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Oefeningen Web-Pro Beginners release 10.0 
 
1.1 De bediening van de Web-Pro, hoofdstuk 2

 
 

1. Open de Web-Pro. Bekijk de Plattegrond en navigeer naar de verschillende beheer-modulen 
met behulp van de plattegrondknoppen en het kompas. Gebruik de schuifbalk, het scrollwieltje 
op uw muis en de grijze rand van het kompas.  

 
2. Bekijk de objecten van minstens 2 modules; bijvoorbeeld Rooster Beheerder en Plaatsbeheer. 

 
3. Vergroot en verklein de Plattegrond met behulp van de + en – toetsen op het toetsenbord.  

 
4. Navigeer door de Plattegrond door ergens op het kompas te klikken.  

 
5. Ga naar Rooster Beheerder. Klik daar op ‘Reset Module’ zodat alle verbindingslijnen niet meer 

geactiveerd zijn.  
 

6. Activeer de verbinding tussen Rooster Beheerder en Periode-Roosteraar door op het vierkantje 
voor Roosteraars in de Rooster Beheerder te klikken. Achter Roosteraars ziet u nu hoeveel 
Periode-Roosteraars er zijn.  

 
7. Bekijk de verschillende Periode-Roosteraars door op de blauwe verbindingslijn te klikken. 

Klikken met de rechter muisknop is verder bladeren, het scrollwieltje inklikken is terugbladeren.  
 

8. Kies de Periode-Roosteraars met de meeste wegingsfactoren, allocaties, conflicten, 
roosterweergaven en vereisten (de aantallen staan tussen haakjes). Hieronder ziet u een 
voorbeeld: 

 

a.   
 

9. Open vanaf Periode-Roosteraar een formulier met de basisoperatie F en selecteer 
Roosterweergaven. Bekijk de aanwezige roosterweergaven door erdoorheen te bladeren (met 
<Page Up> en <Page Down>. Sluit het formulier. 

 
10. Open vanaf Periode-Roosteraar een formulier en selecteer Vereisten. Bekijk de aanwezige 

vereisten door erdoorheen te bladeren. 
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1.2 Niet beschikbare tijden, hoofdstuk 3-7

 
 
Voer de volgende blokkades in. Laat de index telkens beginnen met NB en dan het nummer 
van de oefening. 
 

1. Een medewerker werkt niet op maandag  
 

2. Een medewerker werkt niet op donderdag 
 

3. Een medewerker werkt niet op woensdag en vrijdag 
 

4. Een medewerker werkt niet op maandag, dinsdag en vrijdag 
 

5. Een medewerker werkt niet op maandag de eerste twee uur 
 

6. Een medewerker is op maandag en vrijdag tot 10.30 afwezig 
 

7. Een medewerker is op datum x een dag aanwezig (op te geven door docent) 
 

8. Een medewerker is op vrijdagmiddag en maandag de hele dag afwezig 
 

9. Een medewerker is op vrijdagmiddag vanaf 16.00 niet meer aanwezig 
 

10. Een medewerker is op vakantie van datum 1 tot en met datum 2 (op te geven door docent) 
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1.3 Het invoeren van vereisten, hoofdstuk 3 

 
 

Maak de onderstaande vereisten aan door middel van een formulier van de vereisten via de Periode 
Roosteraar. Hint: gebruik de basisoperatie ‘M’ van Maken om een nieuwe vereiste te maken. 
 
1. Vereiste 1: Specifieke datum en tijd: Gastlezing_SO 

Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager: 
Ik wil graag een Hoorcollegezaal voor een Gastlezing SO aan 30 personen op 21 januari van 
10.30 tot 12.30 uur.  

 
Gegevens voorbereid: 

 Vereiste index reservering: Gastlezing_SO 

 Naam reservering: Gastlezing_SO  

 Maand waarin reservering plaatsvindt: 1 (januari) 

 Dag waarop reservering plaatsvindt: 21 (maandag) 

 Uur: 10.30-12.30  

 Ruimte: Hoorcollegezaal (dit is een ruimtetype) 

 Verwachte aantal personen: 30 
 

 Klik op ‘Rooster’ nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd.  

 Bekijk vervolgens de allocatie door een formulier van de allocatie te openen 

 Controleer uw invoer met behulp van het ‘Afbeelden’  van de allocatie. 
 

