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Voorwoord 

Voor u ligt de nieuwste handleiding ‘Web-Pro Beginners’. Deze handleiding maakt deel uit van de 
documentatie van de IRIS-Planning Suite.  

Andere handleidingen die hier deel van uitmaken zijn: 
 
IRIS-Web handleidingen: 

 Roosters opvragen met Web-View  

 Reserveringen maken met Web-Planboard  

 Roosterverzoeken  

 Web-View en Web-Planboard Functioneel Beheer 
 

IRIS-Web-Pro handleidingen: 

 Web-Pro Infrastructuur 

 Web-Pro Gevorderden 

 Web-Pro Functioneel Beheer 
 
Overige handleidingen: 

 Web-Services Functioneel Beheer  

 Synchronisator 

 Installatie handleidingen 

De handleidingen zijn voortdurend in ontwikkeling zodat ze aan blijven sluiten op nieuwe modules 
(nieuwe toepassingen) en updates van de IRIS-Planning Suite. Zorg er dus altijd voor dat u met de 
nieuwste handleiding werkt. De handleidingen zijn zo opgebouwd dat ze eenvoudig (in hoofdstukken) 
printbaar zijn.  

U kunt ook altijd een document met daarin de laatste aanpassingen bij ons opvragen zodat u steeds 
op de hoogte blijft van de ontwikkelingen (aanpassingen) in nieuwe versies van onze IRIS-Planning 
Suite.. 

Omdat wij vele veranderingen in de handleidingen doorvoeren, kan het zijn dat bepaalde informatie 
foutief of verouderd is. Mocht u iets ontdekken, wilt u ons dan helpen met het verbeteren van de 
handleidingen en wilt u ons dan een mailtje sturen naar: marketing@bitbybit-is.nl? 

Tot slot hopen we dat deze handleiding u op weg kan helpen bij het ontdekken van de vele 
mogelijkheden van de IRIS-Planning Web-Pro. 

Pijnacker, juni 2017 
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1 Inleiding Web-Pro 

1.1 Overzicht IRIS-Planning Suite 

In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de functionaliteit van de IRIS-Planning Suite. De IRIS-Planning 
Suite bestaat uit verschillende producten. Web-Pro maakt deel uit van de IRIS-Planning Engine.  
In Figuur  1-1 ziet u een overzicht van de IRIS-Planning Engine en de producten die hieraan gekoppeld 
zijn: 

 

Figuur 1-1: IRIS-Planning producten 

Voor de toegang naar de verschillende IRIS-Planning producten: 

 Web-Services: 
Via de Web-Services kunt u vanaf verschillende locaties inloggen in de IRIS-Planning 
producten waar u de rechten tot heeft. Met de Web-Services kunt u aan verschillende 
gebruikers gebruikersrechten toekennen. 

 
Voor het invoeren van roosters en reserveringen: 

 Web-Preplan: 
Met Web-Preplan kunt u overal via internet roosterverzoeken voor de komende periode 
invoeren. De planner bekijkt vervolgens deze roosterverzoeken en roostert ze. 

 Web-Request: 
Via Web-Request kunt u waar u maar wilt via internet roosterverzoeken voor de huidige 
periode aanvragen. De planner bekijkt vervolgens deze roosterverzoeken en roostert ze. 

 Web-Planboard: 
Met behulp van Web-Planboard kunt u waar dan ook via internet personeel, ruimten en/of 
apparatuur reserveren via een eenvoudig planbord. Daarnaast kunt u deze reserveringen 
weer wijzigen of annuleren. 
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 Web-Registration: 
Met behulp van Web-Registration kunnen grote aantallen personen waar dan ook zich via 
internet inschrijven voor bepaalde activiteiten (vakken). Optioneel kan de planner de 
inschrijvingen nog goedkeuren of afkeuren. 

 Web-Pro: 
Complexe roostervereisten voert u in via de uitgebreide module Web-Pro. Met Web-Pro 
produceert u roosters. Web-Pro houdt daarbij met zeer veel mogelijkheden rekening zoals 
werklast van uw personeel, beschikbaarheid van personeel, ruimte en apparatuur, 
optimalisatie van ruimtegebruik, enzovoort. 

 External System: 
Wij kunnen koppelingen met andere systemen (voor de overdracht van gegevens) op maat 
maken. 

 
Voor het verwerken van reserveringen en roosters: 

 IRIS-Planning Engine: 
Zowel de reserveringen die gebruikers via Web-Planboard invoeren als de vereisten die u met 
behulp van Web-Pro ingeeft, worden in de IRIS-Planning Engine verwerkt. De IRIS-Planning 
Engine voert de belangrijkste planningservices uit. Het roostert bijvoorbeeld alle weken van 
een periode tegelijkertijd, rekening houdend met alle roosterwensen van de periode, niet-
beschikbare tijden, ruimtecapaciteit, afstanden, werklast van dienstverleners, consumenten en 
nog veel meer. U kunt de IRIS-Planning Engine verdelen in meerdere databasepartities, ieder 
met een eigen configuratie van gebruikers, bevoegdheden en datatoegang. Dit is voordelig 
voor organisaties met meerdere afdelingen. Wij kunnen de partities kunnen over meerdere 
servers verdelen waarbij alle partities met elkaar synchroniseren via het netwerk. 

 
Voor het publiceren van roosters en overzichten: 

 Web-View: 
Gebruikers kunnen zelf hun roosters online en op maat samenstellen om het rooster te 
bekijken, te printen en / of te importeren in een agendaprogramma met behulp van Web-View. 

 Web-Pro Custom Reports: 
U kunt in Web-Pro zelf naar wens roosters, overzichten en managementrapportages op maat 
ontwikkelen en publiceren in diverse formaten. Deze overzichten kunt u op uw eigen public of 
private website plaatsen en zij kunnen automatisch geüpdate worden. 

 External System: 

 Wij kunnen koppelingen met andere systemen (voor de overdracht van gegevens) op maat 
maken. 

 
Voor de back-up en het archiveren van gegevens: 

 Back-up service: 
Er wordt altijd een back-up gemaakt van alle gegevens. 

 Archief service: 
Gegevens van de voorgaande jaren kunnen gearchiveerd worden zodat u deze gegevens 
altijd kunt opvragen. 
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1.2 Overzicht functionaliteit Web-Pro  

Web-Pro is een planningssysteem dat het resultaat is van vele jaren ontwikkeling door Bitbybit 
Information Systems in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit van Delft en met 
bijdragen van vele andere hogescholen en universiteiten. 
 
Web-Pro... 
 

 ... is een geïntegreerd systeem  
Web-Pro biedt de geïntegreerde diensten roosteren, reservering en invoer van gegevens (zoals 
studenten- , personeels-, ruimten en apparatuuradministratie), met de volgende voordelen:  

o u kunt alle diensten op een uniforme manier gebruiken.  
o overlappende informatie is altijd consistent.  
o uitbreiding en onderhoud van het systeem gebeurt voor alle drie de diensten.  

 
Web-Pro kan goed in een bestaande omgeving passen en geïntegreerd worden:  

o het kan één, twee of alle drie de diensten leveren.  
o het kan informatie uitwisselen met al aanwezige systemen (koppelingen kunnen op 

maat gemaakt worden).  
 

 ... is gebruikersvriendelijk 
Web-Pro verleent u op consistente wijze toegang tot alle informatie. Zo leert u snel alle mogelijkheden 
van het systeem kennen. U kunt gemakkelijk schakelen tussen de diensten roosteren, reservering en 
invoer van gegevens.  
 

 ... omvat de infrastructuur van uw organisatie  
Belangrijke zaken uit uw omgeving, zoals curriculum, personeel, ruimten, studenten en cijfers, worden 
op het computerscherm voorgesteld als grafische objecten. U werkt daardoor met een plattegrond van 
uw organisatie. Ieder grafisch object heeft bepaalde kenmerken, relaties en functionaliteit, die u met  
een klik op de muis activeert. U kunt gemakkelijk tussen grafische objecten navigeren. Bij het 
uitvoeren van functionaliteit bij objecten, geeft Web-Pro u aanwijzingen over de werkvolgorde. Hoe u 
de infrastructuur van uw organisatie in kunt voeren in Web-Pro kunt u lezen in de Handleiding 
Infrastructuur. 
 

 ... geeft uitgebreide overzichten  
Manager- en infrastructuurobjecten kunnen elk gewenst overzicht geven. Een ruimte-object kan 
bijvoorbeeld zijn rooster tonen, of de registratiemanager kan alle studenten laten zien die bepaalde 
vakken hebben behaald. Een zoekopdracht manager stelt u in staat op grafische wijze 
zoekopdrachten te formuleren om uw eigen overzichten samen te stellen.  
 

 ... ondersteunt structurele veranderingen  
U kunt wijzigingen in infrastructuurobjecten aanbrengen, zoals veranderingen in het curriculum en de 
organisatiestructuur.  
 
 ... kan de gegevensverwerking van grote organisaties aan  
De moderne systeemarchitectuur en objecttechnologie maken de verwerking van grote hoeveelheden 
informatie mogelijk, waardoor Web-Pro voor iedere organisatie geschikt is.  
  

 ... verschaft gedistribueerde diensten  
Het systeem ondersteunt netwerktoegang tot objecten en hun mogelijke functionaliteit. U kunt 
autorisatieprotocollen aanpassen aan de behoeften van de organisatie.  
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1.3 Roosteren met Web-Pro 

Web-Pro ondersteunt het roosterproces. Kenmerkend voor het roosterproces is het maken van een 
rooster voor een periode in de toekomst. Hieronder geven we in het kort weer wat de belangrijkste 
mogelijkheden zijn van Web-Pro tijdens het roosteren: 

 U kunt roostervereisten accuraat definiëren  

Bij iedere roostervereiste kunt u invoeren: de opties voor de consumenten, tijden, ruimten, personeel 
en apparatuur die horen bij een serie activiteiten. U kunt afhankelijkheid tussen vereisten aangeven 
met betrekking tot ruimte, persoon, apparaten en tijd. Consumenten kunnen studentengroepen zijn in 
het onderwijs of klanten van een bedrijf. U kunt zelf definiëren welke activiteiten binnen uw organisatie 
bestaan.  

 

 U kunt moeiteloos complexe vereisten ingeven  
Er is weinig invoer vereist, aangezien met u in één vereiste de roosterwensen invoert van een hele 
serie activiteiten voor meerdere consumenten gedurende meerdere werkweken. U kunt ook vereisten 
en/of activiteiten kopiëren van eerdere periodes. 
 
 Web-Pro kan alle werkweken van een periode in één keer inroosteren  
Uniek aan het Web-Pro systeem is dat het alle werkweken tegelijkertijd kan inroosteren, rekening 
houdend met alle vereisten van de periode. Web-Pro verwerkt zonder moeite roosters met 
onregelmatige tijdsvereisten, bijvoorbeeld roosters die van week tot week verschillen in:  

o het aantal studentengroepen en welke studentengroepen een serie lessen samen 
bijwonen.  

o het aantal weken, dagen en uren en de mogelijke werkweken, -dagen en -uren 
waarop de serie lessen plaatsvindt.  

o het aantal ruimten en de mogelijke ruimten of type(n) ruimte die nodig zijn voor de 
serie lessen.  

o het aantal personeelsleden en het mogelijke personeel of type(n) personeel dat bij de 
serie lessen betrokken is.  

o het aantal apparaten en de mogelijke apparaten of type(n) apparaten die nodig zijn bij 
de serie lessen.  

o aanduiding van wat hetzelfde blijft bij alle lessen van de serie (tijd, ruimte...).  
 

Het is ook mogelijk vereisten in te voeren zonder vermelding van medewerker, apparatuur, ruimte 
en/of studentengroepen.  
 
Tijdens het roosteren kunt u: 

o de volgorde waarin Web-Pro de vereisten inroostert bekijken en wijzigen.  
o een set vereisten selecteren voor stapsgewijs roosteren.  
o een gedeeltelijk of volledig opgesteld rooster wijzigen.  
o meerdere roosters tegelijk bekijken.  
o zien waar conflicten zich blijven voordoen.  
o oplossingen vinden voor conflicten met behulp van Web-Pro.  
o Web-Pro conflicten automatisch laten oplossen tot u een conflictvrij rooster heeft.  
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1.4 Reserveren met Web-Pro 

Naast het roosterproces ondersteunt Web-Pro ook het reserveringsproces. Kenmerkend voor het 
reserveringsproces is het onderhouden van de tijdschema’s van een lopende periode. Verzoeken voor 
nieuwe reserveringen, wijzigingen en annuleringen worden constant verwerkt. 

 

 U kunt ruimten en apparatuur reserveren  
U selecteert de tijden waarop u een ruimte voor een bijeenkomst wilt gebruiken. Daarbij kunt u de 
benodigde apparaten en de personen selecteren die aanwezig zullen zijn bij de bijeenkomst. Ook kunt 
u bijeenkomsten categoriseren (vergadering, congres...).  
 

 Web-Pro verwerkt complexe reserveringsvereisten  
U kunt het aantal weken, dagen en uren aangeven waarop bijeenkomsten plaatsvinden, naast de 
mogelijke weken, dagen en uren. Verder kunt u bij een vereiste aangeven: het aantal ruimten dat 
benodigd is voor de bijeenkomst en de mogelijke ruimten of type(n) ruimte, de benodigde apparatuur 
en de personen die aanwezig dienen te zijn.  
 
 Web-Pro geeft conflicten bij het reserveren aan 
Web-Pro signaleert conflicterende reserveringen en Web-Pro herkent bijvoorbeeld ruimte-, persoons- 
en capaciteitsconflicten.  
 

 Web-Pro stelt alternatieven voor  
Bij conflicten geeft Web-Pro aan welke andere ruimten aan de vereisten wat betreft apparatuur en 
capaciteit voldoen. Ook kan de Web-Pro laten zien op welke tijdstippen een bepaalde ruimte wel vrij 
is.  
 

 Web-Pro ondersteunt de onderverdeling van ruimten  
U kunt één ruimte reserveren voor verschillende bijeenkomsten tegelijk, indien elke bijeenkomst een 
ander gedeelte van de ruimte gebruikt.  
 

 Web-Pro verricht automatische reserveringen  
De Web-Pro kan automatisch een lijst van reserveringsvereisten verwerken, waarbij u de Web-Pro 
opdracht kunt geven automatisch eventuele conflicten op te lossen. De Web-Pro verandert 
conflicterende vereisten, door bijvoorbeeld andere ruimten met genoeg capaciteit toe te wijzen. U kunt 
zelf aangeven hoe u wenst dat conflicten opgelost worden en een overzicht krijgen van de conflicten 
en de oplossingen die de Web-Pro hiervoor heeft gevonden.  
 

 Web-Pro geeft uitgebreide overzichten van ruimten en apparatuur  
Web-Pro kan ruimte- en apparatuurroosters van één of meerdere weken tonen en uitprinten. U kunt 
roosters van verschillende ruimten naast elkaar zetten. Web-Pro laat overzichten zien van ruimten die 
aan de door u ingevoerde afmetings- en capaciteitscriteria voldoen, bijvoorbeeld ruimten met een 
capaciteit van meer dan 100 personen en met een beamer.  
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1.5 Inhoud handleiding 

Dit document bevat een handleiding voor beginners voor de module Web-Pro. In de volgende 
hoofdstukken behandelen we verschillende aspecten van Web-Pro. In de handleiding voor 
gevorderden gaan we een stuk dieper in op de module Web-Pro. In de handleiding van de 
infrastructuur laten we u zien hoe u gegevens kunt invoeren, wijzigen, bekijken etc.  

In het volgende hoofdstuk kunt u lezen hoe u Web-Pro bedient. Hoe u door Web-Pro kunt navigeren 
en hoe de basisoperaties werken. In hoofdstuk 3 leest u de basis voor het invoeren van vereisten voor 
het rooster- en reserveringsproces. In hoofdstuk 4 leest u hoe u roosterweergaves maakt en in 
hoofdstuk 5 leggen we u uit hoe u conflicten op kunt lossen.



 

Handleiding Web-Pro Beginners 
© 2017 Bitbybit Information Systems 

 



 

 

Handleiding Web-Pro Beginners 
© 2017 Bitbybit Information Systems 

 

1-2 

 

 
 
 
 

Hoofdstuk 2: 
De bediening van de  

Web-Pro 



Hoofdstuk 2: De bediening van de Web-Pro 

2-1 

Handleiding Web-Pro Beginners 
© 2017 Bitbybit Information Systems 

 

2 De bediening van de Web-Pro  

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen we de volgende onderwerpen: 
 

 Opstarten en afsluiten Web-Pro  

 Gebruik user interface Web-Pro 

 Bewegen door de interface  

 Navigatiepaden 

 Basisoperaties 

2.2 Opstarten en afsluiten Web-Pro 

2.2.1 Opstarten 

U start Web-Pro op via uw IRIS-Planning startpagina. Van het roosterbureau kunt u het Internet adres 
krijgen van uw persoonlijke IRIS-Planning startpagina. Start de Internet browser op en typ dit adres in. 
U ziet dan het volgende inlogscherm (zie Figuur  2-1): 

 

 

 

 

Figuur 2-1: Inlogscherm 

Voer hier uw IRIS-Planning gebruikersnaam en wachtwoord in en klik vervolgens op aanmelden of 
druk op <Enter>. Neem contact op met het roosterbureau indien u het adres van uw IRIS-Planning 
homepagina niet weet of indien u uw gebruikersnaam en wachtwoord niet kent. 

Indien u alleen Web-Pro gebruikt en alleen een database, verschijnt direct het Web-Pro 
bedieningsscherm. 
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Indien u meerdere IRIS-Planning producten gebruikt en/of meerdere databases, dan verschijnt de 
IRIS-Planning startpagina (zie Figuur 2-2). U ziet hier een lijst van alle databases waar u toegang tot 
heeft. Klik op de Web-Pro knop naast de gewenste database om deze op te starten.  

 

Figuur  2-2: IRIS-Planning startpagina 

2.2.2 Afsluiten 

U sluit Web-Pro door op het kruisje in de rechterbovenhoek van het Web-Pro bedieningsscherm te 
klikken. De database blijft gewoon draaien, maar u sluit alleen het scherm af. 

