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Web-Pro Gevorderden Oefeningen 

 
1.1 Inleiding 
 
Deze oefeningen horen bij de Handleiding Web-Pro Gevorderden. Iedere paragraaf sluit aan bij het 
hoofdstuk uit de handleiding. Begrijpt u de oefening niet dan adviseren we u eerst het desbetreffende 
hoofdstuk uit de handleiding door te nemen alvorens de oefening te doen. 
 
De oefeningen kunt u als voorbeeld gebruiken. U zult niet altijd precies dezelfde database hebben 
waardoor u soms wat moet afwijken van de oefening. Maar de basis blijft in principe hetzelfde.  
 
Hieronder ziet u het overzicht van de verschillende oefeningen en de hoofdstukken waar ze bij horen: 
 
Paragraaf 1.2: overzicht Rooster module 
 
Paragraaf 1.3: Roosterinstellingen 
 
Paragraaf 1.4: Vereisten met onderdelen 
 
Paragraaf 1.5: Vereisten met afhankelijkheden 
 
Paragraaf 1.6: Vereisten – Diverse onderwerpen 
 
Paragraaf 1.7: Roosterweergaven voor gevorderden 
 
 
Heeft u vragen over bepaalde oefeningen, vraag dan gerust uw trainer om hulp. U kunt ook altijd 
contact opnemen met Bitbybit. 
 
Succes! 
 
 
Pijnacker, juni 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2017 Bitbybit Information Systems 
All rights reserved. No part of this documentation shall be reproduced, stored in a retrieval system, or 
transmitted by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without 
written permission from Bitbybit Information Systems. 
 
Bitbybit Information Systems, Perspective-DB and IRIS-Planning are registered trademarks of Bitbybit 
Information Systems. 
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1.2 Overzicht roostermodule

 
 

 Open de Web-Pro. Bekijk de Plattegrond en navigeer naar de rooster-module. 
  

 Activeer het specificatieoverzicht en bekijk de mogelijkheden. 
 

 Bekijk via een formulier de wegingsfactoren (bij Periode-Roosteraar). 
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1.3 Roosterinstellingen 

 
 

 Verander de Werkperiode in de Rooster Beheerder. Bijvoorbeeld: de huidige Werkperiode 
is 8_1. Maak hier 8_2 van. Wat houdt dit in? Wanneer moet u de Werkperiode aanpassen? 
 

 Zet de Werkperiode weer op de eerste waarde terug. 
 

 Verander in het Specificatieoverzicht de Groep, Ruimte, Apparaat, Functie, Activiteit, 
Organisatie, Tijd en/of Kosten. Open vervolgens een vereistenformulier om te zien wat u 
veranderd heeft. Stel vervolgens het Specificatieoverzicht zodanig in dat u in het 
Vereistenformulier ziet wat u wilt zien. 
 

 Kijk in het Specificatieoverzicht naar de mogelijkheden bij Weergave periodes. Wat 
betekent dit? Waarom is dit belangrijk? 
 

 Bekijk in de Periode-Roosteraar de verschillende Periode-Roosteraars. Waarvoor dient de 
Topologie module? Waarvoor dient de Kosten module? Waarvoor dient de Kleur module? 
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1.4 Vereisten met onderdelen

 
 

 Maak een vereiste met de index: Gastlezing_eerstejaars (volg het voorbeeld in hoofdstuk 4 op 
bladzijde 4-4). 
 
Vereiste 1: Zelfde activiteit, verschillende groepen: Gastlezing_eerstejaars 
 
Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager: 
Ik wil graag (gastdocent 1) een Hoorcollegezaal voor een Gastlezing aan alle eerstejaars 
(bijvoorbeeld 8 groepen) van 2 uur in de eerste 5 weken. Maar ik wil steeds maximaal 2 
groepen tegelijk lesgeven.  

 
Gegevens voorbereid: 

 Vereiste index reservering: Gastlezing_eerstejaars 

 Activiteit reservering: Gastlezing_eerstejaars 

 Werkweken waarin reservering plaatsvindt: 1 2 3 4 5 (eerste 5 weken) 

 Aantal weken in deze periode: 5 

 Werkdagen waarop reservering plaats mag vinden: 1 2 3 4 5 (alle dagen mogelijk) 

 Aantal dagen per week: 1 

 Tijdsduur: 2 

 Ruimte: Hoorcollegezaal (dit is een ruimtetype) 

 Groepen: 8 eerstejaarsgroepen 

 Aantal groepen samen: 2 

 Functie: gastdocent 1 
 

 Klik op Verwerk nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd.  
 

