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Aan de slag met het maatwerkrooster
door Dennis Hus

Atlas in actie
door Maarit van Tiem

Een kijkje bij de Zermelo
meewerkdagen
door de redactie

Symposium
Op woensdag 9 oktober vindt ons jaarlijkse symposium
plaats. Wij nodigen graag alle dag-, toets- en jaar
roostermakers, formatiebeheerders, maatwerk
coördinatoren, schoolleiders en andere betrokkenen uit
om deel te nemen. Het symposium vindt dit jaar plaats
op een nieuwe locatie, het NBC congrescentrum in
Nieuwegein, maar verder zal het een als vanouds
gezellige en nuttige dag worden vol presentaties en
workshops maar ook met genoeg tijd om bij te praten
tijdens de pauzes.
Vanaf 1 juli kunt u zich via onze website inschrijven voor
deze dag. ●
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Een kijkje bij de Zermelo
meewerkdag
Als het einde van het schooljaar in zicht komt en
de collega’s zich verheugen op de vakantie,
bereiden de meeste roostermakers zich voor op
een drukke periode. Het jaarrooster voor het
volgende schooljaar moet weer gemaakt worden.
Een leuke, maar vaak erg complexe klus. Dankzij
de meewerkdagen van Zermelo staan de
roostermakers er niet alleen voor. Tijdens een
meewerkdag op één van onze drie vestigingen
kunnen roostermakers in alle rust werken aan
hun nieuwe rooster, ondersteund door één of
meerdere medewerkers van Zermelo. Voor veel
roostermakers een uitgelezen kans om eens
ongestoord aan hun rooster te werken en te
kunnen sparren met de mensen van Zermelo.
Hoe werkt dat nu precies, zo’n meewerkdag?
Op een regenachtige vrijdagmiddag spreken wij
Henk Korsten, al jaren roostermaker op het
Dendron College in Horst. Henk is druk aan het
werk op een meewerkdag in Waalre. Hij is
speciaal gekomen om aan zijn clusterschema’s
te werken. Op deze meewerkdag ondersteunt
Maarit de roostermakers: ‘Vooraf heb ik altijd
een kort gesprekje met de roostermakers, waar
staan ze op dit moment, waar willen ze naartoe
en wat is het plan voor vandaag. Hoe concreter
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Als je de fundering goed
hebt staan, heb je des te
meer kans dat het rooster
goed is

het doel, hoe effectiever een meewerkdag is.
Met Henk zit dat wel goed vandaag, clusterschema’s it is.
Waarom bent u op de meewerkdag?
“Elk jaar kom ik om te clusteren. Dit is ieder
jaar weer een probleem. Ik wil graag dat de
basis goed zit, hier heb ik in het rooster later
veel profijt van. Als je de fundering goed hebt
staan, heb je des te meer kans dat het rooster
goed is.“
Hoe vaak komt u naar een meewerkdag?
“Eigenlijk kom ik ieder jaar één dag, meestal
voor het clusteren. Dit jaar heb ik ook de
updatecursus gevolgd, hier heb ik toch weer
een aantal nieuwe dingen geleerd. Ik ben
bijgepraat over de nieuwste foefjes, want
gedurende het jaar krijg je toch niet alles mee.”

En pas je dat dan direct toe op de meewerkdag?
“Haha, nu natuurlijk wel (Henk wijst naar de
clusterschema’s die in Atlas staan te draaien).
Met de updatecursus had ik Atlas natuurlijk wel
gezien, maar ik heb er vandaag voor het eerst
mee geclusterd. Maar je moet maar net met de
onderwerpen bezig zijn die in de updatecursus
aan bod komen.”

rooster. Je volle aandacht gaat naar het rooster
en op school wordt ik vaak afgeleid door
collega’s of leerlingen die korte vragen hebben
of door de waan van de dag. Als je op een
meewerkdag bent, ben je gewoon niet op
school en wel met je rooster bezig. En als je
vragen hebt kun je ze direct aan de specialisten
stellen.”