 

Figuur 2-3: Het bedieningsscherm afsluiten 
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2.3 Opbouw bedieningsscherm 

Het bedieningsscherm is een plattegrond van de applicatie. Op de plattegrond ziet u grijs gekleurde 
blokken, zogenaamde objecten. Bij elk object kunt u gegevens invoeren en operaties uitvoeren. Bij het 
Gebouwobject kunt u bijvoorbeeld gegevens over de gebouwen van uw organisatie invoeren. Bij het 
Vereisteobject voert u roostergegevens in. De objecten staan per onderwerp bij elkaar op het scherm 
gegroepeerd. Zo staan het Ruimteobject, waar u gegevens van uw ruimtes invoert en het 
Gebouwobject allebei bij de Plaatsobjecten. Meer uitleg over objecten vindt u in hoofdstuk 2.6.  
 
In Figuur 2-4 ziet u een voorbeeld van het scherm. In dit scherm ziet u bovenaan in de blauwe balk 
(menubalk) de naam van de database gevolgd door ‘IRIS-Planning Roster’. In dit voorbeeld is de 
naam van de database 0809_WEBPRO_DB_1. 
 
Daaronder is een balk met verschillende knoppen, bijvoorbeeld Activiteiten-beheer, Apparatuur-
beheer, en Application Manager. Dit zijn de zogenaamde plattegrondknoppen. Wanneer u hierop klikt, 
zal de plattegrond naar dat deel van het scherm springen waar zich de verzameling objecten bevindt.  
 
Onder deze plattegrondknoppen zit de eigenlijke plattegrond. De grijs gekleurde blokken, zijn de 
objecten.  
 
Rechtsonder in de plattegrond staat het zogenaamde kompas (zie de volgende paragraaf 2.5.3), een 
navigatiehulpmiddel. Verder zijn er twee schuifbalken te zien. Die kunt u gebruiken om te navigeren. 
Helemaal beneden in het venster is de informatie balk.  
 

 
 

Figuur  2-4: Opbouw bedieningscherm Web-Pro 

 

Kompas 

Plattegrondknoppen 

Plattegrond 

Informatiebalk 
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2.4 De plattegrond vergroten en verkleinen 

 ‘+’ op het numerieke toetsenbord (het cijfer gedeelte rechts op uw toetsenbord) zoomt in. 

 ‘-‘ op het numerieke toetsenbord (het cijfer gedeelte rechts op uw toetsenbord) zoomt uit. 

2.5 Bewegen over de plattegrond 

De plattegrond bestaat uit verschillende zones. Elke zone beslaat een onderwerp waar u informatie 
over invoert en operaties op uitvoert. 
 
In Figuur 2-5 staat een schematische voorstelling van de plattegrond met daarin de verschillende 
zones. 

 

 

Figuur  2-5: Indeling plattegrond 

Er zijn drie verschillende manieren om door het plattegrond te bewegen: 
 

 Met behulp van de schuifbalken 

 Met behulp van de muis in het scherm 

 Met behulp van het kompas 

2.5.1 Navigeren met de schuifbalken 

 
Met behulp van de schuifbalken in het scherm: deze werken net als de normale Windows 
schuifbalken. Dus u kunt de aanwijzertjes slepen, op de balk klikken of de pijltjes toetsen aanklikken.  
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2.5.2 Navigeren met de muis 

U drukt de middelste muisknop (scrollwieltje) in, nadat u de cursor op de plattegrond heeft gezet. U 
pakt dan als het ware de plattegrond vast. U verschuift de muis met ingedrukt wieltje en op het 
moment dat u het wieltje loslaat zal de plattegrond verschuiven.  
 

2.5.3 Navigeren met het kompas 

De plattegrond is te groot om op uw scherm te passen. Daarom is het kompas beschikbaar, zoals 
rechtsonder in de plattegrond is te zien. Het kompas is een miniatuur plattegrond (zie Figuur 2-6). 
 

 

Figuur 2-6: Het kompas 

 
Om te navigeren klikt u ergens met de linkermuisknop in het kompas en de plattegrond verspringt naar 
de plek die u zojuist heeft aangeklikt. Ook kunt u met de zijkanten van het kompas navigatiestappen 
zetten in de gewenste richting. Wanneer u bijvoorbeeld in de rechter bovenhoek van het kompas klikt, 
dan springt u een stap naar rechts en een stap omhoog in de plattegrond. Zo kunt u alle kanten op 
bewegen. 
 

 
De volgende knoppen zijn beschikbaar op het kompas: 
 
Vi: (Vind) door op deze knop te drukken kunt u snel een object vinden (zie  2.4). 

 
Z+: (Zoom) door op de Z+ knop te klikken, vergroot u de stap waarmee u in- of uitzoomt.  

 
Z-: (Zoom) door op de Z- knop te klikken, verkleint u de stap waarmee u in- of uitzoomt.  
 
S+: (Stap) door op de S+ knop te klikken, vergroot u de stap waarmee u de schuifbalk beweegt.  
 
S- : (Stap) door op de S- knop te klikken, verkleint u de stap waarmee u de schuifbalk beweegt.  
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2.6 Opbouw van objecten 

De plattegrond bestaat uit objecten waar u informatie invoert en beheert. Bij het Gebouwobject kunt u 
bijvoorbeeld gegevens over de gebouwen van uw organisatie invoeren. Bij het Vereisteobject voert u 
roostergegevens in en roostert u activiteiten.  
 
Elk object heeft drie soorten knoppen:  
 

 Kenmerken, zoals naam; dit zijn velden waar u waarden in kunt typen. Bijna alle objecten 
hebben een code en een naam. 

 Relaties, dit zijn lijnen tussen objecten die aangeven welke objecten bij elkaar horen. 

 Operaties, dit zijn handelingen die u bij een object kunt uitvoeren. Bij alle objecten kunt u 
zogenaamde basisoperaties uitvoeren (zie hoofdstuk 2-8). 

 

In Figuur  2-7 ziet u de verschillende knoppen en hun benamingen: 

  Operatie knop Kenmerk knop Relatieknop 

 

 

Figuur 2-7: Onderdelen van een object 
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2.7 Relaties tussen objecten 

Relaties zijn lijnen tussen objecten die aangeven welke objecten bij elkaar horen. 
 
Om op de plattegrond acties op een bepaald object te verrichten is er meestal een navigatiepad naar 
dit object nodig via de relaties (behalve bij de hoogst in de hiërarchie gelegen objecten, zoals de 
Managers). Een navigatie pad is een weg langs verschillende objecten om naar een bepaald object te 
kunnen komen. Deze weg is op de Plattegrond als een blauw pad te zien.  
 
Als u bijvoorbeeld iets wilt doen aan week 2, 2006, selecteert u eerst het juiste jaartal (een object) 
2006, alvorens de juiste week 2 daarin te activeren. Immers week 2 in jaar 2006 is niet dezelfde als 
week 2 in 2007. Een navigatiepad bepaalt deze weg in de hiërarchie van de objecten.  
 
Elke relatie, zoals afgebeeld op de plattegrond kan drie kleuren hebben, een voorbeeld staat in Figuur 
 2-8: Navigatiepaden: 
 

 grijs; normale, inactieve staat 

 groen; kiesbare staat als gevolg van een vertakte relatie 

 blauw; actieve staat  
 
Let op: niet alle relaties zijn zichtbaar.  
 
Zo maakt u een navigatiepad: klik op de gewenste relatie knopje op de desbetreffende Manager. Dan 
wordt de relatie blauw (en dus actief). Om te deactiveren klikt u nog een keer op de knop. Wilt u 
verder bladeren dan klikt u met de rechter muisknop op de blauwe tak, dan wordt het opvolgende 
object actief. Bijvoorbeeld in plaats van week 2 wordt week 3 actief.  
 
U kunt ook terug bladeren: door op de actieve tak te klikken met de knop in midden van u muis (of 
wieltje). Als een tak groen wordt, dan moet u een keuze maken tussen verschillende takken (zie 
voorbeeld hieronder). U klikt dan op één van de groene takken. Wilt u toch een andere relatie 
activeren, dan klikt u op de andere tak, die dan alweer grijs is. Naast de gewenste relatie knop staan 
meestal twee getallen ( x1 : x2 ). x1 geeft aan welk object het is; voor bijvoorbeeld week 2 zal x1 gelijk 
zijn aan “2”. x2 geeft aan hoeveel objecten er in totaal zijn.  
Het kan zijn dat u om een object te bereiken meerdere takken moet activeren. In Figuur  2-8 ziet u een 
voorbeeld van navigatiepaden: 
 

 

Figuur 2-8: Navigatiepaden 
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2.8 Basisoperaties bij objecten 

Basisoperaties zijn operaties om informatie in de database in te voeren, te bekijken of te verwijderen.  
Elke basisoperatie wordt voorgesteld als een lichtgrijs blok binnen een object. In onderstaande figuur 
ziet u alle basisoperaties. Op alle objecten op de plattegrond (en ook op de formulieren en 
overzichten) staan basisoperaties afgebeeld als grijze blokjes. Zoals hieronder in Figuur 2-9 te zien is. 
Er is nog een andere operatie, ‘Lr’, deze komt voor op formulieren (zie hoofdstuk 2.8.7).  
 

 

Figuur 2-9: Knoppen van de basisoperaties 

Niet alle basisoperaties zijn bij ieder object aanwezig. De knoppen van de basisoperaties zijn 
afhankelijk van de situatie per object.  
 
De volgende standaard operaties zijn beschikbaar: 

 M; Maken 

 S; Schrappen 

 W; Wijzigen 

 T; Toevoegen 

 V; Verwijderen 

 H; Halen 

 F; Formulier 

 O; Overzicht 

 ?; Help functie 

 Lr; Leeg relatie 
 
In de volgende paragrafen leest u meer over de basisoperaties. U zult waarschijnlijk het meest van M, 
S, F en H gebruik maken.  

2.8.1 M = Maken 

Met de Maak-operatie (M) kunt u een nieuwe waarde van een object aanmaken. Let op: u maakt een 
nieuw object vanaf het eigenaarobject. Deze bevindt zich boven het object dat u wilt maken. 
Bijvoorbeeld Ruimte ‘A001’ maakt u vanaf de Verdieping waarop zich de Ruimte bevindt, bijvoorbeeld 
Verdieping met Code ‘0’ en Naam ‘Begane grond’ (van een bepaald Gebouw, bijvoorbeeld Gebouw 
met Code ‘Aula’).  
 
U drukt op M (maak) en het sleutelkenmerk (bijvoorbeeld Code of Index) wordt dan blauw (op de 
plattegrond of op een formulier). Op het moment dat u een code heeft ingevoerd en op <Enter> heeft 
gedrukt is het nieuwe object gemaakt. 

2.8.2 S = Schrappen 

De Schrap-operatie is het omgekeerde van een Maak-operatie. Dit doet u ook vanaf het 
eigenaarobject (zie Maak). Het schrapt een object. Schrappen gaat als volgt: U klikt op de S en klikt 
vervolgens op het sleutelkenmerk van het te schrappen object en bevestigt met een <Enter>. Het 
object met het geselecteerde sleutelkenmerk is nu geschrapt. Dus U schrapt ruimte ‘A001’ vanaf zijn 
Verdieping ‘0’. 

Let op: U kunt een ruimte niet schrappen vanaf een willekeurig gerelateerd object, zoals het 
ruimtetype, maar uitsluitend via zijn eigenaar.  

Tip: wanneer u schrapt, dan verdwijnt het object uit de database en kunt u het niet meer terugkrijgen. 
Schrap dus alleen wanneer het strikt noodzakelijk is! 
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2.8.3  W = Wijzigen 

Een kenmerk van een object wijzigen kan met deze Wijzig-operatie. Klik op W en dan op het te 
wijzigen kenmerk, wijzig en sluit af met een <Enter>. Als de invoer geldig was, is het kenmerk nu 
gewijzigd. U kunt ook waardes van invoervelden wijzigen door er in te klikken en er direct in te typen. 
 
Let op: wijzigen doet u in het object zelf, niet zoals bij Maken en Schrappen. Bijvoorbeeld de naam 
van een ruimte wijzigt u in de ruimte zelf. 

2.8.4 T = Toevoegen 

Toevoegen gebruikt u om een relatie te definiëren tussen twee bestaande objecten. Meestal kunt u in 
de interface maar vanaf een van twee objecten de relatie toevoegen. U navigeert eerst naar de twee 
objecten waar u een relatie tussen wilt leggen, en klikt op de T knop. U klikt vervolgens op het 
vierkantje van de relatie die u wilt leggen en drukt op <Enter>  
   
In de praktijk zult u relaties tussen waarden leggen door in een formulier de waarde te selecteren uit 
een lijst. Zie hieronder voor meer informatie bij Formulier.  

2.8.5 V = Verwijderen 

Verwijderen gebruikt u om een relatie te verwijderen tussen twee objecten. De objecten blijven wel 
bestaan in de database, alleen de relatie wordt verwijderd.  
 Meestal kunt u in de interface maar vanaf een van twee objecten de relatie verwijderd. U navigeert 
eerst naar de twee objecten waar u een relatie tussen wilt leggen, en klikt op de V knop. U klikt 
vervolgens op het vierkantje van de relatie die u wilt verwijderen en drukt op <Enter>  
   
In de praktijk zult u relaties tussen waarden verwijderen in een formulier. Zie hieronder voor meer 
informatie bij Formulier.  
   
Het is toch handig de V operatie te kennen omdat u met deze operatie ook waarden uit een overzicht 
kan verwijderen, zie hieronder.  

2.8.6 H = Halen 

De Haal-operatie is de zoek functie. U gebruikt Haal vanaf een gerelateerd object, eigenaar of via een 
andere relatie. Bijvoorbeeld: u kunt een Ruimte halen vanaf zijn Verdieping of Ruimtetype. U gebruikt 
hem op de volgende manier: Klik op H en vervolgens op het kenmerk waarop u wilt zoeken, 
bijvoorbeeld roosternaam. Type dan de roosternaam in en sluit af met een <Enter>. Als er een object 
bestaat met deze roosternaam haalt Web-Pro deze op. Bestaat deze niet dan zal er niets gebeuren.  

Met het *-teken is het mogelijk om de zoekopdracht te geven voor een deel van de vereiste. Hiervoor 
voert u dus het *-teken in en een kenmerkend deel van het vereiste (bijvoorbeeld een uniek nummer) 
in. 

2.8.7 F = Formulier 

Met behulp van de Formulier-operatie, kunt u een overzichtelijk en beknopt formulier maken met alle 
velden van een bepaald object.  

U klikt daartoe op de F knop en klikt daarna op een groen geworden knop.  

U ziet alle velden in een formulier (een object per keer). Als u naar het volgende object wil gaan drukt 
u op ‘Page Down’. Voor het vorige duwt u op de ‘Page Up’ knop.  
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U hebt de volgende soort velden bij een formulier:  
 
Kenmerkvelden Hier verandert u de waarden van kenmerkvelden, u kunt in deze velden 

klikken en de waardes intypen of over waardes heentypen 
Relatievelden Hier kunt u relaties toevoegen of verwijderen 
Operatievelden U klikt op de naam van deze velden om operaties uit te voeren 
 
Bij relatievelden, kunt u een selectie maken op twee manieren.  

 Methode 1: u klikt met de linkermuisknop op het tekentje. Er zal dan een pop-up scherm 
openen. Hierin kunt u de gewenste optie aanklikken. Bevestig vervolgens met een <Enter>.  

 Methode 2 is door te klikken op het tekentje of item er rechts van. Vervolgens kunt u door met 
rechts of met de midden (wieltje) muisknop door de lijst heen lopen. Bevestig weer met een 
<Enter>. 
 

Noodzakelijke toetsen bij het invoeren van gegevens  

 <Enter> bevestigt een invoer 

 <Esc> annuleert een invoer 

 ‘-‘ voor een invoer wist deze bij een relatieveld 

 ‘-‘ tussen twee invoeren bij een relatieveld, Web-Pro vult de tussenliggende waarden in  

2.8.8 O = Overzicht 

Met de Overzicht-functie kunt u een overzicht maken van de gerelateerde objecten. Klik op de O knop, 
vervolgens op een groen geworden knop. Het overzicht geeft u alle informatie van alle gerelateerde 
objecten (in tegenstelling tot het formulier) voor zover het op het scherm waarbij elke rij een object 
voorstelt en elke kolom een kenmerk. Als er in de kolom relaties staan, dan ziet u het aantal relaties 
tussen haakjes. U kunt binnen een overzicht op de V knop klikken en vervolgens op een van de 
waardes om een relatie te verwijderen. 

 In Figuur  2-10 ziet u een voorbeeld van een overzicht vanuit Plaatsbeheer. 

 

Figuur 2-10: Voorbeeld van een overzicht vanuit Plaatsbeheer 

2.8.9 Lr = Leeg relatie 

Met deze knop kunt u een set van relaties verwijderen van een object. Dit gaat als volgt: Klik op Lr, 
vervolgens op een groene relatie en bevestig met een <Enter>. Deze relaties zijn nu verwijderd. 
Bijvoorbeeld in Ruimtetype kunt u alle gerelateerde Ruimten verwijderen. Dat betekent dat de Ruimten 
niet meer bij het Ruimtetype horen. De Ruimten blijven wel bestaan, hun relatie naar het Ruimtetype 
bestaat niet meer.  
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2.9 Tooltips 

In Web-Pro zijn tooltips aanwezig. Dit zijn korte aanwijzigen van bepaalde objecten. Op het moment 
dat u met het pijltje van uw muis de tekst bij een knop aanwijst, verschijnt er een venster met daarin 
de omschrijving van de knop (en wat u ermee kunt doen). Hetzelfde bericht verschijnt ook in de 
informatiebalk. In Figuur  2-11 ziet u een voorbeeld van de tooltip bij de knop Wegingsfactoren: 

 

 

Figuur 2-11: Voorbeeld van een tooltip 

Tooltip 
Wegingsfactoren in 
de plattegrond 

Tooltip in 
informatiebalk 
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3 Het invoeren van vereisten 

3.1 Het roosterproces 

Het invoeren van vereisten is een onderdeel van het roosterproces. Het roosterproces is globaal in de 
volgende stappen samen te vatten:  
 

1. Invoer van de infrastructuur.  
2. Invoer van de niet-beschikbare tijden.  
3. Invoer van de vereisten.  
4. Controle van de vereisten 
5. Vereisten roosteren (handmatig of automatisch). 
6. Conflicten oplossen.  
7. Overzichten / roosterweergaven genereren.  
8. Wijzigingen doorvoeren. 

