvrij.

De automaat snapt precies wat de bedoeling is en zal beide docenten dezelfde willekeurige dag vrij geven.
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Als het rooster helemaal klaar is zet u het gewenst aantal posities in het lesdomein weer op 0 en u roostert de
les "vrij"uit. U zet ook het gewenste aantal vrije dagen weer terug op de echte waarde in het basisscherm van
docenten.

Succes!
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Carpool docenten
2 docenten willen graag carpoolen en vragen aan de roostermaker of hij/zij daar rekening mee wil houden.
Natuurlijk geen harde eis voor het rooster , maar u kunt altijd toezeggen dat u zult kijken of de automaat er
rekening mee houdt.
Docenten KST en HOV willen graag samen rijden, met name is het van belang dat zij 's ochtends gelijk starten.
KST geeft 27 uur les en HOV 29 uur.
We zorgen ervoor dat KST en HOV evenveel uren in het rooster krijgen door degene met de minste uren 2
lesjes "carpool"extra te geven.

We gaan twee telgroepen aanmaken, n met de lesjes carpool, en n met de gezamenlijke lessen van KST en
HOV (inclusief de carpoollesjes).

We moeten natuurlijk proberen om de lessen van HOV en KST zoveel mogelijk te laten samenvallen en we
kunnen aangeven hoeveel "wachten op elkaar" acceptabel is. Wanneer ze altijd tegelijk les moeten geven dan
zouden we als randvoorwaarden kunnen stellen dat de telgroep KST en HOV lessen op maximaal 29 posities
geroosterd mag worden.
Dan beginnen ze samen en dan houden ze ook weer samen tegelijk op. We zouden natuurlijk ook een beetje
speelruimte kunnen nemen en aan geven dat 32 uur ook acceptabel is.
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Natuurlijk kunnen we ook aangeven de carpoollessen liever niet op de eerste 2 lesuren geroosterd te hebben.

Voordat we de automaat hebben aangezet was er weinig te carpoolen voor beide docenten.

Nadat we de automaat hebben aangezet valt er veel meer te carpoolen.
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Een randvoorwaarde die je niet je hele rooster moet laten bepalen, maar die wel bijdraagt aan de CO2 reductie
:).

Succes!
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Opvanguur in tussenuur docent
Opvang, stip, vervanguren komen op veel scholen voor. Lessen die uit dreigen te vallen worden door docenten
met een opvanguur opgevangen. Deze docenten vinden het meestal prettig als dit opvanguur in een tussenuur
geroosterd wordt.
Het mooie is dat de opvangpool direct geroosterd kan worden met het grote rooster.
Hieronder staat omschreven hoe u kunt regelen dat u op ieder moment voldoende opvangdocenten heeft
ingeroosterd, n dat bovendien een opvanguur ook in een tussenuur van de docent valt.
Eerst zorgen we ervoor dat docenten allemaal n of meer opvanguren krijgen in hun rooster.

We maken een telgroep van de opvanguren en we zorgen ook dat we deze lessen kunnen sturen bij de
randvoorwaarden van docenten door er ook een masker van te maken.

Vervolgens geven we precies aan hoeveel opvangdocenten we minimaal en maximaal op welk lesuur van de
week ingeroosterd willen hebben. Te weinig docenten bestraffen we zwaarder dan teveel docenten.
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De roosterautomaat zal nu regelen dat er ieder moment voldoende docenten zijn om bij uitval ingezet te
kunnen worden. Als u nu ook nog wilt regelen dat een opvanguur liever in een tussenuur van een docent
geroosterd wordt, gaan we ook het volgende regelen.
We gaan nu een lesverzameling maken van alle lessen (gebruik het teken '!') behalve de opvangpool-lessen en
maken daar ook een masker van.

We gaan daarna naar de roosterwensen van docenten en vullen het volgende in:

We willen dus minimaal 2 wissels tussen de opvangpoollessen en de overige lessen.
Aanvankelijk was het rooster als volgt:

Nadat de roosterautomaat het rooster met deze randvoorwaarde heeft geoptimaliseerd is het rooster zo
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geworden:

Natuurlijk is deze randvoorwaarde niet in te voeren voor het 1e uur, dus deze zou eigenlijk uit de roosterpositie
moeten worden gehaald. Bovendien moet u de strafpunten niet te hoog zetten. Het is iets wat de
roosterautomaat moet proberen, maar hij moet er geen halszaak van maken.

Succes!
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Max aantal dagen achter elkaar
Een docente moet 3 dagen les geven, maar deze dagen mogen niet achter elkaar geroosterd worden.
Natuurlijk zou je de woensdag kunnen blokkeren, maar dat is een beetje met de botte bijl roosteren. Deze
docente wil immers best op woensdag werken als ze dan maar wel de dinsdag of de donderdag vrij is
Hoe kunnen we dat de automaat vertellen?
Er zijn 3 combinatie van dagen mogelijk die zouden maken dat de docente drie dagen achter elkaar les geeft:
1) ma, di, wo
2) di, wo, do
3) wo, do, vr
Om dit te voorkomen moeten we dus zorgen dat in iedere combinatie minstens 1 vrije dag zit:
We geven aan dat er van de maandag dinsdag en woensdag er 1 dag vrij moet zijn op straffe van 100000
strafpunten

Natuurlijk gaan we dat ook voor de andere 2 combinatie van dagen regelen.

We hebben nu geregeld dat deze docente nooit drie dagen achter elkaar les geeft en we hebben alle dagen
open gelaten als potentile lesgevende dag en ook als potentile vrije dag !
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Blokje van 3 dagen roosteren
De ene docent wil niet drie dagen achter elkaar lesgeven de ander juist wel.
Hieronder staat omschreven hoe je de automaat zodanig kan sturen dat hij zal proberen de docent 3
onbepaalde dagen achter elkaar les te laten geven.
Als een docent 3 dagen achter elkaar les moet geven dan zijn er 3 combinatie van vrije dagen goed:
1) maandag en vrijdag vrij
2) maandag en dinsdag vrij
3) donderdag en vrijdag vrij

Dat kunnen we de automaat prima vertellen !

We zeggen dus in feite ik wil dat je
de maandag en de vrijdag
of
de maandag en de dinsdag
of
de donderdag en de vrijdag.
vrij roostert
Als we de automaat aanzetten dan hebben we dus geen 1 dag geblokkeerd, maar we sturen de automaat wel
precies zo als we het hebben willen.
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Alle lesgroepen van een docent
achter elkaar roosteren
Stel: er zijn vier lesgroepen wiskundeA in Havo5, en deze worden allevier door dezelfde docent gegeven. Deze
docent wil graag dat er n dag in de week is, waarop hij al deze lesgroepen les geeft. Zo kan hij op die dag
proefwerken geven en ervoor zorgen dat alle leerlingen op dezelfde dag het proefwerk hebben. Dit voorkomt
de kans op voorkennis bij leerlingen.
We kunnen dit regelen met een randvoorwaarde waarbij we een lesverzameling gebruiken. In die
lesverzameling zetten we voor iedere lesgroep n les. Om deze lesverzameling te kunnen maken moeten we
eerst een extra eigenschap aan deze lessen toevoegen.
In het lesdomein voegen we via Bewerken - Extra eigenschappen een extra eigenschap toe, die we WisAH5
noemen. Vervolgens zorgen we via het filter dat de lessen van deze lesgroepen in beeld komen.

Nu vullen we de kolom extra eigenschap bij vier lessen; bij iedere lesgroep kiezen we n les uit. Als er al een
rooster is, kunt u kiezen voor vier lessen die al deels op dezelfde dag gegeven worden. Daarmee zal de
automaat minder wijzigingen nodig hebben om de wens te realiseren.
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Nu kunnen we een lesverzameling maken, met daarin de vier lessen die deze extra eigenschap hebben
gekregen. Dat doen we in het scherm Lesverzamelingen met behulp van het menu Genereer verzamelingen Extra eigenschap: ingevuld (alle) - WisAH5. We maken van deze lesverzameling ook een masker.
De laatste stap is het aanmaken van een randvoorwaarde. Hiervoor gaan we naar Docenten Uitgebreid en we
selecteren de betreffende docent, in dit geval docent TAL. We maken nu de volgende randvoorwaarde aan:

In de positielijst van deze docent zien we de huidige situatie in het rooster. In het geel staan de lessen die bij
deze lesverzameling horen:

Nu kunnen we de automaat aan zetten om te proberen deze randvoorwaarde te realiseren. De automaat
verbetert het rooster en krijgt geen strafpunten meer voor deze randvoorwaarde, omdat hij alle lesgroepen op
vrijdag in het rooster heeft gekregen:

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1558/1812

Document:

Zermelo Online Help

Alle lesgroepen achter elkaar, zonder tussenuren

Om voorkennis bij de leerlingen nog meer te voorkomen, wil de docent dat alle vier de lesgroepen achter
elkaar les hebben, dus zonder tussenuren. Ook dit kunnen we regelen met een randvoorwaarde bij de docent.

Na het aanzetten van de automaat is ook aan deze randvoorwaarde voldaan en is dit het resultaat:
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Roosteren van kolfmomenten
Bij het maken van het rooster kunt u te maken krijgen met de vraag om kolf-momenten in te bouwen in het
rooster van een docente.
In deze tutorial wordt uitgelegd hoe u dit zou kunnen regelen in het rooster.
De voorwaarden voor het kolven:
- Kolven op lesuur 3 of 4
- Kolven op lesuur 6 of 7
- Er moeten minstens 2 lesuren tussen de kolfmomenten zitten (met andere woorden: het kolfmoment mag
niet lesuur 4 en 6 zijn)
Hoe pakt u dit aan?
Allereerst maakt u de roostergroep "kolven"aan, bij Roosterplaatsen en roostergroepen.
Daarna maakt u per dag 3 roosterplaatsen aan, wat neerkomt op 15 nieuwe roosterplaatsen.
Deze roosterplaatsen dienen te worden toegevoegd aan de roostergroep "kolven" en een unieke naam te
krijgen, bv kolfma34, kolfma37, enz.
De inrichting ziet er dan zo uit:

Daarna maakt u een Uurgroep "kolven" aan, zodat u in n keer de voorwaarden bij alle betrokken docenten kunt
plaatsen.
Nu moet de roosterautomaat worden aangestuurd op de drie voorwaarden per dag:
- Er mag maar 1 les komen op lesuur 3 en 4
- Er mag maar 1 les komen op lesuur 6 en 7

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1561/1812

Document:

Zermelo Online Help

- Lesuur 3 en 7 mogen niet beide bezet zijn (dit zou anders inhouden dat er op lesuur 4 en 6 gekolfd moet
worden en dat mag niet volgens de gestelde voorwaarden)
Maak daarvoor de volgende voorwaarden aan:
- Zo min mogelijk aantal lessen op de roosterplaats kolfma34 met een grens van 1
- Zo min mogelijk aantal lessen op de roosterplaats kolfma67 met een grens van 1
- Zo min mogelijk volledig bezette roosterplaatsen op de roosterplaats kolfma37 met een grens van 0
Deze voorwaarden moeten dan voor alle dagen van de week worden aangemaakt.

Het aantal strafpunten wat u hierbij invult, is afhankelijk van de zwaarte van deze eis/wens binnen het rooster.
Na het aanmaken van deze randvoorwaarden, worden deze na het verlaten van het scherm van de Uurgroepen,
doorgevoerd bij de docenten die in de uurgroep zitten.
Eventuele nieuwe docenten kunnen worden toegevoegd, zodat deze voorwaarden ook daar eenvoudig kunnen
worden gebruikt.
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Tijdrasters en pauze voor een
docent
Als een school verschillende tijdrasters heeft, kan het voorkomen dat een docent zelf geen pauze kan volgen.
Bijvoorbeeld, wanneer hij zojuist heeft lesgegeven aan een klas die aansluitend een pauze heeft, en direct
daarna lesgeeft aan een klas die zojuist pauze heeft gehad.
Hieronder vindt u een voorbeeld van deze situatie en we zullen laten zien hoe we dit in Zermelo kunnen
afvangen.
Stel, een school heeft de pauzes over de verschillende afdelingen als volgt verdeeld:

Een docent kan in deze situatie zelf geen pauze volgen als hij het eerste lesuur lesgeeft aan de bovenbouw,
het 2e lesuur aan de bovenbouw (of klas 2), vervolgens het 3e lesuur aan klas1 (of klas 2) en het 4e lesuur aan
klas 1.
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Om dit te voorkomen maken we vijf lesverzamelingen aan met masker:
- Alle bovenbouwlessen,
- Alle 1e klas lessen,
- Alle 2e klas lessen,
- De bovenbouwlessen n de lessen van klas 2,
- De 1e klas lessen n de lessen van klas 2.

Om bij de randvoorwaarden onwenselijke situaties af te kunnen vangen, voegen we eerst de lesuren bij de
roosterposities toe.
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Met behulp van een "of-of randvoorwaarde", regelen we dat er alleen maar strafpunten worden gegeven als
aan alle randvoorwaarden is voldaan.
We vangen nu bij de randvoorwaarden van docenten, per dag de onwenselijke situatie af.

U ziet dat hetzelfde probleem zich voor kan doen bij de lesuren 3, 4 , 5 en 6. Ook hier vangen we de
onwenselijke situatie af.
In onderstaande situatie, is op dinsdag niet aan de randvoorwaarde voldaan:
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- Op het 3e en 4e uur staat een bovenbouwles,
- op het 5e uur is een les van de 2e klas ingeroosterd,
- en op het 6e uur staat een les aan de 1e klas.
De docent heeft tussen deze lesuren helemaal geen pauze en het programma geeft dus 100.000 strafpunten.
Bij deze complexe situatie sturen we de automaat op een subtiele manier aan, zodat alle docenten pauze
kunnen hebben.
Succes!
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Randvoorwaarden leerlingen

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1567/1812

Document:

Zermelo Online Help

Leerling indelen bij andere
leerlingen
Er zijn soms situaties denkbaar, waarbij het wenselijk is dat een leerling altijd ingedeeld wordt in een
lesgroepje waar ook andere leerlingen in zitten die hem/haar kunnen helpen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een leerling die geholpen moet worden bij zijn/haar toiletgang of een leerling
waarvan al bekend is dat zij straks een tijdje afwezig zal zijn en deze leerlingen zich hebben opgegeven
hem/haar te willen helpen met het doorgeven van huiswerk of iets dergelijks.
Hoe kunnen we dat sturen?

Belangrijk!
Deze manier van clusteren kan een behoorlijke aanslag zijn op het rooster c.q. clustering. Kijk dus eerst of
het niet mogelijk is leerlingen te rekruteren, nadat het rooster al klaar is!

Winston Churchill moet altijd in een lesgroep zitten waar f George Washington in zit, f Michael Jordan, f Henry
Kissinger, zodat zij Winston altijd bij kunnen praten.
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Allereerst gaan we regelen dat we voor ieder clustervak dat Winston heeft een 0-uurs dummy-vak aanmaken,
en bovendien voor de stamklas ook 1 dummyvak.
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We regelen ook dat de leerlingen het dummyvak "kiezen" als deze (net als Winston) het echte vak in hun
pakket hebben.

Nu gaan we naar het scherm Groepen en lessen en we maken voor ieder dummyvak zveel groepjes aan, dat er
minimaal 2 leerlingen in het eerste groepje moet komen.
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We gaan nu Winston in lesgroepen zetten en we fixeren zijn lesgroepindeling.
Let wel: zet Winston in het eerste lesgroepje van de dummyvakken!
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Tenslotte moeten we regelen dat ieder dummyvak een deelverzameling is van de echte lesgroep waar Winston
nu gefixeerd in zit. We gaan dus nu naar het Groepenschema en we regelen dat samenbiol1 een
deelverzameling is van het echte biologiegroepje waar Winston in zit.
Omdat samenbiol1 altijd uit 2 leerlingen moet bestaan en omdat het een deelverzameling moet zijn van de
biologiegroep waar Winston al gefixeerd in zit, zal er altijd een leerling Winston vergezellen in zijn lesgroep.
Natuurlijk doen we dit ook voor de andere clustervakken en zijn stamklas en het is geregeld!
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Het indelen van lesgroepen
Om een afdeling goed te kunnen indelen en te roosteren is het verstandig om dit goed voor te bereiden.
Onderstaand overzicht kan daarbij helpen.
Verzamel alle gegevens voor iedere afdeling voordat je begint.

●

Maximale groepsgrootte

●

Afwijking van de standaard bij maximale groepsgrootte voor vak

●

Afwijking van de standaard bij optimale groepsgrootte voor groep

●

Vak eventueel niet klassikaal meenemen

●

Welke mensen worden er mentor? Zijn dit docenten van klassikale of van clustervakken?

●

Welke groepen moeten identiek worden?

●

Welke groepen moeten deelverzamelingen zijn?

●

Welke groepen moeten disjunct zijn?

●

Welke vakken zijn pseudoklassikaal?

●

Welke leerlingen moeten in een bepaalde klas komen?

●

Welke leerlingen moeten wel/niet bij een specifieke docent?

●

Welke leerlingen moeten wel/niet bij elkaar?

●

Welke leerlingen moeten speciaal ingeroosterd worden?

●

Worden extra vakken meegeroosterd vanaf het begin?

●

Welke vrijstellingen worden meegenomen vanaf het begin?

●

Zijn er docenten die mogelijk hun eigen kinderen les gaan geven? Is dit toegestaan?

●

Welke vakken hebben vakspecifieke wensen? Welke?

●

Zijn er vakken die gekoppeld moeten worden?

●

Welke docenten leveren een risico op in het rooster van deze afdeling?
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Roosteren met locaties
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Roosteren van een noodgebouw
In deze tutorial wordt een strategie beschreven die u kunt gebruiken wanneer u een noodgebouw hebt
waarheen een aantal lessen verplaatst moet worden omdat er te weinig lokalen zijn in het hoofdgebouw.
De wisselrandvoorwaarden uit de Zermelo roosterautomaten worden hiervoor uiteraard gebruikt. (Zie: Typen
Randvoorwaarden) De inhoud daarvan wordt als bekend verondersteld.
Wat is echter het probleem? Bij wisselrandvoorwaarden voert u van te voren een masker in waarin u alle
lessen op het noodgebouw stopt, en een masker waarin u alle lessen op het hoofdgebouw stopt. U voert
vervolgens de beperkingen in van de wissels van leerlingen en docenten tussen deze gebouwen.
Maar, in het algemeen geldt bij een noodgebouw dat het niet van te voren vastligt welke lessen op het
noodgebouw plaatsvinden. Sterker nog, de automaat zou moeten bepalen welke lessen het handigste
uitkomen.
De hieronder beschreven strategie is toegepast bij het roosteren van het Stedelijk Gymnasium in Leiden, het
grootste categoriale gymnasium van Nederland. De school heeft een tweede gebouw, het gebouw Noordeinde,
het hoofdgebouw staat aan de Fruinlaan. De fietsafstand is ongeveer 10 minuten. Vrijwel alle docenten kunnen
in principe naar het Noordeinde, maar bepaalde vakken zijn daarvan uitgesloten, zoals lo, na, bi en sk.
De onderbouwklassen gaan elk n of twee hele dagen naar het Noordeinde. De docenten moeten zo min
mogelijk pendelen, waarbij een reis alleen mogelijk is in de kleine pauze tussen het 2e en 3e uur, in de grote
pauze tussen het 4e en 5e uur, en in de andere kleine pauze tussen het 6e en 7e uur. De reizen in de kleine
pauzes zijn ongewenst.
Nadat eerst een poging was gedaan voor alle klassen ongeveer 7 of ongeveer 14 lessen aan te wijzen die naar
het Noordeinde zouden moeten, bleek dat er te veel onderwijskundig ongewenste situaties ontstonden.
Bijvoorbeeld: een 2-uurs vak van een parttime docent die drie dagen werkt werd een blokuur, omdat de klas de
twee andere dagen op het Noordeinde was. Verplaatsing van een Noordeindedag verlegde het probleem naar
weer andere docenten.
Een betere oplossing was nodig.
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Allereerst werd er een plan gemaakt voor de Noordeinde-dagen van de verschillende klassen, en een snelle
schets van het rooster met de automaten. Een stukje handwerk waarbij het Zermelo Printcentrum goede
diensten bewees:

In geel de lessen die op het Noordeinde zouden kunnen plaatsvinden, in rood de lessen die moesten op de
Fruinlaan. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dinsdag een geschikte N-dag voor 2A.
Natuurlijk werd daarbij rekening gehouden met de capaciteit van het gebouw N.

Vervolgens werd een telgroep tevens masker aangemaakt van de lessen uit de noordeindegroep die ook
werkelijk op het Noordeinde plaats gaan vinden zodra ze op maandag in het rooster gaan komen:
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Lees hier dus: de telgroep noordeinde zijn alle lessen die zouden kunnen op het Noordeinde. De telgroep
noordeindeMA zijn alle lessen die echt op het Noordeinde plaats zullen gaan vinden als ze op maandag
ingeroosterd zijn.

Precies hetzelfde geldt voor de
Fruinlaan, en de formules zijn eenvoudig:

De uurgroep allen krijgt 5 gekoppelde randvoorwaarden voor elke dag van de week:
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Vervolgens wordt de wisselinformatie ingevoerd voor elk van de paren noordeindeMA+fruinlaanMA,
noordeindeDI+fruinlaanDI, etcetera:

Dit betekent: als een docent op maandag een wissel heeft tussen een les uit de groep noordeindeMA en een
les uit de groep fruinlaanMA, dan komen er strafpunten: namelijk 1 miljoen voor een 1,2 wissel (of een 3,4
wissel, of een 5,6 wissel, of een 7,8 wissel), 10000 voor een wissel in de kleine pauze, en 1000 voor een wissel
anders.

Natuurlijk zijn
er nog wat details die goed geregeld moeten zijn, zoals het in de gaten houden van de bezetting van
vaklokalen per gebouw:
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Dat is niet ingewikkeld, er is alleen een aantal telgroepen nodig.
Het is handig lesverzamelingen aan te maken van alle lessen die cht plaatsvinden op het Noordeinde, en de
lessen die cht plaatsvinden op de Fruinlaan:

Deze formules zullen herberekend moeten worden bij elke start van de automaten. Ze spelen alleen een rol bij
het printen van roosters. U kunt eenvoudig de lessen filteren:
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Die lessen een extra eigenschap geven, die dan ook weer bij het printen gebruikt kan worden, zowel met tekst,
als met kleuren:
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Het is wel zaak goed in de gaten te houden dat de extra eigenschap van de lessen steeds even aangepast
moet worden na het roosteren.
De roosterautomaten maken heel wat meer verplaatsingen tussen de gebouwen dan u zou denken...
Dit is echter de moeite waard, want het is natuurlijk van belang dat ook de docenten goed kunnen zien op welk
gebouw ze verwacht worden:

(Met dank aan het Stedelijk Gymnasium Leiden voor het ter beschikking stellen van dit materiaal en voor het in
ons gestelde vertrouwen)
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Reizen tussen locaties
Roosteren met meer dan 1 locatie waarbij docenten en/of leerlingen moeten pendelen is op veel scholen een
groot probleem. Niet alleen moet het reizen op een dag zo veel mogelijk voorkomen worden, maar als er
gereisd wordt moet dit waar mogelijk in een pauze, of is een tussenuur nodig om op tijd op de andere locatie te
zijn.

De wissel-randvoorwaarden
Er zijn 3 verschillende randvoorwaarden met betrekking tot wissels:

●

Aantal wissels tussen maskers: deze randvoorwaarden bepaalt het totale aantal wissels (over alle dagen)

●

Grootste aantal wissels op roosterplaats: met deze randvoorwaarde kunnen we het aantal wissels per dag
beperken.

●

Wisselscore uit wisseltabel: deze randvoorwaarde maakt gebruik van de tabel wisselinformatie die in het
menu Structuur binnen Automatisch Roosteren te vinden is.

