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ROOSTERMAKERS

Zermelo Atlas
door Leoniek van Leeuwen

Maatwerkroosters
door Bernard van Kesteren

NOT beurs
Flexibel onderwijs met Zermelo! U geeft uw leerlingen
de kans te verbreden, verdiepen en versnellen, wij
helpen u de flexibele roosters te realiseren. Benieuwd
hoe wij dit mogelijk maken? Bezoek onze stand op de
NOT! U ontvangt binnenkort een e-mail met de
inschrijflink. ●
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Verslag symposium 2018
Het dertiende symposium stond bol van nieuwe
ontwikkelingen. De 330 aanwezigen hoorden
alles over de nieuwe maatwerksoftware, het
gebruik van Zermelo Atlas om roosters te
optimaliseren in de cloud en de wisseling van
de directie bij Zermelo.
Bernard van Kesteren opende de dag met het
thema ‘onderwijs goed organiseren’. Deze
lezing zat vol persoonlijke verhalen over zijn
leven als vader, wiskundedocent, oprichter en
ontwikkelaar van Zermelo. Daarnaast vertelde
hij over nieuwe software waarmee scholen
roosters kunnen maken met keuzelessen. Hierin
kunnen enkele lessen botsen om toch een
passend rooster te maken. Hij liet ook weten
dat de tijd is gekomen voor hem en Trudy van
Rijn om terug te stappen als directie en dat zij
Dennis Hus en Fleur Leijs als opvolgers hebben.
Bernard sloot zijn lezing af met zijn stokpaardje: “Een vaste vergadermiddag voor alle
docenten is funest voor het rooster.”
Dennis Hus kreeg het woord en vertelde over
maatwerkroosters waarin leerlingen extra
vakken kunnen volgen, een vak op een hoger of
lager niveau kunnen doen, kunnen versnellen
of een ander aantal lesuren kunnen volgen.
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Zermelo ondersteunt daarbij dat lessen voor de
ene leerling verplicht zijn en voor een andere
leerling optioneel. Dennis’ presentatie werd
ruw onderbroken; het was tijd voor de deelnemers van de roostercompetitie om aan de slag
te gaan en voor de andere deelnemers om hun
eerste keuzepresentatie te volgen.
De lunch was het uitgelezen moment om even
te genieten van broodjes, soep, salades en
(vegetarische) kroketten. De tijd werd ook goed
benut door het uitwisselen van ervaringen met
vakgenoten, bijpraten met Zermelo-medewerkers en opdoen van ideeën van andere scholen.
Het tweede plenaire deel van de dag werd
gevuld met ZED-talks, korte presentaties over
diverse onderwerpen, voor iedereen toegankelijk. Zo was er een talk over de helpdesk,
docentwensen in het portal, de opleiding tot
roostermaker en over Zermelo Atlas. Met
Zermelo Atlas kunt u roosters plaatsen en

optimaliseren met rekenkracht die beschikbaar
is via het portal.
Na een korte pauze was het tijd voor de laatste
keuzepresentatie en het vervolg van de
roostercompetitie. Hierna was er uiteraard nog
een borrel om ervaringen van de dag en kennis
uit te wisselen. ●