 
Invoer van de infrastructuur 
Bij de infrastructuur gaat het voornamelijk om het invoeren van de basisgegevens. Basisgegevens zijn 
bijvoorbeeld: tijd, gebouw, apparaat, medewerkers, vakken, groepen et cetera. De invoer van de 
infrastructuur wordt uitgebreid behandeld in de handleiding “Infrastructuur”.  
 
Invoer van de niet-beschikbare tijden 
Na de invoer van de infrastructuur is het van belang de niet-beschikbare tijden van bijvoorbeeld 
ruimten, medewerkers en groepen in Web-Pro te zetten. Web-Pro zal dan tijdens het roosteren van de 
vereisten rekening houden met deze ‘blokkades’.  
 
Invoer van de vereisten 
Via de invoer van vereisten voert u het onderwijsaanbod in waar Web-Pro vervolgens mee kan gaan 
roosteren.  
 
Controleren van de vereisten  
Het is aan te raden de vereisten niet in een klap in te roosteren. Het is beter telkens deelroosters te 
maken om te controleren of u alle vereisten voor een bepaalde activiteit heeft ingevoerd, of u geen 
fouten heeft gemaakt bij de invoer, enz. U kunt ook een keer alles eerst inroosteren, niet naar de 
conflicten kijken en urentellingen maken om onmogelijkheden in het rooster op voorhand op te sporen. 
Na de controle haalt u de vereisten weer uit het rooster en roostert deze opnieuw. 
 
Vereisten roosteren (handmatig of automatisch) 
U kunt ervoor kiezen de lessen meteen een plaats toe te kennen in het rooster (handmatig roosteren). 
U kunt ook keuzevrijheid aan de vereisten geven en Web-Pro een optimale plaats in het rooster laten 
kiezen. Web-Pro zal dan de beste oplossing zoeken, door te berekenen waar de plaatsing de minste 
conflicten zal veroorzaken. Delen van het rooster die u niet meer wilt veranderen, kunt u vastzetten. 
 
Conflicten oplossen  
Web-Pro plaatst alle lessen in het rooster. Dit gebeurt alleen volgens uw vereisten, ook wanneer dit tot 
een conflict leidt. Bijvoorbeeld wanneer twee lessen in dezelfde ruimte op dezelfde tijd plaatsvinden. U 
kunt overzichten van deze conflicten genereren. U bepaalt hoe deze conflicten op te lossen. Het is 
mogelijk om bepaalde conflicten automatisch door het systeem op te laten lossen. Andere conflicten 
kunnen alleen handmatig oplosbaar zijn. 
 
Overzichten / roosterweergaven genereren 
Nadat u een oplossing heeft gevonden voor alle conflicten in het rooster, kunt u de roosters 
publiceren. U kunt de roosters publiceren als webpagina’s op de website van uw organisatie. 
Daarnaast kunt u allerlei managementrapportages genereren, bijvoorbeeld van bezettingsgraden van 
uw lokalen of van de urentellingen van de medewerkers. 
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Wijzigingen doorvoeren 
Na het publiceren van de roosters, voert u vaak toch nog wijzigingen door, bijvoorbeeld door ziekte 
van medewerkers. 
 
In dit hoofdstuk leest u de stappen van het roosterproces. De invoer van de Infrastructuur wordt 
beschreven in de handleiding “Infrastructuur”. 
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3.2 Invoer van Blokkades 

3.2.1 Inleiding 

U begint met het roosteren van een werkperiode door niet-beschikbare tijden van personeel en 
groepen, ruimten en apparaten in te voeren.  
 
Het invoeren van de niet beschikbare tijden gebeurt op dezelfde manier als het invoeren van gewone 
vereisten (hier gaan we straks verder op in). Bij het veld Soort van de vereiste selecteert u echter 
waardes die aangeven dat het om een blokkade gaat. 
 
Bij het invoeren van de niet beschikbare tijden zijn er drie verschillende gradaties. De gradaties zijn: 
- niet beschikbaar 
- overleg tijden 
- niet gewenste tijden 
 
U voert blokkades in als een speciale soort vereiste om de volgende redenen: 
 

 Blokkades verschijnen niet in Web-View, maar wel in Web-Planbord. Medewerkers zien in 
Web-View  alleen hun activiteiten, maar niet hun afwezigheid. Planners zien in Web-Planbord 
echter wel wanneer medewerkers niet aanwezig zijn. 

 

 U kunt in een roosterweergave aanduiden of u het rooster wil publiceren met of zonder 
blokkades. 

 

 Overlappende blokkades veroorzaken geen conflict. Wanneer u bijvoorbeeld voor een 
medewerker een blokkade invoert voor de hele vrijdag en een andere blokkade invoert voor 
alle medewerkers voor vrijdag vanaf 16.00 uur, dan krijgt u hiervan geen conflictmelding. 

 
U kunt ervoor kiezen de lessen meteen een plaats toe te kennen in het rooster (handmatig roosteren). 
U kunt ook keuzevrijheid aan de vereisten geven en Web-Pro een optimale plaats in het rooster laten 
kiezen. Web-Pro zal dan de beste oplossing zoeken, door te berekenen waar de plaatsing de minste 
conflicten zal veroorzaken. Een conflict vanwege “niet beschikbaarheid” weegt zwaarder dan een 
conflict vanwege een “niet gewenste” tijd.  
 
U kunt voor de volgende gegevens niet-beschikbare tijden (geldt ook voor overleg tijden en niet 
gewenste tijden) invoeren: 
 
 Groepen: u kunt in de vereiste aangeven wanneer de groepen niet beschikbaar zijn. Zo kunt 

u bijvoorbeeld voor iedere groep één roostervrije dag per week inroosteren. Deze roostervrije 
dag kunt u vooraf zelf bepalen of u kunt Web-Pro laten bepalen wat de beste roostervrije dag 
is (afhankelijk van alle andere roosterwensen). 
 

 Ruimten: de vereiste definieert wanneer één of meerdere ruimten niet beschikbaar zijn 
(vanwege onderhoud bijvoorbeeld). Web-Pro zal alleen lessen in deze ruimten plaatsen als er 
geen andere keus is. Dit zal een conflict opleveren. 
 
 

 Apparaten: de vereiste definieert wanneer middelen niet beschikbaar zijn en welke middelen 
dat precies zijn. Web-Pro zal middelen die als niet beschikbaar zijn gedefinieerd alleen 
plaatsen als het geen andere keus heeft. Dit zal een conflict opleveren.  
 

 Functies (gezamenlijk / afzonderlijk): met gezamenlijk of afzonderlijk bepaalt u of de 
beperking geldt voor alle functies gezamenlijk (bijvoorbeeld alle medewerkers op maandag) of 
voor iedere functie afzonderlijk (bijvoorbeeld een dag in de week, maar niet allemaal op 
maandag).  
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3.2.2 Stappen voor het roosteren van blokkades 

1. Navigeer naar de juiste periode in Periode-Roosteraar vanaf Rooster-Beheerder. Deze stap 
kunt u uiteraard overslaan als u al in de juiste periode zit.  
 
Tip: zorg ervoor dat u altijd in de juiste periode werkt! 
 

2. Maak een formulier vanaf Periode-Roosteraar van Vereisten.  
Klik in Periode-Roosteraar met de muis op het knopje F en klik vervolgens in de lijst op ‘Periode-
Roosteraar.Vereisten’ (zie Figuur  3-1 en Figuur  3-2). U kunt ook op de basisoperatie F klikken en 
vervolgens op het groene blokje voor Vereisten:  

 

 

Figuur 3-1: Een formulier maken vanaf Periode-Roosteraar 

 

Figuur 3-2: Keuzemenu Periode-Roosteraar.Vereisten 

3. Maak een nieuwe vereiste in het formulier.  
U klikt op het knopje M in de balk bovenin het formulier. Nu wordt het veld van de Index 
lichtblauw. U typt nu de naam van de nieuwe vereiste in en drukt op de <Enter> toets. U kunt deze 
vereiste een naam of een code geven. Voor een medewerker kunt u de letters NB (Niet 
Beschikbaar), de medewerkercode en de dag waar het om gaat gebruiken. Bijvoorbeeld: 
NB_WRP01-do om aan te geven dat medewerker WRP01 op donderdag niet beschikbaar is. 
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4. Kies bij het veld Soort voor: ‘Niet-beschikbare tijden voor functies (gezamenlijk)’.  
Door op het pijltje naast het kopje Soort te klikken ziet u alle verschillende invoermogelijkheden. 
Hier kunt u met de <Page Up> en <Page Down> toetsen vinden wat u zoekt. Klik in de lijst op 
“Niet-beschikbare tijden voor functies (gezamenlijk) en druk op <Enter> 

 
 
5. Kies bij het veld Activiteit voor: ‘Niet-beschikbaar’. U kunt de activiteit uit de lijst kiezen of meteen 

de code intypen.  
 
Opmerking: Het is handig een aparte activiteit te definiëren voor de niet beschikbare vereiste, 
bijvoorbeeld met code ‘NB’ en naam ‘Niet-Beschikbaar’. Zie de handleiding infrastructuur hoe een 
activiteit aan te maken. U hoeft dan in het activiteitveld alleen maar ‘NB’ in te typen.  

 
6. Type bij Werkweken in voor welke weken de niet-beschikbaarheid geldt en druk op <Enter>. 

 
Tip: U kunt de werkweken invoeren door de begin- en eindweek in te typen gescheiden door een 
streepje. “1-8” betekent bijvoorbeeld week 1 tot en met 8. 
 

7. Bij het veld Aantal weken in deze periode vult u niets in: dit vult het systeem automatisch in. 
 

8. Vul bij het veld Werkdagtypes in op welke dagen de persoon niet beschikbaar is.  De notatie is: 
maandag = 1, dinsdag = 2, woensdag = 3, donderdag = 4, vrijdag = 5, zaterdag = 6, zondag = 7 
 
Tip: U kunt meerdere werkdagen in een keer invoeren door meerdere waardes te typen 
gescheiden door spaties. “1 3 5” betekent bijvoorbeeld maandag, woensdag en vrijdag. 

 
9. Vul bij Aantal dagen per week in hoeveel dagen de persoon niet beschikbaar is indien dit aantal 

groter is dan 1 (=standaardwaarde). Indien de persoon alleen op dinsdag afwezig is, dan vult u bij 
Werkdagtypes “1” in en bij Aantal dagen per week niets. Het systeem zal hier automatisch “1” 
invullen. Indien een persoon maandag en dinsdag afwezig is, dan vult u bij Werkdagtypes “1 2” in 
en in dit veld “2”. 

 
10. Bij Beginwerkuren vult u het eerste uur in waarop de persoon afwezig is. Indien een persoon 

bijvoorbeeld het derde en vierde uur afwezig is, vult u hier “3” in. 
 

11. Bij Tijdsduur vult u in hoeveel werkuren de afwezigheid duurt. Indien een persoon bijvoorbeeld 
het derde en vierde uur afwezig is, vult u hier “2” in. 

 
Tip: In plaats van gebruik te maken van de velden Beginwerkuren en Tijdsduur, kunt u in het 
veld Uur de begin- en eindkloktijden invullen, gescheiden door een spatie. De notatie is “hh:mm” 
“13:00 15:45” betekent dus van een uur tot kwart voor vier. 

 
12. Type bij het veld Functies de code van de persoon in. U kunt ook op het pijltje klikken zodat er 

een ‘dropdown lijst’ tevoorschijn komt. Hierin kunt u de persoon aanklikken en vervolgens kunt u 
uw keuze bevestigen door op <Enter> te drukken. U kunt meteen meer personen aanklikken 
(indien gewenst) en uw keuze steeds bevestigen met <Enter>. U kunt met <Page Up> en <Page 
Down> door de lijst heen bladeren. 

 
13. U roostert meteen de vereiste in door op de knop Rooster te klikken. Zodra de vereiste 

geroosterd is ziet u de status ‘Geroosterd’. Vanaf nu is er een blokkade aangemaakt voor deze 
persoon voor de betreffende tijden. Tijdens het roosteren zal Web-Pro zoveel mogelijk deze tijden 
vermijden. 

 
Het invoeren van de niet-beschikbaarheid van groepen, ruimten en apparaten gaat op dezelfde 
manier als hierboven beschreven staat. Belangrijk is een consequente benaming / codering zodat er 
geen verwarring kan ontstaan en zodat u de niet-beschikbaarheid snel weer kunt vinden als u de 
beschikbaarheid wilt wijzigen.  
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Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de volgende codering: 
 

 Niet-beschikbaarheid personen: NB-F-unieke code... 

 Niet-beschikbaarheid groepen: NB-G-unieke code... 

 Niet-beschikbaarheid ruimten: NB-R-unieke code... 

 Niet-beschikbaarheid apparaten: NB-A-unieke code... 
 

Figuur  3-3 hieronder toont een voorbeeld van een Niet-Beschikbaarheid vereiste van de medewerker 
Winkler. Zoals u ziet gaat het hier om medewerker P. Winkler met de code WRP01 die op 
donderdagavond in de werkweken 11 tot en met 21 van 17:30 tot 21:30 niet beschikbaar is. 
 
 

 

Figuur 3-3: ‘Niet-Beschikbaarheid vereiste’ van medewerker Winkler (WRP01) 
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3.3 Voorbeelden blokkades 

3.3.1 Voorbeeld 1: Persoon werkt niet op woensdag en vrijdag 

Gegevens aangereikt door organisatie: 
Mevrouw Bekkering werkt niet op woensdag en vrijdag. 
 
In Figuur  3-4 ziet u hoe deze gegevens zijn ingevoerd. Deze organisatie heeft 14 werkuren, vandaar 
dat bij Tijdsduur “14” is ingevuld. 

 

Figuur 3-4: Voorbeeld 1 Blokkade woensdag en vrijdag 
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3.3.2 Voorbeeld 2: Elke dag een lunchpauze 

Gegevens aangereikt door organisatie: 
De heer Schippers wil elke dag van 12 tot 13 uur een lunchpauze. 
 
In Figuur  3-5 ziet u hoe deze gegevens zijn ingevoerd. De tijd is ingevuld bij het veld Uur. 

 

Figuur 3-5: Voorbeeld 2 Lunchpauze 
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3.3.3 Voorbeeld 3: Vrijdagmiddag vrij 

Gegevens aangereikt door organisatie: 
De heer Smit is elke vrijdagmiddag vanaf het 7

de
 uur afwezig. 

 
In Figuur  3-6 ziet u hoe deze gegevens zijn ingevoerd. De organisatie heeft in totaal 14 werkuren. Om 
vanaf het 7

de
 uur alle uren te blokkeren, vult u daarom “7” in bij Tijdsduur. U kunt ook begin- en 

eindklokuren bij Uur invullen. 

 

Figuur 3-6: Voorbeeld 3 Vrijdagmiddag vrij 
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3.3.4 Voorbeeld 4: Een week vakantie 

Gegevens aangereikt door organisatie: 
Mevrouw Kasim is van 8 tot en met 12 oktober op vakantie. 
 
In Figuur  3-7 ziet u hoe deze gegevens zijn ingevoerd. De data komen overeen met week 6. Hele 
dagen worden geblokkeerd.  

 

Figuur 3-7: Voorbeeld 4 Week vakantie 
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3.4 De invoer van vereisten 

3.4.1 Inleiding 

Via de invoer van vereisten voert u de basisgegevens in van de activiteiten die u wilt inroosteren. Bij 
een onderwijsinstelling zijn dit bijvoorbeeld de lesgegevens. 
 
U kunt zelf bepalen op welke momenten activiteiten plaatsvinden en in welke ruimten (handmatig 
roosteren). Daarnaast kunt u bijvoorbeeld aangeven welke groep de les krijgt en welke persoon de les 
geeft. U kunt ook Web-Pro lessen automatisch in laten roosteren. Dit doet u door bij het invoeren van 
de vereisten keuzevrijheid te geven wat betreft tijd, ruimte en/of persoon. 

3.4.2 Het vereistenformulier openen 

U opent een vereistenformulier met de volgende stappen: 
 
1. Navigeer naar de juiste periode in Periode-Roosteraar vanaf Rooster-Beheerder.  

 
2. Open een formulier vanaf Periode-Roosteraar van vereisten.  

Klik in Periode-Roosteraar met de muis op het knopje F en klik vervolgens in de lijst op ‘Periode-
Roosteraar.Vereisten’ (zie onderstaande Figuur  3-8 en Figuur  3-9). U kunt ook op de 
basisoperatie F en vervolgens op het groene blokje voor Vereisten klikken.  

 

 
 

Figuur 3-8: Een formulier maken vanaf Periode-Roosteraar 

 

 

Figuur 3-9: Overzicht van verschillende formulieren 
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3.4.3 Een nieuwe vereiste maken 

U klikt op het knopje M in de balk bovenin het formulier. Achter Index in het formulier wordt de cel 
lichtblauw. Hier typt u een code in en drukt op de <Enter> toets.  
 
Tip: U gebruikt de index om later vereisten weer terug te zoeken. Het is aan te raden indices te 
gebruiken die u gemakkelijk kunt terugvinden. Bijvoorbeeld vakcode gevolgd door een volgnummer. 
BK1060-L-01 zou dan de code zijn voor de eerste reeks lezingen van het vak BK1060.  
 
Tip: Indien u roostergegevens uitwisselt met andere databases (synchronisatie) is het aan te raden 
uw index altijd te beginnen met een code voor uw organisatie, bijvoorbeeld ‘G’ voor afdeling 
Gezondheidszorg.  
 
Tip: Indien u hier een ‘–‘ invoert en daarna op <Enter> drukt, maakt Web-Pro automatisch een code 
aan. Dit is standaard een nummer met daarin het jaar, de maand, de dag en een volgnummer. 
Bijvoorbeeld: 20080107-1 (dus jjjjmmdd-1).  
 