Stap 1: lesverzamelingen met maskers voor locatie A en locatie B aanmaken
We maken 2 lesverzamelingen aan, 1 met alle lessen van locatie A en 1 met alle lessen van locatie B. Van
beide lesverzamelingen maken we een masker zodat we deze kunnen gebruiken bij de randvoorwaarden die
we straks gaan maken.
Stap 2: Aantal wissels per dag beperken

We gaan eerst een randvoorwaarde maken waarmee we het aantal wissels per dag gaan beperken. We
gebruiken "Grootste aantal wissels per roosterplaats" en kiezen voor dagen en staan maximaal 1 wissel toe.
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We zien in
het rooster van docent Alb dat hij inderdaad 1 keer per dag van locatie moet wisselen. Maar dit is nog niet
voldoende. Wanneer er sprake is van een bepaalde afstand tussen gebouw A en gebouw B, is een wissel alleen
mogelijk tijdens een pauze of tussenuur. We gaan dit regelen met een tabel waarin we de afstanden kunnen
verwerken.
Stap 3: Tabel met wisselinformatie

In het menu "Structuur" bij Automatisch Roosteren kunnen we de tabel met wisselinformatie invullen. Boven de
tabel staan 2 standaard waarden: basiswaarde en wissel zonder tussenuur.
Bij de basiswaarde kunnen we 1 invoeren en bij de wissel zonder tussenuur bijvoorbeeld 1000.
De tabel wordt dan met deze waarden gevuld. We realiseren hiermee dat er 1001 strafpunten gegeven worden
als er gewisseld moet worden zonder tussenuur. De strafpunten worden per docent/leerling gegenereerd. Dat
betekent dat straks bij de randvoorwaarden er nog een vermenigvuldiging gedaan wordt.
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Dit is echter nog niet voldoende, we hebben natuurlijk ook te maken met pauzes. Dus we gaan de
wisselinfomatietabel nog wat subtieler vullen.
Nu zeggen we in feite dat een reis zonder pauze onmogelijk is, een reis in de kleine pauze (tussen 2 en 3) erg
ongewenst, een reis in de grote pauze (tussen 4 en 5) enigszins ongewenst, en dat 2 tussenuren eigenlijk
prettiger is dan 1.

We gaan nu een randvoorwaarde maken waarin we de informatie uit de tabel gaan toepassen.

Verschillende pauzes op locatie A en locatie B
Het kan nog ingewikkelder. Namelijk in het geval dat de pauzes niet gelijk lopen op de verschillende locaties.
Stel dat er een half uur verschil is. De pauzes beginnen op locatie B een half uur eerder. Dan zou de tabel met
wisselinformatie er zo uit kunnen zien:

Het schuiven met de lestijden tussen de gebouwen is beslist het overwegen waard wanneer u veel pendelaars
hebt. Immers, het aantal uren dat u vrij moet houden om het reizen mogelijk te maken halveert in feite. Nota
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bene: Zermelo kent tegenwoordig de mogelijkheid om verschillende tijdrastervarianten aan te maken. Dit doet
u bij Lestijden en werkdagen in de jaarplanner.
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Voorbeeld randvoorwaarden
Van een aantal veelvoorkomende randvoorwaarden hebben wij voorbeelden beschreven.
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Tussenuren en roostervolume
Voor het definiren van randvoorwaarden m.b.t. tussenuren zijn er diverse opties.
1. Zo min mogelijk tussenuren
Deze voorwaarde telt ieder tussenuur in de week en bestraft ieder tussenuur met 1000 strafpunten. In dit
voorbeeld zijn er 4 tussenuren in het rooster.

2. Zo min mogelijk tussenBLOKKEN
Dit voorbeeld geeft 50.000 strafpunten voor elk tussenBLOK van twee opeenvolgende lesuren. Zijn er drie
opeenvolgende lesuren, dan levert dit dus 100.000 strafpunten op.

3. Niet meer dan 2 tussenuren PER DAG
Door bij 'vul' een getal in te vullen kan aangegeven worden wat de grens van het aantal tussenuren PER DAG
moet zijn. In dit geval is dit getal 2. Voor iedere keer dat er meer dan twee tussenuren op een dag staan, wordt
10.000 strafpunten gescoord. In het voorbeeld komt deze situatie niet voor.

4. In totaal niet meer dan 2 tussenuren op maandag en dinsdag
Geeft 10.000 strafpunten voor als er in totaal 3 tussenuren zijn (zoals in dit voorbeeld). Bij 4 tussenuren
zouden er 20.000 strafpunten zijn gescoord.

5. Stapsgewijs strafpunten op laten lopen bij meer tussenuren
In dit voorbeeld is het een EIS dat er in het rooster niet meer dan 3 tussenuren zitten. In de kolom Max is
daarvoor een 3 ingevuld. Daarbij is 1 tussenuur geen enkel probleem, vandaar is bij Grens een 1 ingevuld.
Vanaf 2 tussenuren moeten er strafpunten gescoord worden. Om de automaat te laten weten dat we toch
liever 0 tussenuren hebben dan 1, is er een getal ingevuld bij Basis strafpunten (10).
In dit voorbeeld zijn er 4 tussenuren, waardoor er 1.000.000 strafpunten wordt gescoord. Door met de muis
over de kolom Eval.type te bewegen, verschijnt het waardenverloop in beeld.
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6. Zo min mogelijk roostervolume
Het roostervolume is het totaal van lesuren + tussenuren. Dit geeft in dit voorbeeld 10.000 strafpunten per uur
dat overschreden wordt.

7. Zo min mogelijk roostervolume PER DAG
Deze optie geeft 1000 strafpunten per les voor elke dag waarop het roostervolume (totaal lessen+tussenuren)
de grens van 6 overschrijdt. In dit voorbeeld wordt dit 4x geteld.
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Vrije eerste uren
Het aangeven dat er gestreefd moet worden om de eerste uren zoveel mogelijk te bezetten met les of juist
zoveel mogelijk vrij te roosteren, kan gedaan worden via een randvoorwaarde, of door dit in de positielijst aan
te geven.
1. Zoveel mogelijk les op het eerste uur (positielijst)
In dit voorbeeld zijn op de eerste uren 1000 strafpunten gezet. Dat wil zeggen: ieder eerste uur dat niet gevuld
wordt met een les, levert 1000 strafpunten op.
NB: Willen we het tegenovergestelde, dus zoveel mogelijk vrij op het eerste uur, dan vullen we hier een
negatief getal in, bijvoorbeeld -1000. Iedere les die dan op het eerste uur terecht komt, levert 1000
strafpunten op.

2. Zoveel mogelijk vrij op het eerste uur (randvoorwaarde)
Geeft 1000 strafpunten voor elke les op een eerste uur. Definieer daarvoor eerst (via menu Bewerken Roosterplaatsen/roostergroepen) de roosterplaatsen ma1, di1, etc. en maak een roostergroep 'eersteuren'. In
dit voorbeeld is maar n keer een eerste uur vrij, vandaar 4000 strafpunten.

Maar hetzelfde resultaat kan ook bereikt worden met de volgende voorwaarde:

3. Minstens 3 keer vrij op het eerste uur
Geeft 1000 strafpunten als er drie eerste uren les zijn en 2000 als er vier eerste uren les zijn, zoals in dit
voorbeeld. Ook hier dient de roostergroep 'eersteuren' aangemaakt te zijn.

De voorwaarde kan ook andersom gedefinieerd worden!
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Of...Of
Of-f-voorwaarden kunnen gedefinieerd worden door verschillende voorwaarden te selecteren en dan op de
rechtermuisknop te klikken en vervolgens aan te geven dat er een of, of randvoorwaarde van de geselecteerde
randvoorwaarde moet worden gemaakt.

maak de 2 aparte randvoorwaarden aan. Selecteer beide door in de kolom Select met de linkermuisknop de
slepen.

Klik met de rechtermuisknop op de selectie en kies voor "Maak of-of randvoorwaarde.

1. Op vrijdag ofwel geen lessen, ofwel minimaal 2 lessen
We voegen twee voorwaarden toe en kiezen in dit geval voor roosterplaats 'vr'. Bij de eerste zeggen we dat er
10.000 strafpunten gescoord worden voor iedere les die geroosterd wordt. Bij de tweede voorwaarde wordt
aangegeven dat er 10.000 strafpunten gescoord worden als er maar n les geroosterd wordt (en 20.000 als er
geen lessen geroosterd worden).
Beide voorwaarden worden uitgerekend, maar het laagste resultaat telt.
In dit voorbeeld staat er 1 les op de vrijdag. Bij de eerste voorwaarde worden daarom 10.000 strafpunten
gescoord, bij de tweede ook. Aan beide voorwaarde is niet voldaan en daarom scoren we 10000 strafpunten.
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Werkdruk
1. Nooit drie lesuren achter elkaar
Voor elk blokje van 3 opeenvolgende roosterposities (breedte) wordt gekeken of er niet meer dan 2 gevuld zijn
(vulling). Elke keer als dit voorkomt, worden er 1000 strafpunten gescoord.

2. Nooit drie of meer van vier opeenvolgende uren achter elkaar les in de onderbouw
Maak een lesverzameling 'onderbouw' aan en promoveer deze tot masker. Nu wordt alleen voor de
onderbouwlessen gekeken hoevaak het voorkomt dat er bij vier opeenvolgende lesuren er meer dan twee
bezet zijn met onderbouwlessen. In dit voorbeeld komt deze situatie niet voor.
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Pauze-uren
1. Elke dag ofwel het 5e ofwel het 6e uur vrij
Maak roosterplaatsen ma56, di56, etc. aan en maak een roostergroep'pauzeuren' met deze roosterplaatsen er
in. (menu Bewerken).
Voor elke keer dat het voorkomt dat een dergelijke roosterplaats volledig bezet is (dus les op 5e n 6e uur),
worden er 100.000 strafpunten gescoord. In dit voorbeeld komt dit tweemaal voor, vandaar 200.000
strafpunten.
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Randuren
1. Elke mentorles (onderbouw) voor de leerling op een rand van de dag
U wilt bijvoorbeeld de mentorles voor de leerling op het eind of op het begin van de dag. U maakt een
lesverzameling tevens masker genaamd 'nietMentorles' van alle niet-mentorlessen en u dwingt op deze manier
af dat de mentorles niet tussen twee niet-mentorlessen gaat zitten. NOTA BENE: werkt alleen als er sowieso
geen tussenuren mogen zijn, vandaar de restrictie 'onderbouw' in de beschrijving.

2. Mentorlessen, studie-uren, straf-uren, keuze-uren en verrijkings-uren (onderbouw) voor de
leerling allemaal op een rand van de dag.
U hebt allerlei lessen die u op het eind of op het begin van de dag wilt hebben. U maakt een lesverzameling
tevens masker genaamd 'nietHoekuren' van alle niet-hoekuren en u dwingt op deze manier af dat het
'hoek-uur" niet tussen twee gewone lessen gaat zitten. NOTA BENE: werkt ook hier uiteraard alleen als er
sowieso geen tussenuren mogen zijn.

3. Randuren (zie boven) niet twee keer op een dagdeel
Zie boven. We moeten natuurlijk ook bewaken dat er niet twee randlessen op n dagdeel komen. Dat zou
bijvoorbeeld zo kunnen. Het masker 'hoekuren' maakt u aan zoals voor de hand ligt.

4. Elke mentorles (bovenbouw) op een rand van de dag
U wilt bijvoorbeeld de mentorles voor de leerling op het eind of op het begin van de dag. U maakt een
lesverzameling tevens masker genaamd 'mentorles' en u maakt een lesverzameling tevens masker van de
niet-mentorlessen, genaamd nietMentorles. Het programma geeft 100000 strafpunten als de dag met het
grootste aantal wissels tussen beide maskers 2 wissels bevat. Dus ze staan op de rand. Dit werkt ook als de
leerling tussenuren mag hebben.

5. Elke mentorles (bovenbouw) aan het einde van de dag
Lesverzamelingen (maskers) mentorles en nietMentorles als boven. Vul de "wisseltabel" in onder Bewerken Wisselinformatie. Tussen deze beide maskers geeft u aan dat er nooit een wissel mag zijn van een mentorles
op een vroeger uur naar een niet-mentorles op een later uur. Kortom, de tabel wordt ingevuld met nullen aan
de ene kant van de hoofddiagonaal, en nen aan de andere kant van de hoofddiagonaal.
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Spreiding talen e.d.
1. Nooit drie lessen achter elkaar in de talen
Er is een lesverzameling tevens masker voor alle lessen in talen. Het programma kijkt naar drie opeenvolgende
lesuren, en telt hoe vaak het gebeurt dat er meer dan twee gevuld zijn met lessen uit dit masker. Elke keer dat
dat fout gaat: 1000 strafpunten.

2. Niet meer dan 3 uur per dag les in huiswerkvrije vakken
Er is een lesverzameling tevens masker voor alle lessen in huiswerkvrije vakken. (De formule, zie
lesverzamelingen is bijvoorbeeld Les(Vak:{lo,lo1,te,sl,ml}) ). Het programma kijkt naar de dag met het
grootste aantal lessen in de groep hwvrij. Als dat 4 lessen zijn: 1000 strafpunten, als dat 5 lessen zijn 2000,
etcetera.

3. Zo veel mogelijk spreiding van talen over de week
Er is een lesverzameling tevens masker voor alle lessen in talen. Het programma kijkt naar het verschil tussen
de dag met het grootste aantal talen-lessen en de dag met het kleinste aantal. Dit verschil gaat maal 1000.
In dit voorbeeld vinden we een verschil van 1 acceptabel. Het levert geen strafpunten op.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1594/1812

Document:

Zermelo Online Help

Dislocatie
1. Zo min mogelijk wissels tussen gebouw A en gebouw B
Maak een lesverzameling aan van alle lessen in gebouw A (promoveer tot masker) en maak ook een
lesverzameling van alle lessen in gebouw B (ook met masker).
We willen zo weinig mogelijk wissels, dus de grens staat op nul. Tevens geven we hier de twee maskers aan.
Het programma geeft nu 1000 strafpunten voor elke keer dat een docent of leerling op een dag wisselt tussen
de ene en de andere lesverzameling.
In het voorbeeld zitten er 6 wissels in het rooster, dus 6000 strafpunten.

2. Niet meer dan n wissel per dag tussen gebouw A en gebouw B
Maak lesverzamelingen gebouw A en gebouw B aan, zoals bij punt 1. Het programma geeft 100.000
strafpunten als de dag met het grootste aantal wissels twee wissels heeft en 200.000 strafpunten als die dag
drie wissels heeft, etc.

3. Bescherming tussen onmogelijke en ongewenste wissels tussen gebouw A en gebouw B
Maak lesverzamelingen gebouw A en gebouw B aan, zoals bij punt 1. Vul de 'Wisseltabel' in (menu Structuur Wisselinformatie). Tussen elk van beide maskers geeft u aan hoe problematisch een wissel is als men wisselt
van het ene uur op gebouw A naar het andere uur op gebouw B, en dit voor elke combinatie van twee uren. Zie
de documentatie over wisselrandvoorwaarden. U vult bijvoorbeeld 50 in bij een wissel van het 2e uur op
gebouw A naar het 3e uur op gebouw B. Het programma geeft nu 50x1000=50.000 strafpunten als de docent
of leerling het 2e uur op A zit en het 3e uur op B.
In dit voorbeeld gebeurt dat kennelijk drie keer, dus 150.000 strafpunten.
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Vrije dag(del)en
Normaal gesproken regelt u deze randvoorwaarden in het basisscherm docenten, maar uiteraard kan het ook
bij de uitgebreide randvoorwaarden handmatig ingesteld / gefinetuned worden.
Hieronder een aantal voorbeelden:
1. Les op maximaal 4 dagen
Telt het aantal lessen op de dag waarop het kleinste aantal lessen staat. Er wordt 100.000 strafpunten
gescoord voor iedere les die deze dag voorkomt.

2a. Les op maximaal 3 dagen (variant a)
Telt het aantal roosterplaatsen (in dit geval dagen). We zeggen hier dat we zoveel mogelijk vrije dagen willen,
waarbij de grens op 2 staat. Anders gezegd: we willen minimaal 2 vrije dagen. In dit voorbeeld is dat niet
gelukt, er is maar n vrije dag. Daarom wordt er 100.000 strafpunten gescoord.

2b. Les op maximaal 3 dagen (variant b)
Telt het aantal roosterplaatsen (in dit geval dagen).We zeggen hier dat we zo weinig mogelijk dagen met les
willen, waarbij de grens op 3 staat. Anders gezegd: we willen maximaal 3 dagen met les. In dit voorbeeld is dat
niet gelukt, er is maar n vrije dag. Daarom wordt er 100.000 strafpunten gescoord.

2c. Les op maximaal 3 dagen (variant c - krachtiger aansturing)
Telt het aantal lessen op de TWEE dagen waarop het kleinste aantal lessen staat. Er wordt 100.000 strafpunten
gescoord voor iedere les die op deze dagen voorkomt. In dit voorbeeld staan er nog twee lessen in de weg,
waardoor er 2x 100.000 strafpunten wordt gescoord.

3. Minstens 3 dagdelen vrij
Telt het aantal lessen op de DRIE dagdelen waarop het kleinste aantal lessen staat. Geeft 100.000 strafpunten
voor elk van deze.
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Banenmarkt roosteren
Hieronder staat beschreven hoe een banenmarkt zou kunnen worden geroosterd, deze work-out is gemaakt
n.a.v. een workout die gegeven is tijdens de Zermelo gebruikersdag van 2011.
De uitgangspositie:
●

Er is een school waarop een banenmarkt wordt georganiseerd.

●

6 mensen uit het werkveld komen iets vertellen over hun baan

●

150 Havo 3 leerlingen kunnen hun voorkeur uitspreken bij welk beroepenvoorlichting ze graag aanwezig
willen zijn

●

daarbij heeft het eerst gekozen beroep de voorkeur en het laatst gekozen beroep de minste voorkeur bij de
leerling.

●

Iedere leerling wordt bij 3 beroepen/banen ingeroosterd rekening houdend met zijn/haar voorkeur en
bovendien dusdanig dat er voor iedere groep de maximale groepsgrootte (=25) niet overschreden wordt.

Hoe gaan we dat doen?
We gaan een rooster maken waarbij 6 uren worden ingeroosterd, maar waarbij de eerste 3 daadwerkelijk
doorgaan, de lessen die op 4, 5 en 6 komen te staan gaan uiteindelijk niet door.
We maken eerst een nieuw project aan en importeren de 150 leerlingen en richten het aantal uren in.

Extra uurtjes kunnen geen kwaad (we regelen straks wel dat er alleen maar lessen op de eerste 6 uur mogen
komen) Natuurlijk kunt u hier ook de echte tijden invullen als het in de avonduren plaats vindt.
We gaan de vakken aanmaken en geven aan dat het alleen de eerste 3 vakken van bijvoorbeeld de bakker
werkdruk vakken zijn. (later zal duidelijk worden waarom)
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Voor ieder beroep dus 6 vakken !
We gaan de lessentabel aanmaken
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Daarna gaan we een keuzeformulier aanmaken voor deze banenmarkt

En regelen dat in ieder etappe er maar 1 keer iets gekozen kan worden.
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Vervolgens koppelen we het keuzeformulier aan de afdeling H3
We gaan deze keuzemogelijkheden delegeren naar de leerlingen en zij kunnen ze invoeren (zelfde routine als
het delegeren van pakketkeuzes)
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We lezen de pakketkeuzes weer in.
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We gaan nu een vertaalboek inrichten
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Heb je bakker als eerste keuze dan kom je bij het vak bakker1 , heb je het als 2e keuze krijg je het vak bakker2
, enz..
We gaan nu naar de structuur van groepen en lessen en zetten de maximale groepsgrootte op 1 leerling (!!)

Nu genereren we de benodigde groepen voor de hele afdeling
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En ook maar meteen alle lessen

We gaan naar het lesdomein en maken een extra eigenschap waarde aan
Vervolgens geven we alle vakken de waarde die bij hun vak hoort. (bakker4 krijgt waarde4, bakker1 waarde 1 ,
enz.. Gebruik de filtermogelijkheden!!
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Er zijn nu groepen en lessen aangemaakt en we hebben voor iedere leerling een lesgroepje klaarstaan, maar
we moeten natuurlijk nog wel even daadwerkelijk de leerlingen in een lesgroep plaatsen. De indeelautomaat
zetten we even aan en alle leerlingen zitten nu in een les.
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We gaan nu telgroepen aanmaken
Eerst maar even een telgroep alle lessen

Vervolgens gaan we van de extra eigenschap waarde ook 6 verschillende telgroepen genereren
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Of misschien nog beter we verzinnen daar ook een formule voor
Bij telgroep waarde 1 vullen we als formule in #Filter(waarde,bevat,1) op deze manier heb je ook voor
volgende keer geregeld dat het direct wordt doorgerekend
We maken ook telgroepen aan voor alle bakkerlessen, kleermakerlessen, etc. en uiteindelijk zien mijn
telgroepen er zo uit
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Nu is het tijd om de voorwaarde voor die telgroepen in te richten
Voor de telgroep alle lessen regelen we dat de lessen alleen op dinsdag de eerste 6 uur mogen komen te staan.

Voor de telgroep bakker, kleermaker, etc. gaan we regelen dat er nooit meer dan 25 tegelijk ingeroosterd

mogen worden.

Nu willen we natuurlijk ook sturen dat de waarde 1,2 en 3 wel ingeroosterd wordt en de keuze 4,5 en 6 zo min
mogelijk. Dat gaan we als volgt regelen
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Voor de telgroep waarde1 regelen we dat er altijd strafpunten gegenereerd worden als ze ergens staan,
behalve als ze op dinsdag lesuur 1,2 of 3 staan. (1000 strafpunten)

Voor de telgroep waarde 2 regelen we hetzelfde alleen zetten we de strafpunten wat lager (bijv 500
strafpunten)
Voor de telgroep waarde 3 regelen we ook hetzelfde alleen zetten we daar de strafpunten nog weer wat lager
(bijv 250 strafpunten)
We zeggen dus in feite als keuze 1 niet ingeroosterd wordt vinden we dat erger dan als keuze 2 niet
ingeroosterd wordt.
We kunnen daarna ook nog sturen dat we niet willen dat keuze 6 wel ingeroosterd wordt (keuze 6 inroosteren
is erger dan keuze 5 of 4 dus ook daar sturen we met de strafpunten. Dus keuze 6 krijgt overal 1000
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strafpunten, behalve op positie 4, 5 of 6

Maar bij keuze 4 bestraffen we minder
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Wanneer we nu de roosterautomaat aanzetten dan zal de automaat zoveel mogelijk leerlingen inroosteren met
inachtneming van de maximale groepsgrootte en de voorkeur van de leerling.
Er is alleen nog 1 nadeel: De automaat bekijkt het op groepsniveau en heeft (nog) geen oog voor een
individuele leerling. Het is nu theoretisch nog steeds mogelijk dat er 1 leerling bij zit, waarbij zowel keuze1,
keuze2 alsook keuze3 niet ingeroosterd wordt. Eigenlijk moeten we dat ook afvangen.
We gaan naar de roostergroepen en definiren de roosterplaatsen waarop wel de banenmarkt wordt gehouden.
(= roostergroep welbanenmarkt)

We gaan nu bij de leerlingen regelen dat zoveel mogelijk lessen van werkdrukvakken (= keuze 1,2 of 3)
ingeroosterd zullen worden op positie 1,2 of 3

We zetten nu de automaat weer aan en er komt een mooi rooster uit, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt
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gehouden met alle voorwaarden.
Wellicht wilt u ook een lijstje uitdraaien van leerlingen die allemaal bij de bakker zitten op het eerste uur. Het
probleem is alleen dat er 25 groepjes zijn van maar 1 leerling, dus een lesgroeplijst uitdraaien lukt niet, tenzij
we een groepje aanmaken van alle leerlingen die het vak bakker1, bakker2, etc volgen op dinsdag het eerste
lesuur.
Hoe?
We gaan naar de domeinen (Leerling> Groep> Algemeen)

We maken een nieuw groepje aan Bakkerdi1 en we laten een formule los, zodat uitgerekend wordt welke
leerlingen dinsdag het 1e uur allemaal bezig zijn bij de bakker.
union(Les(Dag:{di},Uur:{01},Vak:{bakker1,bakker2,bakker3,bakker4,bakker5,bakker6},Grp:??))
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Als de formule is ingevoerd en vervolgens onderaan op de knop bereken is geklikt dan krijgt u de lijst van
leerlingen
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Wanneer alle groepjes zijn aangemaakt (de lesuren 4,5 en 6 zijn niet interessant want deze gaan toch niet door)
dan kunnen we lijstjes uitdraaien van de deelnemers
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Ik selecteer alleen de zojuist aangemaakte groepen en ik klik op export en maak een Word lijst
En ik krijg een mooi lijstje van de deelnemers voor ieder beroep op ieder uur
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Bovenb. LO niet naast onderb. LO
Er zijn soms situaties waarbij het onwenselijk is dat bepaalde lessen naast elkaar komen te staan.
Zo kan het bijvoorbeeld onwenselijk zijn als LO lessen van de bovenbouw tegelijk geroosterd worden met
lessen LO van de onderbouw.
Wanneer ik 4 gymlokalen heb, mogen er 4 (of minder) bovenbouw LO lessen tegelijk geroosterd worden en er
mogen ook 4 (of minder) onderbouw LO lessen tegelijk geroosterd worden. Er mag alleen nooit 1 onderbouw en
1 bovenbouw LO tegelijk geroosterd worden.
Hieronder wordt uitgelegd hoe u de automaten daarop kunt sturen.

