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Interview: veelzijdig
formatiebeheer op een
vakcollege
door Maarit van Tiem

Eindexamens 2021
door Leoniek van Leeuwen

Column: Opslag
door Rob Kemper

Vestiging Zuid gaat verhuizen
Na Pasen zal onze vestiging Zuid haar klanten bedienen
vanaf een nieuw kantoorpand in Eindhoven: de 7e verdieping
van de BLOQ offices. Dit nieuwe kantoor is voorzien van
maar liefst twee cursusruimtes, waardoor wij nog meer
klanten kunnen helpen. Ook ligt het pand op loopafstand
van station Eindhoven Centraal, wat de bereikbaarheid ten
goede komt. We kijken er naar uit om vanaf onze nieuwe
plek klanten te ontvangen.
Vanaf 6 april is het adres:
Schimmelt 32, 5611 ZX Eindhoven
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INTERVIEW

Interview: veelzijdig formatiebeheer
op een vakcollege
Het is een zonnige woensdagmiddag als we
spreken met Jaap van den Berg, teamleider bij
het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem.
Jaap is binnen het Gilde Vakcollege Techniek
onder andere verantwoordelijk voor het
formatiebeheer. Een drukke en belangrijke taak
binnen de school.

“Hoi Jaap, wat fijn dat je tijd hebt om met ons
te praten, zou je jezelf eens voor kunnen
stellen?”
Mijn naam is Jaap van den Berg en ik ben
teamleider onderbouw op het Gilde Vakcollege
Techniek. Dit is een vmbo-school voor de harde
techniek, denk hierbij bijvoorbeeld aan metaalbewerkers en stratenmakers. Ook hebben we
een havo-afdeling voor techniek en een
mbo-afdeling. Leerlingen kunnen zo binnen het
Gilde doorstromen naar het mbo. We zijn één
van de grotere techniekscholen in Nederland,
misschien wel de grootste. Ik ben zelf afkomstig
uit het basisonderwijs. Heb daar jaren groep 8
gedraaid en ben zo ook in de rol van adjuncten later directeur gegroeid, waarna ik de
overstap naar het vo heb gemaakt. Ik wilde
graag voor een wat grotere organisatie werken
zodat ik me kan specialiseren. Ik heb een
bevoegdheid voor het vak aardrijkskunde en
ben daarna teamleider geworden, waar ook de
formatie onder valt. Ik vind het nog altijd een
hele mooie baan.
“Dat is goed om te horen! De afgelopen tijd zal
wel vreemd zijn geweest op school?”
Ja, het was een bijzonder en gek jaar. Onze
leerlingen zijn basis-, kader- en gemengde
leerwegleerlingen. Iedere leerling heeft het

zwaar in deze tijd, maar onze leerlingen
worden natuurlijk wel extra getroffen. Je komt
naar het Gilde om met je handen te werken, de
helft van de lestijd is praktijk. Praktijklessen via
Teams is eigenlijk niet te doen, dus dat is het
eerste wat eruit vliegt. De leerlingen willen
graag naar school, ze willen met hun handen
aan de slag. De hele dag achter hun laptop
zitten is niet inspirerend of motiverend. De
leerlingen, hun ouders, maar ook wij als school
zijn heel erg blij dat we de leerlingen weer
mogen ontvangen. We werken nu met segmenten, steeds een halve of een derde klas aanwezig. De docenten geven hybride onderwijs. Het
is nog wel even spannend hoe het loopt, ook
hiervoor geldt: communicatie is zo belangrijk.
Hoe leg ik ze uit hoe het rooster werkt?
Wanneer worden ze op school verwacht en hoe
kunnen ze dat zien?
“Pittige tijden. Maar daarnaast moet er natuurlijk ook naar volgend jaar gekeken worden. Hoe
ziet een dag als formatiebeheerder er eigenlijk
uit voor jou?”
Naast formatiebeheerder ben ik ook teamleider. Ik fiets het er dus eigenlijk tussendoor. In