In Figuur  3-10 ziet u een fragment van een Vereiste-venster: 
 

 

Figuur 3-10: Fragment van een vereiste formulier 

Tip: Klik op de witte header om gedeeltes van het vereistenformulier in te klappen die u niet gebruikt.  
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3.4.4 Activiteit en roosternaam invullen 

U vult de volgende velden in (Figuur  3-11):  

 

Figuur 3-11: Fragment vak en roosternaam invullen 

Activiteit 
Wanneer u op het pijltje klikt, ziet u een lijst van de mogelijke activiteiten. Bij een onderwijsinstelling 
zullen dit de vakken zijn, waar ook activiteiten in staan, die niet aan het onderwijs gerelateerd zijn, 
zoals ‘Vergadering’. Klik op een activiteit en druk op <Enter>. Het is ook mogelijk meer dan één 
activiteit in te voeren (bijvoorbeeld in geval van een gezamenlijke les voor twee vakken). 
 
Roosternaam  
Automatisch verschijnt hier de naam van de activiteit nadat u een activiteit heeft geselecteerd. U kunt 
hier overheen typen.  
 
Afkorting roosternaam (Optioneel): afkorting van de Roosternaam. U kunt op roosterweergaves 
aangeven of u de roosternaam, afkorting roosternaam of allebei wilt laten zien. 
 
Activiteitstype (Optioneel): officiële code van het activiteitstype. Denk hierbij bijvoorbeeld aan HC 
voor Hoorcollege en WC voor Werkcollege of PR voor Practicum. U kunt bij roosterweergaves filteren 
op de waardes die u hier invoert. 

3.4.5 Datum en tijd invullen 

Figuur  3-12 laat u zien dat u twee opties heeft om de datum of data in te vullen: 
 

 

Figuur 3-12: Fragment datum en tijd invullen 

Een specifieke datum invullen.  
 
U vult dan de volgende velden in onder Kalendertijd: 
 
Maand: datumnummer van de maand  
 
Dag: datumnummer van de dag (u kunt slechts één dag invoeren) 
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Een reeks data invullen.  
 
U vult dan de volgende velden in onder Werktijd: 
 
Werkweken: één of meer werkweeknummers. Nummering relatief ten opzichte van werkperiode. Voer 
waarden in gescheiden door spaties en druk op <Enter>. 
 
Aantal weken in deze periode (Optioneel): aantal te selecteren werkweken. Standaardwaarde is het 
aantal ingevoerde werkweken. Indien u hier minder invult, geeft u het systeem keuzevrijheid. 
 
Werkdagtypes: één of meer werkdag-type nummers. maandag = 1, dinsdag = 2, woensdag = 3, 
donderdag = 4, vrijdag = 5, zaterdag = 6, zondag = 7 
 
Aantal dagen per week (Optioneel): aantal te selecteren werkdagen. Standaardwaarde is 1.  
 
Altijd dezelfde tijd (Optioneel): zorgt ervoor dat bij keuze van dag-type(s) in een serie van weken, 
Web-Pro in elke week wel of niet dezelfde dag-type(s) kiest. Standaardwaarde is: ‘Ja’. 
 
Tip: voer reeksen van weken en/of dagen in door de begin- en eindwaarde in te voeren gescheiden 
door een streepje. ‘1-11’ <Enter> voor week 1 tot en met 11 of ‘4 7-11’ voor de weken 4, 7, 8, 9, 10 en 
11.  
 
Tip: Verwijder waarden door deze opnieuw in te voeren voorafgegaan door een minteken. 
Bijvoorbeeld type ‘-3’ <Enter> om week 3 uit de reeks ‘1,2,3,4’ te verwijderen. 
 
Om de tijd in te vullen, heeft u twee opties: 
 
U vult kloktijden in onder Kalendertijd: 
 
Uur: u vult het beginuur en het einduur gescheiden door een spatie in. De notatie is hh:mm. 
Bijvoorbeeld ‘14:30 15:30’ voor een activiteit, dat van half drie tot half vier plaatsvindt.  
 
U vult werk-uren in onder Werktijd: 
 
Beginwerkuren-types: U vult het werkuur in waarop de activiteit begint. U kunt ook meerdere 
werkuren invoeren indien het systeem kan kiezen. Voorbeelden van werkuur-type namen: 1, 2, 3, 4, L, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 waarbij L = Lunchpauze. 08:45-09:45 = 1, 09:45-10:45 = 2, enzovoorts).  
 
Tijdsduur: totale duur van de activiteit. 
 
Tijdseenheid (Optioneel): eenheid van het Tijd-Interval. Standaardwaarde is Werk-Uur. Mogelijke tijd-
eenheden: Werk-Uur en Minuut). 
 
Tijdsoffset (Optioneel): hoeveelheid minuten tussen het begintijdstip van het bovenstaande 
beginwerkuur en het tijdstip waarop een activiteit begint. Standaardwaarde is 0.  
 
Tip: Het is ook mogelijk bij ‘Uur’ klokuren in te voeren en bij werkweken en werkdagtypes een reeks 
dagen aan te geven.  
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3.4.6 Een ruimte of ruimtetype invullen 

U hebt meerdere opties om een ruimte of ruimtes in te vullen in het veld Ruimten, zoals u kunt zien in 
Figuur  3-13: 

 

Figuur 3-13: Fragment van een ruimte invullen 

Een specifieke ruimte invullen: 
U voert één of meer codes van concrete ruimten in. De ingevoerde waarde komt in Ruimten te staan. 
 
Een ruimtetype invullen: 
U voert één of meer codes van ruimtetypes in. De ingevoerde waarde komt in Ruimten te staan.  
Het is ook mogelijk om een combinatie van ruimten en ruimtetypes in te voeren. 
 
Daarnaast hebt u de volgende mogelijkheden: 
 
Aantal benodigde ruimtes: aantal te selecteren ruimten (Optioneel). Standaardwaarde = 1.  
 
Altijd dezelfde ruimte: zorgt ervoor dat bij een keuze van ruimte(n) in een serie van tijdstippen, Web-
Pro op elk tijdstip wel of niet dezelfde ruimte(n) kiest (Optioneel). Standaardwaarde = ‘Ja’.  
 
Verwacht aantal personen: bij keuze van ruimte(n), gewenste capaciteit aangeven. De capaciteit 
geeft aan hoeveel personen er in deze ruimte moeten passen.  
 
Ruimtebezetting het type van de gewenste capaciteit (Optioneel). Standaardwaarde = ‘Volledige 
bezetting’. Andere waarden zijn: halve bezetting en kwart bezetting. Deze waarden zouden 
bijvoorbeeld kiest u bij het roosteren van tentamens. 

3.4.7 Een groep invullen 

U hebt de mogelijkheid om één of meer codes van groepen in te vullen. Uiteraard kunt u ook het veld 
van de groepen leeglaten (zie Figuur  3-14): 

 

Figuur 3-14: Fragment van een groep invullen 

In het veld Groepen kunt u één of meer codes van groepen invoeren. De ingevoerde waarden komen 
achter Groepen te staan. Daarnaast hebt u de volgende opties: 
 
Aantal groepen samen 
Aantal groepen dat samen de activiteit volgt. Deze optie is bedoeld voor efficiënte invoer van 
activiteiten, zoals practica, waar meerdere groepen worden gesplitst omdat bijvoorbeeld de 
practicumruimte beperkte capaciteit heeft of door onderwijskundige redenen de les in kleine groepen 
gegeven wordt. Dus in geval van meerdere groepen (bijvoorbeeld G1 tot en met G9) en een aantal 
groepen samen kleiner dan het aantal groepen (bijvoorbeeld 2) maakt het systeem automatisch 
vereisteonderdelen. Als voorbeeld hebben we vijf onderdelen: onderdeel 1 met groepen G1 en G2, 
onderdeel 2 met groepen G3 en G4, tot onderdeel 5 met groep G9. Deze onderdeelgeneratie vindt 
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plaats op het moment dat u op de operatie ‘Verwerk’ drukt. Let op: indien de vereiste al onderdelen 
heeft dan vindt geen generatie plaats. Om correcties te maken kunt u de operatie ‘Schrap alle 
onderdelen’ gebruiken, de groepen en aantal groepen samen aanpassen en opnieuw de operatie 
‘Verwerk’ uitvoeren. 
 
Groepsdiepte Zie de handleiding voor gevorderden voor uitleg. 
 
Groepsverdeling Zie de handleiding voor gevorderden voor uitleg. 

3.4.8 Een functie invullen 

U hebt de mogelijkheid om één of meer codes van functies (bijvoorbeeld dienstverleners; 
medewerkers) in te vullen. Uiteraard kunt u ook het veld van de functies leeglaten (zie Figuur  3-15): 

 

Figuur 3-15: Fragment van een functie invullen 

In het veld Functies kunt u één of meer codes van functies invoeren. De ingevoerde waarden komen 
achter Functies te staan. 
 
Daarnaast hebt u de volgende mogelijkheden: 
 
Aantal personen met functie aantal te selecteren functies. Let op! de standaardwaarde is “1”. 
 
Altijd dezelfde functies: geeft aan of Web-Pro steeds dezelfde functies per week moet kiezen (bij 
meerdere weken en/of dagen).  
 
Functieverdeling: geeft aan hoeveel onderdelen elke functie krijgt. Bijvoorbeeld functies Smit, 
Jansen en Cardenas, Functie Aantal 1 en Functieverdeling 2 3+ en 1 betekent dat de eerste twee 
onderdelen Smit krijgen, de volgende drie Jansen, de volgende Cardenas en de andere Jansen. 3+ 
betekent drie of meer. Dit is relevant indien de vereiste onderdelen heeft. 

3.4.9 Een apparaat invullen 

U hebt de mogelijkheid om één of meer codes van apparaten (bijvoorbeeld beamers, 
videoapparatuur) in te vullen. Uiteraard kunt u ook het veld Apparaten leeglaten 

Figuur  3-16): 

 

Figuur  3-16: Een apparaat invullen 

In het veld Apparaten kunt u één of meer codes van apparaten invoeren. U kunt hier ook een 
apparaattype invoeren. De ingevoerde waarden komen achter Apparaten te staan. 
 
Daarnaast hebt u de volgende mogelijkheden: 
 
Aantal benodigde apparaten  aantal te selecteren apparaten. 
 
Altijd dezelfde apparaten geeft aan of Web-Pro steeds dezelfde apparaten moet kiezen (bij 
meerdere weken en/of dagen). Werkt in combinatie met Apparaten. Indien hier geen waarde 
ingevoerd is zet Web-Pro deze waarde automatisch op ‘1’, wat betekent dat het systeem een apparaat 
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kiest uit de opgegeven apparaten. De waarde kan nooit groter zijn dan het aantal opgegeven 
apparaten. 

3.4.10 Opmerkingen invullen 

 
Opmerkingen 
Hier bewaart u opmerkingen over deze vereiste. Door te klikken op de tekst ‘Opmerkingen’ in de 
linkerkolom verschijnt een tekstveld waar u tekst invoert. Eenmaal gedaan zal het veld de naam van 
het bestand laten zien waarin de het commentaar zit opgeslagen. Nogmaals klikken op de tekst 
‘Opmerkingen’ zal weer een tekstveld openen met daarin de al eerder opgeslagen tekst. Het is 
afhankelijk van de instellingen voor de roosterweergave of de opmerkingen op het rooster verschijnen. 
Hier komen we in hoofdstuk 4-1 op terug. 

3.5 Een vereiste handmatig inroosteren 

Als u alle gegevens heeft ingevoerd, selecteert u Verwerk in het Vereistenformulier (zie Figuur  3-17): 

 

  

Figuur 3-17: Verwerk 

Web-Pro controleert nu of alle gegevens correct zijn ingevoerd. Daarnaast vult het systeem eventuele 
ontbrekende waarden in en genereert het vereiste-onderdelen indien dat van toepassing is.  
 
Achter het operatieresultaat komt te staan of de gegevens verwerkt zijn of niet. ‘Verwerken geslaagd’ 
betekent dat de gegevens juist zijn ingevoerd (er ontbreekt niets). De status van de vereiste is dan 
‘Correct’. Indien het operatieresultaat ‘Foutief’ weergeeft, is er iets verkeerd ingevoerd. Gegevens 
ontbreken of gegevens zijn incorrect ingevoerd. Bij de Status van de vereiste is bij Bericht precies te 
lezen wat er aan de hand is zodat u de gegevens kunt verbeteren. 
 
Nu kunt u de vereiste roosteren door Rooster te selecteren in het Vereistenformulier. Met het 
roosteren genereert u een allocatie die gebaseerd is op de gegevens van de vereiste. Na het 
roosteren verschijnt de melding ‘Geslaagd’ of ‘Niet Geslaagd’.  
 
Let op: het systeem is nog aan het roosteren zolang het veld achter Rooster blauw is.  
 
De Status in het Vereistenformulier geeft één van de volgende waarden aan:  
 Niet gerangschikt: betekent dat de gegevens correct zijn ingevoerd.  
 Foutief: betekent dat gegevens ontbreken of incorrect zijn ingevoerd. Het Bericht in het 

Vereiste-venster geeft het probleem aan.  
 Geroosterd: de vereiste is geroosterd (zonder conflicten) 
 Conflicterend: de vereiste is geroosterd maar conflicteert met een andere geroosterde 

vereiste. 
 
Tip: Klik op de Stop operatie in het vereistenformulier als u het roosteren wilt afbreken. 
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3.6 Vereisten automatisch inroosteren 

Hierboven staat één manier beschreven om de vereiste in te roosteren. Dit is de handmatige manier. 
Hierbij roostert u telkens één vereiste (met eventueel meerdere onderdelen). Het is ook mogelijk om 
meerdere vereisten tegelijk te roosteren.  
 
Hiervoor dient u de betreffende vereisten op de status ‘Verwerkt’ te zetten. Dit kunt u handmatig doen 
(dus per vereisteformulier op Verwerk klikken) of u kunt de vereisten allemaal tegelijk op verwerk 
laten zetten door het systeem. Hiervoor gebruikt u de optie Verwerk vereisten in het object Periode- 
Roosteraar. 
 
Daarna gebruikt u de functie Rooster in het object Periode-Roosteraar. Hiermee roostert u alle 
vereisten die nog niet zijn geroosterd en waarbij de Status niet op ‘Negeer’ staat.  
 
Maakt gebruik van:  
 
Aantal Extra Cycli  
om te bepalen hoeveel keren Web-Pro de conflicterende vereisten opnieuw inroostert voor 
roosteroptimalisatie. 
 
Item  
om te bepalen in welke categorie (Ruimte, Functie, etc.) Web-Pro achteraf het rooster optimaliseert.  
 
Voorbeeld: zet Aantal Extra Cycli op ‘2’ en Item op ‘Ruimte’ en klik daarna op Rooster. Dan 
doorloopt Web-Pro de vereisten twee keer om een optimale ruimtebezetting te vinden.  
 
Tip: voordat u dit doet raden wij u aan een back-up te maken van de aanwezige gegevens. Hierover 
leest u meer in de speciale handleiding voor het beheer van Web-Pro. 
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3.7 De allocatie – de“oplossing”vooreen vereiste 

3.7.1 Inleiding 

De allocatie is de “oplossing” van een vereiste, oftwel de reservering voor de vereiste in het rooster. 
Een allocatie hoort bij één vereiste.  
 
In de allocatie ziet u welke waarden het systeem voor de velden van het vereiste formulier heeft 
gekozen bij het roosteren. Deze waarden van de allocatie zijn voor: groepen, functies, ruimten, 
apparaten, werkweken, werkdag-type en werkuur-type. Deze waarden voldoen aan de vereiste die bij 
de allocatie hoort. In de vereiste staat bijvoorbeeld een bepaald ruimtetype vermeld. In de allocatie zal 
de ruimte staan die gekozen is, die van dit ruimtetype is. 

3.7.2 Een allocatie verwijderen 

Wanneer u een allocatie verwijderd, haalt u de reservering van de vereiste weer uit het rooster. De 
toegewezen ruimtes, personen enzovoorts, zijn dan weer beschikbaar voor andere vereisten. 
 
U verwijdert een allocatie vanaf haar vereiste via de speciale operatie Verwijder Allocatie. 
U kunt ook een allocatie via de basisoperatie Schrap vanaf Periode-Roosteraar verwijderen. 
U verwijdert alle allocaties van een bepaalde periode via de speciale operatie Schrap Specificaties 
van Periode-Roosteraar.  
 
Bericht  
Geeft een foutmelding over de allocatie.  

3.7.3 Een geroosterde vereiste bekijken 

U kunt zien of een vereiste geroosterd is door naar de Status van de vereiste in het vereiste formulier 
te kijken. De status staat op ‘Geroosterd’ als de vereiste geroosterd is.  
 
Een geroosterde vereiste kunt u op twee verschillende manieren bekijken: 
 

 door middel van het Afbeelden van de vereiste: Een geroosterde vereiste kunt u altijd 
bekijken door op Afbeelden te klikken. U ziet dan precies hoe de vereiste geroosterd is. 
 

 door middel van het openen van een formulier van de allocatie. In het vereisteformulier klikt u 
op de basisoperatie F (van Formulier). Daarna kiest u in het overzicht dat verschenen is voor 
de optie Vereiste.Allocatie. U kunt na het intikken van de F ook direct op de rij van Allocatie 
klikken. Het allocatieformulier verschijnt nu in een apart scherm. In het volgende hoofdstuk 
gaan we verder in op de allocatie. 
 

U kunt na het roosteren van de vereiste de allocatie bekijken door dubbel op de tekst ‘Allocatie’ te 
klikken in het formulier van de vereiste. Een formulier verschijnt nu waarin u de allocatie van de zojuist 
geroosterde vereiste ziet. U kunt ook in het formulier van de vereiste een formulier van de allocatie 
maken door de basis operatie F (Formulier) te gebruiken en op formulier ‘Vereiste.Allocatie’ te klikken.  
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3.8 Voorbeelden van vereisten 

3.8.1 Voorbeeld 1: Specifieke datum en tijd: Gastlezing_SO 

Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager: 
Ik wil graag een Hoorcollegezaal voor een Gastlezing SO aan 30 personen op maandag 21 januari 
2008 van 10.30 tot 12.30 uur.  
 