Belangrijk!
Dit advies is op eigen risico omdat we hier met negatieve strafpunten gaan werken in de telgroepen. Het is
niet ondenkbeeldig dat dit tot vreemde situaties kan leiden. Zeker als dit vaker in het rooster wordt toepast.
Bovendien kan het zijn dat het in toekomstige releases het onmogelijk wordt om met negatieve strafpunten
te werken in telgroepen. Toch is het wellicht interessant om het uit te proberen

Allereerst maken we een telgroep die het totaal aantal LO lessen telt van de onderbouw en bovenbouw.
(Voor meer informatie over telgroep zie hier)
We maken een telgroep aan met de formule #Filter(Vak,{lo}) en geven het 100.000 strafpunten als het meer
dan 1 (!) in het rooster voorkomt.
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We maken nu ook een telgroep aan voor alleen de onderbouw LO lessen en ook een aparte telgroep voor de
bovenbouw LO lessen. Ook hier geven we voor iedere telgroep aan dat het maximum per roosterpositie 1 is,
alleen geven we - 100.000 strafpunten ( een negatief getal dus !)

Om nu te voorkomen dat er in totaal sowieso meer dan 4 lessen komen moeten we nogmaals een telgroep
aanmaken van bovenbouw en onderbouw Lo lessen samen en geven we nu 200.000 strafpunten als er meer
dan 4 LO lessen tegelijk in rooster zitten.
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Als het goed is zullen er nu zowel positieve als negatieve strafpunten gescoord worden bij de telgroepen
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maar uiteindelijk zal de score met de minste strafpunten opleveren dat er geen onderbouw en bovenbouw LO
lessen tegelijkertijd in het rooster zitten!

Succes !
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Rooster van tv1 naar tv2
Deze werkwijze is gemaakt om roosters van tv1 te kopiren naar tv2. We gaan er van uit dat er verschillen zijn
in de lessentabel, soms meer lessen in tv1, soms in tv2. Ook zijn er vakken die eindigen of starten in tv2. Bij de
start van deze werkwijze zijn overal het juiste aantal lessen aanwezig.
1: Maak in het lesdomein een extra eigenschap aan met als titel: "roosterinfo"
In deze kolom kun je dan lessen een drietal extra eigenschappen meegeven:
- "alleentv1", voor alle lessen die alleen in tijdvak 1 worden gegeven
- "alleentv2" voor lessen die alleen in tijdvak 2 worden gegeven
- "botsOK" voor alle lessen die een geaccepteerde botsing genereren.
2: Schoon je botsingen (Lesdomein- filter #Speciaal) zoveel mogelijk op .
Geef alle overblijvende botsingen de extra eigenschap "botsOK" mee
3; Via het "Groepen en Lessen" schema ga je per afdeling de lessen markeren die f alleen in tv1 staan f alleen
in tv2 staan.
Als je eerst per afdeling alle lessen selecteert waarbij de lessentabel in tv1 en tv2 niet identiek is, kun je alle
lessen van alleen tv1 markeren middels de extra eigenschapalleentv1
LET OP: geef alleen die les de code mee die afwijkt. Dus bij een lessentabel van bv (4,3) geef je n les de code
mee en de rest niet.
LET OP: geef bij voorkeur een les op de rand van de dag zon code mee. Dit vermindert straks het aantal
mutaties.
Doe hierna hetzelfde bij de unieke lessen voor tv2, met de code alleentv2
4: Hierna filter je alle lessen van tv2 minus de lessen met extra eigenschap "alleentv2" (Filter- Rooster - bevat
"alleentv2"). Wat je dan overhoudt zijn alle lessen in tv2 die verwijderd mogen worden.
5: Vervolgens filter je op alle lessen tv1 minus de lessen met extra eigenschap "alleentv1" en hier pas je het
tijdvak aan van tv1 naar 'tv1,tv2'.
LET OP: Indien er in tijdvak2 een wijziging in docent plaatsvindt deze ook de extra eigenschap "alleentv2"
meegeven en de oorspronkelijke les in tv1 "alleentv1"
6: Als laatste splits je dan de lessen over beide tijdvakken (Lessen - Opties - Lessen over meerdere tijdvakken
splitsen). Zodoende heb je alle lessen voor tv2 weer apart, maar ingeroosterd identiek aan tv1, en kun je tv2
geheel zelfstandig verder gaan inroosteren
Het aantal botsingen zal nu waarschijnlijk toegenomen zijn. De nieuwe botsingen in je rooster kun je echter
herkennen omdat deze niet de extra eigenschap "botsOK" hebben.
Kijk nu eerst of er lokaalbotsingen tussen zitten, hierbij hoef je alleen het lokaal te verwijderen. Bij alle overige
lesbotsingen rooster je vervolgens n van de twee lessen handmatig uit. Hierna zullen ook de lesbotsingen in
tv1 en tv2 identiek aan elkaar zijn.
Je hebt nu een basis waarin je alle niet geroosterde lessen in kunt gaan inroosteren.
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Lokalenautomaat Stappenplan
Stappenplan lokalenautomaat.
1. Zorg voor de juiste lokalen in het lokaaldomein.
2. Controleer en repareer zo nodig in het lesdomein
a. het gewenste aantal lokalen
b. lessen met een lokaalfix
c. niet-ingeroosterde lessen met lokalen zonder lokaalfix: haal de lokalen weg
3. Controleer eventuele lokaalverzamelingen in de lokaalsets (klik op de plus bij het lokalendomein).
4. Ga naar de lokalenautomaat.
5. Stel de capaciteit in per lokaal.
6. Stel evt. de strafpunten voor overschrijding per lokaal bij. (Staat het aantal leerlingen nog niet juist ingesteld
waardoor je veel tegenstrijdigheden maakt, zet dan tijdelijk deze strafpunten op 0 of 1)
7. Ga naar de lokaalafstanden en stel daar de (gebieds)lokaalverzamelingen in. Geef ze een logische naam en
vul ze met de juiste lokalen.
8. Stel de afstandentabel in. In uitzonderlijke gevallen moeten de afstanden rekening houden met de looproute.
9. Controleer de strafpunten in het scherm van de lokaalwisselingen docenten.
10. Stel eventuele uitzonderingen in voor bijzondere docenten (bv. op advies van de arboarts)
11. Ga naar het scherm van de lokaalwensen.
12. Controleer op tegenstrijdigheden en werk deze volledig weg. Zijn er tegenstrijdigheden i.v.m. de capaciteit,
dan kun je dit afhankelijk van de fase waar je zit, tijdelijk ophogen om foutmeldingen tijdelijk te negeren.
13. Heb je vestigingen en de licentie splitsen en ritsen/vestigingen? Vul dan het profiel vestigingen verder in.
14. Heb je vestigingen/dislocatie en geen licentie voor splitsen en ritsen, vul dan deze voorwaarden in door
goede telgroepen aan te maken en het hierbij horende profiel in te vullen.
15. Vul naar aanleiding van het beleid van de school de juiste profielen in. Vul de gegevens op zo min mogelijk
plekken in. Werk met lokalen en of met lokaalverzamelingen.
16. Vul zo nodig de beschikbaarheden van de lokalen in door gebruik te maken van het profiel met de
roosterposities. Blokkades is een =.
17. Pas eventuele profielen aan om het beleid beter in te kunnen vullen.
18. Ga terug naar het startscherm.
19. Selecteer de lessen/lesverzamelingen die je wilt inroosteren. Plaats en optimaliseer de lokalen.
20. Kijk met het strafpuntenoverzicht naar de problemen en kijk of ze terecht zijn. Je krijgt hier strafpunten te
zien voor de wissels n de indeling apart.
21. Controleer met de lokaaltorenoverzicht de eventuele fouten. Let op dat er filters ingesteld kunnen zijn en
zet die eventueel uit.
22. Controleer evt. met handmatig roosteren de wisselstrafpunten en zoek evt. waarom er problemen zijn.
23. Werk eventueel in de dialogen aan de laatste handmatige verbeteringen.
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Tijdelijk extra lesuur aanmaken
Tijdens het roosteren kan het handig zijn om tijdelijk een extra lesuur aan te maken, zodat de lessen
gemakkelijker geplaatst kunnen worden.
Aan de hand van een voorbeeld voegen we een 9e uur toe aan de bestaande situatie. Uiteraard kunnen we dit
lesuur toevoegen via menu Schoolstructuur - Lesuren.
Maar er moeten daarna nog een aantal zaken geregeld worden.

1. Roosterplaatsen en roostergroepen
Het scherm Roosterplaatsen en roostergroepen zal aangepast moeten worden: er is een negende uur
bijgekomen en deze moet toegewezen worden aan de bestaande dagen/dagdelen.
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2. Blokkades verwerken
Op het nieuw toegevoegde negende uur staan in het docenten-basis randvoorwaardenscherm geen blokkades.
Deze zijn namelijk nog niet bekend. We zouden deze handmatig kunnen toevoegen in dit scherm.

Eigenlijk willen we de situatie hebben dat als er op het 8e uur een blokkade staat, deze ook op het 9e uur
terecht komt.
Dit kunnen we regelen door de volgende stappen te zetten:
a. Vul het lesblokkadedomein vanuit de randvoorwaarden via menu Roosteren - Randvoorwaarden >
lesblokkades
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b. Ga naar het lesblokkadedomein en filter op alle achtste uren. Verander vervolgens u08 in u08,u09 door
met de rechtermuisknop op de kolomkop te klikken.

c. Zet de lesblokkades nu weer terug naar randvoorwaarden via menu Roosteren - Lesblokkades >
Randvoorwaarden
We zien nu dat in het docenten-basis randvoorwaardenscherm de negende uren netjes zijn verwerkt.
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2 lesgroepen voor hetzelfde vak
Zermelo kan leerlingen in 2 lesgroepen indelen voor hetzelfde vak, maar dan krijgt deze leerling alle lesuren in
zijn rooster, dat kan ongewenst zijn en bovendien gaat het ook niet goed naar de administratie, omdat een
leerling administratief slechts in 1 lesgroep kan zitten voor een vak.
Hieronder is een voorbeeld hoe dit is op te lossen:
Uitgangssituatie: Er zijn 2 lesgroepen Engels die beide 2 lesuren hebben.

Wanneer inhoudelijk de lesstof van de 1e lessen gelijk zijn en ook de 2e lessen inhoudelijk gelijk zijn, dan zou
een leerling natuurlijk ook de 1e les bij ENTL1 kunnen volgen en de 2e les bij ENTL2 of de 1e les bij ENTL2 en
de 2e les bij ENTL1.
Leerlingen zitten dan in 2 verschillende lesgroepen en dat gaat zoals gezegd niet goed naar de administratie
en de leerlingen krijgt in Zermelo nu 4 uur Engels in de week.
Hoe lossen we dit op?
We gaan er groepen bij maken !
Een leerling die de 1e les van ENTL1 volgt en de 2e les van ENTL2 die komt in de lesgroep ENTL3, een leerling
die de 1e les van ENTL2 volgt en de 2e les van ENTL1 die komt in lesgroep ENTL4
Schematisch dus zo
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En in het lesdomein staat het zo

Het is nu wel van belang om de automaat te vertellen wat de volgorde moet zijn van de lessen. De 1e les van
de ene groep moet eerder in de week gegeven worden dan de 2e les van de andere groep. Ook dat kunnen we
de automaat vertellen!
We maken een extra eigenschap lesvolgordeaan en geven aan wat de 1e les is en wat de 2e

We maken van deze lessen 2 verschillende lesverzamelingen aan
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En we moeten aangeven dat het een masker is.
Vervolgens maken we via het scherm van automatisch roosteren > roosterplaatsen en roostergroepen

de roosterpositie week aan

We gaan nu de wisseltabel invullen
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En vullen het als volgt in

Bij de leerling randvoorwaarden vullen we nu het volgende in

De automaat snapt nu wat de bedoeling is
Leerlingen krijgen nu Engels in de juiste volgorde
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een andere leerling heeft ook maandag 3 engels maar heeft de 2e les op een ander moment

Natuurlijk kan er ook gestuurd worden via Phoenix hoe (on)wenselijk het is dat leerlingen in de lesgroepen
ENTL3 en ENTL4 komen, maar deze constructie geeft meer flexibiliteit aan het rooster.
Succes!
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Inhaalmoment in het rooster
Iedere school heeft wel een moment in het rooster staan waarop leerlingen gemiste toetsen kunnen inhalen.
Om het inhalen te ontmoedigen en niet ten kostte te laten zijn van de reguliere lesuren worden deze lessen
vaak aan het eind van de dag geroosterd.
Laten we zeggen dat alle leerlingen vrijdag het 9e uur een inhaaluur in hun rooster krijgen en dit lesuur wordt
daar gefixeerd. Als we dat doen, dan zal de automaat proberen om zoveel mogelijk lessen op vrijdag het 8e uur
te zetten, omdat leerling anders immers tussenuren krijgen. Toch is dit ongewenst. De tussenuren die onstaan
als gevolg van het invaluur zijn niet relevant en daar willen we niet op sturen.
Hieronder staat omschreven hoe u dat inhaaluur zodanig kunt inroosteren zonder dat dit invloed heeft op de
rest van het rooster.
We maken het vak inhaaluur aan bij de vakken en geven aan dat dit geen werkdruk ,huiswerkvrij, vreemde taal
of leervak is.

wanneer de les bij de leerling op bijvoorbeeld het 9e uur vrijdag wordt ingeroosterd (we moeten hard zijn)
dan ziet de automaat bij het onderstaande voorbeeld 5 tussenuren in het rooster van een leerling.

De 2 tussenuren die op vrijdag ontstaan als gevolg van de inhaaluurtje vinden we eigenlijk helemaal niet erg.
Hoe vertellen we dat de automaat?
We kunnen ook tegen de automaat zeggen dat hij alleen maar moet kijken naar de tussenuren die er zijn bij de
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werkdrukvakken?!
We veranderen dus de randvoorwaarden

Kijken we nu naar het leerlingrooster dan kijkt de automaat wat betreft de tussenuren allen maar naar de
werkdrukvakken. Precies wat we wilden ! De leerling heeft nu volgens de automaat nog maar 3 tussenuren..

Succes!
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Pauze surveillance
Op veel scholen worden er roosters gemaakt waarbij pauzetoezicht of pleinwacht wordt geregeld. In eerste
instantie wordt er een lesrooster gemaakt en de roostermaker zal docenten die voor of na een pauze een vrij
lesuur hebben inroosteren voor zo'n pauze surveillance.
Hieronder staat omschreven hoe u betrekkelijk eenvoudig de pauzesurveillance over de docenten kunt
verdelen. We doen dit met behulp van de toetsroostermodule. Kennis van de module toetsen is hierbij wel
noodzakelijk!
We gaan eerst een week afknippen van het basisrooster tbv toetsen. In dat weekbestand maken we blanco
toetsen aan (10 blanco toetsen aanmaken 2 per dag) ?!

Belangrijk!
we hebben een lange en een korte pauze 20 minuten en 30 minuten. We zorgen echter ervoor dat de
surveillance van beide pauzesurveillance 5 minuten langer is dan de werkelijke pauze (dus resp. 25 en 35
minuten)

Uiteraard heeft u ook nog de mogelijkheid om aan te geven hoeveel surveillanten u in iedere pauze wilt
hebben.
Natuurlijk moeten de "toetsen"ook verdeeld worden over de dagen
We verdelen de toetsen over de eerste week van het basisrooster
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en de toetsen moeten geroosterd worden in de tijd.
Als de toetsen c.q. pauzesurveillances eenmaal goed staan kunt u nu de echte surveillanten erop zetten.
We zien razendsnel wie er in deze pauze kan surveilleren. (=Lees: heeft deze docent ervoor of erna een vrij
lesuur?)

Belangrijk!
In het voorbeeld hebben beide docenten hun eerst pauzesurveillance en daarna een tussenuur om zelf te
pauzeren. Beide draaien hier dezelfde surveillance. Als u flexibeler wilt zijn (de ene docent heeft eerst een
tussenuur en daarna pauzesurveillance en de andere docent net andersom dan zult u dus 2 "toetsen"
moeten aanmaken voor hetzelfde moment. Tijdens het toedelen van de surveillance heeft u de
mogelijkheid om de "toets"naar voren of naar achteren te schuiven afhankelijk van het aanbod aan
mogelijke kandidaten. De "toets"is altijd 5 minuten langer dan de pauze en zal dus altijd met een regulier
lesuur overlappen en dat is precies wat we willen)
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Uiteindelijk heeft u een keurig roostertje waarop precies staat wie wanneer surveilleert in de pauze.

We zijn echter nog niet klaar want we willen deze "toetsen" in het lesdomein krijgen. We klikken in het menu
op Lestransport > Exporteer toetsen naar het lesdomein.

U heeft nu de lessen in het lesdomein staan. Dit is echter in het weekbestand en nog niet in het basisrooster.
Om deze lessen ook in het basisrooster te krijgen, gaan we naar het lesdomein van het basisrooster. Let op: u
heeft de eigenschappen #Toetsnaam en #Toetsminuten nodig. Wellicht zijn deze nog niet aanwezig in het
basisrooster. Als dat zo is, maakt u deze extra eigenschappen eerst aan.
Vervolgens kun u in het menu "Transport" kiezen voor " Importeren van UDM". Alleen de nieuwe lessen (lees
pauze-uren) worden gemporteerd.
Bij de docenten individueel staat keurig in hun oorspronkelijke lege uur dat ze ingeroosterd zijn voor de
surveillance
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Natuurlijk kunt u nu ook in het dagrooster rekening houden met dit pauzesurveillance uur..!

Succes !
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Het roosteren van blokken
Onderwijskundige randvoorwaarden: Basis

Het roosteren van blokken kan via het basisscherm van de onderwijskundige randvoorwaarden worden
aangestuurd. We gaan er nu even van uit dat het een eis is.
In afbeelding 1 ziet u dat het vak lo een eis heeft bij Blokken. Standaard staat er een vinkje bij "Mag over
pauze". Als u dit niet wilt, klikt u op de cel. Het blok zal dan strafpunten veroorzaken als de automaat over een
pauze heen roostert.

Onderwijskundige randvoorwaarden: Uitgebreid
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Eventueel kunt u bij Onderwijskundige Randvoorwaarden Uitgebreid nog specifieker zijn. De blokkeneis is
standaard als volgt gedefinieerd:

Wanneer u een 3 uurs vak op 1 dag ingeroosterd wilt hebben, past u dit hier aan. U klikt eerst op de cel bij "wil
dag" (1), vervolgens in het invoerscherm op de regel voor het vak lo (2) en tenslotte past u het aantal dagen
aan. (3)

Instellingen Automaat
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Wanneer u een automaat in de blokkenstand gebruikt is de blokkenvoorwaarde een keiharde eis; wanneer u
een andere automaat gebruikt, zal er ook geprobeerd worden blokken te maken op grond van het aantal
strafpunten dat aangegeven is bij de onderwijskundige randvoorwaarden en dan kan het dus zijn dat een
gewenst blok niet gerealiseerd wordt, omdat bijv. de tussenuren van leerlingen teveel strafpunten tegenwicht
bieden.
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Als er al lessen (waaronder blokken) geplaatst zijn waarvan de blokkenstructuur (nog) niet gerealiseerd is, en u
start een automaat in de blokkenstand, dan krijgt u eerst een overzicht van de lessen die niet als blok
geroosterd zijn, maar wel de eis hebben. U kunt dan op de laatste kolom klikken waarmee u die lessen
uitroostert zodat de automaat ze al blok in geheel kan inroosteren.

Prefab: bijzondere constructies zelf bouwen

Twee verschillende docenten op 1 groep
Hieronder een voorbeeld waarbij de 1e klassen 3 lessen Lo hebben, maar van 2 verschillende docenten. De
enkele les met 1 docent moet los geroosterd worden en daar waar een docent 2 lessen heeft moet de Lo les als
blok geroosterd worden.
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U selecteert de lessen en vervolgens klikt u op "Maak prefab blokconstructies op selectie". In het scherm dat
nu verschijnt kunt u een les selecteren en op dezelfde lijn plaatsen van het andere uur waarmee het een blok
moet vormen. Dat zijn in ons voorbeeld dus 2 lessen lo van 1 klas met verschillende docenten.

Blok van 2 verschillende vakken
U kunt deze constructies bijvoorbeeld ook mooi gebruiken wanneer u wilt dat er een Informatica les moet
komen na een les Nederlands. Met de Prefab constructie zorgt u ervoor dat de les Informatica rechts van de les
Nederlands staat.
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Mentorlessen spreiden
Met name bij de onderbouw krijgen roostermakers het verzoek om de mentorles niet op dezelfde dag te
roosteren als de andere lessen van die mentor, zodat de mentor zijn/haar leerlingen meer dagen ziet en weet
wat er leeft in de klas.
Voorbeeld: Docent Pla is de mentor en geeft, naast zijn BG uur ook 2 uur BI en 1 uurtje SL.
Aanvankelijk heeft de automaat het zo geroosterd

Deze mentor ziet in dit voorbeeld de klas slechts 2 dagen, terwijl 4 dagen mogelijk zou zijn.
Hoe sturen we de automaat zo dat we niks van te voren fixeren en dat we dat toch regelen?
Allereerst gaan we in het lesdomein een extra eigenschap "Lessenmentor"aanmaken en zetten bij alle lessen
die zowel mentorlessen alsook reguliere lessen zijn een 1 als extra eigenschap
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Vervolgens gaan we van deze eigenschap een lesverzameling maken een masker.

Omdat we er een masker van hebben gemaakt kunnen we het nu ook op sturen bij de randvoorwaarden bij de
leerlingen uitgebreid, we vullen in:

Zetten we daarna de automaat aan, dan snapt hij wat de bedoeling is en worden de lessen keurig gespreid
over de week, zonder dat we onnodig van te voren gaan fixeren of blokkeren.