2. Vereiste 2: Reeks van Weken: Vergadering_BT 
Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager:  
Wij van de vakgroep BT willen graag vergaderingen (met 10 personen) houden op 9, 16 en 23 
januari de laatste twee uur (8e en 9e uur) in een Projectgroepruimte.  

 
Gegevens voorbereid:  

 Naam reservering: Vergadering BT  

 Werkweken waarin reservering plaatsvindt: 2 3 4  

 Werkdagen waarop reservering plaatsvindt: 3 (woensdag) 

 Beginuur: 8  

 Duur lezing: 2 (8e en 9e uur) 

 Ruimte: Projectgroepruimte (dit is een ruimtetype) 

 Verwachte aantal personen: 10 
 

 Klik op ‘Rooster’ nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd.  

 Bekijk vervolgens de allocatie door een formulier van de allocatie te openen 

 Controleer uw invoer met behulp van het ‘Afbeelden’  van de allocatie. 
 

3. Vereiste 3: Reeks van Dagen: Tentoonstelling  
Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager:  
Wij willen graag een 4-daagse tentoonstelling in een werkcollegezaal houden van 22 - 25 
januari. We hebben een werkcollegezaal nodig waar ongeveer  30 personen in kunnen. 

 
Gegevens voorbereid: 

 Naam reservering: Tentoonstelling  

 Werkweek waarin reservering plaatsvindt: 4  

 Dagen waarop reservering plaatsvindt: 1-4  

 Beginuur: 1  

 Duur lezing: 9  

 Ruimte: Werkcollegezaal (ruimtetype) 

 Verwachte aantal personen: 30 
 

 Klik op ‘Rooster’ nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd.  
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 Bekijk vervolgens de allocatie door een formulier van de allocatie te openen 

 Controleer uw invoer met behulp van het ‘Afbeelden’  van de allocatie. 
 

 
4. Vereiste 4: meerdere ruimten en kalendertijd: Herkansing_SO 

Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager:  
Wij van SO willen graag nog een herkansingstoets voor onze studenten houden. De herkansing 
moet op vrijdag 25 januari de eerste 3 uur (1e, 2e en 3e uur) plaatsvinden. We hebben 2 
tentamenzalen nodig voor in totaal 120 personen. 

 
Gegevens voorbereid:  

 Naam reservering: Herkansing SO  

 Maand waarin reservering plaatsvindt: 1 

 Dag waarop reservering plaatsvindt: 25 

 Beginuur: 1  

 Tijdsduur: 3  

 Tijdseenheid: Werkuur  

 Ruimte: tentamenzaal 

 Aantal ruimtes: 2 
 

 Klik op ‘Rooster’ nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd.  

 Bekijk vervolgens de allocatie door een formulier van de allocatie te openen 

 Controleer uw invoer met behulp van het ‘Afbeelden’  van de allocatie. 
 

5. Vereiste 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 1 uur. Het liefste tijdens het 5e uur. 
Wij vroegen ons af in welke weken tussen week 2 en week 5 dit het best kan.  

 
Gegevens voorbereid:  

 Naam reservering: Lunchlezing  

 Werkweken waarin reservering plaatsvindt: 2 3 4 5  

 Week-Aantal: 2  

 Dag waarop reservering plaatsvindt: 2  

 Beginuur: 5  

 Duur lezing: 1  

 Ruimte: Hoorcollegezaal voor 30 personen (ruimtetype) 

 Verwachte aantal personen: 30 
 

 Klik op ‘Rooster’ nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd.  

 Bekijk vervolgens de allocatie door een formulier van de allocatie te openen 

 Controleer uw invoer met behulp van het ‘Afbeelden’  van de allocatie. 
 

6. Vereiste 6: Keuze uit Beginuren: Reservering Afstuderen  
Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager:  
Ik zou graag morgen (donderdag 8 januari) in een projectgroepruimte voor mijn afstuderen twee 
uren oefenen. Als er een kleine ruimte beschikbaar is (ongeveer 10 personen) is dat voor mij 
voldoende. 

 
Gegevens voorbereid:  

 Naam reservering: Reservering afstuderen  

 Werkweek waarin reservering plaatsvindt: 2 of Maand:1 

 Dag waarop reservering plaatsvindt: 4 of Dag: 8 

 Beginuur: 1 2 3 4 5 6 7 8  

 Duur: 2  

 Ruimte: projectgroepruimte  

 Verwachte aantal personen: 10 
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 Klik op ‘Rooster’ nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd.  