De gegevens zijn op de volgende manier in het vereiste formulier ingevoerd (zie linker kolom van 
Figuur  3-18). In de rechter kolom van Figuur  3-18 ziet u hoe het formulier eruit ziet na de operatie 
Verwerk:  
 

Invoer Vereiste formulier  Invoer Vereiste formulier na Verwerk 

 

Figuur 3-18: Vereiste formulier gastcollege voor specifieke datum en tijd na invoer en na ‘Verwerk’ 

Alle velden die niet zijn ingevuld, vult Web-Pro automatisch met standaardwaarden ingevuld.  
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Er zijn een paar die u altijd dient in te vullen: 
  

 Activiteit 

 Werkweken of Maand en Dag  

 Werkdag-types of Maand en Dag  

 Werkuur-types of Uur 
 
Als deze velden niet zijn ingevuld, verschijnt tijdens het uitvoeren van Verwerk een foutmelding.  
 
Bij dit voorbeeld voert u eigenlijk bijna meteen de oplossing in. Web-Pro heeft qua tijd geen vrijheid bij 
het reserveren. De datum en de tijd stonden vast. Web-Pro heeft echter wel een ruimte gekozen 
aangezien in het vereisteformulier alleen het ruimtetype ‘Hoorcollegezaal’ ingevoerd was. Hieronder 
ziet u het vereiste formulier nadat op de knop Rooster gedrukt is en daarnaast een formulier van de 
allocatie. Daarin ziet u dat Web-Pro gekozen heeft voor de Hoorcollegezaal ‘SL4.86’ (zie Figuur  3-19): 
 

Vereiste formulier na ‘Rooster’ Allocatie Formulier 

 
 
Figuur  3-19: Vereiste formulier na ‘Rooster’ en allocatie formulier Gastcollege voor specifieke datum en tijd 
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Nu u de allocatie heeft kunt u bij het allocatieformulier altijd op Afbeelden klikken. Afbeelden toont 

het volgende (zie Figuur  3-20): 

 

 
 

Figuur 3-20: ‘Afbeelden’ van geroosterde vereiste via allocatieformulier 



Hoofdstuk 3: Het invoeren van vereisten 

 

Handleiding Web-Pro Beginners 
© 2017 Bitbybit Information Systems 

 

3-23 

3.8.2 Voorbeeld 2: Reeks van Weken: Vergadering_BT 

Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager:  
Wij van de vakgroep BT willen graag vergaderingen (met 10 personen) houden op woensdag 9, 16 en 
23 januari de laatste twee uur (8

e
 en 9

e
 uur) in een Projectgroepruimte.  

 
Ingevoerde gegevens: 
In de linker kolom van Figuur  3-21 ziet u het vereistenformulier na invoer van de bovenstaande 
gegevens. In de rechter kolom van Figuur  3-21 ziet u het vereistenformulier na Verwerk: 
 

Invoer Vereiste formulier Invoer Vereiste formulier na ‘Verwerk’ 

 

Figuur 3-21: Vereiste formulier Vergadering voor reeks van weken na invoer en na ‘Verwerk’ 
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Nadat de vereiste verwerkt is roostert u de vereiste door op Rooster te klikken. Hieronder ziet u in de 
linker kolom van Figuur  3-22 het vereistenformulier na Rooster en in de rechter kolom van Figuur 
 3-22 het formulier van de allocatie: 
 

Vereistenformulier na ‘Rooster’ Allocatie Formulier 

 

Figuur 3-22: Vereistenformulier na ‘Rooster’ en allocatie formulier Vergadering voor reeks van weken 

Zoals u in het formulier van de allocatie kunt zien is er gekozen voor de projectgroepruimte ST0.29.  
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Indien u nu voor Afbeelden kiest ziet u het volgende: 
 

 

Figuur 3-23: ‘Afbeelden’ van geroosterde vereiste via allocatieformulier 
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3.8.3 Voorbeeld 3: Reeks van Dagen: Tentoonstelling  

Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager:  
Wij willen graag een vierdaagse tentoonstelling in een werkcollegezaal houden van 22 - 25 januari. 
We hebben een werkcollegezaal nodig waar ongeveer 30 personen in kunnen. 
 
Ingevoerde gegevens 
De gegevens zijn op de volgende manier in het vereistenformulier ingevoerd (zie Figuur  3-24):  
 

Invoer Vereiste formulier Invoer Vereiste formulier na Verwerk 

 
 

Figuur  3-24: Vereistenformulier Tentoonstelling voor een reeks van dagen na invoer en na ‘Verwerk’ 
 
Opmerkingen: 
Wanneer men verschillende ruimtes per dag nodig heeft, is het niet mogelijk met een reeks van dagen 
te werken. Het is wel mogelijk om het systeem voor iedere dag een andere ruimte te laten kiezen, 
indien een ruimte niet voor vier dagen beschikbaar is. Hiervoor kiest u voor Altijd dezelfde ruimte: 
‘NEE’. Het systeem zal dan naar de beschikbaarheid van de ruimten binnen het ruimtetype kijken. 
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Hieronder ziet u het vereiste formulier na Rooster en het allocatie formulier: 
 

Vereistenformulier na ‘Rooster’ Allocatie Formulier 

 
 

Figuur  3-25: Vereistenformulier na ‘Rooster’ en allocatie formulier Tentoonstelling voor een reeks van dagen  
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Het Afbeelden van deze geroosterde vereiste / allocatie toont het volgende (zie Figuur  3-26): 

 

Figuur 3-26: ‘Afbeelden’ van geroosterde vereiste via allocatieformulier 
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3.8.4 Voorbeeld 4: meerdere ruimten en kalendertijd: Herkansing Ergonomie 

Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager:  
Wij van het vak Ergonomie willen graag nog een herkansingstoets voor onze studenten houden. De 
herkansing vindt plaats op vrijdag 20 augustus van 9 tot 12. We hebben twee ruimten nodig die 
geschikt zijn voor tentamens, waarbij er telkens een stoel tussen de studenten vrij moet zijn. Er komen 
120 studenten. 
 
Ingevoerde gegevens  
Zoals u kunt zien in Figuur  3-27 zijn de gegevens op de volgende manier in het vereiste formulier 
ingevoerd:  

 

 
Figuur  3-27: Herkansing met meerdere ruimten  
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In Figuur  3-28 volgt het vereiste formulier na Rooster en het allocatie formulier: 

 

Vereiste formulier na ‘Rooster’ Allocatie formulier 

 

Figuur 3-28: Vereiste formulier na ‘Rooster’ en allocatie formulier Herkansing voor meerdere ruimten 
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Afbeelden toont het volgende: 

 

Figuur 3-29: ‘Afbeelden’ van geroosterde vereiste via allocatieformulier 
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3.8.5 Voorbeeld 5: Vrijheid van Weken: Lunchlezing  

Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager: 
Wij van de studievereniging willen graag twee keer een lunchlezing op dinsdag in een hoorcollegezaal 
voor 30 personen houden. De lezing duurt een uur. Het liefst tijdens het 5

e
 uur. Wij vroegen ons af in 

welke weken tussen week 2 en week 5 dit het best kan.  
 
Ingevoerde gegevens  
De gegevens zijn op de volgende manier in het vereiste formulier ingevoerd (zie de linker kolom van 
Figuur  3-30) en daarna ziet u hoe het vereiste formulier ‘verwerkt’ is in de rechter kolom van Figuur 
 3-30):  
 

Invoer Vereiste formulier Invoer Vereiste formulier na ‘Verwerk’ 

 

Figuur 3-30: Vereiste formulier Lunchlezing met keuze uit weken na invoer en na ‘Verwerk’ 

Opmerkingen: 
Hoe meer vrijheid u geeft, hoe groter de kans is dat Web-Pro een oplossing vindt.  
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In Figuur  3-31 ziet u hoe het vereiste formulier na Rooster eruit ziet. Daarnaast ziet u het allocatie 

formulier.  
 

Vereiste formulier na ‘Rooster’ Allocatie Formulier 

 

Figuur 3-31: Vereiste formulier na ‘Rooster’ en allocatie formulier Lunchlezing met keuze uit weken 
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Met Afbeelden ziet u het volgende: 

 

Figuur 3-32: ‘Afbeelden’ van geroosterde vereiste via allocatieformulier 
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3.8.6 Voorbeeld 6: Keuze uit Beginuren: Reservering Afstuderen  

Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager:  
Ik zou graag morgen (dinsdag 8 januari 2008) in een projectgroepruimte voor mijn afstuderen twee 
uren oefenen. Als er een kleine ruimte beschikbaar is (ongeveer 10 personen) is dat voor mij 
voldoende. 
 
Ingevoerde gegevens  
De gegevens zijn op de volgende manier in het vereiste formulier ingevoerd (zie linker kolom van 
Figuur  3-33) en na Verwerk ziet u in de rechter kolom van Figuur  3-33 hoe het vereiste formulier er dan 
uitziet:  
 

Invoer Vereiste formulier Invoer Vereiste formulier na ‘Verwerk’ 

 
 
Figuur  3-33: Vereiste formulier Reservering afstuderen met keuze uit beginuren na invoer en na ‘Verwerk’  

 
Opmerkingen: 
Hoe meer vrijheid u geeft, hoe groter de kans is dat Web-Pro een oplossing vindt.  
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Hieronder, in Figuur  3-34 ziet u het vereiste formulier na Rooster en het formulier van de allocatie: 

 

Vereiste formulier na ‘Rooster’ Allocatie Formulier 

 

Figuur 3-34: Vereiste formulier na ‘Rooster’ en allocatie formulier Reservering afstuderen met keuze uit beginuren 
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Afbeelden toont het volgende (Figuur  3-35): 

 

Figuur 3-35: ‘Afbeelden’ van geroosterde vereiste via allocatieformulier 
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3.8.7 Voorbeeld 7: Keuze uit Ruimten: Lezing  

Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager:  
Ik zou graag morgen (dinsdag 8 januari 2008) een lezing willen houden in zaal C1-02, C1-06, C1-10 of 
C1-16 de eerste twee uren.  
 
Ingevoerde gegevens  
De gegevens zijn op de volgende manier in het vereiste formulier ingevoerd (zie de linker kolom van 
Figuur  3-36) en daarna hebben we de invoer ‘verwerkt’ (zie rechter kolom van Figuur  3-36):  
 

Invoer Vereiste formulier Invoer Vereiste formulier na ‘Verwerk’ 

 
 

Figuur 3-36: Vereiste formulier Lezing met keuze uit verschillende ruimten na invoer en na ‘Verwerk’ 

Opmerkingen: 
Hoe meer vrijheid u geeft, hoe groter de kans is dat Web-Pro een oplossing vindt.  
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Hieronder ziet u het vereistenformulier na Rooster en daarnaast het allocatieformulier (zie Figuur 

 3-37): 

 

Vereiste formulier na ‘Rooster’ Allocatie Formulier 

 
 

Figuur 3-37: Vereiste formulier na ‘Rooster’ en allocatie formulier Lezing met keuze uit ruimten 
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Afbeelden toont het volgende (zie Figuur  3-38): 

 

Figuur 3-38: ‘Afbeelden’ van geroosterde vereiste via allocatieformulier 
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3.9 Het opzoeken van een bestaande vereiste 

In het vereistenformulier is het mogelijk om te bladeren door de bestaande vereisten. Dit kan heel 
gemakkelijk door met de toetsen <Page Up> en <Page Down> door de verschillende formulieren te 
gaan. Zorg ervoor dat het pijltje van de muis op het vereistenformulier staat zodat dit venster 
geactiveerd is. Vervolgens kunt u door op de <Page Up> en <Page Down> toetsen te drukken door de 
vereisten bladeren. 
 
U kunt precies zien hoeveel vereisten er zijn en bij welk volgnummer u nu bent door in de blauwe rij 
achter de tekst Periode-Roosteraar te kijken.  
 
In Figuur  3-39 ziet u dat we nu kijken naar de eerste vereiste (van de 79 vereisten):  
 

 

Figuur 3-39: Vereisten opzoeken 

Indien er erg veel vereisten bestaan is het makkelijker om te zoeken met de basisoperatie Haal (H).  
 
Door op de basisoperatie H te klikken ziet u het volgende:  
 

 in het vereistenformulier zijn de verschillende mogelijkheden groen gekleurd zijn 
 

 in een apart keuzemenu staan de verschillende mogelijkheden 
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In Figuur  3-40 ziet u hoe dit er in Web-Pro uitziet: 
 

Groen gekleurde mogelijkheden in 
vereistenformulier 

Apart keuzemenu 

 

 

 

 Figuur  3-40: Groene vlakken van basisoperatie Haal via het vereistenformulier en het aparte keuzemenu 

 
Zoals u kunt zien is het mogelijk om via vele verschillende velden de vereiste te vinden die u zoekt. De 
meest gebruikte mogelijkheden zijn: via de index, de activiteit en de roosternaam. 
U kunt in het menu aanklikken welke mogelijkheid u wilt gebruiken om te zoeken maar u kunt ook één 
van de groene vlakken aanklikken en direct de gehele (of een deel van de) code of de naam intypen 
van de vereiste die u zoekt. Als u een uniek deel van de code weet, kunt u dat deel achter <*> 
intoetsen. Druk vervolgens op <Enter> en u zult uw vereiste vinden. 
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3.10 Het verwijderen van een bestaande vereiste 

Een bestaande vereiste kunt u helemaal uit het systeem verwijderen door de basisoperatie Schrap (S) 
te gebruiken. Daarvoor dient u eerst naar de vereiste te gaan die u wilt verwijderen. Vervolgens klikt u 
op ‘S’, dan ziet u dat de vereiste groen gekleurd is en u ziet het volgende keuzemenu (Figuur  3-41): 
 

 

Figuur 3-41: Vereiste Schrappen 

Voor het verwijderen van de vereiste klikt u Vereiste aan in het keuzemenu of u klikt op het groene 
veld. U bevestigt het schrappen van de vereiste met <Enter>. De vereiste is nu geschrapt. Indien de 
vereiste geroosterd was, dan schrapt Web-Pro ook de bijbehorende allocatie. 

3.11 Het aanpassen van een bestaande vereiste 

Het aanpassen van een bestaande vereiste kan via het vereistenformulier.  
 
We zullen dit uitleggen aan de hand van het tweede voorbeeld dat we gebruikt hebben in hoofdstuk 3-
23  3.8.2.  
 
Nieuwe gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager:  
In plaats van 9, 16 en 23 januari willen we graag onze vergaderingen houden op 11, 18 en 25 januari 
gedurende de laatste twee lesuren in de Projectgroepruimte. Dus in plaats van de dinsdag willen we 
op vrijdag vergaderen. 
 
Om de gegevens in het vereistenformulier te kunnen wijzigen dient u op Verwijder allocatie te klikken 
(deze operatie vindt u onder het kopje ‘Operaties’ in het formulier). Nu zult u zien dat de status van de 
vereiste van “Geroosterd” op “Correct” is komen te staan.  
 
Tip: Het is mogelijk een vereiste te wijzigen zonder de allocatie te verwijderen. Dit doet u bij de 
instelling Wijzigen bij Specificatie-overzicht. Zie de gevorderden handleiding. 
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Hieronder ziet u in het eerste formulier van Figuur  3-42 hoe de “geroosterde” vereiste eruit ziet. In het 
tweede formulier van Figuur  3-42 ziet u hoe de “correcte” vereiste eruit ziet (nadat ‘Verwijder allocatie’ 
gebruikt is): 
 

“Geroosterde” vereiste “Correcte” vereiste (na ‘Verwijder allocatie’) 

 

Figuur  3-42: Geroosterde vereiste en correcte vereiste formulieren van voorbeeld 2 

U kunt nu de vereiste wijzigen. U wijzigt de werkdagen door het volgende in te typen: -
3<spatie>4<Enter>. Deze wijziging ziet u in de eerste kolom van Figuur  3-43. Nu de wijziging 
doorgevoerd is kunt u de vereiste weer opnieuw roosteren en vervolgens ziet u bij de status in het 
vereistenformulier dat het roosteren geslaagd is (zie tweede kolom van Figuur  3-43): 
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Wijziging in vereiste formulier Opnieuw geroosterd 

 

Figuur 3-43: Wijziging in vereistenformulier en opnieuw roosteren van vereistenformulier 

Tip: U kunt op twee verschillende manieren een gegeven uit het formulier halen: 
 

 Met gebruik van het ‘minteken’ (-) en het intypen van de waarde (getal, naam of code) die u 
wilt verwijderen in het formulier. Om het verwijderen te voltooien bevestigt u met <Enter> (zie 
Figuur  3-44): 
 

 

Figuur 3-44: Wijziging van gegevens met behulp van het ‘minteken’ (-) 

 

 Met gebruik van de basisoperatie ‘Leeg resultaat’ (Lr) in het formulier (u ziet dan het 
volgende, zie Figuur  3-45): 
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Leeg resultaat in formulier Keuzemenu voor leeg resultaat in 
formulier 

 

 

Figuur 3-45: Mogelijkheden voor basisoperatie ‘Leeg resultaat’ in het formulier en in het keuzemenu 

U kunt dus voor verschillende velden kiezen. Klik op het veld dat u wilt legen en bevestig met <Enter>. 
Er zijn ook een aantal velden waar u direct een andere waarde in kunt voeren, zoals: roosternaam, 
aantal weken in deze periode, aantal dagen per week, tijdsduur, aantal benodigde ruimtes en 
verwachte aantal personen. 
 
U kunt de vereiste nu opnieuw laten inroosteren. 
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3.12 Het kopiëren van een vereiste 

U kunt een vereiste kopieren door op de operatie Kopieer in het vereistenformulier te klikken. De 
kopie van de vereiste krijgt de index van het origineel, gevolgd door een volgnummer. De kopie van 
vereiste ‘BK8003’, krijgt bijvoorbeeld als index ‘BK8003_2’.  De gekopieerde vereiste kunt u zien door 
één formulier verder te bladeren (met <Page Down>). 

3.13 Status van een vereiste 

Figuur  3-46 geeft een overzicht van alle verschillende statussen van de vereiste: 
 
Optie Uitleg 

Niet verwerkt De vereiste is gemaakt en heeft nog nooit ‘Verwerk’ uitgevoerd. Web-Pro kan 
niet bepalen of deze vereiste foutief is, of nog niet (volledig) ingevuld is. 