Natuurlijk had u ook sturen met "variatie". Als een mentor meer dan 5 lessen geeft zou dat wellicht handiger
zijn, maar misschien is dan ook de wens om het te sturen minder noodzakelijk. Ook kunnen we ons voorstellen
dat deze randvoorwaarde meer een docentenwens is dan een leerlingenwens.
Succes!
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Stel dat de les LO aan klas BH1B 3 uur in de week gegeven wordt. Bij onderwijskundige randvoorwaarden is
aangegeven dat dit vak in blokuren gegeven moet worden. Dat betekent dat er n blokuur moet komen, en n los
uur. Deze klas krijgt 2 uur les van docent ALE en 1 uur van docent BEA. Het blokuur moet natuurlijk gegeven
worden door de docent die de klas 2 uur les geeft, maar de automaat doet dit niet automatisch goed!
We kunnen de automaat z aansturen, dat hij de 2 lesuren van docent ALE als blokuur inroostert en de les van
docent BEA als losse les. Hiervoor moeten we een lesverzameling maken van de 2 lesuren van docent ALE. Dat
doen we door het volgende filter in te vullen bij de lesverzameling:

We maken van deze lesverzameling een masker, zodat we ermee kunnen werken bij de randvoorwaarden. We
gaan naar Leerlingen Uitgebreid en kiezen voor afdeling BH1. Nu maken we de volgende randvoorwaarde:

Zoals in de positielijst te zien is, wordt er op dit moment niet aan de randvoorwaarde voldaan. Geen enkele dag
voldoet immers aan de voorwaarde om minimaal 2 lessen van dit masker in het rooster te hebben. Er zijn dan
ook 1000 strafpunten gegeven, omdat er n les te weinig op de zwaarste dag staat.
Zetten we nu de automaat aan, dan zal deze proberen de beide lessen van dit masker op n dag te plaatsen.
Omdat in de onderwijskundige randvoorwaarden is aangegeven dat er een blokuur moet zijn voor dit vak, zal
de automaat meteen proberen om daar een blokuur van te maken. Die onderwijskundige randvoorwaarden
zorgen er ook voor, dat de losse les van docent BEA op een andere dag zal worden geplaatst. Hiermee krijgen
we precies de gewenste situatie.
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Handmatig roosteren
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Nieuwe docent inzetten
Het komt regelmatig voor dat het rooster al gemaakt wordt terwijl er nog 1 of meerdere vacatures zijn.
Wanneer de vacatures zijn ingevuld, blijkt vaak dat de beschikbaarheid niet overeenkomt met het gemaakte
rooster. U gaat dan als volgt te werk:
Nieuwe docent toevoegen in Docentendomein
In ons voorbeeld is dit docent BNK

Menu Randvoorwaarden Docenten basis
Via het menu Randvoorwaarden in de dialogen kunt u naar het basisscherm van de randvoorwaarden van de
docenten om de beschikbaarheid van de nieuwe docent in te voeren. Eventueel kunt u vanuit dit basisscherm
nog verder naar het uitgebreide scherm. Zorg er in ieder geval voor dat alle randvoorwaarden voor de nieuwe
docent correct zijn ingevoerd, voordat u in de dialogen gaat roosteren.

Menu Modules > Lessenverdeling
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Via het menu Modules kunt u naar de lessenverdeling om de lessen waar nu geen docent op staat (vacature)
toe te kennen aan de nieuwe docent. U kunt dit overigens ook in het lesdomein doen (ook te bereiken via het
menu Modules).

Lessen selecteren tbv de halfautomaat

Om de halfautomaat straks de juiste bandbreedte mee te geven (lessen
aanwijzen die eventueel verplaatst mogen worden), kunnen we in de selector op het tabblad Docenten de
nieuwe docent selecteren. Met de knop "Selecteer lessen van deze objecten", worden alle lessen van de
nieuwe docenten geselecteerd.
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Vervolgens klikt u op het tabblad Groepen en klikt u op de knop "Kies objecten van geselecteerde lessen". Alle
betrokken groepen worden nu geselecteerd. Tenslotte klikt u weer op de knop "Selecteer lessen van deze
objecten". Het resultaat is een selectie van alle lessen aan de groepen waar de nieuwe docent les aan gaat
geven.

Eigenschappen van de Halfautomaat instellen
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We gaan nu de halfautomaat gebruiken om het rooster aan te passen zodat de nieuwe docent, rekening
houdend met zijn/haar randvoorwaarden de lessen kan geven. We kunnen de halfautomaat ook nog de
opdracht meegeven dit alles te doen met een maximum van het aantal wijzigingen.
Selecteer de regel "Alleen (aantal) geselecteerde lessen mogen verplaatst worden"
Selecteer de regel "Beperk wijzigingen t.o.v. huidige situatie"
Wijzig het max aantal wijzigingen eventueel in 10. In eerste instantie maken we het de automaat moeilijk. Hij
mag maar 10 wijzigingen tov oorspronkelijke rooster maken. Mocht dit niet haalbaar zijn, kunnen we de
halfautomaat altijd nog meer ruimte geven door het aantal iets op te hogen.

Halfautomaat aanzetten
Nu is het tijd om de automaat aan te zetten. In het menu Automaten kunt u zien welke automaat geselecteerd
is voor plaatsen en optimaliseren. Wijzig dit eventueel. Voor optimaliseren is de Nachtwacht standaard
geselecteerd en dat is prima.
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Resultaat van de Halfautomaat
Zodra de automaat is gestart kunt u zien in hoeverre de automaat slaagt in zijn opdracht. In ons voorbeeld
kunt u zien dat er 9 wijzigingen zijn (in de eigenschappen van de halfautomaat staat dat elke wijziging 1.000
strafpunten oplevert.

Veranderingen doorvoeren

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1651/1812

Document:

Zermelo Online Help

Zodra u de halfautomaat stop en het resultaatoverzicht met ok heeft weggeklikt, ziet u in het
veranderingenscherm alle veranderingen en de consequenties voor leerlingen, docenten, onderwijskundig. Pas
als u op het Groene vinkje klikt voert u de wijzigingen door!
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Roostervergelijk

Tenslotte kunt u via een roostervergelijk de wijzigingen in beeld brengen.
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Onderhoud van het rooster
Zodra het rooster gereed is, zult u vervolgens regelmatig onderhoud moeten uitvoeren. Voor een drietal
veelvoorkomende wijzigingen hebben we korte stappenplannen gemaakt: Leerlingen, Docenten, Rooster.
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Wijzigingen bij leerlingen
Maak een nieuwe leerling aan in het bestand
1. Ga naar Domeinen Leerling - Maak nieuwe
2. Kies de afdeling waar de leerling in komt
3. Geef het nummer en de naam van de leerling in
4. Vul de klas binnen deze afdeling waar de leerling komt (kan later)
5. Evt. kun je hier het lespakket van de leerling invullen. Doe dit alleen als je geen keuzepakket gebruikt. Zie
anders stap 2a.
6. Moet de leerling voor infoweb nog een wachtwoord krijgen?

Wijzig het pakket van de leerling of geef een pakket
Werk je met keuzepakketten (profileer)?
1. Ga naar Leerlingen Basisgegevens Keuzepakket.
2. Selecteer de juiste afdeling.
3. Geef een pakket of pas het pakket van de leerling aan. Klik op OK.
4. Zorg in scherm twee dat het pakket wordt doorgerekend, door de leerling te selecteren en de wijziging te
accepteren.
Werk je met lespakket?
1. Ga naar Leerlingen Basisgegevens Lespakket.
2. Selecteer de juiste afdeling.
3. Geef een pakket of pas het pakket van de leerling aan.
4. Controleer het aantal keuzes en lesuren van de leerling.
Heb je vakken bij leerlingen weggehaald?
1. Ga naar Schoolstructuur Controles - Totaalcontrole Groepsindelingen Ten onrechte ingedeelde en loop door
dit scherm heen. De leerling wordt hiermee uit de oude lesgroep weggehaald.

Deel de leerling in in lesgroepen (en daarmee in het rooster)
Werk je met de lesgroepindelingen via de indeeldialoog:
1. Ga naar; Leerlingen Lesgroepen Lesgroepindelingen.
2. Selecteer de juiste afdeling.
3. Selecteer de leerling en pas de indeling aan. Gebruik de modus Mogelijkheden als je wilt zien wat de opties
zijn.
Werk je met de leerling roosteren:
1. Ga naar: Leerlingen Lesgroepen Leerling roosteren.
2. Selecteer de juiste afdeling.
3. Selecteer de leerling en pas de indeling aan. Gebruik de modus Mogelijkheden als je wilt zien wat de opties
zijn.
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Geef de leerling het rooster
Wil je een rooster printen:
1. Ga naar Publiceren Afdrukken Printcentrum.
2. Selecteer hier het soort rooster dat je wilt printen. Meestal; Leerlingen - Per klas/afdeling en selecteer de
leerling.
3. Met Print hoofdscherm kun je n leerling-rooster printen. Wil je er meerdere, ga dan naar Serieprint.
Wil je het rooster publiceren op infoweb:
1. Ga naar Publiceren Infoweb Publiceer rooster en publiceer het rooster met de directe ftp-mogelijkheid.
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Wijzigingen bij docenten
Voeg een nieuwe docent toe
1. Ga naar Domeinen Docent Maak nieuwe en voer de afkorting en de volledige naam in. OK.
2. Ga naar Docenten Basisgegevens Bevoegdheden en selecteer een afdeling. Geef de nieuwe docent de
bevoegdheden voor de juiste vakken en laat de Vaksecties herberekenen. OK.
3. Ga naar Roosteren Roosteren Automatisch roosteren Randvoorwaarden Docenten Standaardwaarden en
voeg de docent toe aan de juiste uurgroepen. Dit doe je bij Verzamelingen Uurgroep Participatie. Dit i.v.m. het
doorrekenen van de algemene voorwaarden bij die uurgroepen.
4. Ga naar Docenten Basis en pas de persoonlijke voorwaarden van deze docent waar nodig aan. Een vrije dag
zet je erin door op ieder uur een = te typen. OK.
5. Pas indien nodig nu de lessenverdeling aan. Dit kan op meerdere plekken in de software afhankelijk van
hoeveel controle er nodig is. Zie onderdeel 2.

Aanpassen van de lessenverdeling en de roosters
Werk je vanuit de lessenverdeling?
1. Ga naar Docenten Extra gegevens Lessenverdeling en selecteer de sectie waar je veranderingen in aan wilt
brengen. Wijzig de toekenning door de nieuwe docent het vak te geven. Let op dat je hierdoor zelf botsingen
toe kunt kennen. Alleen als er een wit vakje staat is dit niet het geval. Advies is om dit altijd te controleren. Zie
verder op.
Werk je vanuit het lesdomein?
1. Ga naar Roosteren - Lessen Overzicht (ook op veel plekken binnendoor te bereiken) en gebruik evt. het filter
om de juiste lessen in beeld te krijgen.
2. Selecteer een les en klik op de docent. Je kunt dan de details van een les aanpassen.
Controleren op gemaakte botsingen:
1. Ga naar Schoolstructuur Controles Botsingen. Controleer of er botsende lessen zijn en los deze op door 2b te
volgen.
2. Ga evt. naar Schoolstructuur Controles Lesbotsingen als je lesbotsingen op wilt lossen door lessen samen te
voegen. Let op: dit is niet altijd mogelijk, wenselijk of van toepassing. Overleg zo nodig VOOR dat je dit doet,
omdat terugdraaien vaak meer tijd kost.

Geef de docent het rooster
Wil je een rooster printen?
1. Ga naar Publiceren Afdrukken Printcentrum.
2. Selecteer hier het soort rooster dat je wilt printen. Meestal; Docentenrooster - Individueel en selecteer de
docent.
3. Met Print hoofdscherm kun je n rooster printen. Wil je er meerdere, ga dan naar Serieprint.
Wil je het rooster publiceren op infoweb?
1.Ga naar Publiceren Infoweb Publiceer rooster en publiceer het rooster met de directe ftp-mogelijkheid.
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Wijzigingen in het rooster
Verplaatsen van lessen in het rooster
Werk je vanuit het lesdomein?
1. Ga naar Domeinen Les (ook op veel plekken binnendoor te bereiken) en gebruik evt. het filter om de juiste
lessen in beeld te krijgen.
2. Selecteer een les en wijzig de details van de les.
3. Controleer op botsingen. Via deze werkwijze wordt dit NIET automatisch gedaan. Zie hiervoor nummer 2 van
deze routine.
Werk je vanuit de dialogen?
1. Ga naar Roosteren Roosteren Handmatig roosteren en selecteer de dialoog waar je mee wilt werken.
2. Rooster zo nodig lessen in.
3. Verplaats zo nodig lessen van plek of van lokaal.
4. Controleer op strafpunten.
5. Botsingen kunnen op deze manier niet gemaakt worden.

Controleren op gemaakte botsingen
1. Ga naar Schoolstructuur Controles Botsingen. Controleer of er botsende lessen zijn en los deze op door 1a te
volgen.
2. Ga evt. naar Schoolstructuur Controles Lesbotsingen als je lesbotsingen op wilt lossen door lessen samen te
voegen. Let op: dit is niet altijd mogelijk, wenselijk of van toepassing. Overleg zo nodig VOOR dat je dit doet,
omdat terugdraaien vaak meer tijd kost.
Werk je vanuit het lesdomein?
1. Ga naar Domeinen Les en gebruik het filter #Speciaal om de botsende lessen in beeld te krijgen.
2. Selecteer een les en wijzig de details van de les.
Werk je vanuit de dialogen?
1. Ga binnen de dialogen naar het venster Selector - Roosterproblemen Selecteer botsende lessen en
onderzoek via de lesselector welke lessen een probleem opleveren.

Controleer op ontbrekende lokalen of lokaalbotsingen
Werk je vanuit het lesdomein?
1. Ga naar Domeinen Les
2. Controleer de kolom: Verschil lok. Een rode kleur geeft aan dat er iets niet klopt.
3. Selecteer een les en wijzig de details van de les.
Werk je vanuit de dialogen?
1.Ga binnen de dialogen naar het venster Selector Lokaalproblemen en selecteer het onderdeel waar je op wilt
controleren. Via de lesselector kun je het probleem dan vinden en oplossen.
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Dagroosteren
Van een aantal veelvoorkomende situaties bij het dagroosteren hebben we korte tutorials gemaakt.
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Docent afwezig melden

Vanuit de dagroostermodule:
Als u de dagroostermodule reeds heeft opgestart en van hier uit een docent afwezig wilt melden, klikt u op de
knop Activiteiten en afwezigheden bewerken.
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Vanuit het hoofdmenu:
Als u de dagroostermodule (nog) niet heeft opgestart kiest u in het hoofdmenu Dagrooster voor Docent afwezig
melden. (afb. 1)
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Docent afwezig
melden:
Eerst selecteert u de juiste afwezigheidscode. Vervolgens selecteert u de uren (eventueel dagen) waarop de
docent afwezig zal zijn. U kunt direct deze afwezigheid verwerken en de consequenties overzien door op de
knop "Verwerk Lesuitval" te klikken.

Verwerk lesuitval
Aan de linkerzijde van het scherm ziet u de afwezigheid en aan de rechterzijde ziet u de consequenties.
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Terug naar dagrooster
Na het afwezigmelden klikt u op het groene vinkje en keert u terug naar de dagroostermodule waar u
bijvoorbeeld een vervanger op de ontstane lesuitval kunt zetten, de lesuitval kunt accepteren of lessen kunt
verplaatsen.
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Vervanging terugdraaien
Situatie:
Stel u heeft een docent ziek gemeld voor vandaag en morgen. U heeft een aantal vervangers ingezet om de
lessen over te nemen. In de loop van de dag meld de docent zich voor morgen toch weer beter. U wilt de
vervanging die u heeft geregeld, graag weer terugdraaien. U gaat als volgt te werk:

Herstel vervanging
U selecteert de juiste afwezigheidscode en de-selecteert de uren op de dag dat de docent toch aanwezig zal
zijn. Vervolgens klikt u op de knop "Herstel vervanging". U krijgt een overzicht te zien van de lessen waar een
vervanger op is gezet.
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Vervanging (deels) handhaven
U heeft eventueel de mogelijkheid de vervanging (deels) te handhaven.
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Lokaal uitroosteren
Situatie:
I.v.m. onderhoud wordt een lokaal de hele week uitgeroosterd. De lessen die in dat lokaal plaats zouden vinden
moeten dus van een ander lokaal worden voorzien en het lokaal mag de hele week niet beschikbaar zijn.

Activiteiten en afwezigheden bewerken
U klikt in de dagroostermodule op "Activiteiten en afwezigheden bewerken" en gaat vervolgens naar het
tabblad Lokalen. Zorg dat u een afwezigheidscode voor lokaalonderhoud heeft aangemaakt. Niet alleen in het
weekbestand maar ook in het basisrooster! Nadat u die afwezigheidscode heeft geselecteerd, klikt u bij het
betreffende lokaal de uren aan waarop het lokaal moet worden uitgeroosterd.

Zodra u weer teruggaat naar het dagrooster, krijgt u een scherm met de consequenties te zien. De lessen gaan
uiteraard gewoon door, maar de lessen die in het uitgeroosterde lokaal stonden, zult u van een nieuw lokaal
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moeten voorzien.

Lokaalproblemen
Terug in de dagroostermodule krijgt u de betreffende lessen automatisch als lokaalprobleem in beeld. In de
lokaalselector kunt u met ctrl + klik de les van een ander lokaal voorzien.
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Vervangerspool inroosteren
U kunt met Zermelo heel eenvoudig met behulp van de telgroepen een opvangpooltje mee laten roosteren. De
telgroepen regelen prima dat u op ieder moment bijvoorbeeld minimaal 2 docenten en maximaal 4 docenten
beschikbaar hebt die bij afwezigheid de lessen kunnen opvangen. In de dagroostermodule kunt u dan daarna
heel eenvoudig deze docenten inzetten.
Iedere keer als u dit door de automaten laat genereren is de kans heel groot dat deze opvanglessen vanzelf in
een tussenuur zullen worden geplaatst van docenten en u zou dat zelfs ook nog kunnen afdwingen. Maar als
eenmaal een rooster en dus ook zo'n opvangpool een tijdje draait, dan is de kans groot dat sommige docenten
veel vaker ingezet zullen worden dan zijn/haar collega omdat de een nu eenmaal op een drukker uur staat dan
de ander.
Hieronder wordt beschreven hoe u dit opvangpooltje met de halfautomaat zou kunnen opschudden. Het is de
bedoeling dat alle andere lessen keurig blijven staan, maar dat alleen de opvanglessen zoveel mogelijk op een
andere plek komen te staan dan waar ze eerst stonden.
We gaan ervan uit dat u een telgroep heeft ingericht voor de opvangpool.

Vervolgens gaan we naar de dialogen en kiezen we de dialoog "standaard onderbouw"
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Ga vervolgens naar de selector en kies het tabblad lesset (1) , vervolgens selecteer de lesset c.q. telgroep
vervangpool (2) en klik op de knop selecteer lessen van deze objecten (3)

We blijven in de dialogen en gaan naar het venster Eigenschappen. Daar selecteren we het tabblad
Halfautomaat (1) en bij Actieradius geven we aan dat alleen de lessen verplaatst mogen worden die we hebben
geselecteerd (2). We willen immers dat de automaat van de andere lessen af blijft en alleen maar
opvanglessen verplaatst.
Daarna selecteert u bij "Wijzigbeperkingen" de optie "beperk wijzigen t.o.v huidige situatie" (3). Vervolgens
voert u een hoog getal in (in het voorbeeld 60) en (nu komt de truc:) bij het aantal strafpunten voert u een
negatief getal in.

De automaat zal straks beloond worden als hij een vervangles op een andere plek neerzet! Natuurlijk vangt de

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1671/1812

Document:

Zermelo Online Help

gewone telgroep dan keurig af dat er wel ieder moment genoeg opvangdocenten zullen zijn en de
randvoorwaarden van docenten zullen bewaken dat het roostervolume of aantal tussenuren niet toeneemt en
de opvanglessen in een tussenuur van een docent geplaatst worden.
We laten nu de dialoog een voorstel maken om dit klusje te klaren.

Nadat we automaat hebben laten draaien en we hem weer hebben uitgezet komt hij met een voorstel

Als u wilt zien welke docenten er allemaal betrokken zijn kunt u op de letter "V" klikken en ziet u keurig wat er
voor de betrokken docenten allemaal gaat veranderen.
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De dialogen komen altijd met een voorstel dat u kunt bekijken. Als u het een goed plan vindt, dan klikt u op het
vinkje (of op de sneltoets "U") en daarna wordt het pas echt uitgevoerd.

Daarna het rooster opslaan als een nieuwe variant en u bent klaar!
Gefeliciteerd in een handomdraai een opgeschud vervangerspooltje!
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Toetsen
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CE inlezen in Zermelo
Ieder schooljaar maakt Zermelo voor haar klanten het rooster voor het Centraal eindexamen.
Het grote voordeel is dat alle examens al direct op de juiste dagen staan en dat ook de duur en aanvangstijden
voor u al geregeld zijn. Dit scheelt enorm veel tijd. U hoeft als gebruiker nu alleen nog de bijbehorende
lesgroepen aan te klikken en de surveillance en lokalen te regelen.
In het filmpje ziet u hoe u dat in Zermelo2.0 kunt doen en als tekst staat omschreven hoe u dat in Zermelo
1.14 kun doen.
Hieronder staat omschreven hoe u dit in Zermelo 1.14 kunt doen.

Op de website van Zermelo kunt u een zip bestandje met verschillende udmz bestanden downloaden. Voor
iedere leerweg is een aparte udmz gemaakt waarin de examens zijn geroosterd. Idee daarachter is dat
natuurlijk niet iedere school alle leerwegen heeft. Roostert u alleen een Havo Vwo dat importeert u slechts uit 2
files de examens. Het zijn de schriftelijke eindexamens uit het 1e tijdvak zoals deze op de site
www.eindexamen.nl staan/stonden.

Belangrijk!
Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het overnemen van de gegevens, is Zermelo niet
verantwoordelijk te houden voor de juistheid van de gegevens van deze examens!! Die blijft bij u als
gebruiker liggen. De dagen op de voorbeeld afbeeldingen zijn gebaseerd op voorbije jaren dus
waarschijnlijk gedateerd.

Dagen afknippen
Selecteer in het menu Rooster > Dagen afknippen

Periode bepalen
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Vervolgens kiezen we de gehele examenperiode zoals dat voor het aankomende examenperiode geldt (in 2011
was dat 17 mei tot en met 11 juni) En klikken op Toetsrooster..

Rooster naam geven
We noemen de weken die we afknippen even voor het gemak eindexamenweken en klikken op OK

Examens importeren
De planningsperiode is al juist ingesteld dus u kunt in het volgende scherm gewoon op OK klikken
U selecteert nu het juiste roosterbestand (Eindexamenweken) en u gaat naar Importeren in de menubalk en
vervolgens kiest u Toetsen
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Afdelingen selecteren
Nu kunt u de door Zermelo aangemaakte Examens per schooltype inlezen (In dit voorbeeld VWO6)
Eerst krijgt u nog een Mededeling dat u toetsen gaat toevoegen aan het bestaande Toetsdomein en u klikt op
OK
U selecteert het juiste udm(z) bestand voor uw school

En u klikt op openen
De Examens van het VWO 2010 zullen nu worden ingelezen

Lesgroepen toevoegen
Als u nu naar Toetsen > Bewerken gaat dan komt u in dit scherm
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De toetsen c.q examens zijn nu wel ingelezen alleen moet u nu nog wel aangeven hoe het vak bij u op school
heet, want dat kan voor iedere school natuurlijk verschillend zijn. U klikt op het vakje waar de rode pijl staat en
vervolgens geeft u aan wat de vakbenaming op uw school is en u klikt op Ok, vervang ook de lesgroepen Nu
worden meteen alle leerlingen meegenomen en krijgen ze dit ook in hun persoonlijke rooster te zien. Doe dit
voor alle examens waar nog geen lesgroepen/leerlingen bij staan;

Tenslotte
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verander de duur van die examens die NIETop uw school worden afgenomen (omdat er bijv. geen Fries wordt
gegeven) in 0 minuten en kies in menu opties verwijder toetsen met 0 minuten

●

wat nu nog rest is de gebruikelijke arbeid om surveillanten en lokalen toe te wijzen.

Succes !