Wat is het grote voordeel van een
meewerkdag?
“Je wordt even losgeweekt van je school
waardoor je je 100% kunt focussen op het

Wilt u ook naar een meewerkdag komen?
Aanmelden kan via onze website.
Voor meewerkdagen geldt, vol is vol,
dus schrijf u op tijd in! ●

Tips voor een geslaagde meewerkdag:
Natuurlijk is een meewerkdag bij Zermelo
een uitstekend moment om eens ervaringen
uit te wisselen met collega-roostermakers
van andere scholen en met de medewerkers
van Zermelo. Ook het eens weg zijn uit de
eigen omgeving en daardoor ongestoord
kunnen werken is een groot voordeel. Maar
het belangrijkste doel van een meewerkdag
is natuurlijk om stappen te maken met uw
rooster. U kunt op een meewerkdag terecht
met vragen over uw jaar-, toets-, dag-,
rapportvergadering- en ouderavondrooster.
Ook kunt u terecht met vragen over de
inrichting van uw formatie en voor hulp met
het uitdraaien van rapportages. Om uw dag
zo efficiënt mogelijk te maken volgen
hieronder enkele tips:
Doel
Stel uzelf vooraf een doel, wat wilt u bereiken op de meewerkdag. Door dit doel gaat u
gericht te werk en maakt u ook echt gebruik
van het 'een dagje uit de schoolomgeving
zijn'.
Vragen
De medewerkers van Zermelo hebben
voldoende ervaring om u op weg te helpen
met uw rooster als u vast loopt. U kunt
echter uw school verreweg het beste. Als u in
de dagen voorafgaand aan de meewerkdag
vragen heeft, noteer deze dan. Tijdens een
meewerkdag krijgt u een antwoord op deze
vragen en denken de medewerkers ook met
u mee om u verder te helpen.
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Weet dat de school van u verwacht
Momenteel zien wij veel scholen die bezig
zijn met grote veranderingen in hun onderwijsconcept voor de komende schooljaren.
Er wordt gepersonaliseerd leren aangeboden, keuzelessen aangeboden, optionele
lessen, keuzebanden en nog veel meer. Zorg
dat u als roostermaker helder hebt wat de
schoolleiding wil dat u in het rooster
verwerkt. Ook als u een proefrooster moet
maken om te testen of een onderwijsconcept
roostertechnisch haalbaar is. De medewerkers van Zermelo komen op allerlei scholen
en kunnen u helpen met de inrichting.
Twijfelt u over wat de schoolleiding wil of is
er nog onzekerheid over wat er volgend jaar
ingevoerd gaat worden? Per rooster mag u
met twee personen komen, neem gerust
iemand van uw school mee.
Zorg dat uw gegevens kloppen
Het lijkt wellicht een open deur, maar zorg
dat uw gegevens kloppen. Niets is vervelender dan er tijdens het clusteren achter
komen dat diverse vakkenpakketten van de
leerlingen niet kloppen. Het gedane werk
kan opnieuw gedaan worden of u kunt niet
verder. Het is daarom ook verstandig om uw
decanen en/of schoolleiding te informeren
dat u die dag een meewerkdag bij Zermelo
heeft. Zo weten zij wanneer de gegevens
correct moeten zijn en wanneer zij wellicht
een telefoontje van u kunnen verwachten bij
vragen.

Atlas in actie
Op 18 december 2018 werd Atlas, de digitale
roostermakersassistent, door Zermelo gereleased. Waar de eerste roostermakers wat
sceptisch van aard waren (“mijn Arena werkt
toch prima?”), zaten enkele pioniers al in de
aanslag om hun Atlasbundel aan te schaffen.
De eerste berichten waren voorzichtig positief.
Dat Atlas was toch wel erg snel, en gaf stiekem
wel hele krachtige resultaten. Eén roostermaker bouwde zelfs in een goed half uur zijn eigen
clusterschema’s van het jaarrooster na, met
behulp van Atlas. Hij baalde wel, want met
Atlas waren ze beter geworden dan de
schema’s die hij zelf had gebouwd…
Het eerste half jaar
Atlas draait nu een half jaar en we beginnen te
merken dat het enthousiasme toeneemt. Waar
op 18 december 2018 Atlas in totaal 0,47 uur
had gedraaid is er exact 5 maanden later (op 18
mei 2019) al 754 uur gerekend aan cluster
schema’s, plaatsingsopdrachten en optimaliseringsopdrachten. En dan moet het piekseizoen
nog beginnen!
Feiten
• Atlas is in totaal 1020 uur gebruikt
(datum: 28 mei 2019)
• In deze tijd zijn er 2717 opdrachten gestart
• Optimaliseren is met stip favoriet: 1957
opdrachten
• Clusteren is pas sinds april mogelijk, maar
ook daar zijn al 347 opdrachten van gestart
• Ruim een derde van de klanten werkt al met
Atlas
• Vrijdag 24 mei was de piekdag, maar liefst
108 uur rekenkracht werd er gebruikt!