De roostercompetitie
Aan het einde van het plenaire ochtenddeel verscheen een boze schoolleider ten tonele om navraag te
doen naar het rooster dat hem die dag beloofd was. Dat was de aftrap voor de roostercompetitie die dit jaar
voor het eerst op het programma stond. Veertien roostermakers, verdeeld over vijf teams, gingen met
elkaar de strijd aan. Voor een typische havo-school moest in korte tijd een rooster gemaakt worden. Hierbij
mochten de deelnemers voor het eerst gebruik maken van Atlas, onze nieuwe roosterservice in de cloud.
Elk team kreeg een volledig ingericht roosterbestand, inclusief clustering, met daarbij op papier de belangrijkste eisen en wensen van de school en een extra opdracht voor een bonuspunt.
Het was mooi om te zien hoe de diverse teams aan de slag gingen. Het ene team ging nog met de stofkam
door de randvoorwaarden heen, terwijl het andere team binnen vijf minuten al echt aan het roosteren was.
Aan het einde van de ochtendsessie hadden alle teams hun eerste opdracht(en) in Atlas gezet en deed deze
nieuwe dienst zijn werk terwijl de deelnemers genoten van de lunch en het plenaire middaggedeelte.
Tijdens de plenaire middagsessie werd door Dennis Hus een
tussenstand getoond, want met Altas is het mogelijk het verloop
van de verschillende roosteropdrachten via het portal te volgen.
Op dat moment verscheen de boze schoolleider weer ten tonele
met de mededeling dat hij nog een paar zaken vergeten was door
te geven, u herkent dat misschien…
De deelnemers aan de roostercompetitie kregen nu weer een uur
de tijd om hun rooster hierop aan te passen en voor de deadline
een rooster in te leveren die door Zermelo medewerkers werd
beoordeeld.
Uiteindelijk leverden vier van de vijf teams een rooster in. Het
team van Mencia de Mendoza uit Breda, bestaande uit Jolette
van den Wijngaart en Theo Dams, leverde het beste rooster af
en werd daarvoor na afloop gehuldigd. ●
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Zou het niet mooi zijn als u roosters kunt
plaatsen en optimaliseren, door gebruik te
maken van rekenkracht via het portal? Dat u
tijdens de optimalisatie in het portal kunt zien
hoe het met uw strafpunten staat? Dat u met
alle scholen in het portal tegelijk gebruik kunt
maken van voldoende rekencapaciteit. Wij
presenteren u Zermelo Atlas! Vanaf december
2018 is deze dienst beschikbaar voor al onze
klanten.
Zermelo Atlas kan roosters plaatsen en roosters
optimaliseren. U start een opdracht voor uw
volledige rooster of voor een deel. Atlas werkt
ook in combinatie met herindelen en de
equaliser. U kunt live in uw portal zien wat de
huidige strafpuntenverdeling is en de opdracht
direct stoppen als u tevreden bent.
De voordelen op een rij
•
Atlas is een verbeterde versie van de Arena
•
U kunt meerdere opdrachten parallel
starten
•
Alle roostermakers in een portal kunnen
tegelijkertijd Atlas gebruiken
•
Atlas is 24/7 beschikbaar
•
Wij verzorgen de hosting van Atlas, uw
systeembeheer heeft er geen omkijken
naar
•
Uw collega’s hebben geen last van tragere
pc’s door uw roosteroptimalisatie
•
Met Atlas kunt u vanaf het voorjaar 2019
ook clusterschema’s maken en
optimaliseren
Wat kost het?
Wij zullen Zermelo Atlas in blokken van 100 uur
verkopen. De blokken kosten €500,- per stuk en
u kunt gedurende het jaar blokken bijkopen.
Wij verwachten dat 100 uur voldoende is voor
een gemiddelde school om een jaarrooster te
maken.
Meer informatie? Kijk op www.zermelo.nl ●
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Marian
Sinds 1 oktober werkt Marian op de supportafdeling van Zermelo in Waalre, ze is opgegroeid
in een docentengezin. Na haar studie economie
in Tilburg heeft Marian bij verschillende
overheidsorganisaties gewerkt. Zij ontwikkelde
hier beleids- en managementinformatie. Het
leukste aan haar werk vond ze om collega’s
zaken uit te leggen en hen te helpen bij het
gebruik van de software. Dit komt goed van pas
als supportmedewerker bij Zermelo. Op dit
moment is ze zich aan het verdiepen in de
software en in het vak van roostermaker, ze
hoopt binnenkort klanten te kunnen helpen via
de helpdesk en hen te ondersteunen door het
geven van cursussen. ●