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1680/1812

Document:

Zermelo Online Help

Toetsen roosteren met de
roosterautomaten
Het roosteren van een toetsweek gaat heel goed met de module toetsroosteren, maar soms zou u misschien
ook willen dat u ook gebruik kunt maken van verschillende technieken die in de roosterautomaten zitten.
Wellicht wilt u sturen op het aantal startmomenten op 1 dag, of wilt u zo sturen dat leerlingen niet te lang
hoeven te wachten tussen de 2 toetsen, of wilt u regelen dat er niet teveel leerlingen tegelijk een toets hebben,
zodat het allemaal in de aula past. Ook zou u misschien willen sturen dat leerlingen in ieder geval 1 toets op
een dag hebben, of dat een docent niet al zijn nakijkwerk op de laatste dag van de toetsweek krijgt.
Hieronder staat omschreven hoe u de kracht van de roosterautomaten en de eenvoud van het toetsroosteren
kunt combineren. Kennis van de modules toetsroosteren en de roosterautomaten (en wellicht dagroosteren) is
hierbij wel noodzakelijk.

We knippen allereerst een week uit het basisrooster en geven aan dat het een Toetsweek bestand is.

We gaan in dit bestand een toetsweek maken voor Havo4 en Havo5. De lessen voor deze klassen zullen
uitvallen, maar de rest van de lessen op school gaan allemaal gewoon door.
We gaan nu naar het scherm Toetsen > Toetsen bewerken en geven aan welke toetsen er allemaal afgenomen
zullen gaan worden in de toetsweek.
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Het idee is nu om van deze toetsen "gewone"lessen te maken en daarmee te gaan roosteren. Wanneer
eenmaal de lessen goed staan, dan gaan we daarna van deze lessen weer toetsen maken en kunnen we de
surveillanten, lokalen etc. regelen.
Wanneer u eenmaal de toetsen hebt aangemaakt is het nu dus de bedoeling dat we lessen van deze toetsen
gaan maken. Voordat u dat doet gooit u alle lessen weg uit het lesdomein. We gaan alleen maar roosteren met
de lessen die eigenlijk toetsen zijn. Later komen de reguliere lessen die wel door moeten gaan er bij.
Wanneer u eenmaal alle lessen hebt verwijderd uit het lesdomein kunt u nu de aangemaakte toetsen
overhevelen naar het lesdomein. Om dit te realiseren gaat u naar Toetsen > Toetsen bewerken en selecteer u
bij Lestransport de optie "Exporteer toetsen naar het lesdomein"
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Als we willen sturen dat er niet meer dan 3 startmomenten in het toetsrooster mogen komen dan verwijdert u
alle lesuren na het 3e uur (in het voorbeeld laat ik het 4e uur nog even staan om de automaat speelruimte te
geven).
Als u zorgt dat de startmomenten gelijk zijn aan het begin van de lesuren (pauzes aanmaken) heeft u ook
direct geregeld dat ze straks op de juiste aanvangstijd staan bij het toetsroosteren en hoeft u niet meer te
schuiven.
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We gaan telgroepen inrichten. Bijvoorbeeld alle lessen (tellen op aantal leerlingen) nooit meer dan 100 tegelijk
(= capaciteit van de aula).
Via het leerlingenbasisscherm kunnen we al direct een hoop zaken sturen rondom de spreiding van de toetsen
over de week.

Waarschijnlijk moet u randvoorwaarden bij leerlingen verwijderen die niet relevant zijn voor dit
toetsweekrooster en waarschijnlijk moet u ook even kijken naar de roosterposities of deze allemaal nog wel
kloppen.

Ook maken we lesverzamelingen aan van vakken die gespreid moeten worden omdat ze allebei gebruik maken
van Binas boeken, woordenboeken of de bosatlas , etc.
U kunt eventueel in het lesdomein de kolom XVakdocent kopiren naar de docent kolom.
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U creert hiermee de mogelijkheid om ook op docenten niveau de toetsweek te sturen en dat bijvoorbeeld de
spreiding van het nakijkwerk van een docent beter verdeeld wordt over de toetsweek of dat een toets niet
wordt afgenomen op dagen dat de docent een blokkade heeft. Deze randvoorwaarden moet u natuurlijk op
docenten niveau regelen. Zo'n randvoorwaarde zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien
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Er zullen geen toetsen van docent BAL op dinsdag worden afgenomen en de toetsen van docent BAL zullen
verder op de andere dagen verdeeld worden. Natuurlijk kunt u zelf met de strafpunten regelen hoe zwaar u dat
wilt bestraffen.
De randvoorwaarde voor leerlingen zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

Als we nu de automaat aanzetten komt er een rooster uit waarbij we maar 3 start momenten hebben. De
leerling heeft in ieder geval iedere dag 1 toets, de exacte vakken en de talen zijn mooi gespreid en de leerling
heeft zo min mogelijk tussenuren en het past bovendien ook allemaal nog in de aula of andere beschikbare
lokalen. Bovendien is er ook rekening gehouden met het spreiden van het nakijkwerk voor de docenten.
De toetsen zijn verdeeld over de dagen en ook direct in de tijd. We moeten alleen nu zorgen dat dit
toetsweekroostertje ook weer in het (echte) rooster komt waarin de rest van de afdelingen staat.
We moeten eerst zorgen dat het toetsdomein helemaal leeg is en vervolgens kunnen we deze weer gaan
vullen met toetsen door naar Toetsen > Toetsen Bewerken > Lestransport te kiezen voor de optie "Importeer
toetsen uit het lesdomein".

U heeft nu een toetsweekbestand waar enkel en alleen de toetsen staan die ingeroosterd zijn op de juiste
dagen en op de juiste aanvangstijd.

We gaan nu weer naar het basisrooster en knippen van dezelfde week weer een rooster af en maken ook daar
een toetsweekrooster van (in het voorbeeld week 10).
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We schakelen ook hier de lessen van havo4 en havo 5 uit en we gaan via importeren > Toetsen en
mondelingen de toetsen importeren die we in het andere bestand hebben aangemaakt.
U heeft nu een toetsweekrooster met alle lessen die doorgaan en met de uitgeschakelde lessen.
Het roosterbestandje waar alleen maar de toetsen in staan heeft u nu niet meer nodig en kunt u verwijderen.

Als eenmaal het toetsdomein is gevuld kunt u nu via toetsen bewerken de echte toetstijden invullen en ook
kunt u nu lokalen en surveillanten toevoegen, mondelingen roosteren of eventueel dyslectici in een apart
lokaal zetten. U moet alleen oppassen dat de volgorde van de toetsen en de starttijden in tact blijft. Deze zijn
immers door de roosterautomaten helemaal zo bedacht dat het voldoet aan alle wensen en eisen.
Het grote voordeel van deze manier van roosteren is dat u inderdaad optimaal gebruik maakt van de
roosterautomaten. Het werk dat u kwijt bent om de automaten aan te sturen verdient u snel terug doordat u
zelf niet meer hoeft te puzzelen. Bedenk slim van te voren wat de starttijden van de toetsen zouden moeten
zijn. U kunt met telgroepen helemaal sturen wat u belangrijk vindt en ook is het mogelijk om met wat
creativiteit een rooster te maken waarbij een aantal dagen 2 keer in de toetsweek voorkomen. Waarschijnlijk
moet u dan met dagdelen gaan werken waarbij de ochtend in 1e instantie de 1e maandag is en de middag de
2e maandag, of u gebruikt de zaterdag en de zondag in uw roosterbestandje.

Succes !
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Toetsrooster en basisrooster
synchroniseren
Deze actie voer je uit omdat er in de tussentijd wijzigingen kunnen zijn in het basisrooster als het gaat om
plaatsen van de lessen. Let op dat je hiermee het probleem van pakketwijzigingen bijwerken in beide
bestanden niet hebt getackeld. Dit moet dus in beide bestanden gebeuren.
Begin in eerste instantie met een toetsrooster (waarin eventueel meerdere weken zitten). Dit is belangrijk.
Zorg dat het rooster waar je in terugleest nog niet gesplitst is, als je de toetsen terugleest.
Het teruglezen doe je voordat je de surveillanten op de toetsen hebt geplaatst. Lokalen (zeker als er vleugels
gebruikt worden voor de toetsen) kunnen al wel op de toetsen geplaatst zijn. Rooster niet alvast de nieuwe
lokalen in voor de lessen die doorgaan, maar doe ook dit pas als de toetsen zijn teruggelezen.
Toetsweek synchroniseren met het basisrooster:
1) Selecteer het basisrooster,
2) Ga naar Importeren, Secundaire gegevens, Toetsen en Mondelingen, ok,
3) Selecteer het bestand waarin de toetsen staan. Toetsen en mondelingen zijn nu gemporteerd in het
basisrooster.
In het project blijft het rooster met de toetsweken gewoon staan. Dit rooster mag verwijderd worden. (is altijd
nog terug te vinden in de prullenbak van het project)
Op het moment dat de toetsweek er echt aankomt, kunnen de weken nu weer afgeknipt worden, Het mag per
week maar het is beter om ze eerst nog samen te laten staan.
De lessen van de toetsafdelingen moeten nu opnieuw worden uitgeschakeld. Anders heeft u natuurlijk een
heleboel botsingen in het rooster.
4) Lessen opnieuw uitschakelen.
5) Lokalen evt. inplannen. Evt. lokalen van bestaande lessen omroosteren.
6) Surveillanten inplannen.
7) Weken splitsen als het toetsrooster helemaal klaar is:
a) Ga op het toetsrooster staan,
b) Ga naar dagen afknippen,
c) Knip de eerste week af.
d) Maak van beide weken zowel een dagrooster als een toetsrooster.
8) Controleer op botsingen in het controlescherm.
9) Controleer op ontbrekende lokalen e.d. in dagrooster.
Wat we op deze manier dus doen, is het toetsrooster weggooien en vervangen door een nieuw rooster dat in
eerste instantie IN het basisrooster zit. Door dit opnieuw af te knippen komt het weer als een apart rooster
beschikbaar.
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Herkansingen roosteren
Het roosteren van herkansingen wordt op veel scholen heel verschillend georganiseerd, waarbij ook de
investeringen heel verschillend zijn.
In deze tutorial laten we zien hoe u vanuit een bestaand rooster leerlingen kunt laten inschrijven voor een
herkansing en hoe u deze uiteindelijk ook kunt inroosteren. Bij deze tutorial maken we gebruik van de module
Decaan en Toetsroosteren.
Allereerst knippen we een week af waarin we de herkansing gaan regelen en geven aan dat het een
toetsroosterbestand is.

Leerlingen die geen recht meer hebben op hun herkansingen, verwijderen we nu uit het leerlingendomein.
We willen graag de inschrijving voor de herkansing delegeren naar de leerlingen zelf en bovendien willen we
afvangen dat leerlingen zich niet kunnen inschrijven voor een vak dat ze helemaal niet volgen.
We gaan eerst van het bestaande keuzeformulier een kopie maken.
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Vervolgens gaan we aan deze kopie een extra etappe toevoegen.

In een keuze formulier kan een vak altijd maar 1 keer worden gekozen. Ieder vak is al een keer gekozen door
de leerling dus we zullen voor ieder vak dat kan worden herkanst nu een extra vak aanmaken.
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We klikken op keuze info

en vervolgens maken we de vakken aan die gekozen mogen worden.
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Nu moeten we met een logische randvoorwaarde afvangen dat leerlingen alleen DUTLherk mogen kiezen als ze
ergens anders DUTL hebben gekozen.
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Natuurlijk moet u ook afvangen dat in de etappe herk alleen maar herkansingsvakken gekozen kunnen worden
en u kunt middels een score tabel aangeven hoeveel herkansingen een leerling mag doen.

Het keuzeformulier is nu klaar en we moeten alleen dit formulier nu nog aan de juiste afdeling koppelen.
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We kunnen nu de keuzes van de leerlingen delegeren waarbij we bij het etappebereik aangeven dat leerlingen
nu alleen van etappe herk tot etappe herk kunnen kiezen.

De leerling krijgt nu na het inloggen alleen maar de keuze voorgeschoteld van vakken die hij/zij kan kiezen.
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Wanneer alle keuzes weer zijn ingelezen krijgt u een keurig overzicht hoe vaak een vak is gekozen bij de
herkansingen.
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Natuurlijk kunnen we nu stoppen, maar we zouden ook verder kunnen gaan:
We zouden in het vertaalboek kunnen aangeven dat alleen de leerlingen AK hebben die zowel ergens AK
hebben gekozen en ook AKherk hebben gekozen.

Vervolgens bij leerlingen > lesgroepindeling zouden we alle leerlingen die ten onrechte zijn ingedeeld uit de
lesgroep kunnen halen..
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In feite hebben we nu nog steeds de hele structuur van groepen en lessen vanuit het basisrooster inclusief de
lesgevende docenten en u zou nu "gewoon" een toetsrooster kunnen maken. Inclusief afwijkende toetstijden
en tijdverlengers! U kunt per leerling precies aangeven wanneer hij waar wordt verwacht en ook het
inroosteren van de surveillances kan gedaan worden en het uitdraaien van toestlijsten.
Wel is het zo dat u dit roosterbestand wel als een gesoleerd roosterbestand moet beschouwen. Het werkt
prima voor het publiceren en informeren van het rooster, maar als het gaat om management informatie
hebben we natuurlijk teveel overhoop gehaald en zult u dit roosterbestand uiteindelijk moeten verwijderen en
niet archiveren in uw project!

Veel succes!
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Formatie
In dit hoofdstuk vindt u een aantal tutorials die u helpen met ZFormatie te werken
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Werken met de nieuwe CAO
Iedere school maakt eigen afwegingen in het verwerken van de CAO binnen het schoolbeleid. Daar is in de
CAO-tekst ook nadrukkelijk naar verwezen. Dit maakt het moeilijk een advies te geven dat voor iedere school
zal werken. Wel zullen we hieronder aangeven hoe u met de standaard zfm vanaf versie 2.3.4 de nieuwe CAO
kunt verwerken.

1. Omschakelen naar de budgetmodule

Binnen de ZFormatie - Jaartaken kan bij Instellingen geswitcht worden van BAPO naar Persoonlijk budget. U
hoeft daarvoor alleen het vinkje om te zetten. Daarmee zal binnen de software de reeds ingevoerde gegevens
binnen de BAPO-module omgezet worden naar de overeenkomstige kolommen binnen de budgetmodule.
Doordat dit op deze manier is ingebouwd, kunt u ook altijd terugschakelen naar de oude situatie.

2. Informatie invoeren over starters in het onderwijs
Binnen ZFormatie - Jaartaken gaat u naar het onderdeel Informatie. Daar voert u (bij iedereen of alleen bij de
starters) de datum in waarop ze in het onderwijs zijn gaan werken. U kunt deze informatie natuurlijk ook
importeren. Meer informatie daarover vindt u bij het Informatiescherm
Met nadruk willen we er op wijzen dat u binnen de budgetmodule de vinkjes voor de starters gecontroleerd
moeten worden. Dit heeft te maken met het downwards compatible zijn van de software.

3. Aanstellingen aanmelden voor berekening van het budget
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In de BAPO-module geeft u per aanstelling aan of er bapo-rechten over berekend moeten worden. Ditzelfde
geldt voor het persoonlijk budget. Dit zal bijna altijd voor alle aanstellingen (en verloven) gelden. U heeft
echter de mogelijkheid om dit in te stellen.
Dit vraagt de eerste keer van u het zetten van vinkjes bij de aanstellingen. U gaat daarvoor binnen ZFormatie Jaartaken naar de Aanstellingen en gaat via het menu Perspectief naar de Lijst per type(1). Beginnend bij
aanstelling A(2) kunt u door te klikken en te slepen in de kolom Budget(3) aangeven welke aanstellingen voor
het persoonlijk budget in aanmerking komen.

4. Invoer van budget en keuzes

Hierna gaat u naar de ZFormatie - Jaartaken en kiest voor Budget. U kunt hier alle details en keuzes invoeren
die met het persoonlijk budget en de lesreductie van de starters te maken hebben. Voor de details verwijzen
we u naar de Budgetmodule en naar lesreductie starters.

5. Werken met nieuwe formules in uw eigen zfm
Er is een nieuwe standaard ZFM gekomen die u kunt gebruiken of bekijken voor het schooljaar 2014-2015. In
deze ZFM zijn nieuwe formules gebruikt die de gegevens op de juiste manier doorrekenen.
De formule PBVERLOF() haalt uit de budgetmodule het aantal uren verlof op als daar voor gekozen is. Deze
worden vr de berekening van de algemene schooltaken en deskundigheidsbevordeing van de
aanstellingsomvang afgehaald. De formules PBTAAKVERLICHTING() en PBLESTAAKVERLICHTING() halen uit de
budgetmodule de hiervoor aangemerkte uren op.
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Daarnaast kunt u nog meer getallen oproepen. Daarvoor kunt u kijken op de pagina met de formules van de
budgetberekening

6. Dagen en dagdelen ivm persoonlijk budget
Het aantal dagen en dagdelen op basis van de aanstelling blijft in principe gehandhaafd. Voor personeel dat
170 uur of meer verlof opneemt, kunt u in overleg afspreken dat hun lestaken op 4 dagen ingezet worden. U
doet dit door in de eerste kolommen van de zfm deze getallen in te voeren. Daarmee wordt de berekening op
basis van de CAO overruled.
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Veelgestelde vragen CAO 2014
Is een docent met een fulltime aanstelling die bijv. een jaar lang een dag per week
ouderschapsverlof opneemt, nu wel of niet een fulltimer vwb de 50 klokuren?
De VO_raad vindt dat een dergelijke werknemer als parttimer beschouwt dient te worden. Toekenning
geschiedt dan naar rato van de materile werktijdfactor. Ze moeten dit echter nog wel doorspreken met de
vakbonden.
In Zermelo kun je in de budgetmodule per aanstelling aangeven of daarover persoonlijk budget berekend moet
worden. Een verlof van 0,2 wtf wordt denken wij, gewoon aangevinkt en zal dus daarmee GEEN budget
genereren. Je aanstelling gaat immers omlaag.
Wanneer komt er een verdere uitwerking van de CAO?
De VO-raad heeft op de website van de VO-raad een digitale uitwerking gepubliceerd.
Een docent kan kiezen voor een verlaging van zijn lestaak met n uur per week door het inzetten
van zijn persoonlijk budget van 50 uur. Is dit een recht dat ieder fulltime docent heeft of kun je als
werkgever deze keuzeoptie in een bepaald jaar niet aanbieden?
De reactie van de VO-raad is, dat iedere fulltime medewerker in de functiecategorie OP dit recht heeft. Het niet
aanbieden van deze mogelijkheid is dan ook geen optie. Alleen fulltime medewerkers hebben de beschikking
over 50 uur. Dit houdt in dat parttime werknemers geen recht hebben om hun lessenaantal met een les te
verminderen. Zij zullen het moeten zoeken in andere taken.
In Zermelo geef je aan dat je je persoonlijk budget wilt inzetten voor lestaakmindering, gaat in eerste instantie
het richtgetal op basis waarvan je je mensen inzet omlaag. Bij een fulltimer met 50 uur, dus een les, bij een
partimer met minder dan een les. Stel je hebt een aanstelling van 0,9, dan is je vermindering 45 uur. Het hangt
dan af van de afrondingen bij je berekeningen waar je iemand op in mag zetten. Uiteindelijk bepaalt het aantal
uren dat je les gaat geven, hoeveel vergoeding je daarvoor krijgt. Bij dat aantal uren wordt dan je budget
opgeteld, los van of je het voor lesvermindering of voor taakvermindering in wilt zetten.
Is er n peildatum of moet ik voor de oudere docenten nog met een andere peildatum rekening
houden?
Er is n peildatum. Dat is of je op 31-7-2014 52 jaar bent. Ben je dat, dan kom je in de overgangsregeling uit.
Deze overgangsregeling is nu verwerkt in de software. Wat nog aangepast moet worden, is dat je per jaar en
niet per maand een toekenning krijgt van je budget. Anders dan in de BAPO-regeling, waar je per maand een
ophoging kon krijgen.
Waarom hebben jullie voor het OP ook de mogelijkheid voor uitbetalen in het persoonlijk budget
gebouwd? Dit is toch alleen voor een specifieke groep van het OOP?
Nee, ook het OP kan onder voorwaarden kiezen voor uitbetalen. Daarnaast zijn er ook scholen die het OOP ook
in het project hebben staan. Die kunnen daar ook alle informatie in kwijt.
Zermelo is niet verantwoordelijk voor het juist interpreteren van de regels van de CAO. Die ligt altijd bij de
scholen zelf. We houden ons altijd wel aanbevolen voor positieve opmerkingen van uw kant.
Kan ik nog terugswitchen naar de oude bapomodule als ik met persoonlijk budget heb gewerkt?
Ja, dat kan. De kolommen uit de bapo-module komen overeen met die van de persoonlijk budget-module. Daar
is met het maken van de module rekening mee gehouden. Het is dus nog steeds downwards compatible.
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Vervangquotum toekennen
Hoe kunt u het aantal uren dat een docent beschikbaar moet zijn vanuit ZFormatie bekend maken aan de
dagroostermaker?
Bij het dagroosteren wordt bijgehouden hoeveel lesuren een docent vervangen heeft en hoeveel lesuren zijn
uitgevallen vanwege een reden die niet met de docent zelf te maken heeft (bijv. excursie). Ook is het mogelijk
bij iedere docent te vermelden hoeveel uur hij/zij beschikbaar zou moeten zijn voor opvang- of stipuren.
Wanneer het aantal uren beschikbaarheid afhankelijk is van de aanstelling, is het heel natuurlijk om dit niet
alleen door ZFormatie te laten berekenen maar ook meteen te laten vullen.
Het aantal uren beschikbaarheid wordt opgeslagen als een eigenschap bij een docent en wel de eigenschap
#VVQUOTUM.
U kunt het aantal beschikbaarheidsuren, dat u in ZFormatie hebt berekend, in de extra docent-eigenschap
#VVQUOTUM schrijven met de formule SCHRIJF:

In deze formule wordt er vanuit gegaan dat een fulltimer 12 uren ingezet kan worden en omdat dat naar rato
van de netto werktijdsfactor gaat, wordt dat getal vermenigvuldigd met de netWTF die u zelf hebt gedefinieerd
en hebt laten berekenen.
Deze waarden worden nu ook zichtbaar in de vervangselector van de dagroostermodule:
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Ongewenste docent-leerling
combinaties
Het kan voorkomen dat bepaalde docent-leerling combinaties niet zo gewenst zijn: bijv. een docente wil haar
zoon niet in de klas hebben. En er kunnen ook andere redenen zijn waarom een leerling niet bij een bepaalde
docent in de groep moet zitten.
In dit soort voorkomende gevallen is het dan ook verstandig dat de formatiebeheerder dit weet en hiermee
rekening houdt bij het toedelen van de lessen. Binnen de formatie-module kan dit geregeld worden.

Belangrijk!
Let op: dit heeft geen effecten bij de (automatische) lesgroepindelingen in de roosterautomaat!

Hiervoor maken we gebruik van de ZF-formule DOCMARKERTEST en die formule heeft een leerling-veld (een
extra eigenschap in het leerlingendomein) nodig. Bij de lessenverdeling laten we dan middels een vlaggetje
zien wanneer er een ongewenste combinatie optreedt.
We nemen als voorbeeld de situatie dat een kind niet bij zijn/haar ouder in de lesgroep mag komen.
●

Stap 1.

Maak in het leerlingendomein een extra eigenschap aan met bijv. de naam DocentVerbod en vervolgens
●

stap 2.

zet bij desbetreffende leerling(en) in dit veld de afkorting van de ongewenst docent;
●

stap 3.

maak in het inrichtingsscherm nu een regel aan waarin u gebruik maakt van de DOCMARKERTEST functie:
DOCMARKERTEST(DocentVerbod) geeft als resultaat een 1 als de docentnaam voorkomt in het leerlingveld
DocentVerbod en een 0 als de docentnaam niet voorkomt. Door gebruik te maken van de VLAGfunctie vullen
we meteen een vlag als het mis zou gaan:

en natuurlijk hebben we aangegeven dat het vlaggetje in de lesverdeling te zien moet zijn.
Wanneer nu een leerling in A1A niet in een klas mag komen waarin AHU lesgeeft, gaat het vlaggetje haar
melding geven zoals onderstaande illustreert:
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Iets gelijksoortigs is natuurlijk te maken voor de situatie dat een mentor ook aan zijn eigen klas moet lesgeven
( in bovenstaand plaatje al te zien met het mentorvlaggetje).
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Mentor geeft les aan eigen klas
Behalve dat een mentor vaak een mentorles geeft die in het rooster zichtbaar is, geeft de mentor ook vaak les
in zijn eigen vak en natuurlijk is het dan gewenst dat die mentor dan ook les geeft aan de groep(en) waarin zijn
mentorleerlingen zitten.
In dit soort voorkomende gevallen is het dan ook verstandig dat de formatiebeheerder dit weet en hiermee
rekening houdt bij het toedelen van de lessen. Binnen de formatie-module kan dit geregeld worden.