Atlas.
Goede roosters,
voor iedereen toegankelijk

Tip
Om het maximale uit Atlas te halen is het aan
te raden om Atlas soms eens wat langer te
laten draaien. Atlas is, net als de Arena, een
dieseltje. Waar soms na een kwartier geen
verbetering is gevonden wil dat na twee uur
wel voorkomen.
Leuk om te doen
Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden
van Atlas kun je Atlas eens het rooster laten
plaatsen voor de hele school, terwijl je zelf op
de ‘traditionele manier’ een rooster maakt.
Kijken wie er wint…
Stiekem toch wel benieuwd naar Atlas? Meer
informatie over Atlas en het aanvragen van uw
Atlas-bundel kunt u vinden op onze website. ●

Atlas opdrachten
Clusteren
7%

Atlas
Atlas is de digitale roosterassistent van
Zermelo.
Met Atlas kunt u clusterschema’s maken,
plaatsen en roosters optimaliseren met
de kracht van cloud computing.

Optimaliseren
79%
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Plaatsen
15 %

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Aan de slag met het maatwerkrooster
In februari van dit jaar hebben we de functionaliteit rondom het organiseren van keuzeroosters en maatwerkvakken
beschikbaar gemaakt. Met de keuzeroosters heeft u de mogelijkheid het onderwijsaanbod flexibeler aan te bieden,
door leerlingen de ruimte te geven meer of minder lessen te volgen van een vak. Met een maatwerkvak kunt u
leerlingen de mogelijkheid bieden extra vakken te volgen, te verdiepen of te versnellen.
De volgende vraag is hoe u vervolgens deze nieuwe roosters ook op uw school kunt gebruiken. Wanneer kunnen
leerlingen zich inschrijven, hoe kunnen leerlingen zich inschrijven, en op welke manier wordt deze informatie
gedeeld met bijvoorbeeld de leerlingadministratie? In het onderstaande artikel vertellen we wat u de komende tijd
van ons kunt verwachten.
Inschrijven volgens een inschrijfprocedure
We gaan het mogelijk maken dat u eenvoudig
zelf inschrijfprocedures kunt opstellen waarmee u het proces rondom het inschrijven van
leerlingen soepel kunt laten verlopen. Het
wordt mogelijk om coaches en mentoren
eerder toegang te verlenen, zodat ze leerlingen
alvast kunnen aanmelden (of afmelden) bij een
keuzeles. Een leerling kan deze aan- of afmelding niet meer wijzigen.
Bij de inschrijving door leerlingen gaan we nog
een stapje verder. Daar kunt u de procedure
gebruiken waarmee een deel van de leerlingen
toegang krijgt tot een afspraak, zodat bijvoorbeeld leerlingen die het vak regulier volgen
voorrang krijgen op sprokkel- en zelfstudieleerlingen. U kunt daarnaast aansturen dat een

leerling zich bijvoorbeeld nog tot uiterlijk 20
minuten voor de start van de afspraak kan
inschrijven.
Heeft de leerling zich voldoende ingeschreven?
U wilt uiteraard bewaken en signaleren dat de
leerling voldoende onderwijs volgt en aangeboden krijgt. In het portal heeft u bij lesstatistiek
nu al een overzicht van alle gevolgde lessen
van een leerling, eventueel gedetailleerd per
week. Daarbij ziet u zelfs of een leerling
zichzelf heeft ingeschreven, of dat de leerling is
aangemeld door iemand anders.
We gaan deze overzichten verder uitbreiden
met een aantal onderwijscontroles. Zo ziet u in
één oogopslag of een leerling over de hele
week te weinig afspraken heeft gevolgd, of dat