Erna
Erna heeft biologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na diverse banen bij de
universiteit en verschillende scholen werd zij
roostermaker op een school in Haarlem. Na 5
jaar heeft ze de overstapt gemaakt naar een
grotere school, waar zij stafmedewerker
organisatie werd. Ze maakte het jaarrooster,
was applicatiebeheerder Magister en bereidde
de formatie voor. Na 11 jaar was het tijd voor
iets nieuws. Bij Zermelo hoopt Erna zich bezig
te houden met de roosterproblematiek. Samen
met de klant op zoek naar de beste oplossing
voor school, docent én leerling. Dit kan tijdens
een cursus of aan de helpdesk. Ook het begeleiden van een school bij het maken van een
jaarrooster, of het aanpassen van het roosterconcept, lijkt Erna leuk om te gaan doen. ●

NIEUWE MEDEWERKERS

Zermelo Atlas

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Maatwerkrooster:
oplossingen voor oude en
Zermelo is al ruim een jaar bezig met een groot
ontwikkelproject dat vérstrekkende gevolgen
kan hebben voor uw schoolorganisatie. Er is
steeds meer behoefte aan roosters met een
zekere mate van keuzevrijheid voor de leerlingen, gecombineerd met een systeem waarmee
de school overzicht houdt welke leerlingen u
daadwerkelijk in de les kunt verwachten.
Waarom maatwerk?
• De overheid stelt eisen aan de scholen om
meer maatwerk te bieden.
• De maatschappij verwacht dat de scholen
een breed aanbod van keuzes leveren.
• Zelfstandig leren en eigen verantwoordelijkheid zijn onderwijskundig gewenst.
• Roostertechnisch en financieel hebben
krimpende scholen met een breed aanbod
het moeilijk.

welke les ze gaan.
Docenten weten daardoor vooraf wie ze waar
kunnen verwachten. Dit systeem biedt oplossingen voor veel problemen die zich ook in
traditionele scholen voordoen:
•

•

•

•
In het traditionele rooster heeft een leerling op
elk lesuur hoogstens één les staan; het rooster
mag geen “botsingen” op leerlingniveau
hebben. In het maatwerkrooster kan een
leerlingrooster in bepaalde gevallen wél
botsingen hebben en het portal biedt een
systeem waarmee leerlingen vooraf kiezen naar
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Leerlingen die een extra vak kiezen,
kunnen niet ingeroosterd worden. Maar het
zou mooi zijn als ze zo veel mogelijk lessen
toch kunnen volgen (“sprokkelen”).
Het is gewenst als leerlingen een vak op
een andere afdeling kunnen volgen,
bijvoorbeeld een vak uit het pakket op een
hoger niveau, of een extra vak op een lager
niveau.
In noodgevallen (bijvoorbeeld door krap
beschikbare parttimers) kan een school
gedwongen zijn tóch een botsing in te
roosteren.
Een kleine afdeling met toch het volledige
pakketaanbod is onbetaalbaar en niet te
roosteren. Tenzij we accepteren dat een
deel van de lessen gecombineerde keuzelessen worden met zelfstandig werken.
Zolang er enkele ‘gewone’ lessen per vak
blijven in een kleine groep is dat onderwijskundig én financieel verantwoord.

nieuwe problemen
•

Constructies met Daltonuren, steunlessen,
keuzewerktijd en dergelijke bestaan al lang
en hebben veel meer kans van slagen met
een goede organisatorische ondersteuning.

Onze maatwerkroosters bieden oplossingsmogelijkheden voor elk van deze aspecten. Op de
linkerpagina ziet u in het rooster de verschillende maatwerkoplossingen uitgewerkt. U ziet hoe
een leerling van V5 op verschillende plekken in
het rooster keuzes kan maken voor de les die
gevolgd gaat worden. Deze verruiming van de
mogelijkheden van het rooster betekent dat er
een compacter rooster gemaakt kan worden met
zowel gewone lessen als ‘maatwerk’-lessen.
Natuurlijk passen we de roosterautomaten aan
op deze nieuwe situatie en voegen we nieuwe
soorten randvoorwaarden toe. Er is al veel werk
verzet en de komende maanden zal het
testteam hier uitvoerig mee aan de slag gaan.
Wij verwachten u in het begin van 2019 een
eerste versie aan te kunnen bieden. ●