Foutief De vereiste heeft één of meer niet toegestane waarden. U leest de reden in het 
veld Bericht. 

Negeer Web-Pro negeert de vereiste tijdens het roosteren. Op deze manier verwijdert u 
vereisten tijdelijk uit het rooster zonder de vereisten te schrappen. Zet de 
vereiste weer aan met Zet aan. 

Correct De operatie Verwerk is uitgevoerd en heeft geen fouten in de vereiste ontdekt. 
Vereisten met deze status kunnen geroosterd worden. 

Gerangschikt Deze status gebruikt het systeem als het meer dan een vereiste tegelijkertijd 
roostert. Het systeem bepaalt eerst de volgorde waarin het de vereisten zal 
roosteren. Die vereisten waarvan de volgorde bepaald is krijgen de status 
gerangschikt. Als het roosterproces wordt onderbroken, dan zullen de vereisten 
die nog niet aan de beurt zijn geweest de status gerangschikt houden. Deze 
kunnen vervolgens zonder problemen geroosterd worden. 

Geroosterd De vereiste is geroosterd en heeft geen conflicten. 

Gedeeltelijk 
geroosterd 

Niet alle onderdelen van de vereisten zijn geroosterd. Dit kan voorkomen als bij 
één of meer onderdelen de allocatie is verwijderd. 

Gedeeltelijk 
geroosterd met 
conflicten 

Niet alle onderdelen van de vereisten zijn geroosterd en één of meer van de al 
geroosterde onderdelen hebben een conflict. 

Conflicterend De vereiste heeft een conflict. Dit conflict kan verschillende redenen hebben. 
Met de operatie Afbeelden kunt u zien wat de reden van het conflict is. 

Vast Vereisten met deze status kunnen niet worden veranderd (met uitzondering van 
Opmerkingen). Dit kan handig zijn als u een rooster in gedeeltes maakt. Het 
gedeelte waarover u tevreden bent, zet u dan vast, zodat het roosteren van het 
volgende deel het al bestaande deel niet per ongeluk kan veranderen. 

Vast met 
conflicten 

Deze vereiste is onveranderbaar gemaakt terwijl het één of meer conflicten 
heeft. Normaal gesproken heeft de roosteraar besloten dat de conflicten 
acceptabel zijn en met die reden kan de roosteraar de vereiste vastgezet 
hebben. 

Figuur 3-46: Overzicht van de verschillende statussen van een vereiste 
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4 Roosterweergaves maken 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan het maken van roosterweergaves. Een roosterweergave is 
een overzicht van de geroosterde activiteiten, dat u zelf kunt inrichten. 
 
We beschrijven de verschillende stappen die u neemt om een roosterweergave te maken. Daarnaast 
gaan we in op de verschillende velden waardoor u de roosterweergave naar wens kunt aanpassen. 
Vervolgens laten we een aantal verschillende roosterweergaves zien aan de hand van voorbeelden. 
Deze voorbeelden zijn tevens als oefening te gebruiken. 
 
Een roosterweergave is van belang voor het:  
 

 maken van roosters voor studenten  

 maken van roosters voor medewerkers  

 maken van roosters van ruimtes  

 maken van roosters van apparaten  

 oplossen van conflicten (roosterweergaven combineren) 

 controleren of roosters correct zijn  

 genereren van managementinformatie  

 kunnen beantwoorden van specifieke vragen of het zoeken van bepaalde informatie 
 
Voor het maken van ruimte- en apparatenroosters geven wij geen voorbeelden, omdat dat op dezelfde 
manier werkt als het maken van student- en personeelsroosters. U genereert het overzicht door het 
schrijven van een roosterweergave. 

4.2 Het maken van een roosterweergave 

Met een roosterweergave kunt u verschillende rooster lay-outs definiëren om roosters te genereren en 
eventueel te publiceren. U geeft met selectiecriteria aan, welke activiteiten in het roosteroverzicht 
verschijnen. 
  
Daarnaast geeft u ook aan welke informatie van de geselecteerde activiteiten u weergegeven wilt 
zien. Het is mogelijk om te filteren op: groepen, ruimten, apparaten, personen, activiteiten (ook 
deelprogramma en programma), activiteittypes en combinaties van alle eerder genoemde velden. U 
bepaalt ook de periode van de weergave; welke combinatie van werkweken, werkdagen en werkuren. 
 
U maakt een roosterweergave met de volgende stappen: 
 

1. Ga vanaf Rooster-Beheerder naar de Periode-Roosteraar van de gewenste periode. 
 

2. Open een formulier, kies voor Roosterweergave. In dit formulier heeft u vele verschillende 
invoervelden waarmee u zelf kunt kiezen welke informatie u op uw roosterweergave wilt 
hebben.  
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In Figuur  4-1 ziet u het formulier van een roosterweergave: 
 

 

Figuur 4-1: Formulier voor een roosterweergave 

Hieronder leggen we de belangrijkste invoervelden met verschillende keuzemogelijkheden voor het 
maken van een roosterweergave uit: 
 
Index 
Hier voert u een naam of een code in voor het overzicht. Deze index verschijnt in de koptekst van het 
overzicht.  
 
Activiteit 
Hier kiest u een of meer activiteiten waar u op wilt filtreren. U ziet dan alleen allocaties met deze 
activiteiten op de weergave.  U kunt de activiteiten zien door op het pijltje te klikken. Uit de lijst kunt u 
de activiteit kiezen. 
 
Naam 
Hier vult u de exacte naam in waar u op wilt filtreren. U ziet dan alleen allocaties op de weergave die 
deze naam in het veld Roosternaam hebben. Let op Web-Pro is hoofdletter gevoelig.  
 
Activiteitstype  
Hier vult u een activiteitstype in waar u op wilt filtreren. U ziet dan alleen allocaties op de weergave die 
deze type in het veld Activiteitstype hebben. Let op Web-Pro is hoofdletter gevoelig.  
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Maand  
Indien u de allocaties van een specifieke datum wilt zien, dan vult u in dit veld de maand in en bij het 
veld Dag de datum (zie hieronder). De notatie is “1” voor januari, “7” voor juli, “11” voor november.  
 
U kunt slechts één maand invoeren. Gebruik voor het invullen van meer dan één maand de werktijd 
kenmerken (werkweken, werkdagtypes en werkuurtypes). 
 
Dag  
Bevat het nummer van de kalenderdag welke in de roosterweergave verschijnt. “3” voor de derde dag 
in de maand, “17” voor de 17

e
 dag van de maand. U kunt slechts één dag invoeren. Gebruik voor het 

invullen van meer dan één maand de werktijd kenmerken. 
 
Uur 
Hier vult u in tussen welke klokuren de begintijd van de allocaties moeten vallen. “9-12” geeft alleen 
uren aan, “13:15-14:35” is nauwkeurig tot op de minuut en “13-15:30” is de korte notatie voor 13:00 tot 
15:30. Let op: het formaat is zeer strikt. De begintijd en de eindtijd zijn gescheiden door een spatie 
(13:00[spatie]14:00). Het uur en de minuten zijn gescheiden door ":" en bevat verder geen spaties  
(13:30). 
 
Werkweken  
Hier vult u in voor welke werkweken u het overzicht wilt zien. Hier kunnen alleen nummers ingevuld 
worden. Indien u bijvoorbeeld alle werkweken van de periode wilt dan voert u het nummer van de 
eerste week, een streepje en het nummer van de laatste week in, bijvoorbeeld “1-21”. Nadat u met 
<Enter> bevestigd heeft, vult Web-Pro de weken automatisch in. 
 
Werkdagtypes 
De werkdagtypes die u op het overzicht wilt zien. “1-5” is bijvoorbeeld maandag tot en met vrijdag. “1” 
is alleen maandag. 
 
Werkuurtypes 
De werkuurtypes die u op het overzicht wilt zien. Indien u alle werkuurtypes wilt dan voert u eerst het 
nummer van het eerste uur in, vervolgens een streepje en daarna het nummer van het laatste uur in, 
bijvoorbeeld “1-9”. Nadat u met <Enter> bevestigd heeft, worden de werkuurtypes automatisch 
ingevuld. U kunt hier uiteraard ook kiezen voor een combinatie, bijvoorbeeld “1-4 6-9”. 
 
Let op: U dient in ieder geval de velden van de data en tijden voor de weergave in te vullen. Indien u 
verder geen andere velden invult, ziet u alle activiteiten die op die dagen en tijden plaatsvinden. Zodra 
u een van de andere velden invult, dan wordt het overzicht gefiltreerd op allocaties die de ingevoerde 
waardes hebben. 
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Formaat 
Geeft aan van welk formaat u het roosteroverzicht wilt maken. Figuur  4-2 geeft weer hoe het  
Overzicht Formaat eruit ziet: 
 

 

Figuur  4-2: Overzicht Formaat 

In de onderstaande tabel (Figuur  4-3) ziet u de meest gebruikte lay-outs: 
 
Optie Uitleg 

Webtabel Dit formaat geeft de activiteiten in een tabel weer. De ene as van de tabel stelt 
de werkdagen voor, de andere de werk-uren. Dit formaat is geschikt voor het 
analyseren van de roosters: bijvoorbeeld voor het vinden van conflictvrije 
momenten. 

Weblijst per week De roosterweergave geeft de activiteiten in een lijst weer. Er is één lijst per 
werkweek. In de lijst verschijnen de activiteiten per dag. Op het voorblad is een 
lijst met links per week te zien. Dit formaat is geschikt voor het beschikbaar 
maken van de roosters via Internet en voor het printen van de roosters. 

Weblijst totaal Alle activiteiten staan in een lijst. Er is één lijst per werkweek. In de lijst 
verschijnen de activiteiten per dag. Dit formaat is geschikt voor het beschikbaar 
maken van de roosters via Internet en voor het printen van de roosters. 

Beschikbaarheid Dit formaat laat alleen zien of iets vrij of bezet is. Het vak of de lesinformatie 
wordt per uur weergegeven. 

Beschikbaarheid 
compact 

Dit formaat laat alleen zien of iets vrij of bezet is door middel van kruisjes. 

Figuur  4-3: Belangrijkste layouts  
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Exporteer: geeft aan waar het gegenereerde rooster naartoe geëxporteerd wordt. Dit kenmerk wordt 
gebruikt door de operatie Schrijf. Figuur  4-4 toont de drie verschillende mogelijkheden: 
 
Optie Uitleg 

Workspace De files worden naar de [Databasenaam]/Workspace/[HTML|TEX] geëxporteerd. Dit is 
een lokale directory. Dat wil zeggen niemand behalve de roosteraar heeft het recht om 
de files te bekijken. 

Private-
WEB 

De files worden naar de subdirectory Private-WEB van de directory geëxporteerd dat 
bij [Rooster Module Roosterbeheer] Web Directory gedefinieerd staat. 

Public-
WEB 

De files worden naar de subdirectory Public-WEB van de directory geëxporteerd dat bij 
[Rooster Module Roosterbeheer] Web Directory 

Figuur  4-4: Exporteren van de roosterweergave 

Via de weergave kenmerken onder het kopje Toon kunt u precies aangeven wat u op de 
roosterweergave wilt zien en hoe u het op de roosterweergave wilt zien. We zullen nu deze 
verschillende weergave kenmerken behandelen.  
 
In Figuur  4-5 ziet u de weergave kenmerken (in de grijze kolom) van een roosterweergave en deze 
zijn standaard ingesteld (in de witte kolom):  
 

 

Figuur  4-5: Weergave kenmerken 

Hieronder werken we ieder veld even apart uit. 
 
Toon Titel 
Hiermee kan de gebruiker invloed hebben op de titels van gegenereerde overzichten.  
Hieronder, in Figuur  4-6, ziet u alle verschillende opties: 
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Figuur  4-6: Overzicht Toon Titel 

De inhoud van de titel bestaat uit drie onderdelen: werkjaar/periode, productiedatum en 
roosterdefinitie. We zullen nu deze drie onderdelen toelichten: 
 
Optie Uitleg 

Werkjaar/periode Het werkjaar en de periode van het overzicht. De namen van het werkjaar en de 
periode verschijnen. Indien deze niet aanwezig zijn, dan verschijnt de code van 
het jaar en/of de periode. Een voorbeeld van werkjaar/periode is: 
Werkjaar: 2007/2008 
Periode: 2 

Roosterdefinitie Informatie over wat het afgebeelde rooster representeert plus de naam (of code) 
van de roosterweergave, bijvoorbeeld "Rooster voor ruimte A". De Toon Titel is 
voor Roosterdefinitie ook afhankelijk van andere Toon velden.  
Als bijvoorbeeld u een Ruimterooster maakt en de Toon Ruimte staat op "Naam" 
dan verschijnt de naam van de ruimte (als het niet bestaat, de code) in de 
definitie. Een voorbeeld van een roosterdefinitie is: 
Rooster voor ruimte A en persoon J. Jansen 

Productiedatum Datum waarop de weergave is gegenereerd (datum + tijdstip). 
Bijvoorbeeld: Geproduceerd door IRIS-Planning op 12 januari 2008 14:28 

Roosterdatum De data waartussen de allocaties van de weergave vallen.  
Bijvoorbeeld: 3-9-2007 (ma) t/m 4-9-2007 (di) 

 
Tip: Het is aan te raden in ieder geval de productiedatum te laten zien. U kunt dan zien wanneer het 
rooster voor het laatst gegenereerd is en of het dus nog actueel is. 
 
Toon Index 
Dit kenmerk bepaalt of de index van een allocatie verschijnt in een weergave.  
 
Toon Naam 
Geeft aan hoe de naam van geroosterde activiteiten in de roosterweergave verschijnt.  
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Optie Uitleg 

Nee U ziet de roosternaam of afkorting roosternaam niet in het rooster. 

Afkorting 
roosternaam 

U ziet op het rooster de waarde die in het vereistenformulier bij Afkorting 
roosternaam is ingevuld. Indien deze niet is ingevuld, verschijnt de 
roosternaam. 

Roosternaam U ziet op het rooster de waarde die in het vereistenformulier bij Roosternaam is 
ingevuld. 

 
Toon Activiteitstype 
Dit kenmerk bepaalt of de activiteitstype van de allocaties verschijnt in het rooster.  
 
Toon Groepen 
 
Optie Uitleg 

Enkel naam in de 
titel 

U ziet de groepsnamen waarop u gefiltreerd heeft in de titel maar niet in het 
rooster. 

Enkel code in de 
titel 

U ziet de groepscodes waarop u gefiltreerd heeft in de titel maar niet in het 
rooster. 

Standaard U ziet de naam van de groepen, indien deze niet aanwezig is dan verschijnt 
de code. 

Code U ziet de codes van de groepen. 

Naam U ziet de namen van de groepen. 

Leden U ziet studenten van de groepen in het rooster. 

Leden met 
kolommen 

U ziet de aparte kolommen met de studenten in het rooster (alleen bij 
spreadsheet). 

 
Toon Ruimten 
 
Optie Uitleg 

Enkel naam in de titel U ziet de ruimtenamen waarop u gefiltreerd heeft in de 
titel maar niet in het rooster. 

Enkel code in de titel U ziet de ruimtecodes waarop u gefiltreerd heeft in de 
titel maar niet in het rooster. 

Alias Geef de naam van de ruimten weer. Als deze niet is 
gedefinieerd voor een ruimte, dan wordt de code van de 
ruimte weergegeven. 

Ruimtecode U ziet de code van de ruimten in het rooster. 

Ruimtenaam U ziet de naam van de ruimten in het rooster.  

Ruimtecode en verwacht aantal personen 

U ziet de code van de ruimten in het rooster met 
daarachter tussen haakjes de capaciteit van de ruimte. 

Ruimtenaam en verwacht aantal 
personen 

U ziet de naam van de ruimten in het rooster met 
daarachter tussen haakjes de capaciteit van de ruimte. 

Ruimtecode en stad U ziet de code van de ruimten in het rooster met 
daarachter tussen haakjes de stad van de ruimte. 

Ruimtenaam en stad U ziet de naam van de ruimten in het rooster met 
daarachter tussen haakjes de stad van de ruimte. 
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Toon Apparaten 
 
Optie Uitleg 

Enkel naam in de titel U ziet de aparaatnamen waarop u gefiltreerd heeft in de 
titel maar niet in het rooster. 

Enkel code in de titel U ziet de aparaatcodes waarop u gefiltreerd heeft in de 
titel maar niet in het rooster. 

Standaard U ziet de naam van de apparaten, indien deze niet 
aanwezig is dan verschijnt de code. 

Code U ziet de codes van de apparaten in het rooster. 

Naam U ziet de namen van de apparaten in het rooster. 

Nee U ziet geen apparaten in het rooster. 

 
Toon Personen 
 

Optie Uitleg 

Enkel voornaam en achternaam in de titel U ziet de voornaam, voorvoegsel en achternaam van de 
persoon waarop u gefiltreerd heeft in de titel maar geen 
persoonsgegevens in het rooster. 

Enkel verkorte naam zonder initialen in 
de titel 

U ziet de voorvoegsel en achternaam van de persoon 
waarop u gefiltreerd heeft in de titel maar geen 
persoonsgegevens in het rooster. 

Enkel verkorte naam in de titel U ziet de voorletters, voorvoegsel en achternaam van de 
persoon waarop u gefiltreerd heeft in de titel maar geen 
persoonsgegevens in het rooster. 

Enkel volledige naam in de titel U ziet de titel, voorletters, voorvoegsel en achternaam 
van de persoon waarop u gefiltreerd heeft in de titel 
maar geen persoonsgegevens in het rooster. 

Enkel naam in de titel U ziet de functienaam waarop u gefiltreerd heeft in de 
titel maar geen persoonsgegevens in het rooster. 

Enkel code in de titel U ziet de functiecode waarop u gefiltreerd heeft in de titel 
maar geen persoonsgegevens in het rooster. 

Standaard U ziet de functienaam in het rooster, indien deze niet 
gevuld is, verschijnt de functiecode. 

Code U ziet de functiecode in het rooster. 

Naam U ziet de functienaam in het rooster. 

Volledige naam U ziet de titel, voorletters, voorvoegsel en achternaam 
van de persoon in het rooster. 

Verkorte naam U ziet de voorletters, voorvoegsel en achternaam van de 
persoon in het rooster. 