Onze nieuwe Zermelo app voor iedere mobiel
Een grote uitdaging is de wens om leerlingen
op een snelle en eenvoudige manier het rooster
te presenteren en de leerling zichzelf te laten
in- en uitschrijven bij afspraken. Daarbij willen
we ons volledig richten op een nieuwe mobiele
toepassing, zodat we de leerling zo snel en
persoonlijk mogelijk kunnen benaderen. Onze
bestaande mobiele applicaties voor Android en
IOS waren daar niet voor geschikt.
We zijn daarom druk bezig met het ontwikkelen
van een compleet nieuwe webapplicatie. Met
deze nieuwe Zermelo app brengen we nieuwe
functionaliteit in de broekzak van de eindgebruiker. Wij zijn er bijzonder enthousiast over en we
vertellen u graag wat er mogelijk gaat worden.
Een nieuw interactief rooster
Bij het openen van Zermelo app krijgt de
gebruiker direct de agenda van vandaag te zien.
Deze is volledig opnieuw ontworpen, waarbij we
relevante informatie over vakken, lesuren en
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de leerling één specifiek vak te weinig of juist
teveel heeft gevolgd. Dit gereedschap kunnen
mentoren en coaches gebruiken bij het begeleiden van de leerlingen.
Hoeveel leerlingen mogen zich inschrijven voor
een afspraak?
Het aantal leerlingen dat mag aansluiten bij
een afspraak wordt in eerste instantie bepaald
door het lokaal. Daar hoeft u als roostermaker
niets voor te doen. Het wijzigen van het lokaal,
bijvoorbeeld tijdens het dagroosteren, heeft
dus direct invloed op de capaciteit. Om te
bepalen hoeveel leerlingen zich nog kunnen
inschrijven voor een afspraak, kijken we naar
het totaal aantal leerlingen van alle afspraken
die op dat moment in het lokaal plaatsvinden.
Hierdoor wordt het dus ook mogelijk om een
lokaal in te zetten als (leer)plein.
Natuurlijk kunt u ook zelf aangeven wat de
capaciteit is van een afspraak, bijvoorbeeld bij
themalessen of activiteiten.

Aansluiting op leerlingadministratie
Een goede absentiecontrole kan op uw school
niet ontbreken. In een flexibele roosterom
geving, waarbij verschillende personen in de
organisatie leerlingen kunnen in- en uitschrijven voor afspraken, is dat in het verleden vaak
een uitdaging gebleken. In onze nieuwe opzet
hebben wij per afspraak in het portal een
duidelijk overzicht van welke leerling er
daadwerkelijk worden verwacht. We gaan ons
dan ook volledig richten op webservice-koppelingen en we zijn hierover veelvuldig in overleg
met de leveranciers van leerlingadministratiesystemen. Voor Somtoday is grotendeels
geregeld dat de verwachte leerlingen bij een
afspraak volledig overgenomen worden en we
hebben inmiddels de toezegging dat dit vanaf
schooljaar 2019-2020 ook met Magister
mogelijk wordt. ●

roosterwijzigingen overzichtelijk presenteren.
De gebruiker navigeert eenvoudig naar de
volgende dag of naar een weekoverzicht.
Een leerling kan ook direct in zijn agenda
zichzelf in- en uitschrijven voor afspraken. In het
rooster selecteert hij/zij een keuzemoment,
waarna hij/zij in een overzicht alle mogelijke
afspraken ziet. Daarbij is ook direct de inhoud
van de afspraak zichtbaar, mits de lesgevende
docent dat heeft opgegeven. Hierdoor kan de
leerling gericht een keuze maken.

Wat wordt er mogelijk?
We gaan gefaseerd nieuwe functionaliteit
toevoegen aan Zermelo app. In eerste instantie
willen we de bestaande functionaliteit uit de
oude mobiele app beschikbaar stellen, aan
gevuld met de mogelijkheid voor leerlingen om
zich in te schrijven. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat alle communicatie met leerlingen via Zermelo app gaat verlopen, en dat ook
docenten en ouders volledig in deze nieuwe
omgeving werken.

Gebruiken als website of installeren als
mobiele app
Een leerling kan de website Zermelo app zowel
op de pc, tablet als mobiel openen. Afhankelijk
van het apparaat past de interface zich automatisch aan. De gebruiker krijgt bovendien de
mogelijkheid om Zermelo app te installeren op de
mobiel. Hierdoor kan de leerling zijn rooster altijd
bekijken via een snelkoppeling zonder opnieuw te
moeten inloggen. Bovendien werkt Zermelo app
ook als er even geen internetverbinding is.