Hierboven ziet u een voorbeeld van een rooster met keuzelessen zoals leerlingen deze straks kunnen zien in
het portal. De gestreepte lessen zijn hier de keuzelessen.
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Formatie
29 november in Deventer
6 december in Waalre
Dagroosteren
5 februari in Waalre
11 februari in Leiden
14 februari in Deventer
Meewerkdag
3 december in Waalre
3 december in Leiden
11 december in Deventer
20 december in Leiden
20 december in Waalre
Portalbeheer (2 dagen)
21 en 27 november in Deventer
9 en 16 januari in Deventer
31 januari en 7 februari in Leiden
4 en 13 februari in Deventer
19 en 21 februari in Waalre
5 en 7 maart in Leiden
Roosteren (8 dagen)
7, 14 december, 8, 14, 16, 21, 29 januari
en 5 februari in Leiden
29 januari, 1, 7, 12 februari, 5, 8, 14
en 19 maart in Deventer
11, 14, 21, 26, 28 maart, 4, 11 en 18 april in Waalre
12, 19, 26 maart, 2, 4, 9, 16 april en 9 mei in Leiden
18, 25, 28 maart, 2, 8, 11, 16 april en 9 mei in Deventer
Opleiding Zermelo Roostermaker (15 dagen)
januari tot en met april 2019

COLUMN

AGENDA

Decaan
7 december in Deventer
14 december in Waalre
20 december in Leiden

Klaagmuur
door Rob Kemper

Op het moment van verschijnen van deze editie
zijn de eerste toetsroosters net achter de rug en
voor de meeste roostermakers is het maken van
een toetsrooster een vervelende klus. Niet dat
het roosteren ervan zo moeilijk is maar die
tijdverleng-regeling is veel werk en surveillanten
vinden is ook vaak lastig. Maar het ergste vinden
ze dat allerlei afspraken niet zijn wat ze lijken. In
principe ligt het hele concept al vast in het PTA
(Programma van Toetsing en Afsluiting). Maar
sommige secties maken er een ware kunst van
om er zoveel mogelijk van af te wijken en dit dan
vlák voor de toetsweek te laten weten!
Roostermakers hebben dan behoefte aan een
boksbal of een week vakantie (zouden toetsen
dáárom rond de vakanties zijn gepland?!) of een
klaagmuur. Als ik op een school kom in zo’n
periode word ik vaak als klaagmuur gebruikt.
Maar dat is altijd beter dan aan de helpdesk
erover te klagen, anders komen daardoor andere
mensen in de wachtrij en kun je daar weer over
klagen. Dan wordt het een soort vicieuze cirkel.
Daar moet je trouwens toch voor oppassen: dat
je niet in een negatieve spiraal van alleen maar
kritiek en klagen terecht komt. Dat begint
natuurlijk bij, sorry, jezelf. Hetgeen anderen er
overigens nooit van mag weerhouden om zich
aan afspraken te houden, op tijd gegevens en
wijzigingen daarop aan te leveren, er rekening
mee te houden dat er nog meer mensen op
school werken, dat het om goed onderwijs gaat
et cetera, et cetera.
Hebben wij bij Zermelo ook een klaagmuur?
Nou, we hebben net een nieuwe directie...
wat dacht u zelf?

DIT BLAD NIET MEER ONTVANGEN?
Stuur dan een e-mail met uw
gegevens naar info@zermelo.nl

en vermeld dat u dit blad niet meer
wenst te ontvangen.

Of ik zelf ook een klaagmuur heb? Daar wil ik
liever niet teveel over zeggen want soms leest ze
zelfs mijn column...
Voor klachten over deze column kunt u bij de
redactie terecht. ●