“Ik vind het nog altijd een
hele mooie baan”
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deze periode ben ik vooral druk bezig met de
collega’s. Ik voer veel gesprekken met ze. Wat
voor aanstelling wil je volgend jaar? Ga je verlof
opnemen? Ouderschapsverlof? Deeltijdontslag?
Meer werken? Minder werken? Daarnaast hebben
we nu ook een aantal studenten in dienst. Hoe ver
zijn deze in hun studie? Willen we die wellicht
volgend jaar een aanstelling aanbieden? Ik breng
in kaart hoeveel FTE we volgend jaar verwachten
nodig te hebben en of we daar de bijpassende
docenten voor hebben. Daarnaast kijk ik welke
grote taken we volgend jaar hebben en zet dit in
een overzicht. Zo kan ik zien hoeveel uur er per
sectie overblijft. Voor die uren moet ik straks
vacatures uit gaan zetten. Binnenkort hebben we
gesprekken met de nieuwe leerlingen en hun
ouders. Daarna kan ik helemaal los, dan weten
we de precieze leerlingaantallen en dus ook de
benodigde formatie. We zitten in een positie dat
we geen personeel over hebben. We zijn natuurlijk een technische school, waar leiden we de
jongens voor op? Een eis die wij aan onze
docenten stellen is dat ze uit het bedrijfsleven
komen en zo weten waar ze het over hebben.
Docenten die thuis zijn in bijvoorbeeld installatietechniek of metaalbewerking zijn schaars. We
zoeken in een bijzondere markt. Momenteel
wordt er wel veel gesproken in de media over
techniek. Mensen beginnen ook echt te merken
dat er een schaarste is aan goede vaklui. Mensen
die willen verbouwen of bijvoorbeeld zonnepanelen willen moeten wachten, omdat er niemand is
om ze te installeren. We hebben nauwelijks
leerlingen die het Gilde verlaten zonder een
baan.
“Een goede start op de arbeidsmarkt, fijn dat
jullie dat aan je leerlingen mee kunnen geven!
Hoe gaat de komende tijd er voor jou en je school
uitzien?
Nu is het nog wachten op de aanmeldingen.
Daarna gaan we klassen formeren en collega’s
toewijzen aan secties. De secties verdelen zelf de
klassen. Sectievoorzitters kunnen dat zelf
invullen in Zermelo, dat vind ik wel een voordeel
van Zermelo. Vervolgens gaat de roostermaker
bij ons aan de slag. Eén van de eerste problemen
die we moeten tackelen zijn onze samenwerkingen. We werken met vmbo (praktijk), havo en
mbo, die ook docenten delen. De havo-tak
stroomt door naar een andere locatie, hiervoor is
afstemming nodig. De mbo-leerlingen komen op
vaste dagen naar school. Verder moeten de
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praktijklessen natuurlijk zo in het rooster staan
dat de leerlingen in de juiste groepen zitten,
maar ook de beschikking hebben over de
lokalen. Onze basis- en kaderleerlingen zitten bij
elkaar voor de praktijklessen (soms zelfs klas 3
en 4 bij elkaar), maar voor de avo-vakken zitten
alle basisleerlingen van verschillende profielen
weer bij elkaar. Ook mogen onze leerlingen geen
tussenuren hebben, dus het is een flinke puzzel.
Het begint bij onze decaan die, in overleg met de
roostermaker en formatiebeheerder, de clusters
maakt. Hierbij wordt er gelet op het aantal
leerlingen, dat het past in het rooster en dat de
docenten beschikbaar zijn. We beginnen met
klas 3 en 4, want klas 1 en 2 passen er eigenlijk
altijd wel in. Op dit moment hebben we wekelijks
overleg, maar richting het nieuwe schooljaar
wordt dat bijna dagelijks. Ik vind het een fijne
samenwerking.
We doen ieder ons eigen ding in het portal, even
verversen en je ziet wat de anderen gedaan
hebben.
“Jullie werken voor zowel het rooster als het
formatiebeheer met Zermelo, hoe vindt je het
om te werken met onze software?”
Onlangs hebben wij een beleidsdag gehad met
Dian. Deze was eigenlijk bedoeld voor de
collega’s die komende jaar in Zermelo gaan
werken.
Ik heb getwijfeld of ik mee zou doen, maar ben
achteraf wel blij dat ik aangehaakt ben. Ik heb
voor een aantal zaken een makkelijkere manier
gevonden en we hebben afspraken kunnen
maken op formatiebeheer- en directieniveau. Ik
vind het zelf heel prettig dat wij met alle scholen
in hetzelfde portal zitten. Nascholing, ontwikkeltijd inzetten, taken, allemaal zaken die op alle
scholen spelen. Je hebt al snel een wildgroei van
allerlei benamingen. Iedereen gebruikt zijn eigen
omschrijvingen en het is fijn om daar meer lijn in
te brengen. We moeten samen zoeken naar de
beste manier en centraal afspraken maken. Zelf
vind ik het heel fijn dat er in Zermelo steeds
meer informatie naar het portal verhuist. Ik werk
graag in het portal, het werkt prettig. Vier jaar
geleden op de NOT had ik het al gezien en dacht
‘daar moeten we naartoe.’ Het grote voordeel
voor mij is dat het formatiegedeelte aan het
roostergedeelte vast zit. Formatiebeheer gaat
namelijk over in het werk van de roostermaker,
die grens is fluïde. Voor Zermelo leverde ik een
Excel-sheet in bij de roostermaker. Die tikte het
over in het roosterprogramma. Dit is het eerste
jaar dat we alles volledig in Zermelo doen, best
wel even spannend. Komt het straks goed?