Verkorte naam zonder initialen U ziet de voorvoegsel en achternaam van de persoon in 
het rooster. 

Voornaam en achternaam U ziet de voornaam, voorvoegsel en achternaam van de 
persoon in het rooster. 
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Toon Conflicten 
 

Optie Uitleg 

Nee U ziet geen conflicten op het rooster 

Ja U ziet alle conflicten op het rooster (meestal in het rood 
benadrukt in een Webtabel) 

Groep Toont alleen de groepsconflicten (alleen bij formaat 
conflictenlijst) 

Ruimte Toont alleen de ruimteconflicten (alleen bij formaat 
conflictenlijst) 

Apparaat Toont alleen de apparaatconflicten (alleen bij formaat 
conflictenlijst) 

Dienstverlener Toont alleen de functieconflicten (meestal van de 
dienstverlener) (alleen bij formaat conflictenlijst) 

 
Toon Activiteit 
 
Optie Uitleg 

Enkel naam in de titel U ziet de activiteitsnaam waarop u gefiltreerd heeft in de 
titel maar niet in het rooster. 

Enkel code in de titel U ziet de activiteitscode waarop u gefiltreerd heeft in de 
titel maar niet in het rooster. 

Standaard U ziet de activiteitsnaam in het rooster, indien deze niet 
gevuld is, verschijnt de activiteitscode. 

Code U ziet de activiteitscode in het rooster. Deze komt van  
het veld Code van het object Activiteit. 

Naam U ziet de activiteitsnaam in het rooster. Deze komt van  
het veld Naam van het object Activiteit. 

Activiteitsbasiscode U ziet de code van de activiteitsbasis van de activiteit in 
het rooster. Deze komt van het veld Code van het object 
Activiteitsbasis. 

Activiteitsbasisnaam U ziet de naam van de activiteitsbasis van de activiteit in 
het rooster. Deze komt van het veld Naam van het 
object Activiteitsbasis. 

 
  
Toon Organisaties  

 
Optie Uitleg 

Enkel naam in de titel U ziet de organisatienaam waarop u gefiltreerd heeft in 
de titel maar niet in het rooster. 

Enkel code in de titel U ziet de organisatiecode waarop u gefiltreerd heeft in 
de titel maar niet in het rooster. 

Standaard U ziet de organisatienaam in het rooster, indien deze 
niet gevuld is, verschijnt de code. 

Code U ziet de organisatiecode in het rooster. 

Naam U ziet de organisatienaam in het rooster. 
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4.3 Voorbeeld Groepsrooster  

Voor het genereren van een Groepsrooster neemt u de volgende stappen: 
 

1. Kies de juiste periode in Periode-Roosteraar. 
 

2. Maak een roosterweergaveformulier.  
Klik in Periode-Roosteraar op het knopje F (Formulier) en klik vervolgens op ‘Periode-
Roosteraar.Roosterweergaven’ (zie Figuur  4-7). Het is ook mogelijk om in Periode-
Roosteraar op het groene blokje voor Roosterweergaven te klikken. 

 

 

Figuur  4-7: Keuzemenu Periode-Roosteraar.Roosterweergaven 

3. Maak een nieuwe roosterweergave door op het knopje M (Maken) te klikken.  
Nu wordt de rij van de Index lichtblauw. U kunt nu de naam van de nieuwe roosterweergave 
intypen. U kunt deze roosterweergave bijvoorbeeld ‘Rooster Groep’ noemen. Let op: het 
maken van een roosterweergave voor een groep hoeft u maar één keer te doen. Daarna blijft 
deze roosterweergave – gekoppeld aan de periode - in Web-Pro staan. 

 
4. Geef in het formulier voor welke gegevens u het rooster wilt zien.  

U bent verplicht de gewenste werktijd in te vullen (werkweken, werkdagtypes en 
werkuurtypes). 

 
5. Voer bij ‘Groepen’ de groep in waarvan u het rooster wilt zien.  

U kunt hier ook meerdere groepen of zelfs alle groepen invoeren. 
 

6. Kies het formaat 
Kies bijvoorbeeld voor de ‘WEB tabel’ bij het veld Formaat. De verschillende mogelijkheden 
onder Toon zijn nu standaard ingesteld en deze kunt u naar wens aanpassen. 

 
7. Klik op de knop Schrijf te klikken 

 
Het rooster wordt nu gegenereerd. 
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In Figuur  4-8 ziet u een voorbeeld van een formulier. 
 

 

Figuur  4-8: Voorbeeld van een roosterweergave voor een studentenrooster 

Tip: Als voorbeeld nemen wij alleen groep 1A. De formulieren voor de andere groepen vult u precies 
zo in, met uitzondering van groep. 
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4.3.1 Verschillende roosterlay-outs  

Een mogelijke roosterlay-out is de ‘Web tabel’. Dit is een zeer overzichtelijke roosterweergave in 
tabelvorm. Omdat de roosterweergave zeer overzichtelijk is, is dit een goede analyse tool voor de 
roosteraar. In Figuur  4-9 ziet u een fragment van de ‘Web tabel’: 

 

Figuur  4-9: Fragment Web-tabel 

Een andere vorm is de ‘Web-lijst’. Hier ziet u alle activiteiten in lijstvorm. Dit is een geschikte weergave 
voor het printen van de roosters. De Web lijst is daarom ook het meest geschikt om de roosters 
openbaar te maken. In Figuur  4-10 ziet u een fragment van de ‘Web-lijst totaal’. 

 

Figuur  4-10: Fragment ‘Web-lijst totaal’ 
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4.4 Voorbeeld Personeelsrooster  

Voor het maken van een rooster van één of meerdere medewerkers doet u bijna hetzelfde vergeleken 
met het maken van een rooster van één of meerdere groep(en). U voert nu echter geen groep in. 
Deze laat u leeg. U voert een persoonsnaam of -code in (afhankelijk van wat er uw organisatie in 
Web-Pro gebruikt).  
 

In Figuur  4-11 ziet u een voorbeeld van het formulier: 
 

 

Figuur  4-11: Voorbeeld van een roosterweergave voor een medewerkersrooster 

Tip: als voorbeeld nemen wij alleen een docent genaamd Kuit. De formulieren voor de andere 
medewerkers voert u op dezelfde wijze in, alleen komt er telkens een andere code te staan. 
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4.4.1 Verschillende roosterlay-outs  

In Figuur  4-12 ziet u een fragment van de Web Tabel voor de docent Kuit (KTB03). Zoals u ziet geeft 
de docent maandag ‘Praktijk Journalistiek’ en ‘Studieloopbaanbegeleiding’. Op dinsdag heeft de 
docent Kuit een vrije dag. Voor dinsdag staat de docent op ‘Niet Beschikbaar’. 

 

Figuur  4-12: Fragment ‘Web Tabel’ 

Figuur  4-13 geeft een fragment weer van de ‘Web Lijst Totaal’ voor de docent Kuit. 
 

 

Figuur  4-13: Fragment ‘Web Lijst Totaal’ 
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4.5 Voorbeeld Ruimterooster 

Voor het maken van een rooster van één of meerdere ruimte(n) doet u bijna hetzelfde vergeleken met 
het maken van een rooster van één of meerdere medewerkers of groep(en). U voert nu echter geen 
groep in. Deze laat u leeg. U voert geen persoonsnaam of -code in. U voert alleen bij Ruimte één of 
meerdere ruimten in. U kunt hier ook een bepaald ruimtetype invullen. In dat geval ziet u het rooster 
van alle ruimtes die onder dat ruimtetype vallen.  
 

In Figuur  4-14 ziet u een voorbeeld van het formulier: 
 

 

Figuur  4-14: Formulier ruimte 

In het bovenstaande voorbeeld willen we het rooster zien van alle ruimten die onder ruimtetype T-ME 
vallen (dit zijn theorielokalen) voor alle dagen gedurende de uren 1 tot en met 9 in de weken 2, 3, 4, 6 
en 7. Door vervolgens te kiezen voor de ‘Webtabel’, ontstaat er een heel duidelijk overzicht. U kunt 
precies zien welke activiteiten er op welke tijdstippen in een bepaalde ruimte gegeven worden. 
 
Wilt u echter alleen weten welke ruimte er beschikbaar is op een bepaalde dag? Dan vult u bij  
kalendertijd een datum in.  
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Voor de beschikbaarheid van een ruimte (of een docent en / of groep) maakt u gebruik van het 
Formaat ‘Beschikbaarheid compact’. Het overzicht zal op die manier alleen aangeven of de ruimte, 
docent of groep beschikbaar is. 

4.6 Voorbeeld combinatierooster 

Voor het oplossen van conflicten (hierover meer in het volgende hoofdstuk) kan het handig zijn om 
een combinatierooster te maken. In één roosterweergave combineert u dan bijvoorbeeld een docent 
en een groep zodat u een oplossing kunt zoeken voor de conflicterende vereiste. Of bijvoorbeeld een 
docent, een groep en een ruimte. U kunt hier uiteraard ook kiezen voor meerdere groepen, 
medewerkers of ruimten. 

In Figuur  4-15: Combinatierooster ziet u een voorbeeld van een formulier waarin we het rooster van 
een groep (JOV1.A) en een docent (SNH02) combineren: 

 

Figuur 4-15: Combinatierooster 
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Indien u kiest voor het formaat Web Tabel, ziet u het volgende rooster: 

 

Figuur 4-16: Fragment combinatierooster 

4.7 Bezettingsgraad medewerker / groep / ruimte 

Deze paragraaf laat u zien hoe u aanvullende informatie uit Web-Pro kunt halen. Te denken valt aan:  

 Hoeveel uur is een medewerker ingeroosterd?  

 Hoeveel lezingen en practica's hebben de studenten in een periode gevolgd? 

 Wat is de bezettingsgraad van een ruimte? 
 
Het is mogelijk om overzichten te genereren met daarin de urentellingen van één of meerdere 
medewerkers, één of meerdere groepen en één of meerdere ruimten voor één dag, één week of 
meerdere weken. In het formulier kunt u precies invullen wat u wilt zien. U kunt bijvoorbeeld de 
volgende overzichten maken: 

 Bezettingsgraad medewerker 

 Bezettingsgraad groep 

 Bezettingsgraad ruimte 
 
Het belangrijkste is dat u bij het ‘formaat’ het juiste formaat invoert. Als u naast de knop ‘formaat’ op 
het pijltje klikt, verschijnt het onderstaande overzicht (zie Figuur  4-17). Hier kunt u het juiste formaat 
(urentelling per week of urentelling totaal) aanklikken en deze vervolgens met de <Enter> toets 
bevestigen: 
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Figuur  4-17: Overzicht Formaat 
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Hieronder (in Figuur  4-18) ziet u een voorbeeld van een formulier voor de urentelling van alle 
medewerkers van één periode: 
 

 

Figuur  4-18: Formulier van urentelling per week van medewerkers 
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Na het klikken op de operatie Schrijf verschijnt er een compleet overzicht in Excel formaat. In Figuur 
 4-19 is een fragment van dit overzicht te zien: 
 

 

Figuur  4-19: Fragment urentelling medewerkers 

Interpretatie van overzicht: Web-Pro heeft alle lesuren van iedere medewerker per activiteit en per 
werkweek geteld. Onder activiteit staan de verschillende activiteiten die de medewerker verricht. Web-
Pro berekent ook de totale beschikbaarheid en berekent aan de hand van het totaal aantal lesuren de 
bezetting van deze medewerker. Dit doet Web-Pro ook voor alle weken van iedere medewerker (zo 
ontstaat er een representatief gemiddelde). 
Voor groepen en ruimten kunt een vergelijkbaar overzicht produceren. 
 
Tips: bij het genereren van dit soort overzichten is het van belang in de gaten te houden om hoeveel 
informatie het gaat. Wilt u bijvoorbeeld een overzicht hebben van meerdere medewerkers over 
meerdere weken dan zal het genereren van dit overzicht langer duren dan wanneer u slechts een 
overzicht maakt van één medewerker voor één week. Op het moment dat u Web-Pro een overzicht 
laat maken dan kunt u niet verder werken in het programma. Wilt u hele uitgebreide overzichten 
schrijven van alle medewerkers, groepen of ruimten? Drukt u dan vlak voordat u met pauze of naar 
huis gaat op de Schrijf knop. 
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5 Conflicten oplossen 

5.1 Inleiding 

In deze paragraaf leest u meer over conflicten. In de daaropvolgende paragrafen vindt u voorbeelden 
van conflicten en oplossingsstrategieën om deze op te lossen. Een conflict kan gezien worden als een 
dubbelboeking. Web-Pro introduceert een conflict wanneer het geen oplossing kan vinden binnen de 
mogelijkheden van de opties van de vereiste. Web-Pro zal altijd de oplossing vinden die de minste 
conflictwaarde heeft. De conflictwaarde van elke plaatsingsmogelijkheid in het rooster wordt bepaald 
aan de hand van wegingsfactoren. U kunt meer lezen over wegingsfactoren in de handleiding voor 
Gevorderden. 

Web-Pro registreert de volgende conflicten:  

 Groep: twee allocaties zijn op hetzelfde tijdstip toegewezen aan één groep, d.w.z. dat één 
groep twee activiteiten op één tijdstip heeft. 
Het systeem voegt de conflicterende tijd en de conflicterende groep toe aan Conflict.  

 Persoon: twee allocaties zijn op hetzelfde tijdstip toegewezen aan één functie, d.w.z. dat één 
functie twee activiteiten op hetzelfde tijdstip heeft. 
Het systeem voegt de conflicterende tijd en de conflicterende functie toe aan Conflict.  

 Ruimte: twee allocaties zijn op hetzelfde tijdstip toegewezen aan één ruimte, d.w.z. dat in één 
ruimte twee activiteiten op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. 
Het systeem voegt de conflicterende tijd en de conflicterende ruimte toe aan Conflict.  

 Apparaat: twee allocaties zijn op hetzelfde tijdstip toegewezen aan één apparaat, d.w.z. dat 
één apparaat voor twee activiteiten nodig is op hetzelfde tijdstip. 
Het systeem voegt de conflicterende tijd en het conflicterende apparaat toe aan Conflict.  

 Tijdsafhankelijkheid: twee allocaties hebben tijden die niet voldoen aan de 
tijdsafhankelijkheid die tussen hen geldt. Het systeem voegt deze tijden toe aan het conflict.  

 Capaciteit: een allocatie heeft een ruimte die een te kleine capaciteit heeft. 
Het systeem voegt de conflicterende tijd en de conflicterende ruimte toe aan Conflict.  

 Vakantie: een activiteit is op een officiële vakantiedag van de faculteit of afdeling van de 
organisatie gepland. 

Een allocatie kan meerdere conflicten bevatten. De groep van de allocatie kan op hetzelfde moment 
zijn ingeroosterd in een andere allocatie en ook de ruimte van de allocatie kan op hetzelfde moment 
door een allocatie gebruikt worden. Vaak wanneer u de allocatie verschuift, lost u meerdere conflicten 
tegelijk op. 
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5.2 Overzicht conflicten 

Via Periode Roosteraar (bij Rooster Beheerder) kunt u altijd snel zien hoeveel conflicten er in de 
desbetreffende roosterperiode aanwezig zijn. Wanneer u op de knop Overzicht conflicten klikt zult u 
het aantal conflicten per soort zien. In Figuur  5-1 ziet u deze knop: 

 

Figuur  5-1: Overzicht conflicten 

In Figuur  5-2 ziet u een voorbeeld van het overzicht dat u via Overzicht conflicten kunt krijgen. 

 

Figuur  5-2: Overzicht conflicten in één periode 

5.3 Een conflictenlijst genereren 

Een gedetailleerde lijst van de conflicten kunt u op de volgende wijze maken: 

1. Ga naar de Periode-Roosteraar van de juiste periode. 
 
2. Maak een roosterweergavenformulier.  

Klik in Periode-Roosteraar op het knopje F en klik vervolgens op Periode-
Roosteraar.Roosterweergaven (zie Figuur  5-3). Het is ook mogelijk om in Periode-
Roosteraar op het groene blokje voor Roosterweergaven te klikken. Let op: dit blokje wordt 
alleen groen als u een basisoperatie gekozen heeft. In dit geval kiest u dus eerst voor de 
basisoperatie ‘F’. 
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Figuur  5-3: Keuzemenu Periode-Roosteraar.Roosterweergaven 

3. Maak een nieuwe roosterweergave door op M in het formulier te klikken.  
Nu wordt de rij van de Index lichtblauw. U kunt nu de naam van de nieuwe roosterweergave 
intypen. U kunt deze roosterweergave ‘Conflicten’ noemen. Let op: het maken van een 
roosterweergave voor conflicten hoeft u maar één keer te doen. Daarna blijft deze 
roosterweergave – gekoppeld aan de periode - in Web-Pro staan. 
 

4. Vul bij de werktijd de werkweken, werkdagtypes en werkuurtypes in.  
U kunt ook kiezen voor een ruimte, groep of functie zodat u alleen die conflicten ziet van de 
ruimte, groep of functie die u gekozen heeft. 

Stap 5: in de lichtgrijze vlakken ziet u verschillende opties. Deze zijn standaard ingesteld maar zijn 
door u aan te passen. Zo kunt u door op het pijltje achter Toon conflicten te klikken in het overzicht 
aangeven welke conflicten u wilt zien. In Figuur  5-4 ziet u de verschillende mogelijkheden: 

 

Figuur  5-4: Overzicht Toon Conflicten 

Als u alle conflicten wilt zien, klikt u op ‘Ja’. U kunt ook specifiek kiezen voor de groep-, ruimte-, 
apparaat- of dienstverlenerconflicten. 

Stap 6: klik vervolgens op de knop Schrijf. Het overzicht zal nu gemaakt worden en in een apart 
venster verschijnen. 

Tip: over het maken van een roosterweergave leest u meer in Hoofdstuk 4 van dit document. 
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5.4 Strategie voor het oplossen van conflicten 

Indien u voor het eerst de vereisten inroostert, kunt u Web-Pro automatisch veel conflicten laten 
oplossen. Web-Pro roostert dan nog een keer alleen de conflicterende vereisten. Dit doet u met 
behulp van de operatie Los conflicten op bij het object Periode-Roosteraar. U dient dan bij Aantal 
Extra Cycli “1” in te vullen. 