Belangrijk!
Let op: dit heeft geen effecten bij de (automatische) lesgroepindelingen in de roosterautomaat!

Hiervoor maken we gebruik van de ZF-formule DOCMARKERTEST en die formule heeft een leerling-veld (een
extra eigenschap in het leerlingendomein) nodig. Bij de lessenverdeling laten we dan middels een vlaggetje
zien wanneer een docent onverhoopt geen les geeft aan zijn eigen groep.
We gebruiken hetzelfde principe als bij ongewenste docent-leerling-combinatie
●

Stap 1.

Maak in het leerlingendomein een extra eigenschap aan met bijv. de naam Mentor en vervolgens
●

stap 2.

zet bij desbetreffende leerling(en) in dit veld de afkorting van de mentor;
●

stap 3.

maak in het inrichtingsscherm nu een regel aan waarin u gebruik maakt van de DOCMARKERTEST functie:
DOCMARKERTEST(Mentor) geeft als resultaat een 1 als de docentnaam voorkomt in het leerlingveld Mentor en
een 0 als de docentnaam niet voorkomt. Door gebruik te maken van de VLAGfunctie vullen we meteen een
vlag als het mis zou gaan:

en natuurlijk hebben we aangegeven dat het vlaggetje in de lesverdeling te zien moet zijn. Ook maken we hier
als extra gebruik van de docentverzameling onderbouwmentoren omdat deze rekenkolom alleen bij mentoren
van belang is. En uiteraard moeten eventuele mentorlessen uitgeschakeld worden, vandaar de lesverzameling
Niet-mentorlessen.
Wanneer nu een leerling in A1A geen les krijgt van mentor WBD:

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1706/1812

Document:

Zermelo Online Help

dan wordt dit keurig gemeld middels het vlaggetje. (U ziet hier ook nog dat AHU geen les mag geven aan A1A
omdat daar een kind van hem inzit.)
U moet dus de lesverdeling aanpassen:
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Trekkingsrecht regelen
Hoe regelt u het trekkingsrecht het gemakkelijkst?
In de CAO is een artikel opgenomen om de werkdruk voor docenten te verminderen. Dit recht is afhankelijk van
de werktijdfactor (WTF) maximaal 24 uur. Dit recht heet het trekkingsrecht.
In de praktijk mogen docenten kiezen of ze deze trekkingsuren extra uitbetaald krijgen of dat deze uren
daadwerkelijk gebruikt worden om de toedelingen van diverse taken te verminderen of om de toedeling van
lessen te verminderen.
Dan zijn er 3 scenarios mogelijk: uitbetalen, lesvermindering, overige-taakvermindering.
Omdat dit per docent verschilt, is het handig hier twee docentverzamelingen voor aan te maken:

U begrijpt: in de docentverzameling Lestrekker zitten de docenten die willen dat het trekkingsrecht gebruikt
wordt om de lesdruk te verminderen enz.
U maakt dan de volgende regels aan:

de kolom Trek is puur voor het rekenen;
voor de docenten die geen vermindering van (les)taken op grond van het trekkingsrecht willen, hoeft u niets te
regelen in uw formatie (tenzij u Zformatie ook gebruikt om de hele financiering van de school inzichtelijk te
krijgen!).
Er komt alleen bij die docenten die aangegeven hebben (ALS DOCSET etc.) lesvermindering te willen een getal
om rekening mee te houden en dat is een aantal in klokuren.
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Niet teveel LD docenten
Er zijn globaal twee plaatsen waar u wat kunt laten berekenen over het aantal LD-docenten.
●

Lessenplanner

Als u van de lessenplanner gebruik maakt is het het handigst dit hier te regelen via het entree recht of via de
criteria. Zodra u bij het lessenplannen dan over het door u gestelde aantal LD-lessen heen gaat, wordt u
daarvoor gewaarschuwd middels de rode kleur bij entreerecht of criteria.
●

Inrichtingsbestand of ZFM

Als u geen gebruik maakt van de lessenplanner kunt u wat regelen via het inrichtingsbestand alleen is dat wel
wat ingewikkelder. Ook hier wilt u dat bepaalde docenten niet teveel bepaalde lessen geven omdat ze dan
recht hebben op een beloning in de LD-schaal.
Omdat het om bepaalde docenten gaat en bepaalde lessen zult u dus eerst moeten aangeven om welke
docenten en lessen het gaat. Dat gaat het handigste via docent- en lesverzamelingen. U maakt dus
bijvoorbeeld een docentverzameling GeenLDDocenten en een lesverzameling EersteGraadsLessen (dit kan via
Formatie-Jaartaken en dan menu Bewerken-Docentverzamelingen en Bewerken-Lesverzameling).
Omdat dit gegeven van belang is bij de lesverdeling maakt u in uw inrichtingsbestand een rekenkolom aan die
een vlagkolom, die u ook moet aanmaken, vult. Stel dat u de grens op 50% stelt dan dient u uw reken- en
vlagkolom als volgt te definiren:

U laat hiermee alleen wat berekenen als het een docent betreft waarbij u moet oppassen niet teveel eerste
graadslessen toe te kennen (DOCSET(GeenLDDDocenten) wil zeggen: doe wat als de docent tot de
docentverzameling GeenLDDocenten behoort), en ls de docent wl zo'n docent is krijgt de vlag LDdocent alleen
de waarde als het quotint van de eerstegraadslessen/alle lessen meer dan 0,5 is.
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Vervanguren verrekenen
Hoe kunt u de incidenteel ingevallen uren verrekenen met de wegens excursies uitgevallen uren?
Behalve een kolom vervangquotum zijn er ook kolommen waarin de uitgevallen uren en de vervanguren
worden geteld. Daarmee kan ZFormatie rekenen. Stel dat u de opgevangen uren wilt verdisconteren met de
uitval (bijv. wegens excursie van andere klassen) en met het vervangquotum om uiteindelijk het aantal uren te
krijgen dat een docent in het jaar teveel of te weinig is ingezet. Dan zou u dat via ZFormatie kunnen bereken
en mee kunnen nemen naar het volgende schooljaar:
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Taak berekenen en toekennen
Hoe kunt u eerst de omvang van een toe te kennen taak berekenen en dat vervolgens toekennen?
Stel: het aantal uren dat een docent ingezet mag worden voor opvanguren is gerelateerd aan de
betrekkingsomvang. Dat is in Formatiebeheer te berekenen en te schrijven naar het vervangquotum dat de
dagroostermaker in beeld krijgt (zie Vervangquotum toekennen). Als dat aantal uren als een niet-lesgevende
taak gezien moet worden, zou het resultaat van voornoemde berekening niet alleen naar #VVQUOTUM
geschreven moeten worden maar ook naar de bewuste taak.
Dat kan met de functie SCHRIJFTAAK(taaknaam,formule-die-aantal-uren-berekent). Bijv.:
SCHRIJFTAAK(opvang,netWTF*12).
Let wel op: dit gebeurt ALLEEN als die docent die taak al op zijn/haar formatiekaart heeft staan. In de praktijk
kunt u dus het beste alle docenten die voor een toekenning van opvanguren in aanmerking komen, de taak
"opvang" o.i.d. voor 1 uur in hun takenpakket geven en dan via de formule het werkelijke aantal uren laten
berekenen n toekennen.
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Overschakelen naar versie 1.9.0 of
hoger
Tot en met versie 1.8.1 was Zermelo's Formatiebeheer compleet semantiek-loos; dat wil zeggen: er stond nog
niets vast, alles is vrij in te richten. Het betekende echter ook dat u alles zelf in MOEST richten anders was er
helemaal niets.
Sinds versie 1.9.0 (zomer 2011) zijn er ook standaard kolommen en definities voor bijvoorbeeld BAPO en
kostenplaatsen. Dit heeft twee voordelen voor de gebruiker: u hoeft minder in te richten EN u kunt, als u
gebruik maakt van deze voorgedefinieerde kolommen, een aantal rapporten uit de formatiemodule benutten!
Wat kunt u als gebruiker doen om optimaal gebruik te maken van de nieuwe voorzieningen als u al een
ingericht project hebt?
Als u GEEN gebruik wilt maken van de nieuwe mogelijkheden, dan hoeft u niets te doen: u kunt alles bij het
oude laten en uw ZFM werkt nog als altijd. U kunt dan echter geen gebruik maken van nieuwe
rapportage-mogelijkheden en een aantal nieuwere formules die het voor u als gebruiker gemakkelijker maken.
Er volgt nu een (over)stappenplan dat u kunt gebruiken om volop van de nieuwe mogelijkheden gebruik te
maken.

●

Kostenplaatsen

- STAP 1:
Indien u met kostenplaatsen en financieringsbudgetten wilt gaan werken: klik de
knop aan en maak kostenplaatsen aan. U kunt daar ook maxima opgeven maar dat hoeft niet.

●

Informatie

- STAP 2: Bij "Informatie" kunt u allerlei gegevens importeren vanuit tabgescheiden tekstbestanden. Deze
bestanden hebt u mogelijk vanuit een externe bron (bijv. personeelsadministratie) beschikbaar of vanuit het
docentendomein (vanuit ieder domein kunt u met behulp van het rechtermuisknop-gridmenu een bestand naar
tekst schrijven). Voor een goede werking van de Bapo-functionaliteit is hier een geboortedatum vereist.

●

Aanstellingen

De gegevens die hier worden gelezen en opgeslagen vervangen de oude "Uitbreidingen"-optie uit het menu
Bewerken van versie 1.8.1. Dat heet nu (versie 1.9.0 en hoger) "Aanstellingen". Er is echter een belangrijke
verschil: tot en met versie 1.8.1. stonden hier de getallen van de UITBREIDINGEN op de eventuele vaste
aanstelling terwijl het nu gebruikelijk is dat type A geen uitbreiding meer is maar de vaste aanstelling zelf. Dat
betekent in veel situaties dat alle bestaande, oude, gegevens 1 type moeten opschuiven oftewel: de oude A
wordt de nieuwe B, de oude B wordt de nieuwe C. Tenzij u er voor kiest om van type E de basisaanstelling te
maken: als die nergens gevuld is, zal dat geen probleem opleveren en hoeft u de gegevens vanuit versie 1.8.1
niet op te schuiven.
Wanneer u het echter ook logischer vindt om type A de basisaanstelling te noemen en de andere types als een
uitbreidingssoort te gebruiken, volgt u dan ook stap 3B en 3C.
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- STAP 3A: kies voor

- STAP 3B: kies
U exporteert nu per type een bestand
- STAP 3C: en dat kunt u dan weer inlezen per type via importeren waarbij u dus eerst alle types exporteert en
daarna voor type B de oude type A inleest en zo voort. Wilt u twee oude types bij elkaar optellen dan dient u bij
importeren voor "Toevoegend" te kiezen.
- STAP 3D: tenslotte wilt u uw oude vaste-aanstelling kolom, zeer waarschijnlijk een data-kolom, nog
importeren als type A (of E). Het handigste doet u dat door even een filter te maken waarin die datakolom als
enige te zien is en via menu Bewerken exporteren te kiezen voor "datavelden" en "alleen zichtbare".
- STAP 4: indien gewenst kunt u per aanstelling nog aangeven ten laste van welke kostenpost deze moet vallen
en of er Bapo aan ontleend mag worden.

●

Bapo

Tenslotte moet er nog wat voor de Bapo geregeld worden.
- STAP 5: Middels de knop Bapokunt u per docent aangeven of gebruik gemaakt wenst te worden van het
Bapo-recht. Zaken als gespaarde Bapo e.d., die u waarschijnlijk al in een data-kolom had staan, kunt u weer
importeren op de gebruikelijk wijze.

●

Saneren

- STAP 6: Nu kunt u gaan saneren: een aantal datakolommen zijn nu zeer waarschijnlijk overbodig en wellicht
ook een aantal rekenkolommen: door nieuwe functies kan het gemakkelijk gebeuren dat u minder
rekenkolommen nodig heeft. U zult er zeer waarschijnlijk in ieder geval een aantal moeten aanpassen als u een
aantal datakolommen verwijdert die u in rekenkolommen aanroept.
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Synchronisatie RM/FB
Hoe regelt u de synchronisatie goed tussen de roostermaker (RM) en de formatiebeheerder (FB)?
Oftewel: hoe houdt u het rooster up-to-date als de formatiebeheerder iemand anders is dan de roostermaker.

Belangrijk!
Deze pagina is gemaakt toen het delegeren van ZFormatie nog NIET in het delegeercentrum zat. U kunt
vanaf versie 1.13 makkelijker van het delegeercentrum gebruik maken voor een goede synchronisatie
tussen formatiebeheer en roosterkamer!

Zolang ZFormatie nog niet is opgenomen in de delegeerstructuur (verwachte release januari 2012) dient u zelf
zorg te dragen voor een goede synchronisatie. Daar komt Zermelo u voor het belangrijkste gedeelte in
tegemoet maar toch is het van belang de werkwijze goed te begrijpen en nauwkeurig te volgen. Uiteraard is de
werkwijze bewerkelijker dan straks bij het delegeercentrum maar dat zal u niet verbazen.
Basis van de opzet is dat de roostermaker en de formatiebeheerder ieder hun eigen project hebben en dat de
roostermaker voor de synchronisatie zorgt.
Probleem daarbij is natuurlijk dat de formatiebeheerder voortdurend het vigerende rooster wil raadplegen om
in de onderhoudsfase te checken of bijvoorbeeld niet een docent ergens door een teamleider teveel is ingezet.
Bovendien wil een formatiebeheerder ook wel eens een lesverzameling aanmaken. Dat brengt ons op het
eerste punt:
●

Welke gegevens worden zowel door roostermaker als door formatiebeheerder bewerkt?

In zn algemeenheid zijn dat:
A.
- Lesverzamelingen
- Docentverzamelingen
Daarnaast bewerkt een formatiebeheerder
B.
- specifieke docentgegevens (Bapo, aanstellingen, taken).
Deze docentgegevens staan niet in het ZFM-bestand maar in het roosterbestand!
- lessenverdeling (gedurende een korte periode van het schoolseizoen)
Incidentele
C.
- specifieke, niet vaak voorkomende, gegevens zoals secties en bevoegdheden.

●

Werkwijze

A. Spreek met elkaar af wie wat beheert. Dit is natuurlijk heel belangrijk omdat deze verzamelingen door beide
functionarissen gebruikt worden. Tip: laat de verzamelingen die de formatiebeheerder gebruikt vooraf gaan
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door een F. Nieuwe verzamelingen zijn vrij eenvoudig via de domeinen in te lezen. Wijzigingen in principe ook
alleen: als beide functionarissen verzamelingen hebben gewijzigd hebt u echt een probleem.
B. Voor ZPlanning en docentgegevens is een importfunctie beschikbaar die eerst een udm inleest en waar dan
vervolgens stapsgewijs de specifieke zaken (aanstellingen, bapo, taaktoekenningen, ZPlanning etc.)
gemporteerd kunnen worden:

Eventueel gewijzigde lessenverdeling kan ingelezen worden via het menu Synchroniseer in het
lessenverdelingsscherm:
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C. Definities van secties en bevoegdheden dienen door de roostermaker te worden gewijzigd.

●

Stappenplan synchronisatie

Er is een moment in de week of 2 weken afgesproken waarop gesynchroniseerd wordt. De formatiebeheerder
bewerkt op dat moment natuurlijk geen gegevens.
1. De roostermaker kopieert de ZFM uit de ZFormatiemap van de formatiebeheerder naar de ZFormatiemap
van zijn eigen project n hij zorgt ervoor dat zijn project deze zfm voortaan als zfm gebruikt. Dit kan namelijk
van belang zijn bij het archiveren van de dagroosterbestanden!
2. De roostermaker leest bij Import-ZPlanning en ZFormatie het laatste udmz van de formatie beheerder in en
update de ZFormatie(docenten)- en ZPlanningsgegevens en slaat zijn gewijzigde bestand als een nieuwe versie
op.
3. De aldus opgeslagen versie wordt door de formatiebeheerder (of roostermaker) in het project van de
formatiebeheerder als nieuwe versie ingelezen.
4. De roostermaker verwijdert de dagroosterbestanden uit het formatieproject zodat na stap 5 het project van
de formatiebeheerder weer precies al de roosterbestanden bevat die tesamen exact het gehele schooljaar
beschrijven.
5. De roostermaker kopieert zijn hele archief map n zijn dagroostermap(pen) in het project van de
formatiebeheerder via de Windows-verkenner. Dit is nodig omdat de formatiebeheerder de historie bij zijn
berekeningen gebruikt!
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Een eigen functie seniorenbeleid
maken
Om uw eigen seniorenbeleid te maken kunt u gebruik maken van de mogelijkheid een eigen functie te maken.
Zie Eigen functie maken.
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Berekeningswijze in ZFormatie,
managementinformatie en
statistiek
In onderstaande overzichten laten wij u zien hoe uren berekend kunnen worden in de verschillende onderdelen
van Zermelo.
We gaan in het voorbeeld uit van een rooster met 6 docenten, 6 klassen, 14 of 15 uur NE en 0 of 1 uur MEN.
Docent F heeft 1 VERG. Iedereen heeft 15 uur les aan een klas.
In de eerste week zijn de dagroosters van A,B,C en D aangepast.
In het eerste overzicht vindt u de gegevens met en zonder vervanging, met en zonder activiteiten waarbij ook
nog onderscheid wordt gemaakt tussen activiteiten met een groep of zonder groep.
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In dit overzicht wordt verschil gemaakt tussen lessen die wel of niet onder de verzameling FormatieLessen
vallen. Deze lesverzameling is van wezenlijk belang bij de berekeningen in Zformatie en worden meestal ook
gebruikt bij het doorrekenen.
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In dit overzicht staat de laatste kolom van bovenstaande tabel verder uitgewerkt.
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Management
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Berekeningswijze in ZFormatie,
managementinformatie en
statistiek
In onderstaande overzichten laten wij u zien hoe uren berekend kunnen worden in de verschillende onderdelen
van Zermelo.
We gaan in het voorbeeld uit van een rooster met 6 docenten, 6 klassen, 14 of 15 uur NE en 0 of 1 uur MEN.
Docent F heeft 1 VERG. Iedereen heeft 15 uur les aan een klas.
In de eerste week zijn de dagroosters van A,B,C en D aangepast.
In het eerste overzicht vindt u de gegevens met en zonder vervanging, met en zonder activiteiten waarbij ook
nog onderscheid wordt gemaakt tussen activiteiten met een groep of zonder groep.
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In dit overzicht wordt verschil gemaakt tussen lessen die wel of niet onder de verzameling FormatieLessen
vallen. Deze lesverzameling is van wezenlijk belang bij de berekeningen in Zformatie en worden meestal ook
gebruikt bij het doorrekenen.
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In dit overzicht staat de laatste kolom van bovenstaande tabel verder uitgewerkt.
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Publiceren
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Basisrooster met Infoweb
Wanneer u voor het eerst een basisrooster wilt publiceren via Infoweb kunt u onderstaand stappenplan volgen.
Het stappenplan is ook voor diegenen die Infoweb reeds gebruiken en op het punt staan het nieuwe rooster
voor het nieuwe schooljaar te publiceren.

Stap 1: Oude roostergegevens van vorig schooljaar opschonen
Als u een nieuw basisrooster wilt publiceren en het afgelopen jaar ook al via Infoweb gepubliceerd heeft, dient
u de bestanden op de ftp-server eerst op te schonen. U moet de volgende bestanden in de map "data"
verwijderen:

●

Masterlist.txt

●

roostergegevens_****_****.txt

●

wijzigingenoverzicht.txt

●

roosterwijzigingen_wk**.txt

●

toetsenoverzicht.txt

●

toetsen_****_****.txt

Stap 2: FTP Instellingen controleren/invoeren
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Om het nieuwe basisrooster te publiceren, dient u de FTP opties te controleren. In het hoofdscherm van
Zermelo in het menu Opties > Algemeen > tabblad FTP, dient u de juiste instellingen in te voeren. Overleg met
uw ICT-beheerder wat de juiste instellingen voor uw school zijn.
Voor een toelichting van de FTP instellingen verwijzen wij u naar FTP Instellingen Infoweb

Stap 3: Opties bij Publiceer Rooster
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Wanneer eventuele oude bestanden zijn verwijderd en de FTP instellingen correct zijn ingevoerd, kan het
basisrooster gepubliceerd worden.
Zorg ervoor dat het basisrooster actief is. Ga in het menu naar Publiceren > Infoweb > Publiceer Rooster.
Infoweb meeschrijven:
In het overzicht van de geplande export kunt u in het menu Opties controleren of Infoweb wordt
meegeschreven.
Publiceer met FTP:
Plaats ook een vinkje bij Publiceren met FTP als er direct via FTP op de webserver geschreven kan worden. Dit
is in de meeste gevallen zo. Dat betekent dat naast de txt-bestanden met het rooster ook de bestanden voor
Infoweb zelf geupdate worden. Eventuele releases van onze kant of aanpassingen in de instellingen van uw
kant worden zo ook weggeschreven.
Kopie-locatie:
Zet alleen een vinkje bij Publiceer met kopie, als u een kopie locatie heeft ingevuld. Deze optie wordt alleen
gebruikt als u niet rechtstreeks op de FTP server kunt publiceren of als u om andere redenen een kopie wilt
wegschrijven.
Tijdvakken selecteren:
Desgewenst kunt u 1 of meerdere tijdvakken selecteren. Dit doet u in het menu Instellingen van het overzicht
van de geplande export.
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Stap 4: Publiceren

Tenslotte klikt u op de knop Publiceer Basisrooster.
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Importeren en Exporteren
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Koppelen met administratie
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Koppeling met SOM
Zermelo kan verschillende onderdelen exporteren naar het administratie pakket SOM. In de komende
hoofdstukken ziet u de verschillende onderdelen die u kunt gebruiken voor een SOM export.

Er zijn vier onderdelen die gexporteerd kunnen worden:
●

Bevorderingen leerlingen vanuit Zermelo Het is mogelijk vanuit Zermelo de bevorderingen naar SOM te
regelen. Dit zijn dus de plaatsingen van de leerlingen naar het volgend schooljaar, inclusief opleiding.

●

Vakkenpakketten Voor een pakketkeuze-export naar SOM is het van belang dat de leerling bevorderd is n
een opleiding toegewezen heeft gekregen. Alleen dan is het mogelijk de pakketkeuzes te exporteren naar
SOM.

●

Lesgroepen en lesgroepindelingen

●

(Dag)roosters

Aan de hand van een stappenplan lopen we de handelingen langs die nodig zijn om verschillende onderdelen
te exporteren.

Benodigde bestanden uit SOM
Om gegevens te kunnen exporteren naar SOM, zijn er vanuit SOM een tweetal zaken nodig om dit mogelijk te
maken.
1. SOM structuurbestand (Stap 1 - altijd nodig)
De inrichting in het administratie programma SOM moet gexporteerd worden naar Zermelo. Dit gebruikt
Zermelo voor het toekennen van de juiste opleidingcodes, stamgroepnamen enzovoorts. Voordat u kunt
beginnen zal in SOM dus het nieuwe schooljaar aangemaakt moeten zijn.
2. SOM leerlingenbestand (Stap 3 - alleen nodig bij exporteren vakkenpakketten)
Uit SOM is een leerlingenbestand te genereren dat gebruikt wordt om een correcte export te kunnen maken
van Pakketgegevens.
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Stap 1: SOM inrichtingbestand
(structuurbestand) aanmaken
De basis voor de koppeling tussen Zermelo en SOM is het zogenaamde SOM inrichtingbestand. Dit bestand
bevat allerlei informatie over de administratieve inrichting binnen SOM. Dit is dan ook een bestand dat door
SOM gegenereerd zal worden. Zermelo zal dit bestand gebruiken voor de bevordering van leerlingen, het
exporteren van pakketkeuzes, lesgroepen en lesgroepindelingen en in de douane.
De termen inrichtingbestand en structuurbestand worden beiden gebruikt, maar hier wordt hetzelfde mee
bedoeld.
U kunt dit bestand in SOM genereren bij: Beheer -> Export -> Inrichting.
Indien u de docenten ook mee wilt nemen naar Zermelo, vinkt u 'Medewerkers exporteren' aan.