 Bekijk of er 4 onderdelen aangemaakt zijn (8 eerstejaarsgroepen, 2 groepen samen 
geeft 4 onderdelen). Bekijk de onderdelen (vergelijk uw onderdelen eventueel met de 
voorbeelden in de handleiding). 
 

 Ga weer terug naar de hoofdvereiste en klik daar op Rooster. 

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

 Maak een vereiste met de index: Afstuderen_eerstejaars (volg het voorbeeld in hoofdstuk 4 op 
bladzijde 4-7). 
 
Vereiste 2: Zelfde activiteit, verschillende functies: Afstuderen_eerstejaars 
 
Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager: 
Ik wil graag samen met 2 andere docenten (3 docenten in totaal)) een Hoorcollegezaal voor 
een extra les over het afstuderen aan alle eerstejaars (bijvoorbeeld 6 groepen) van 2 uur in de 
eerste 5 weken. De 6 groepen moeten apart les krijgen. Maar docent 1 kan 3 groepen 
lesgeven, docent 2 kan 1 groep lesgeven en docent 3 kan 2 groepen op zich nemen. 

 
Gegevens voorbereid: 

 Vereiste index reservering: Afstuderen_eerstejaars 

 Activiteit reservering: Afstuderen_eerstejaars 

 Werkweken waarin reservering plaatsvindt: 1 2 3 4 5 (eerste 5 weken) 

 Aantal weken in deze periode: 5 

 Werkdagen waarop reservering plaats mag vinden: 1 2 3 4 5 (alle dagen mogelijk) 

 Aantal dagen per week: 1 

 Tijdsduur: 2 

 Ruimte: Hoorcollegezaal (dit is een ruimtetype) 

 Groepen: 6 eerstejaarsgroepen 

 Aantal groepen samen: 1 

 Functie: gastdocent 1, gastdocent 2, gastdocent 3 
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 Aantal personen met functie: 1 

 Functieverdeling: 3 1 2 
 

 Klik op Verwerk nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd.  
 

 Bekijk of er 6 onderdelen aangemaakt zijn (6 eerstejaarsgroepen, 3 docenten met 
functieverdeling). Bekijk de onderdelen (vergelijk uw onderdelen eventueel met de 
voorbeelden in de handleiding). Kijk of de functieverdeling klopt in de onderdelen. 
 

 Ga weer terug naar de hoofdvereiste en klik daar op Rooster. 

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

 Maak een vereiste met de index: Vergadering (volg het voorbeeld in hoofdstuk 4 op bladzijde 
4-10). 
 
Vereiste 3: Zelfde activiteit, verschillende ruimtes op verschillende momenten (per week): 
Vergadering 
 
Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager: 
Ik moet voor het college van bestuur gedurende 5 weken een vergadering plannen. Maar het 
maakt niet uit op welke dag of op welke tijd. Het systeem kan uit 5 verschillende 
ruimten kiezen. 

 
Gegevens voorbereid: 

 Vereiste index reservering: Vergadering 

 Activiteit reservering: Vergadering 

 Werkweken waarin reservering plaatsvindt: 1 2 3 4 5 (eerste 5 weken) 

 Aantal weken in deze periode: 5 

 Werkdagen waarop reservering plaats mag vinden: 1 2 3 4 5 (alle dagen mogelijk) 

 Aantal dagen per week: 1 

 Tijdsduur: 2 

 Ruimte: kies zelf 5 verschillende ruimten 
 

 Klik op Verwerk nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd.  
 

 Klik op Rooster en bekijk de allocatie.  
 

 Klik op Verwijder allocatie en klik op Split reeks. 
 

 Kijk of er nu onderdelen zijn aangemaakt en hoe deze eruitzien. 
 

 Ga terug naar de hoofdvereiste en klik op Rooster. 
 

 Bekijk nu de allocatie. Ga hiervoor eerst naar de onderdelen. 
 

 Ga weer terug naar de hoofdvereiste en klik weer op Verwijder allocatie en 
vervolgens op Schrap alle onderdelen. 

 

 Zet nu Altijd dezelfde tijd en Altijd dezelfde ruimte op NEE en rooster de vereiste 
opnieuw. Hoe ziet de allocatie er nu uit? 

 

 Wat zijn de verschillen? 
 

 Maak een vereiste met de index: Vergadering_2 (volg het voorbeeld in hoofdstuk 4 op 
bladzijde 4-11). 
 
Vereiste 4: Keuze uit 2 verschillende opties: Vergadering_2 
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Gegevens aangereikt door reserveringsaanvrager: 
Ik wil gedurende 5 weken een vergadering plannen op maandagochtend of dinsdagmiddag. 
Het systeem kan uit het ruimtetype projectgroepruimte kiezen. 