 Bekijk vervolgens de allocatie door een formulier van de allocatie te openen 

 Controleer uw invoer met behulp van het ‘Afbeelden’  van de allocatie. 
 

7. Vereiste 7: Keuze uit Ruimten: Lezing  
Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager:  
Ik zou graag morgen (donderdag 8 januari 2009) een lezing willen houden in zaal C1-02, C1-06, 
C1-10 of C1-16 de eerste twee uren.  

 
Gegevens voorbereid:  

 Naam reservering: Lezing  

 Week waarin reservering plaatsvindt: 2  

 Dag waarop reservering plaatsvindt: 2  

 Beginuur: 1  

 Duur lezing: 2  

 Ruimte: C1-02, C1-06, C1-10 of C1-16 

 Ruimte-Aantal: 1  
 

 Klik op ‘Rooster’ nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd.  

 Bekijk vervolgens de allocatie door een formulier van de allocatie te openen 

 Controleer uw invoer met behulp van het ‘Afbeelden’  van de allocatie. 
 

8. Zoek de vereiste van de eerste oefening met de basisoperatie ‘H’ van Haal (Gastlezing_SO). 
Schrap nu de vereiste van de eerste oefening (Gastlezing_SO) 

 
9. Wijzig de vereiste van de tweede oefening (Vergadering_BT) 
 Reeks van Weken: Vergadering_BT  

Nieuwe gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager:  
In plaats van 9, 16 en 23 januari willen we graag onze vergaderingen houden op 12, 19 en 26 
januari gedurende de laatste 2 lesuren in de Projectgroepruimte. Dus in plaats van de vrijdag 
willen we op maandag vergaderen. 

 
 Hint: kies voor ‘Verwijder allocatie’ in het vereisteformulier. 
 Wijzig de vereiste en rooster de vereiste opnieuw. 
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1.4 Roosterweergaves maken, hoofdstuk 4

 
 

1. Maak vanaf Periode-Roosteraar een formulier van een roosterweergave. Geef het formulier de 
index “Studentenrooster”.  
 
Vul het volgende in: 
 
Werktijd: 

Werkweken: 1-5 
Werkdagtypes: 1-5 
Werkuurtypes: 1-9 
 

Groepen: 
Kies een groep uit de lijst 

 
2. Genereer het “Studentenrooster” in het formaat WEB tabel. Analyseer het rooster en laat het 

open staan. 
 

3. Genereer het “Studentenrooster” in het formaat WEB lijst. Analyseer het rooster en vergelijk 
de verschillen tussen de WEB tabel en de WEB lijst. Laat de beide roosters open staan. 
 

4. Genereer het “Studentenrooster” in het formaat “beschikbaarheid compact”. Analyseer het 
rooster en vergelijk deze weergave met de vorige twee weergaven. Sluit nu de 3 roosters. 
 

5. Voeg een tweede en een derde groep toe aan het formulier van de roosterweergave en zet 
het formaat op WEB tabel. Genereer het “Studentenrooster” voor de 3 groepen.  
 

6. Maak vanaf Periode.Roosteraar een nieuw formulier van een roosterweergave. Geef het 
formulier de index “Docentenrooster”.  
 
Vul het volgende in: 
 
Werktijd: 

Werkweken: 1-5 
Werkdagtypes: 1-5 
Werkuurtypes: 1-9 

 
Functies: 

Kies 3 docenten uit de lijst 
 

7. Genereer het “Docentenrooster” in het formaat WEB tabel. Analyseer het rooster. 
 

8. Verander de Werkdagtypes van 1-5 naar 3 en genereer het rooster opnieuw. 
 

9. Verwijder één van de 3 docenten uit het formulier en voeg 2 andere docenten toe. Genereer 
het rooster opnieuw. 
 

10. Wijzig de index van “Docentenrooster”  naar  "WEB_docenten”.  
 

11. Schrap de roosterweergave “WEB_docenten” (voorheen “Docentenrooster”).  
 



8 
Handleiding Web-Pro Beginners Oefeningen 

© 2018 Bitbybit Information Systems 

 

12. Maak vanaf Periode-Roosteraar een nieuw formulier van een roosterweergave. Geef het 
formulier de index “Ruimterooster”.  
 