Voorbeeld inrichtingbestand
Het structuurbestand is een punt-komma gescheiden tekstbestand. Wanneer u het bestand met kladblok zou
openen, ziet u het volgende (hieronder staat een samenvatting):
Vestiging;06XZ;Bosrand College Heerdenpad;06XZ;
Vestiging;23YT;Stedelijk College Adm. de Ruyterlaan;23YT;
Opleiding;23YT;HAVO 3;AH 3;0300
Opleiding;06XZ;b-zw-zw;HBBL-ZW;2941
Vak;23YT;aardrijkskunde;ak;
Vak;23YT;biologie;bi;
Stamgroep;06XZ;w1a;;
Stamgroep;06XZ;w1b;;
Medewerker;23YT;Jansen;JAN;1234
Medewerker;23YT;Achterstraat;ACH;1235
Zoals u ziet bevat het inrichtingbestand informatie over: Vestiging, Opleiding, Vak, Stamgroep en Medewerker.
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Stap 2: Bevorderingen
Het is mogelijk leerlingen vanuit Zermelo te bevorderen naar volgend schooljaar. Het is in SOM mogelijk deze
gegevens in te lezen. Dit houdt in dat per leerling het juiste leerjaar, de afdeling, het profiel en de nieuwe
stamklas gexporteerd kunnen worden.

2.1 Voorbereidende handelingen
Om leerlingen te kunnen exporteren met hun profielkeuze, dienen er vooraf wat zaken ingesteld te worden.
Om bijvoorbeeld leerlingen Havo-bovenbouw te exporteren, is het van belang dat we de profielen met de
leerlingen kunnen identificeren, zodat deze straks aan het SOM-profiel gekoppeld kunnen worden. Loop
hiervoor de volgende stappen door:
●

Ga naar de lessentabel en voeg nul-uurs vakken toe, bijvoorbeeld CM, EM, NG en NT genaamd.

●

In het Groepen en Lessenscherm maakt u nu voor ieder profiel op iedere afdeling 1 groep aan voor deze
nieuw aangemaakte vakken.

●

Ga via menu Leerlingen naar Lespakket en regel daar dat er lesparticipatie is voor deze leerlingen bij deze
nieuw aangemaakte dummyvakken. Gebruik hiervoor eventueel het vertaalboek.

●

Tot slot moet nog bij lesgroepindelingen geregeld worden dat de leerlingen ook daadwerkelijk in de juiste
lesgroep ingedeeld zijn.

Eventueel is het helemaal te fine-tunen door ook de leerlingen die een dubbel profiel hebben, in beeld te
brengen. Maar binnen SOM wordt dit automatisch herkend, dus in principe is dit niet nodig.

2.2 Het inrichten van een bevorderingsbestand
U gaat in Zermelo naar het onderdeel Exporteren -> Varia -> Som Bevorderingen. Bij het openen vraagt de
software direct naar het SOM structuurbestand.
Vervolgens opent het koppelscherm zich. U ziet verticaal alle lesgroepen die in Zermelo beschikbaar zijn. U ziet
horizontaal de leerjaren, de SOM opleidingen en SOM stamgroepen. In het voorbeeld hieronder is een filtering
gemaakt op havo-2 (onderbouw) en op havo 4 (bovenbouw); zowel in Zermelo groepen als ook in Som
opleidingen en Stamgroepen. Zonder die filteringen zou u hier alles zien staan en dat is meestal niet
overzichtelijk.
In dit scherm moeten de leerjaren, afdelingen en stamgroepen gekoppeld worden aan de juiste
SOM-categorien. U koppelt zo de stamklassen van Zermelo aan de stamklassen van SOM, de groepen met
profielen koppelt u aan het leerjaar EN de opleiding van SOM. Let op: het leerjaar mag slechts op 1 plaats
geselecteerd worden. Dus of bij de stamklassen of bij de profielen!
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Bij de bovenbouw kunnen we nu op basis van de in paragraaf 2.1 aangemaakte dummyvakken aangeven bij
welke afdeling een leerling geplaatst wordt:

U kunt vervolgens dit schema invoeren door op de juiste plaatsen de combinatie aan te geven. Om een leerling
helemaal goed in SOM te krijgen dient bij een leerling EN de opleiding, EN het leerjaar EN de stamklas te zijn
aangegeven.
Uiteraard kan er alleen gexporteerd worden als leerlingen voor 100% in hun nieuwe afdeling/klas staan. De
leerlingen hebben dan weer een leerlingnummer zonder toevoeging van een letter dat overeenkomt met het
leerlingnummer in SOM.

2.3 Filteren van gegevens
Zoals hierboven al omschreven was, kunt u het schema filteren op relevante informatie. Omdat Zermelo
standaard alle Zermelo lesgroepen en SOM opleidingen laat zien kan het scherm wat onoverzichtelijk worden.
Gebruik daarom het menu Selectie op de verschillende onderdelen.

2.4 Bevorderingsbestand aanmaken
Het daadwerkelijk aanmaken van het bestand gaat via de optie: Schrijf SOM-plaatsingen. U krijgt dan een
punt-komma gescheiden bestand dat u kunt inlezen in SOM. Dit kan bij het onderdeel Importeren - Profileer
plaatsingen. Raadpleeg hiervoor echter de handleiding van SOM, omdat dit na updates wellicht is
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veranderd!
Na import in SOM wordt er een importverslag aangemaakt. Bekijk dit zorgvuldig om na te gaan of de import
succesvol is geweest.

Voorbeeld exportbestand bevorderingen
Het exportbestand dat Zermelo maakt voor het inlezen in SOM van de bevorderingen is een punt-komma
gescheiden tekstbestand. Dit kan er als volgt uit zien (voorbeeld):
20140801;216139;00UZ;0372;HAVO-EM;4;;
20140801;216898;00UZ;0372;HAVO-EM;4;;
20140801;216924;00UZ;0372;HAVO-EM;4;;
20140801;217081;00UZ;0372;HAVO-EM;4;;
20140801;217123;00UZ;0372;HAVO-EM;4;;
U ziet hier: Ingangsdatum, leerlingnummer, vestigingscode,ILT code, afkorting opleiding,leerjaar,stamgroep. In
bovenstaand voorbeeld ontbreekt dus de stamgroep! Op zich geeft dat geen probleem bij het inlezen in SOM:
de leerling komt keurig in de juiste afdeling alleen zit de leerling in SOM nog niet in een stamklas en dat moet
uiteindelijk natuurlijk wel!
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Stap 3: SOM leerlingenbestand
aanmaken
Wanneer u pakketgegevens van leerlingen uit Zermelo wilt exporteren naar SOM, heeft u een SOM
leerlingenbestand nodig van het nieuwe schooljaar. Dit bestand kunt u exporteren vanuit SOM. Dit is een
voor-gedefinieerde export ''Zermelo (SOM)''. Op het moment van schrijven is dat binnen SOM te vinden onder
Leerlingen > Uitgebreid Zoeken. U geeft als filter het leerjaar vanaf waar u wilt exporteren. Nadat het filter is
toegepast kunt u de selectie exporteren. Daar kiest u voor de export "Zermelo (SOM)".
Bewaar dit bestand als csv-file(Gescheiden door lijstscheidingsteken). Bij stap 4 hebben we dit bestand weer
nodig om het exportbestand te kunnen maken van de vakkenpakketten.

Voorbeeld SOM leerlingenbestand
Het SOM leerlingenbestand is een CSV (Gescheiden door lijstscheidingsteken) bestand. Dit bevat altijd de vaste
kopregel en vervolgens een leerlingregel.
De kopregel:
Leerlingnummer;Roepnaam;Voornamen;Voorletters;Voorvoegsel;Achternaam;Geboortedatum;Geslacht;Straatn
aam;Huisnummer;Huisnummer numeriek;Huisnummer toevoeging;Postcode;Plaatsnaam;Land
(naam);Buitenland regel 1;Buitenland regel 2;Buitenland regel 3;Vestiging;Vestiging
afkorting;Leerjaar;Elementcode;Opleiding afkorting;Opleiding
naam;Onderwijssoort;Stamgroep;Lesgroepen;Lwoo;Vakken;Begindatum

Voorbeeldregel leerling 1:
31221;Vinnie;Vincent
Johannes;V.J.A.;;Kooij;11-05-1986;Man;Dorpsstraat;15;15;;3425NP;DEVENTER;Nederland;;;;Het
Vlier;VLR;6;4015;VAVO-ATH-DT;VAVO ATHENEUM Deeltijd;ATH;;;false;;01-08-2012;
Voorbeeldregel leerling 2:
24761;Marjan;Maria;M.;;Grotenbroek;06-03-1986;Vrouw;Stadsring;50;50;;3423AL;DEVENTER;Nederland;;;;Het
Vlier;VLR;6;4015;VAVO-ATH-DT;VAVO ATHENEUM Deeltijd;ATH;;;false;;01-08-2012;
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Stap 4: Vakkenpakket
Belangrijk!
Let op! Leerlingen moeten eerst in SOM bevorderd worden en voorzien zijn van een opleiding, voordat u
deze export kunt maken.

U kunt vanuit Zermelo een pakketbestand maken voor SOM. Hierin staan de vakkeuzes van alle leerlingen. In
Zermelo.exe dient u gebruik te maken van de zogenaamde Zermelo Export Wizard (ZEW) om dit te kunnen
regelen.
U kunt de Zermelo Export Wizard vinden in het Keuzepakket scherm (menu Leerlingen - Keuzepakket).
Selecteer een afdeling en u belandt in het Pakketoverzicht. Hierin zit het menu Expert -> Zermelo Export

Wizard.

4.1 Importeer SOM structuurbestand
U richt de ZEW editor in door eerst het SOM structuurbestand te importeren. U doet dit via het menu:
Koppelingen -> SOM -> Maak ZGT bij SOM structuurbestand.
U krijgt na het openen van het structuurbestand eerst een overzicht van alle structuurregels die u gemporteerd
heeft.

4.2 Vestiging selectie

Mocht u meerdere vestigingen hebben in SOM, dan krijgt u tijdens het importeren de keuze hier n of meerdere
van te selecteren. Deze vestigingskeuze bepaalt ook de filtering op de te kiezen vakken.
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4.3 Vakken selectie

De laatste vraag tijdens het importeren is het selecteren van de SOM vakken waarvoor u een koppeling wilt
maken. Standaard staan alle vakken uit. U kunt een vak selecteren door op de betreffende regel te klikken.
Na het aangeven van deze selectie bent u klaar met de import van structuren uit SOM. U kunt nu aan de slag
met de daadwerkelijke inrichting.

Belangrijk!
Let op dat u het nieuw aangemaakte ZGT selecteert! (zie afbeelding hieronder) We raden u sterk aan het
nieuwe ZGT een naam te geven en de oude ZGT te verwijderen (indien aanwezig). Dit kunt u doen bij
Bewerk ZGT.
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4.4 Inrichten koppeling
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Vervolgens kunt u het vertaalboek gaan inrichten. Standaard maakt Zermelo vier labels aan voor de
pakketinformatie in SOM: Gemeenschappelijk (G), Profiel/Sector (P), Beroepsgericht (B) en Vrij (V). Middels het
vertaalboek (te vinden onder de knop Bewerk ZVB) kunt u de koppeling verder inrichten. Aan de rechterkant
ziet u een voorbeeld van een vertaling staan. In de afbeelding staat links het SOM vak en rechts de Zermelo
Keuzes. In dit geval gaat het om het vak ak. Er zijn 17 leerlingen die het SOM vak 'ak (P)' krijgen en 1 leerling
die het vak 'ak (V)' krijgt.
Let op: het kan zijn dat u extra vertaalregels nodig hebt. Als u bijvoorbeeld in uw keuzeformulier een categorie
hebt met extra vakkers voor het vak ak, die ook de categorie (V) moeten krijgen, dient u via de knop "Voeg
vertaalregel toe" te kiezen voor een extra kolom V bij het vak ak.
Dit kunt u voor alle vakken inrichten. Tip: via de knop AGP (Afgeleid Gelabeld Pakket) kunt u zien wat het
huidige resultaat is van de koppeling.

4.5 Bewaren van de instellingen
Als alle instellingen zijn gemaakt, kunnen deze opgeslagen worden als .ZEW-bestand. Dit kan gedaan worden
via het menu "ZEW - Schrijf alle ZVB's en ZGT's weg in een ZEW-bestand".
Via dit menu kunt u ook een eerder opgeslagen ZEW-bestand openen.

4.6 Exporteren naar SOM
Vervolgens kunt u alles exporteren naar SOM. U doet dit via de menu optie: Koppelingen -> SOM -> Schrijf
SOM pakketbestand. Er zal een venster openen waarin gevraagd wordt het SOM leerlingbestand te openen. Dit
heeft u nodig voor het exporteren van de gegevens.
Vervolgens krijgt u de mogelijkheid om het pakketbestand weg te schrijven.
Binnen SOM kan dit bestand gemporteerd worden bij het onderdeel Importeren - Zermelo vakkenpakket.
Raadpleeg hiervoor echter de handleiding van SOM, omdat dit na updates wellicht is veranderd!
Het tekstbestand heeft de volgende opmaak:
startdatum;leerlingnummer;studie;vak;label;
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Bijvoorbeeld:
01-08-2013;107853;HAVO-EM;LO;G;
Na import in SOM wordt er een importverslag aangemaakt. Bekijk dit zorgvuldig om na te gaan of de import
succesvol is geweest.
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Stap 5: Groepen en Indelingen
Voor de export van de lesgroepen en lesgroepindelingen kunt u gebruik maken van de Douane. Hiervoor is een
speciale SOM douaneinrichting beschikbaar.
Dit scherm is te benaderen via menu Exporteren - Basisgegevens - Lesgroepindelingen en Roosters. Kies
vervolgens voor Douane - SOM.
In het kort zult u daar de volgende stappen doorlopen:

5.1 Aanmaken Douanebladen
Per afdeling binnen Zermelo, bijvoorbeeld H4, maakt u een standaard douane opzet. Hierin staan uw vakken en
de bijbehorende lesgroepen omschreven (Bewerk -> Maak standaard opzet). Er verschijnt een schermpje met
alle afdelingen. Selecteer alle afdelingen waarmee u met SOM wilt communiceren.
Vervolgens wordt gevraagd of douanebladen gebundeld of als losse bladen moeten worden aangemaakt. Kies
hier voor "Losse bladen".

5.2 Importeren Structuurbestand
Om de gegevens vervolgens te koppelen aan SOM moet u het SOM structuurbestand inlezen. (SOM -> Lees
SOM structuur)

5.3 Stamgroepen aangeven voor SOM

SOM werkt met zogenaamde Stamgroepen. Dit is een
klassikale SOM les. U kunt deze koppelen aan klassikale groepen binnen Zermelo. In de douane koppelt u deze
via het menu: SOM -> Geef stam-lesgroepen aan. Wanneer u dit gedaan heeft ziet u ook in de douane bij
sommige klassikale groepen in het geel de SOM stamgroep tevoorschijn komen.
Na het inlezen van het SOM structuurbestand gebruikt u de 2e optie van het SOM-menu in de douane: "Geef
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stam-lesgroepen aan". In dit voorbeeld is dit gedaan voor 4Havo (bij het douaneblad van 4Havo).

Daarna zal u gevraagd
worden welke stamklas aan welke stamgroep gekoppeld moet worden. Door op de kolomkop lesgroepnaam te
klikken krijgt u alle h4a stamklaslesgroepen onder elkaar te staan en kunt u snel aangeven dat bijvoorbeeld
voor ckv 4ha de lesgroep is, etcetera.

Het resultaat zal zijn dat de stamklas nu in het geel aangegeven staat in de regel van het vak.

5.4 Pas vaknamen aan
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Via het bijbehorende menu kunt u bij eventuele
verschillen aangeven hoe het vak heet in SOM. U heeft bijvoorbeeld in Zermelo het vak bi en in SOM het vak
biol. Op deze plek kunt u ze gelijk aan elkaar maken.
Dat doet u door te kiezen voor de derde optie van het SOM-menu: "Pas de vaknaam aan".
In onderstaand voorbeeld zijn alle Zermelo-vaknamen, die links staan, al groen hetgeen betekent dat er voor
iedere vaknaam een equivalent, in de rechterkolom, is gevonden in de ingelezen SOM-structuur.

5.5 Pas eventueel lesgroepnamen aan
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Standaard wordt de stamklas als lesgroep aangegeven als
"h4.h4a" en een clusterlesgroep als "h4.ak1". Voor een clusterlesgroep vindt SOM dat helemaal goed maar
voor een stamklas dient de notatie "h4a" te zijn, dus zonder dat de afdeling daar aan vooraf gaat. U dient dit
aan te passen via menu Douaneblad-Bewerk lesgroepnamen. Dit is een optie om alle lesgroepnamen aan te
passen doch bij SOM is dit alleen nodig voor de klassen. Aanklikken van deze menu-optie doet een scherm
openen waar u de aanpassing kunt maken (even sorteren door op "Oude waarde" te klikken).

5.6 Exporteren Groepen en Indelingen
Wanneer u de douane verder ingericht heeft zoals u wilt, kunt u vervolgens de export van Groepen en
Lesgroepindelingen maken. (SOM -> Schrijf Groepsvulling en SOM -> Schrijf groepsnamen). U kunt de
lesgroepnamen per afdeling exporteren. Er zal dan vooraf de vraag gesteld worden voor welke SOM opleiding
dit zou moeten zijn.

Voorbeeld bestand Groepen
Een export van lesgroepnamen ziet er als volgt uit:
4H.NT1;4;HAVO;CAE;;
4H.ak1;4;HAVO;ak;;
4H.ak2;4;HAVO;ak;;
4H.ak3;4;HAVO;ak;;
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Voorbeeld bestand Groepsvulling
Een export van Groepsvulling ziet er als volgt uit:
4H.4HD;2002012
4H.4HD;2002343
4H.4HD;2004466
4H.4HE;2000775
4H.4HE;2001306
4H.4HE;2001971

5.7 Opslaan douanebladen
Via het menu Bewerk kunt u douanebladen opslaan. Als u hier kiest voor "Bewaar in projectmap" worden de
douanebladen in de map Douane van uw project opgeslagen. Als u op een later tijdstip het douanescherm weer
opent, zullen de douanebladen automatisch geladen worden.
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Stap 6: (Dag)roosters
In SOM is er geen onderscheid tussen een basisrooster en een dagrooster. In feite schrijft u iedere keer een
actueel rooster weg naar SOM.
Voor de export van de (dag)roosters kunt u gebruik maken van de Douane. (Menu Exporteren Lesgroepindelingen en roosters - Douane - SOM). Hiervoor is een speciale SOM douaneinrichting beschikbaar.
Wanneer u het basisrooster actief heeft gemaakt en via de SOM Douane het rooster exporteert, kunt u
meerdere weken tegelijk exporteren. U kunt dus het hele schooljaar in een keer exporteren. U moet bij het
importeren in SOM wel de datum van de eerste dag en de laatste dag van het te importeren bestand invullen.
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Koppeling met Magister
Er zijn drie onderdelen die vanuit Zermelo gexporteerd kunnen worden:
●

Vakkenpakketten

●

Lesgroepen en indelingen

●

(Dag)roosters

Situatie 1: Een extra vertaling van Zermelo naar Magister
Bijvoorbeeld omdat u extra vakkers in Zermelo heeft uitgesloten, maar wel naar Magister moeten worden
gexporteerd.: u doorloopt stap 1 t/m 6
Om de vakkenpakketten naar Magister te exporteren, is een tabgescheiden txt-bestand met de vakken uit
Magister nodig.

Situatie 2: Geen extra vertaling van Zermelo naar Magister
Wanneer u geen extra vertaling hoeft te maken en de vakkenpakketten van de leelringen 1:1 naar Magister
wilt overzetten, kunt u stap 2 en 3 overslaan
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Stap 1 Vakken: Magisterlabels
Menu Leerlingen > Keuzepakket > Lesparticipatie > knop Magisterlabels

Bij het invoeren van de kolommen is het handig om alvast onderscheid te maken bij de indeling als
voorbereiding op uw leerlingenadministratie.
Magister maakt op dit moment in de software gebruik van drie soorten standaard labels op de Havo en het Vwo.
Dit zijn de labels GEM,PV,VRIJ. Deze labels kunt u eenvoudig zelf toevoegen en aangeven welke keuze bij welk
label hoort.
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Met andere woorden: als een leerling in Zermelo "ak" kiest in de etappe PKV dan zal de leerling "ak" met
label(status) PV in Magister krijgen.
Vraagt u om een voorzet, dan zal Zermelo iets anders doen. Hij kijkt welke etappes er zijn en welke vakken in
welke etappe gekozen kunnen worden. Voor al deze keuzes maakt hij een label aan. U kunt hierna direct door
naar het vertaalboek om de inrichting te verzorgen. Zijn er labels die niet gebruikt worden, dan worden deze
automatisch weggehaald de volgende keer dat u de pakketkeuze voor deze afdeling opstart. Een lege label
wordt dus verwijderd.
Bij het afsluiten van dit scherm kunt u kiezen voor twee manieren. Sluit u af met OK, toon Magisterlabels dan
krijgt u in de groene vakjes direct te zien wat het bijbehorende magisterlabel is. U kunt nu hier ook op sorteren.
De volgende keer dat u deze afdeling opent, zijn de magisterlabels niet automatisch in beeld.
Gebruikt u de koppeling om de gegevens naar Magister weg te schrijven, dan worden automatisch de labels
toegevoegd. U hoeft daarvoor de labels op deze plek niet te tonen.
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Stap 2 Vakken: txt met
Magistervakken
Belangrijk!
Deze stap hoeft u alleen te doen als u een extra vertaling wilt maken naar Magister. Dus als het
vertaalboek dat reeds bij Keuzepakket > Lesparticipatie afwijkt van het vertaalboek naar Magister.
Wanneer u geen extra vertaling hoeft te maken, kunt u nu verder met stap 4.

Menu Leerlingen > Keuzepakket >menu Expert > Zermelo Export Wizard
Om een correcte vertaling naar Magister te maken is het van belang dat Zermelo weet hoe de inrichting
daarvan is.

Via de Zermelo Export Wizard kun u de export van het vakkenpakket naar Magister maken. U vindt deze in het
menu onder Leerlingen > Keuzepakket > Expert. Voor Magister betekent dit dat er een txt (tabgescheiden)
bestand met de vakken wordt ingelezen. In het menu bij "Koppelingen Magister"" kiest u vervolgens voor "Lees
lijst met Magister vakcodes en genereer basis ZGT".
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Stap 3 Vakken: Export Wizard
Belangrijk!
Deze stap hoeft u alleen te doen als u een extra vertaling wilt maken naar Magister. Dus als het
vertaalboek dat reeds bij Keuzepakket > Lesparticipatie afwijkt van het vertaalboek naar Magister.
Wanneer u geen extra vertaling hoeft te maken, kunt u nu verder met stap 4

Menu Leerlingen > Keuzepakket > menu Expert > Zermelo Export Wizard

ZGT aanmaken
Om een correcte vertaling naar Magister te maken is het van belang dat Zermelo weet hoe de inrichting
daarvan is.
Voor Magister betekent dit dat er een txt (tabgescheiden) bestand met de vakken wordt ingelezen. In het menu
bij "Koppelingen Magister"" kiest u vervolgens voor "Lees lijst met Magister vakcodes en genereer basis ZGT"

Er is nu een standaard ZGT aangemaakt die nog aangepast moet worden.