 
Gegevens voorbereid: 

 Vereiste index reservering: Vergadering_2 

 Activiteit reservering: Vergadering_2 

 Werkweken waarin reservering plaatsvindt: 1 2 3 4 5 (eerste 5 weken) 

 Aantal weken in deze periode: 5 

 Werkdagen waarop reservering plaats mag vinden: 1 2  

 Aantal dagen per week: 1 

 Beginwerkuren: 1 2 4 5 

 Tijdsduur: 4 

 Ruimte: Projectgroepruimte 
 

 Klik op Verwerk nadat u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd. U moet eerst de 
basisgegevens in de vereiste invoeren voordat u 2 onderdelen kunt aanmaken. 

 

 Voeg 2 onderdelen toe. Zet voor onderdeel 01 het werkdagtype op 1 en de 
beginwerkuren op 1 en 2. Zet voor onderdeel 02 het werkdagtype op 2 en de 
beginwerkuren op 4 en 5. 

 

 Ga terug naar de hoofdvereiste. Zet in de hoofdvereiste Samenstelling-type op Of. 
 

 Klik op Rooster en bekijk de allocatie. Wat is er door het systeem gekozen? 
 

 Probeer nu zelf verschillende dingen uit met vereisten met onderdelen (hoofdvereiste wijzigen, 
onderdelen toevoegen, onderdelen wijzigen, onderdelen schrappen etc.). 
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1.5 Vereisten met afhankelijkheden 

 
 

 Voorbeeld 1: Tijd tussen activiteiten. 
 

 Maak 2 vereisten die een relatie met elkaar  moeten hebben. Geef voor het gemak de 
eerste vereiste de index: V1 en de tweede vereiste de index: V2. 

 

 Maak een nieuwe vereiste. Geef deze de index: Tijdtussenactiviteiten-V1-V2. 
 

 Kies bij soort het type afhankelijkheid dat gewenst is. Kies nu voor Tijd tussen 
activiteiten. 

 

 Zet de tijdsduur op 2 werkuren. 
 

 Kies de afhankelijken door deze in te typen. 
 
 Kies voor afhankelijkheid-type: Precies interval daarna. De week-afhankelijkheid is 

op deze vereiste niet van toepassing. 
 

 Verwerk de afhankelijkheidsvereiste. 
 

 Rooster de afhankelijkheidsvereiste. Zijn de afhankelijken ook geroosterd? Klik op 
afbeelden om te zien of het gelukt is. 

 

 Probeer nu een aantal verschillende opties bij het afhankelijkheid-type uit. 
 

 Schrap de vereiste: Tijdtussenactiviteiten-V1-V2 en controleer of de vereisten V1 en 
V2 geen afhankelijkheid meer hebben (onderaan het vereistenformulier). 

 

 Voorbeeld 2: Zelfde Ruimte in activiteiten. 
 

 Maak de vereiste: ZelfdeRuimteV1-V2. 
 

 Kies bij soort: Zelfde Ruimte in activiteiten. 
 

 Zet bij Ruimten hetzelfde ruimtetype neer als bij de vereisten V1 en V2 gebruikt is. 
 

 Voer ook het verwachte aantal personen in als u geen groepen erbij roostert. 
 

 Verwerk de afhankelijkheidsvereiste. 
 

 Rooster de afhankelijkheidsvereiste. Zijn de afhankelijken ook geroosterd? Klik op 
afbeelden om te zien of het gelukt is. Is er inderdaad dezelfde ruimte geroosterd? 

 

 Probeer hetzelfde met de soort: Zelfde apparaat in activiteiten. 
 

 Probeer hetzelfde met de soort: Zelfde functie in activiteiten. 
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1.6 Vereisten – diverse onderwerpen 

 
 

 Kopieer de NB vereisten (alle vereisten met de activiteit NB) van periode 8_1 naar periode 
8_2. Kijk in de handleiding als u het niet meer weet. 
 

 Kopieer de vereisten van periode 8_1 naar periode 8_2 op basis van een andere activiteit, een 
deelprogramma of een programmabasis. Kijk in de handleiding als u het niet meer weet. 
 

 Rooster deze vereisten (die u met de vorige stap heeft gekopieerd) met behulp van Wijzig 
specificaties gekoppeld aan item.  
 