  

Figuur  5-5: Los conflicten op 

Sommige vereisten zullen blijven conflicteren: er is dan binnen het bestaand rooster geen oplossing, 
bijvoorbeeld door ruimtetekort.  U als roosteraar geeft dan aan hoe Web-Pro deze conflicten moet 
oplossen. Vaak moet u namelijk overleggen met uw organisatie om te zien welke oplossing acceptabel 
is. 
 
U lost het beste conflicten in de volgende volgorde op: 
 

1. Vakantieconflicten 
2. Groepsconflicten 
3. Functieconflicten 
4. Ruimteconflicten 
5. Apparaatconflicten 
6. Tijdconflicten 
7. Capaciteitsconflicten 

 
Voor conflictsoorten 2 t/m 6 hanteert u de volgende stappen: 
 

1. Open twee vereisteformulieren van Periode-Roosteraar en plaats deze naast elkaar. 
 

2. Haal in het ene formulier een conflicterende vereiste en in het andere formulier de vereiste 
waarmee deze conflicteert. 
 

3. Bepaal van welke vereiste u de allocatie wilt veranderen 
 

4. Indien er veel in het rooster veranderd is sinds u de vereisten geroosterd heeft, kunt u kijken 
of Web-Pro binnen de nieuwe mogelijkheden een conflictvrije oplossing kan vinden. Dit doet u 
met behulp van de operatie Los conflicten op van het vereistenformulier.  
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Figuur  5-6: Los conflicten op 

5. Indien Los conflicten op niet helpt, bekijk welke vereiste u wilt aanpassen. Met behulp van 
Afbeelden kunt u bij elke vereiste het rooster met opties bekijken.  
 

6. Verwijder de allocatie van een van de vereisten en pas deze aan. U kunt bijvoorbeeld meer 
vrijheid van tijd geven, of meer ruimtetypes toevoegen. 
 

7. Rooster de vereiste opnieuw. 
 

8. Indien er nog steeds geen oplossing voor Web-Pro is en er nog steeds een conflict komt, kunt 
u met behulp van een roosterweergave analyseren hoe u lessen kunt verschuiven om een 
oplossing te vinden. 
 

9. Soms kunt u ervoor kiezen het conflict te negeren. Bijvoorbeeld wanneer twee activiteiten 
bewust voor eenzelfde groep zijn ingeroosterd omdat het twee keuzevakken zijn. U kunt het 
conflict dan negeer met behulp van de operatie Zet conflicten uit in het vereisteformulier, zie 
Figuur  5-7. Let op, u zet dan wel alle conflicten uit die bij deze vereiste horen. Om maar een 
conflict te negeren, kunt u beter een formulier van het conflict openen vanaf Periode-
Roosteraar en de status veranderen in “Negeer”, zie Figuur  5-8.  
 
De opbouw van de index in het conflictenformulier is als volgt: 
 
<Conflicttype>|| Index allocatie 1 || Index allocatie 2 
 
Er zijn de volgende conflicttypes: 
Capaciteit 
Functie 
Groep 
Ruimte 
Werklast 
Vakantie 
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Figuur  5-7: Conflicten negeren 

 

 

Figuur  5-8: Status Conflict 



Hoofdstuk 5: Conflicten oplossen 

5-7 

Handleiding Web-Pro Beginners  
© 2017 Bitbybit Information Systems 

 

5.5 Groepsconflict  

Een groepsconflict is aan het woord Groep voor de Index te herkennen. In Figuur  5-9 ziet u hoe een 
groepsconflict eruit ziet op een conflictlijst. U ziet de twee indices van de conflicterende allocaties 
gescheiden door twee pijpjes (||). 

Conflict Index Groep Groep||MEV1B_OND07-001-215||MEV1B_POL07-001-347 

Allocaties Onderzoek, Politiek 

Werkweken 1 

Werkdagtypes di 

Werkuurtypes 5 

Groepen JOV1.C 

Status  Correct 

Figuur  5-9: Weergave groepsconflict 

Interpretatie van dit conflict: De studenten van JOV1.C moeten in werkweek 1, op dinsdag werkuur 5 
gelijktijdig twee vakken volgen; Onderzoek (MEV1B_OND07-001-215) en Politiek (MEV1B_POL07-
001-347).  

Oplossingsstrategieën: 

 Voor het aanpakken van dit conflict is het van belang te kijken naar de twee conflicterende 
vereisten. Voor welke vereiste zijn er de meeste mogelijkheden? Welke vereiste heeft de 
meeste vrijheid? Deze vereiste is makkelijker te verschuiven 

 Andere dag toewijzen aan allocatie(s). (Probeer ‘Los Conflicten op’.)  

 Ander tijdstip toewijzen aan allocatie(s). (Probeer ‘Los Conflicten op’.)  

 Andere week toewijzen aan allocatie(s). (Probeer ‘Los Conflicten op’.) 
 
Opmerkingen:  
Als de groepen opzettelijk op hetzelfde moment zijn geplaatst dan is het mogelijk om het conflict uit te 
zetten. Let er dan op dat u dit ook bij het ruimteconflict doet indien de groepen ook in dezelfde ruimte 
geroosterd worden. 
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5.6 Personeelsconflict  

Een personeelsconflict ziet er als volgt uit in een conflictlijst en is te herkennen aan het woord ‘Functie’ 
voor de Index (zie Figuur  5-10):  
 

Conflict Index Functie Functie||MEV1B_JNV07-001-41||VVG-296 

Allocaties Praktijk Journalistiek, Vormgeving 

Werkweken 6 

Werkdagtypes di 

Werkuurtypes 8 

Functies Noort-P-NTP01 

Status  Correct 

Figuur  5-10: Weergave docentconflict 

Interpretatie van dit conflict: Docent Noort (NTP01) moet gelijktijdig in werkweek 6 op dinsdag het 8
e
 

uur twee vakken geven: Praktijk Journalistiek (MEV1B_JNV07-001-41) en Vormgeving (VVG-296). 
 
Oplossingsstrategieën: 

 Voor het aanpakken van dit conflict is het van belang te kijken naar de twee conflicterende 
vereisten. Voor welke vereiste zijn er de meeste mogelijkheden? Welke vereiste heeft de 
meeste vrijheid? Deze vereiste is makkelijker te verschuiven. 

 Andere dag toewijzen aan allocatie(s). (Probeer ‘Los Conflicten op’.)  

 Ander tijdstip toewijzen aan allocatie(s). (Probeer ‘Los Conflicten op’.)  

 Andere week toewijzen aan allocatie(s). (Probeer ‘Los Conflicten op’.) 

 Andere docent toewijzen aan allocatie(s). 
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5.7 Ruimteconflict  

Een ruimteconflict is aan het woord ‘Ruimte’ voor de Index te herkennen. Het ruimteconflict ziet er als 
volgt uit in een conflictlijst (Figuur  5-11):  

Conflict Index Ruimte Ruimte||MEV1A_CUL07-001-207||MEV1B_POL07-001-210 

Allocaties Cultuur, Politiek 

Werkweken 1 

Werkdagtypes di 

Werkuurtypes 1,2,3 

Ruimten D246 

Status  Correct 

Figuur  5-11: Weergave ruimteconflict 

Interpretatie van dit conflict: Het gaat hier om een ruimteconflict in de ruimte D246 van de twee vakken 
Cultuur (MEV1A_CUL07-001-207) en Politiek (MEV1B_POL07-001-210) in de werkweek 1 op de 
dinsdag de eerste drie uren.  
 
Oplossingsstrategieën: 

 Voor het aanpakken van dit conflict is het van belang te kijken naar de twee conflicterende 
vereisten. Voor welke vereiste zijn er de meeste mogelijkheden? Welke vereiste heeft de 
meeste vrijheid?  

 Andere zaal toewijzen aan allocatie(s). (Probeer ‘Los Conflicten op’.)  

 Ander tijdstip toewijzen aan allocatie(s). (Probeer ‘Los Conflicten op’.)  

 Activiteit in een externe ruimte zetten.  
 
Opmerkingen: 
Voor veel wijzigingen moet men contact met de organisatie opnemen om toestemming te vragen.  
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5.8 Apparatuurconflict  

Een apparatuurconflict is aan het woord ‘Apparatuur’ voor de Index te herkennen. Een 
apparatuurconflict ziet er als volgt uit in een conflictlijst (zie Figuur  5-12):  
 

Index Apparatuur Apparatuur||Event-6|Event-7 

Allocaties Gastlezing, Gastlezing 

Werk-Weken 1 

Werkdagtypes woensdag 

Werkuurtypes 1,2 

Apparaten LCD1 

Figuur  5-12: Weergave apparatuurconflict 

Interpretatie van dit conflict:  
Beide Gastlezingen willen gebruik maken van het enige aanwezige LCD-scherm.  
 
Oplossingsstrategieën: 

 Ander tijdstip toewijzen aan allocatie(s). (Probeer ‘Los Conflicten op’.)  

 Ander apparaat toewijzen aan allocatie(s). (Probeer ‘Los Conflicten op’.)  
 
Opmerkingen: 
Controleer of een ander apparaat aan de eisen van de medewerker kan voldoen.  
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5.9 Tijdafhankelijkheidsconflict  

Een tijdafhankelijkheidsconflict is aan het woord ‘Tijd’ voor de Index te herkennen. Het 
tijdafhankelijkheidsconflict ziet er als volgt uit in een conflictlijst (Figuur  5-13):  

Conflict Index Tijd Tijd||Event-4|SO-L-1 

Allocaties Inleiding Stedelijk Ontwerp, Intro practicum 

Werk-Weken 1 

Werkdagtypes donderdag 

Werkuurtypes 5,6 

Figuur  5-13: Weergave tijdafhankelijkheidsconflict 

Interpretatie van dit conflict:  
Aan de eis van het precies twee dagen later plaatsvinden van het "Intro practicum" kon niet voldaan 
worden.  
 
Oplossingsstrategieën: 

 Ander tijdstip toewijzen aan allocatie(s). (Probeer ‘Los Conflicten op’.)  

 Ander werkdagtype toewijzen aan allocatie(s). (Probeer ‘Los Conflicten op’.)  
 
Opmerkingen: 
Het invoeren van vereisten met een tijdsafhankelijkheid behandelen we in Web-Pro Handleiding voor 
gevorderden. 
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5.10 Capaciteitsconflict  

Een capaciteitsconflict is aan het woord ‘Capaciteit’ voor de Index te herkennen. Het capaciteitsconflict 
ziet er als volgt uit in een conflictlijst (Figuur  5-14):  

Conflict Index Capaciteit Capaciteit||PR_JD2D_07-319 

Allocaties Project 

Werk-Weken 11,12,13,15,16,17,18 

Werkdagtypes do 

Werkuurtypes 8,9 

Ruimten D176 

Capaciteit 45/60 

Status  Correct 

Figuur  5-14: Weergave capaciteitsconflict 

Interpretatie van een conflict: 
Het project heeft een capaciteitsconflict (Index PR_JD2D_07-319). Het project vindt in week 11, 12, 
13, 15, 16, 17 en 18 op donderdag het 8

e
 en het 9

e
 werk uur plaats in zaal D176.  

Zaal D176 heeft een capaciteit van 45 studenten. Voor het project hebben zich echter 60 studenten 
ingeschreven.  
 
Oplossingsstrategieën 

 Een grotere ruimte of meer ruimtes aan een vereiste toekennen.  

 Conflict uitzetten, omdat u minder studenten verwacht dan zich ingeschreven hebben.  
 
Opmerkingen 
Het uitzetten van "geoorloofde" conflicten heeft het voordeel, dat men op een later tijdstip duidelijk kan 
zien dat dit conflict al geanalyseerd is en geen probleem voor de roostering vormt.  
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5.11 Vakantieconflict  

Een vakantieconflict is aan het woord ‘Vakantie’ voor de Index te herkennen. Een vakantieconflict ziet 
er als volgt uit in een conflictlijst (Figuur  5-15):  

Conflict Index Vakantie Vakantie||MEV1A_ECO07-001-335 

Allocaties Economie 

Werkweken 8 

Werkdagtypes vr 

Werkuurtypes 1,2,3 

Status  Correct 

Figuur  5-15: Weergave vakantieconflict 

Interpretatie van een conflict: het vak Economie is op een officiële vakantiedag (vrijdag van week 8) 
gepland.  
 
Oplossingsstrategieën: 

 Andere werkdag toewijzen aan allocatie. (Probeer ‘Los Conflicten op’.)  

 Andere werkweek toewijzen aan allocatie. 
 
Opmerkingen: 
Omdat op vakantiedagen het gebouw waarschijnlijk gesloten is en/of geen studenten aanwezig zijn 
moet u de activiteiten verplaatsen. Het is ook mogelijk om eerst het vakantieconflict van deze 
activiteiten uit te zetten, als het een vak uit een reeks van meerdere weken is. Het vak vervalt dan. U 
kunt het eventueel in een uitloopweek inplannen.
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6 Handige tips 

6.1 Snel waarden legen in vereisten- en roosterweergavenformulieren 

U kunt snel waarden in vereisten- en roosterweergavenformulieren legen op verschillende manieren: 
 

 Met Lr: 
Met behulp van Lr (bovenaan het formulier) kunt u alle waarden in het veld in één keer legen. Hiervoor 
klikt u op de basisoperatie Lr (van Lege Relatie) bovenaan het formulier. Er verschijnt een keuzemenu 
waar u kunt aanklikken wat u wilt legen: 

 

 

Figuur 6-1:  Mogelijkheden met ‘Lr’ 

Vervolgens is deze optie in het formulier lichtblauw gekleurd. U kunt het legen van de relatie 
bevestigen met <Enter>. 
 

 Direct over de waarde heen typen: 
U kunt meteen over de waarde heen typen (aanklikken, eroverheen typen en op <Enter> drukken om 
de nieuwe waarde te bevestigen). Let op dit kan bij de kenmerkvelden, dit zijn velden in een formulier 
die een donkergrijze naam hebben en waar geen pijl voor staat. De velden Roosternaam, Afkorting 
roosternaam en Activiteitstype zijn voorbeelden van kenmerkvelden, zie Figuur  6-2. 
 

 

Figuur 6-2:  Voorbeeld Kenmerkvelden 
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 Wissen met het minteken: 
Met behulp van het intypen van een minteken voor de betreffende waarde (veld aanklikken, met je 
cursor naar de waarde toegaan, minteken voor de waarde intypen en op <Enter> drukken). 
Dit kan in de relatievelden, zit zijn velden die alleen waarden kunnen krijgen uit de lijst, die je krijgt 
nadat je op het pijltje hebt geklikt. In Figuur  6-2 is het veld Activiteit een voorbeeld van een 
relatieveld.  
 
Hieronder volgt een voorbeeld van het wissen van een activiteit. Voor het overzicht is alleen het veld 
Activiteit getoond: 
 
Stap 1: we willen de activiteit MEV1AJH0708xx001-2 wissen. De andere activiteiten mogen blijven 
staan. Klik in het veld activiteiten. 
Stap 2: ga met de cursor naar de eerste letter van de activiteit die we willen wissen . 
Stap 3: type het minteken <-> in. 
Stap 4: druk op <Enter>. De activiteit is nu gewist 
 

 

Figuur 6-3: Wissen met minteken 

 Wissen met minteken en code 
Met behulp van het intypen van een minteken én de waarde die u wilt wissen. Dit kan bij alle velden 
maar is alleen aan te raden bij korte codes zodat het snel gaat. Bijvoorbeeld als de functies of de 
ruimten korte, gemakkelijke codes hebben: 
 
Stap 1: we willen de functie Bons-MC-BSM08 wissen. Klik in het veld functies. 
Stap 2: type het minteken en de code van de functie in. 
Stap 3: druk op <Enter>. De functie BSM08 is nu gewist. 
 

 

Figuur 6-4: Wissen met minteken en code 
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6.2 Snel zoeken in keuzemenu 

U kunt snel zoeken in keuzemenu's van vereistenformulier en roosterweergavenformulier. Als u uit 
een keuzemenu een waarde zoekt dan typt u in het formulier de eerste letter(s) van de waarde in het 
betreffende veld. Het keuzemenu verspringt dan automatisch naar deze letter(s).  
 
Dit is handig bij lange keuzemenu's zoals de keuzemenu's van: activiteit, ruimten, groepen, functies. 
 
Stap 1: typ de eerste letter (of meerdere letters / cijfers) van de activiteit die u zoekt in het formulier 
(bijvoorbeeld de letter 'M'). 
Stap 2: kijk nu in het keuzemenu door het keuzemenu te openen. U ziet nu meteen alle activiteiten 
beginnend met de letter 'M'. 
Stap 3: klik de activiteit die u nodig heeft aan en druk op <Enter>. 

 

Figuur 6-5: Snelzoeken in keuzemenu 
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6.3 Volgorde van invoer 

Wist u dat de volgorde van invoer zeer bepalend is voor de uiteindelijke uitkomst van het rooster? 
De volgorde van bijvoorbeeld de werkweken, werkdagtypes en beginwerkuren kunt u zelf bepalen 
(mits u niet alle werkweken, werkdagtypes en beginwerkuren wilt). Standaard wordt bijvoorbeeld het 
volgende gebruikt: 
 

 

Figuur 6-6: Standaard invoer werktijd 

Maar u kunt ook heel specifiek zelf uw voorkeursvolgorde bepalen.  
Stel, u wilt dat het systeem uit de vijf werkweken vier werkweken kiest maar u wilt bij voorkeur week 3, 
4, 1 en 2. En u wilt het liefst dat de activiteit aan het einde van de week plaatsvindt. En bij voorkeur in 
de middag. Dan ziet het er als volgt uit (zie Figuur  6-7): 
 

 

Figuur 6-7: Aangepaste invoer werktijd 
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6.4 Vereisteformulier aanpassen 

Vanaf Rooster Beheerder komt u bij het object Specificatie-overzicht, hier kunt aangeven dat de 
volgende velden onzichtbaar moeten worden in het vereistenformulier: 

- Groep 
- Ruimte 
- Apparaat 
- Functie 
- Organisatie 
- Tijd 
- Kosten 

 

Figuur 6-8: Specificatie-overzicht 
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