ZGT bewerken
De inhoud van de AGP (Afgeleid Gelabeld Pakket) bepaalt u middels het ZGT (Zermelo Gelabelde Tags).
Via de knop onderaan "Bewerk ZGT" kunt u de juiste labels per vak bepalen.
Het is de bedoeling dat u per vak aangeeft in welk Magister label deze voor kan komen.

Het ZGT zou er na bewerking als volgt uit kunnen zien:

ZVB bewerken
Belangrijk!
Dit vertaalboek is een ander vertaalboek dan bij de Lesparticipatie!

Na het ZGT, moeten we via het vertaalboek een lijst met regels aanmaken die uiteindelijk voor elke leerling
een vakkenpakket genereert dat ingelezen kan worden in Magister. U klikt op de knop "Bewerk ZVB" en
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vervolgens eventueel op de knop "Focus aan/uit".

In
het voorbeeld (afbeelding 3) ziet u hoe de vertaling van het vak Aardrijkskunde wordt gemaakt. Aan de
linkerzijde staan alle vakken zoals ze in Magister zijn vastgelegd. Het vak "ak" is geselecteerd. Aan de
rechterzijde ziet u de vakken en etappes zoals ze in Zermelo zijn vastgelegd. Per label ziet u een kolom. In ons
voorbeeld ziet u 2 kolommen: PV, VRIJ.
Het vak aardrijkskunde is door 27 leerlingen in Zermelo gekozen in etappe PKV, door 11 leerlingen in de etappe
VD. Voor Magister zijn de Zermelo etappes niet interessant, daar gaat het om de labels, bijvoorbeeld GEM, PV
en VRIJ. In ons voorbeeld is als volgt vertaald:
AK_PVK > ak_PV
AK_VD > ak_VRIJ

Bovenstaand moet voor elk vak gedaan worden.
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Stap 4 Vakken: Export bestand
aanmaken

Tenslotte kan er een bestand voor Magister aangemaakt worden. Als u stap 2 en 3 heeft doorlopen, kunt u dit
doen in de Export Wizard. In het menu "Koppelingen" kiest u voor Magister > "Genereer XML bestand met
pakketkeuzes voor Magister".
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Als u stap 2 en 3 heeft overgeslagen kunt u in het hoofdmenu bij Exporteren, kiezen voor Keuzepakket en kiest
u vervolgens voor Magister XML Bestand.

aangemaakt: 26-11-2018

zermelo roostermakers | www.zermelo.nl | info@zermelo.nl

1756/1812

Document:

Zermelo Online Help

Stap 5 Vakken: Importeren in
Magister
Het xml bestand met de vakkenpakketten van de leerlingen kunnen nu gemporteerd worden in Magister. U
doet dit bij School > Rooster > Import > Pakketkeuzegegevens.
Wellicht zijn de vakken in Magister anders geschreven (hoofd/kleine letters). Op het moment van importeren
zult u op een gegeven moment een conversietabel zien waarin de vertaling van de vakken van Zermelo naar
Magister kunt maken.
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Stap 6 Lesgroepen: Export maken
Er zijn 2 manieren om de lesgroepen en indelingen te exporteren naar Magister.

Werkwijze: Via menu Exporteren
Rechtstreeks via een xml bestand of via de douane. Wanneer stamklassen, docenten en vakken in Zermelo en
Magister identiek zijn aan elkaar kunt u direct via het menu "Exporteren > Lesgroepindelingen en Roosters >
Magister XML Lesgroepindeling", het exportbestand aanmaken.

Werkwijze: Via de Douane
Wanneer u een vertaling moet maken omdat bijvoorbeeld stamklassen, docenten en/of vakken niet identiek
zijn, kiest u in het menu "Exporteren > Lesgroepindelingen en Roosters > Douane Magister". Lees hier meer
over de werking van de douane.
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Stap 7 Lesgroepen: Importeren in
Magister
Op het moment van schrijven kunt u het xml bestand met de lesgroepen en indelingen in Magister importeren
bij School > Rooster > Import > Vakkenpakketkeuzes (let op: dus niet bij Lesgroepen!)
Alle stamklassen en lesgroepen worden ingelezen en tevens de indelingen.
Voor de stamklassen zal dat bijvoorbeeld zijn: H5a en H5b
Voor de lesgroepen zal dat bijvoorbeeld zijn: H5schk3, H5schk5,H5ak1

Belangrijk!
Wanneer er reeds stamklassen bij de leerlingen in Magister bekend zijn, worden de stamklassen niet
opnieuw geimporteerd in Magister. Wilt u toch stamklassen importeren (in geval wijzigingen) dan dient u de
stamklasindeling in Magister eerst te verwijderen.
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Stap 8 (Dag)roosters exporteren
Er zijn 2 manieren om de roosters te exporteren naar Magister.

Werkwijze: Via de Douane
Wanneer u een vertaling moet maken omdat bijvoorbeeld stamklassen, docenten en/of vakken niet identiek
zijn, kiest u in het menu "Exporteren > Lesgroepindelingen en Roosters > Douane Magister". Lees hier meer
over de de werking van de douane.

Werkwijze: Via menu Exporteren
Rechtstreeks via een xml bestand of via de douane. Wanneer stamklassen, docenten en vakken in Zermelo en
Magister identiek zijn aan elkaar kunt u direct via het menu "Exporteren > Lesgroepindelingen en Roosters >
Magister XML Lesgroepindeling", het exportbestand aanmaken.
Wanneer de lesgroepindelingen reeds bekend zijn in Magister, kunt u het rooster exporteren. Afhankelijk van
het bestand dat op dat moment actief is, wordt het bijbehorende rooster in een xml bestand weggeschreven.
Vervolgens kunt u dat bestand importeren in Magister. Wanneer u 1 of meerde dagen wilt selecteren voor de
export, gebruikt u dan de export van Dagroosters
Het is belangrijk dat de informatie per les volledig is. Dat betekent dat de volgende gegevens bekend moeten
zijn:
Dagnummer
Lesuur
Lesid
Docent
Vak

Belangrijk!
Een exportbestand met het rooster dient geen lege velden te bevatten. Wanneer bij een les, de groep, het
vak, de docent of het lokaal ontbreekt, zal de les niet ingelezen worden door Magister. Er zijn enkele
uitzonderingen: KWT, KWT docenten, Blokkades klas docent lokaal, Standby-uren

KWT In Zermelo dient dag,lesuur,(kwt)vak bekend te zijn. In Magister dient de Hulptabel kwt_vakken ingericht
te zijn.
KWT docenten In Zermelo dient dag, lesuur, docent, lokaal, (kwt)vak bekend te zijn. In Magister dient de
Hulptabel kwt_vakken ingericht te zijn.
Blokkades klas, docent,lokaal In Zermelo dient dag, lesuur, klas/docent/lokaal, (blokkade)vak bekend te zijn.
In Magister moet de Hulptabel blokkades ingericht zijn. (Deze zijn zichtbaar bij onderdeel MasterPlan)
Standby_urenIn Zermelo moet dag, lesuur, docent en (standby)vak in het exportbestand staan. In Magister
moet de Hulptabel standby_types ingericht zijn. Deze zijn vervolgens zichtbaar in de agenda van de docent.
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Delegeercentrum
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Splitsen en ritsen en het
delegeercentrum
Stel: u maakt gebruik van het delegeercentrum, u heeft ook de module vestigingen (splitsen en ritsen), en u
wilt enerzijds de overgangsprognoses voor de HELE school tot aan het eind van het schooljaar in de lucht
houden (dat was de reden dat u de bestanden van verschillende locaties geritst hebt!), en anderzijds willen de
verschillende vestigingen al ieder met hun eigen bestand proefroosteren. Het resultaat van dat proefroosteren
wilt u in het geritste bestand krijgen. Afhankelijk van wat u gedelegeerd hebt loopt u dan tegen een aantal
schijnbaar onoplosbare problemen aan:
●

1. De overgangsprognose is door een gedelegeerde gewijzigd maar in het roosterbestand staan nog de oude,
inmiddels niet meer correcte, percentages;

●

2. De keuzepakketten zijn gewijzigd maar in het roosterbestand is dat nog niet gebeurd;

●

3. De lesgroepindeling is tijdens het roosteren door de indeelautomaat gewijzigd;

●

4. Er was een lessenverdeling maar die is gewijzigd door een gedelegeerde;

●

5. Er zijn gegevens veranderd t.a.v. de formatie door een gedelegeerde;

●

6. Er zijn nog andere gegevens die gedelegeerden mogen wijzigen, gewijzigd.

Hoe lost u dit nu op?!
Er zijn binnen Zermelo allerlei losse stukken te importeren: daar zou u voor kunnen kiezen maar dat is redelijk
wat werk en in geval van lesgroepindelingen vereist dat wel wat specialistische kennis.
Simpeler is het om:
●

Stap 1: het project te synchroniseren en alle gebruikers alle schrijfrechten even te ontnemen;

●

stap 2: u zelf als gebruiker aan te melden en al die rechten aan uzelf te geven;

●

stap 3: in te loggen als gedelegeerde en 1 ding in n van de toekenningen te wijzigen en weer uit te loggen;

●

stap 4: alle bestanden van de diverse locaties weer te ritsen en het geritste roosterbestand te importeren als
een versie van het bestand in het hoofdproject; in het hoofdproject staan nu dus mogelijk verkeerde
stamklassen, pakketten, formatie gegevens etc.!;

●

stap 5: synchroniseer nu. Alle gegevens worden nu gesynchroniseerd met het bestand dat de juiste
overgangsprognoses etc. bevat;

●

stap 6: Ga naar leerlingen, lesgroepsindelingen en laat alles opnieuw indelen: er kunnen door de
overgangsprognoses leerlingen in andere stamklassen terecht zijn gekomen of groepen niet meer bestaan en
dat moet natuurlijk op orde zijn voordat u weer naar automatisch roosteren gaat!;

●

stap 7: ga naar bestandscontrole en haal eventueel ontstane fouten eruit;

●

stap 8: synchroniseer opnieuw en geef de gebruikers hun rechten weer terug.
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Stap 3 is nodig omdat er anders niet echt gesynchroniseerd wordt!
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Delegeren van pakketkeuzes door
decaan
Voor het door-delegeren van de pakketkeuzes vanuit het delegeercentrum door decanen of afdelingsleiders
naar de individuele leerling, kun je het volgende stappenplan hanteren.
1. Open in het gedelegeerde programma de betreffende afdeling
2. Selecteer alle leerlingen of een selectie van leerlingen
o Klik / sleep met de muis de betreffende leerlingen f
o Menu: Selecteren Selecteer allen
3. Delegeer de pakketkeuzes
o Menu : Delegeren Delegeer pakketkeuze
Selectie:
4. Deselecteer alle items die niet meegedelegeerd dienen te worden (bijvoorbeeld percentage, stamklas nieuw
etc). Klik op OK.
Inrichting van de bundels waarin de leerlingen worden gedelegeerd:
5. Groepeer alle leerlingen op individueel
o Menu: Groeperen individueel Projectie modus
o Klik op de button Delegeer linksonder
Vragenlijst:
6. U ziet nu een pop-up scherm met 3 vragenlijsten.
De inlogcode voor een leerling is altijd zijn leerlingnummer.
a. Bij de vragenlijst over de password sleutel zijn er 3 mogelijkheden om in te geven:
1 aldjFR4578: Hierdoor genereert het programma een password
2 GEEN: Hierdoor hoeft geen password te worden ingegeven
3 KEY: Hiermee is het password identiek aan de inlogcode
b. Bij de vragenlijst over etappe-bereik geeft u bij mogelijkheid 1 aan vanaf welke etappe de leerling een keuze
moet gaan maken. Bij mogelijkheid 2 geeft u aan tot en met welke etappe de keuze gemaakt moet worden.
Als het keuzeformulier voorziet in een etappe voor een extra vak (of sprokkelvak/ buitenroostervak) mag de
leerling dit dan zelf kiezen?
c. Bij de vraag over ongeleid kiezen typt u Nee in. Klik vervolgens op OK.
Map selecteren:
7. Selecteer of maak een netwerkmap waarin het programma en de data komt te staan. Dit moet een
netwerkmap zijn waarin de leerlingen schrijfrechten hebben. Laat systeembeheer deze map eventueel kopiren
naar een map op het leerling netwerk.
Viewer:
8. Dit is een overzichtslijst met alle leerlingen en hun inlogcode en password. Sla dit bestand desgewenst op
door op de knop Schrijf bestand te klikken. Klik vervolgens op OK.
9. De pakketkeuzes zijn nu gedelegeerd naar de leerlingen. Als laatste dien je ervoor te zorgen (in overleg met
systeembeheer) dat er in het startmenu van de leerlingen een snelkoppeling komt te staan naar het
programma Profileerling dat zich in de bovenstaande netwerkmap bevindt.
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Pakketkeuzes inlezen:
1. Wanneer de termijn voor het maken van pakketkeuzes en/of pakketwijzigingen verstreken is, verwijder dan
de snelkoppeling uit het startmenu voor de leerlingen. Dit om te voorkomen dat leerlingen nog een
pakketwijziging kunnen invoeren zonder dat deze verwerkt wordt.
2. Open in het gedelegeerde programma de betreffende afdeling
3. Selecteer alle leerlingen of een selectie van leerlingen
o Klik / sleep met de muis de betreffende leerlingen f
o Menu: Selecteren Selecteer allen
4. Importeer pakketkeuzes
o Menu: Delegeren Importeer gedelegeerde pakketkeuzes Projectie-modus
5. Selecteer de netwerkmap waar het programma en de data staan
6. Accepteer pakketkeuzes en/of pakketwijzigingen
o Menu: Delegeren Accepteer pakketwijzigingen
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Vestigingen
Vestigingen is bedoeld als module om vanuit n centraal project een rooster te bouwen en daarna het rooster te
splitsten naar verschillende dagroostermakers. Na afloop van het dagroosteren kunnen de roosters weer
gecombineerd worden, waardoor de gegevens in het centrale project alle gegevens weer bevatten.
Wilt u als organisatie decentraal uw project bouwen en pas na afloop alles in n project onderbrengen, dan zijn
er meer zaken om rekening mee te houden. Waar moet u aan denken?
We adviseren om te starten vanuit n project. Dit kunt u maken door "oude" udmz-bestanden aan elkaar te
ritsen, maar ook door het helemaal nieuw op te bouwen. Aandachtspunten daarbij zijn:
- docenten, lokalen, afdelingen en klassen moeten een unieke afkorting hebben.
- bedenk of u met vestigings-overstijgende secties wilt werken.
- bedenk of u wilt werken met varianten voor de lesuren.
- de jaarplanner moet goed ingericht zijn. Zorg ervoor dat er overeenstemming is over de momenten waarop
nieuwe tijdvakken beginnen.
- stel roostergroepen en roosterplaatsen op dezelfde manier in.
- maak unieke lesverzamelingen per vestiging.
- bereidt ZFormatie voor en lees zo veel mogelijk externe informatie in.
- regel wie er in het Delegeercentrum gegevens mag lezen.
- overleg samen welke algemene onderwijskundige voorwaarden ingesteld worden. De rest komt later.
- loop door de bevorderingswizard heen om zo veel mogelijk informatie voor het nieuwe schooljaar kloppend in
het systeem te krijgen.
Bent u hiermee klaar, splits dan het bestand. Kijk goed welke lessen en docenten bij welke hoofdvestiging
horen en regel de beschikbaarheid per vestiging.
In het project dat u gestart bent, staan nu twee roosterbestanden voor de aparte vestigingen. Gebruik de hierin
aangemaakte udmz-bestanden om nu twee nieuwe projecten te maken waarin u met de zojuist gemaakte
udmz-bestanden de projecten maakt. Maak kopien van het rekenmodel (ZFM) uit het centrale project en plaats
die in de deelprojecten.
De roostermaker kan in zijn eigen project aan de slag om allerlei informatie in te lezen. Dit kan eventueel met
het Delegeercentrum met schrijftaken vanuit de gesplitste projecten. Te denken valt dan aan:
- De lessentabel
- Groepen en lessen
- Invoeren van pakketkeuzes van leerlingen
- Inrichting van secties en bevoegdheden
- Invoeren van gegevens voor planning en formatie
- Vestiging-specifieke lesverzamelingen en/of telgroepen
- De lessenverdeling (via de lessenplanner of LVD)
- Inrichten van de roostervoorwaarden (behalve de onderwijskundige voorwaarden op algemeen niveau)
De eerste prognoses worden ergens in jan/febr ingevoerd. Dit betekent dat op dat moment in het geritste
bestand de prognoses aangepast worden. In die periode (bijvoorbeeld een week) kunnen de roostermakers van
de vestigingen in hun eigen projecten niets doen dat te maken heeft met prognoses.
In het geritste bestand worden nu schrijftaken gemaakt voor degene die de prognoses invullen. Als u klaar
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bent met invoeren moeten deze gegevens ingelezen worden. Hoe dit werkt staat beschreven in splitsen en
ritsen in het delegeercentrum.
De roostermaker kan daarna weer verder met de taken.
Als het schooljaar loopt, kunnen per week de gesplitste dagroosterbestanden in een gezamenlijk project, als
geritste bestanden samengevoegd worden. Zo kunt u de meest actuele stand bijhouden.
Bij het splitsen van bestanden worden steeds in het hoofdproject nieuwe roosterbestanden onder aan het
project gezet. Doet u dit meerdere keren, dan krijgt u dus steeds extra roosterbestanden. Om die reden
adviseren we om uit de gesplitste bestanden steeds het gemaakte udmz over te nemen in een project waar
alleen de informatie van de vestiging in staat. Gooi daarna uit het hoofdproject de gesplitste roosters weg.
Daar blijft dus alleen het basisrooster staan. Op deze manier blijft de structuur overzichtelijk en kloppend.
Ook wordt er gevraagd naar een map waar de gesplitste bestanden neergezet moeten worden.
Vanuit deze plaats kunnen ze makkelijk terugplaatsen worden in de gesplitste projecten.
Hou in de gaten bij het splitsen van de bestanden, dat indien nodig ook ZFM's worden mee gekopieerd.
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Overstappen van 1.14 naar 2.0
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Voordat u overstapt
De nieuwste versie van Zermelo (2.0) neemt een aantal grote veranderingen met zich mee. De interface is
sterk verbeterd en er zijn een groot aantal nieuwe onderdelen toegevoegd. Voordat u deze versie installeert, is
het verstandig onderstaande tekst te lezen over de structurele verandering in de software.

Compatibiliteit
Versie 2.0 en hoger van Zermelo.exe maakt gebruik van het bestaande bestandsformaat voor
roosterbestanden (udm en udmz). Roosterbestanden die u gemaakt heeft in een oudere versie van de software
(1.x) kunt u prima inlezen in nieuwere versies (2.x) van de software. Hier is geen data verlies of
compatibiliteitsprobleem.
In de versie 2.0 en hoger zijn er wijzigingen in o.a. de datastructuur (domeinen) en de randvoorwaarde in de
roosterautomaat aangebracht. Deze wijzigingen zijn dusdanig doorgevoerd, dat het in theorie mogelijk is uw
aangemaakte bestand in een oudere versie van Zermelo (1.) in te lezen. De gegevens zullen dan niet verloren
gaan, echter is het niet mogelijk deze gegevens aan te passen. De oude software bevat immers niet de
nieuwste softwareonderdelen. In sommige gevallen klopt ook de structuur niet meer. Zo zijn de nieuwe
randvoorwaarden in de roosterautomaat niet zichtbaar in de oude versie van de software.
Het wordt daarom ook sterk afgeraden roosterbestanden die u aangemaakt of bewerkt heeft met de
softwareversie 2.0 of hoger en waarbij u gebruik heeft gemaakt van nieuwe softwareonderdelen, in te lezen in
een oudere versie van Zermelo.

Installatie
De installatie van de nieuwe software (2.x) verloopt op exact dezelfde manier als de oude versie van de
software (1.x). De enige wijziging is dat de installer een extra installatie optie meegekregen, tbv Zermelo
Online.

Nieuwe onderdelen
Hieronder vind u een overzicht van de nieuwe of aangepaste onderdelen van Zermelo 2.0 ten opzichte van
Zermelo 1.14.x:
- Projectbeheer: ter vervanging van ProjectCentrum en StartCentrum
- Jaarplanner: ter vervanging van tijdvakken en lesperiodes
- Afdelingen en stamklassen: update met opleidingsniveaus
- Vakken : nieuw venster voor bewerken van vakken
- Lessentabel: nieuwe versie van de lessentabel
- Pakketkeuzes: aanmaken keuzeformulieren
- Automatisch roosteren - Basis leerlingen: nieuw scherm voor standaardwaarden leerlingen
- Automatisch roosteren - Basis onderwijskundig: nieuw scherm voor standaardwaarden onderwijskundig
- Automatisch roosteren - Basis lokalen: nieuw scherm voor standaardwaarden lokalen
- Automatisch roosteren - Telgroepwizard: nieuw scherm voor aanmaken telgroepen obv lokaalwensen
- Automatisch roosteren - Uitgebreid: nieuwe vensters voor invoeren uitgebreide randvoorwaarden docenten
en leerlingen (incl. nieuwe randvoorwaarden)
- Automatisch roosteren - Telgroepen: nieuw venster voor bewerken telgroepen
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- Dagrooster - Activiteitenplanner: nieuw venster voor het invoeren en effectueren van geplande activiteiten en
afwezigheid
- Dagrooster - Activiteit en afwezigheidscodes: nieuw venster voor aanmaken en controleren van codes
- Formatieplanning - Meerjarenprognoses : meerjarenprognoses op basis van meerdere oude schooljaren
- Formatieplanning - Geplande koppelingen: koppelingen plannen in de groepenplanner
- Formatieplanning - Groepenplanner: interface update o.a. weergave gekoppelde groepen en groepsgebonden
lessentabel
- Formatieplanning - Lessenplanner: update met entreerecht en kernteam inzet bewaking.
- Formatieplanning - Koppeling met Rooster: nieuw venster voor importeren lessenverdeling n koppelingen in
bestaand rooster
- Formatiebeheer- uitwisseling personeelsadministratie: import en export mogelijkheid van formatie.xml tbv
toekomstige koppelingen
- Publiceren: registratie gepubliceerde versie van het rooster
- Domeinen: update interface o.a. selecteren en bewerken in n, kolomfilter vereenvoudiging
- Zermelo Online: online DelegeerCentrum met gegevens van Zermelo Online
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Meervoudige maskers in 2.0
In Zermelo 1.14 of oudere versies was het mogelijk aan een randvoorwaarde bij docenten of leerlingen
zogenaamde en-maskers te hangen en zogenaamde of-maskers. Een masker is een verzameling lessen en met
een masker bekijkt een bepaalde randvoorwaarde het rooster alsof alleen dat soort lessen er staan.
Het was k mogelijk twee of meer maskers aan een randvoorwaarde te hangen waarbij er twee smaken waren:

Dit betekent in het eerste geval dat er naar het rooster gekeken wordt alleen voor zover het lessen betreft die
in masker1 en in masker2 zitten, in het tweede geval wordt er naar het rooster gekeken alleen voor zover het
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lessen betreft die in masker1 of in masker2 zitten. Omdat deze voorziening eigenlijk overbodig is en meer
verwarring gaf dan gemak, is dit vanaf versie 2.0 niet meer mogelijk.
Dat betekent dat u in betreffende gevallen zelf de randvoorwaarden moet aanpassen. U krijgt in Zermelo 2.0
deze melding:

Kopieer deze melding naar het prikbord, of print deze.
Ga naar lesverzamelingen of telgroepen en maak nieuwe maskers:
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De formule masker1 * masker2 maakt maskers aan voor de en-maskers, de formule masker1+masker2 die
voor de
of-maskers. Het is belangrijk een logische naam te geven aan uw maskers, afhankelijk van de betekenis die het
heeft
in uw school.
Vervolgens vervangt u het foute masker door het goede; hij geeft namelijk alleen het eerste masker van de
en/of
constructie aan:
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