 Schrap vervolgens deze geroosterde vereisten weer (gebruik Schrap specificaties). 
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1.7 Roosterweergaves voor gevorderden 

 
 

 Maak vanaf Periode.Roosteraar binnen een periode waar geroosterd is (bijvoorbeeld 8_1) een 
formulier van een roosterweergave. Geef het formulier de index “Web_Groep”. Vul het 
volgende in: 
Werktijd: 
- Werkweken: 1-8 
- Werkdagtypes: 1-5 
- Werkuurtypes: 1-14 
Type: Sjabloon 
Item: Geroosterde Groep 
Status: Aan 
Neem vervolgens alle andere waarden over zoals u die in de handleiding op bladzijde 7-8 ziet. 
 

 Klik op Breid uit. Wat gebeurt er? Worden er onderdelen aangemaakt? 
 

 Wat betekent de status: Aan? 
 

 Leg uit wat u met de sjabloon-roosterweergave kunt doen. 
 

 Om snel te kijken hoe het rooster eruitziet kunt u een onderdeel van de 
roosterweergave openen. Klik in het onderdeel op Schrijven. 

 

 Verander een aantal aspecten in verschillende onderdelen. Blijft dit hetzelfde in de 
Sjabloonroosterweergave? 

 

 En wat gebeurt er met de onderdelen als u aspecten in de Sjabloonroosterweergave 
aanpast? 

 

 Zet de taal voor een groep op Engels en Schrijf dit rooster. 
 

 Maak vanaf Periode.Roosteraar binnen een periode waar geroosterd is (bijvoorbeeld 8_1) een 
formulier van een roosterweergave. Geef het formulier de index “Web_Docent”. Vul het 
volgende in: 
Werktijd: 
- Werkweken: 1-8 
- Werkdagtypes: 1-5 
- Werkuurtypes: 1-10 
Type: Sjabloon 
Item: Geroosterde Dienstverlener 
Status: Aan 
Neem vervolgens alle andere waarden over zoals u die in de handleiding op bladzijde 7-9 ziet. 
 

 Klik op Breid uit. Wat gebeurt er? Worden er onderdelen aangemaakt? 
 

 Zet voor een aantal docenten de werkuurtypes op 11-14 voor een avondrooster. 
 

 Maak vanaf Periode.Roosteraar binnen een periode waar geroosterd is (bijvoorbeeld 8_1) een 
formulier van een roosterweergave. Geef het formulier de index “Web_Ruimte”. Vul het 
volgende in (zie ook bladzijde 7-11 van de handleiding voor de overige waarden): 
Werktijd: 
- Werkweken: 1-8 
- Werkdagtypes: 1-5 
- Werkuurtypes: 1-14 
Type: Sjabloon 
Item: Geroosterde Ruimte 
Status: Aan 
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 Voeg bij de activiteit: “Totaal aanbod”  toe. Kijk hiervoor in de handleiding op bladzijde 
7-10. 
 

 Zet de filtermode op Intersectie.  
 

 Wat bereikt u hiermee (met de intersectie op docent en totaal aanbod)?  
 

  Neem vervolgens alle andere waarden over zoals u die in de handleiding op bladzijde 
7-8 ziet. 

 

 Klik op Breid uit. Wat gebeurt er? Worden er onderdelen aangemaakt? 
 

 Maak vanaf Periode.Roosteraar binnen een periode waar geroosterd is (bijvoorbeeld 8_1) een 
formulier van een roosterweergave. Geef het formulier de index “Web_Alles”. Vul het 
volgende in (zie ook bladzijde 7-13 in de handleiding): 
Werktijd: 
- Werkweken: 1-8 
- Werkdagtypes: 1-5 
- Werkuurtypes: 1-14 
Status: Aan 
 

 Voeg bij de activiteit: “Totaal aanbod”  toe. Kijk hiervoor in de handleiding op bladzijde 
7-13. 
 

 Klik op Schrijf. Bekijk het rooster. U ziet nu een overzicht per dag van alle activiteiten. 
 

 Navigeer in de Periode-Roosteraar naar code 3 (Type: Kleur).  
 

 Open een formulier van een vereiste. Maak hier een nieuw vereisteformulier (als het goed is is 
dit het eerste formulier). Geef hier een bepaalde activiteit op (of groep, ruimte of docent) en 
geef in het formulier aan welke kleur u wilt hebben.  
 

 Klik op Verwerk. 
 

 Selecteer in Periode-Roosteraar een periode waarvan u een roosterweergave met kleur wilt 
hebben (uiteraard moet de betreffende activiteit, groep, ruimte of docent) voorkomen op dat 
rooster. Zet Toon Kleur op Ja. 
 

 Schrijf de betreffende roosterweergave en kijk of de kleur weergegeven is. 
 

 Kopieer de roosterweergaven van periode 8_1 naar periode 8_2 (gebruik Kopieer 
weergaven). 
 

 
 