Vul het volgende in: 
 
Werktijd: 

Werkweken: 1 3 5 
Werkdagtypes: 1-5 
Werkuurtypes: 1-9 
 

Ruimte: 
Kies een ruimtetype 

 
13. Genereer het “Ruimterooster” in het formaat WEB tabel. Analyseer het rooster. 

 
14. Verander het formaat naar “Urentelling per week” en analyseer de uitkomst. Vergelijk de 

uitkomst van “Urentelling per week” met “Urentelling totaal”. Wat zijn de verschillen? 
 

15. Maak vanaf Periode-Roosteraar een nieuw formulier van een roosterweergave. Geef het 
formulier de index “Combinatierooster”.  
 
Vul het volgende in: 
 
Werktijd: 

Werkweken: 1-5 
Werkdagtypes: 1-5 
Werkuurtypes: 1-9 
 

Groepen: 
Kies 2 groepen 

 
Functies: 

Kies 2 functies 
 

16. Genereer het “Combinatierooster” in het formaat WEB tabel. Analyseer het rooster. 
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1.5 Conflicten oplossen, hoofdstuk 5 

 
 

1. Ga naar Periode-Roosteraar en klik daar op ‘Overzicht conflicten’. Wat ziet u? 
 

2. Klik nu op ‘Meest conflicterende vereisten’. Wat ziet u nu? 
 

3. Open vanaf Periode-Roosteraar een formulier van een roosterweergave (‘F’). Maak een nieuw 
formulier aan met de index “Conflicten”.  
 
Voer het volgende in: 
 
Werktijd: 

Werkweken: 1-10 
Werkdagtypes: 1-5 
Werkuurtypes: 1-9 

 
4. Kies bij het formaat voor “Conflictenlijst” en kies bij “Toon conflicten” onder het kopje “Toon” 

uit: Ja / Groep / Ruimte / Apparaat / Dienstverlener. 
 

5. Genereer de roosterweergave “Conflicten” en analyseer wat voor soort conflicten u ziet.  
 

6. Open de vereisteformulieren van de conflicterende vereisten. Probeer oplossingen te 
bedenken voor deze conflicten. Wijzig eventueel de vereisten om de conflicten op te lossen of 
probeer de optie ‘Los conflicten op’. 
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1.6 Theorievragen, volledige beginnershandleiding 

 
 
 

1. Waarvoor dient het kompas? 
 

2. Noem de drie manieren hoe je over de plattegrond kunt bewegen. 
 

3. Wat het is verschil tussen de basisoperaties Maken en Schrappen en Toevoegen en 
Verwijderen? 

 
4. Noem in het kort de stappen in het roosterproces. 

 
5. Wat is een vereiste? 

 
6. Waarom is het belangrijk blokkades als vereisten van soort “Niet-beschikbare tijden” te 

definiëren, in plaats van als een gewone activiteit? 
 

7. Hoe open je een vereistenformulier? 
 

8. Hoe voer je een blokkade in, welke velden moet je vullen? 
 

9. Hoe voer je een vereiste in? Bespreek de velden. 
 

 
 

Zie bovenstaand figuur. 
 

10. Hoe is het mogelijk dat er meer allocaties dan vereisten zijn? 
 

11. Wat betekent het als er minder allocaties dan vereisten zijn? 
 

12. Wat is een roosterweergave?  
 

13. Hoe voer je een roosterweergave in, bespreek de velden. 
 

14. Leg in het kort het verschil tussen de volgende roosterweergaveformaten uit: 
 

 Webtabel 

 Weblijst 

 Beschikbaarheid 

 Beschikbaarheid compact 
 

15. Waarvoor gebruik je de Toon-velden bij een roosterweergave. 
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16. Zie bovenstaand figuur, hoe verkrijg je dit overzicht? 
 

17. Dit overzicht hoort bij het vorige figuur. Waarom zijn er in dit overzicht maar 12 conflicten en in 
de Periode-Roosteraar 396 conflicten? 

 
18. Hoe kun je een lijst van de conflicten uitprinten? 

 
19. Welke strategieën kun je gebruiken om conflicten op te lossen? 

 
20. Hoe zorg je dat Web-Pro geen allocaties kan verwijderen met behulp van de operatie Los 

conflicten op in de Periode-Roosteraar, zelfs al zijn ze in conflict? 
 

 
 