Wat doen we met de bestaande mobiele
Zermelo applicaties?
Onze bestaande mobiele applicaties voor
Android en IOS blijven nog beschikbaar. Hierin
is het nog steeds mogelijk om het rooster te
bekijken, alleen worden alle nieuwe onder
delen (zoals het inschrijven op afspraken) niet
ondersteund.
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De Zermelo Academy heeft als doel het bevorderen
en ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het
gebied van roosteren.
Het aanbod bestaat uit:
•

Cursus (bij Zermelo of bij u op school)
Op onze drie vestigingen bieden wij diverse
cursussen aan. Kijk voor het actuele aanbod op
zermelo.nl/cursussen.

•

Handleiding
Lees de handleiding op handleiding.zermelo.nl. U
vindt hier informatie over de werkwijze van de
software, uitgebreide stappenplannen, instructievideo’s, tutorials, tips en adviezen.

•

Helpdesk
Met korte vragen over het gebruik van de software
neemt u contact op met onze helpdesk. Dit kan
zowel telefonisch als via e-mail.

•

Opleiding
Tijdens de Opleiding tot Zermelo Roostermaker
leert u alles wat een Zermelo Roostermaker moet
kunnen. Uiteraard leert u een jaarrooster te
maken, ook komen onder andere dagroosteren,
toetsroosteren en een introductie in het Nederlandse voortgezet onderwijs aan bod.

Uitgelicht
Cursus Dagroosteren
Het hele jaar door bieden we bij Zermelo de cursus
Dagroosteren aan. Vanaf komend schooljaar
bieden wij het materiaal voor deze cursus aan via
onze elektronische leeromgeving.
U leert tijdens de cursus de dagroostermodule van
Zermelo en haar mogelijkheden kennen. Aan het
eind van de dag bent u in staat het dagrooster voor
te bereiden, de dagelijkse roosterwijzigingen
correct te verwerken en het rooster te publiceren.
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn
afwezigheden, lesuitval, vervanging, activiteiten
inplannen en roosters vergelijken.
De cursus duurt van 10:00 tot 16:00 uur en
kost €350,- per persoon. Inschrijven kan via
zermelo.nl/cursussen.

COLUMN

Academy

Ondersteuning nodig?

Speciaal
Op dit moment heeft
natuurlijk iedere school
de roosterwensen van
docenten helder en is
het door de roostermaker ingevoerd in het
nieuwe roosterbestand.
Behalve natuurlijk op uw
school want u werkt op een heel speciale school.
En u weet natuurlijk al dat docenten hun
roosterwensen in het portal kunnen invoeren
en, geaccordeerd door de teamleider, komen
ze bijna automatisch in het roosterprogramma
terecht.
Maar op uw school werkt dat niet zo. Daar zijn
natuurlijk goede argumenten voor aan te voeren:
- “ Ja, zeg, ik ben geen administratieve kracht: ik
heb wel wat beters te doen”
- “ Ik krijg toch nooit wat ik wens dus dat invullen
heeft geen enkele zin”
- “ Ik wil ‘s woensdags vrij zijn maar dat ga ik
mooi niet opgeven want dan weet ik zeker dat
ik in ieder geval niet ’s woensdags vrij ben!”
En de lesverdeling zit er ook al in! Behalve
natuurlijk op uw school want u werkt op een
heel speciale school. Ook daar zijn goede
argumenten voor:
- “De laatste revisie-vergadering moet nog
plaatsvinden dus niets is nog zeker”
- “Misschien gaan er nog docenten weg en we
hebben waarschijnlijk nog vacatures dus het
heeft nog geen zin”
Ook de pakketkeuzes zijn nu, in juni, definitief.
Behalve natuurlijk op uw school want ….. ja
inderdaad:
- “Je kunt nu nog geen definitieve keuzes van
leerlingen vragen: ze hebben nog een hele
vakantie om te denken over hun pakket van
volgend jaar”
Kleine observatie mijnerzijds: leerlingen zijn in
hun vakantie met héél andere dingen bezig
dan met hun pakket voor volgend jaar; ondanks
een laatste revisie-vergadering zijn er al veel
onveranderbare zaken bekend; aanvragen van
vrije dagen is zeker zinvol want het programma houdt daar beslist rekening mee; etc.
Maar zo werkt het natuurlijk niet op uw
school! Uw rooster wordt gewoon in de laatste
week van de vakantie gemaakt en de vakantie
van de roostermaker….ja, dan had ze maar
geen roostermaker moeten worden, toch?
Het is inderdaad waar wat u zegt: u werkt op
een heel speciale school……. ●