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

“Begrijpelijk, een eerste jaar is natuurlijk ook
hartstikke spannend! Wel fijn om te horen dat je
graag met Zermelo werkt. Heb je wellicht nog
een tip voor ons?”
Een tip, even nadenken. Ik vind Zermelo formatietechnisch en financieel eigenlijk erg prettig
werken. Elke update brengt wel wat nieuwe
opties en het programma is continue in ontwikkeling. Dat vind ik wel echt een pluspunt. Als ik
dan toch iets moet noemen als tip zou ik het wel

heel interessant vinden als jullie een soort
roadmap zouden maken qua ontwikkelingen.
De plannen waar de komende tijd aan gewerkt
wordt. Zonder datum of harde beloftes, maar
dan heb ik een idee van de toekomst.
“Bedankt Jaap, voor deze uitstekende suggestie,
maar uiteraard ook voor het interview. Heel veel
succes met de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar!” ●

Docentstatistieken
In het portal vindt u bij Management een geheel
nieuw onderdeel: docentstatistiek. Er zijn drie
overzichten voor de docenten: Planning lessen,
Realisatie lessen en Contacttijd.

Planning lessen
Het tabblad Planning lessen toont per docent,
per week het aantal geplande lessen. In deze
informatie zijn ook de bevoegdheden van
docenten verwerkt. Zo ziet u per docent hoeveel
lessen hij per week bevoegd, onbevoegd,
bekwaam of benoembaar geeft. In het totaaloverzicht ziet u hoeveel procent van de
lessen een docent per bevoegdheidstype geeft.

Realisatie lessen
Het tabblad Realisatie lessen toont per week, per
docent hoeveel lessen er zijn gerealiseerd. Dit is
uitgesplitst in:
• Regulier; lessen die deze docent regulier
heeft gegeven.
• Vervangen; lessen die vervangen zijn door
deze docent.
• Meerwerk; lessen die als meerwerk gedaan
zijn door deze docent.

• Afwezig (vrijgemaakt); de docent kon deze les
niet geven omdat hij andere werkzaamheden
deed voor school.
• Afwezig (verlof): de docent kon deze les niet
geven omdat hij met verlof was.
• Uitval; de les viel uit door een reden die los
staat van de docent.
Lessen die niet door zijn gegaan worden onder de
nullijn weergegeven.

Contacttijd
Het derde tabblad van docentstatistiek betreft de
contacttijd van lessen, toetsen én activiteiten.
In de grafiek bovenaan het scherm ziet u het
percentage van contacttijd van de jaarnorm dat
op dit moment is gerealiseerd en het verwachte
percentage aan het einde van het schooljaar.
Als u één specifieke docent aanklikt ziet u de
contacttijd per week weergegeven, uitgesplitst
naar lessen, toetsen en activiteiten. De rode
stippellijn op de achtergrond toont hoeveel
contacttijd een docent per week zou moeten
(gaan) halen om de jaarnorm te bereiken. ●
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NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Eindexamens 2021
Elk jaar helpt Zermelo scholen in de voorbereidingen voor het eindexamen door alvast de
bestanden te maken met daarin voor elk niveau
en vak de juiste toetsen. Dit jaar is echter een

bijzonder jaar. Extra regels rondom de eindexamens zorgen ervoor dat wij ook een stapje verder
zijn gegaan om scholen te ondersteunen.
We vertellen u graag over de mogelijkheden.

Examens spreiden over tijdvakken
Leerlingen mogen dit jaar hun eindexamens
spreiden over een langere periode. Om voor
iedere leerling het juiste examenrooster te
publiceren noteren we in het portal, per vak, vast
in welk tijdvak een leerling hierin examen doet.

Deze verdeling hebben we nodig om alle leerlingen op het juiste moment voor de examens in te
delen, zodat we voor elke leerling het correcte
rooster kunnen publiceren.

Examenverdeling invullen of importeren
Een belangrijke vraag is hoe u de informatie over
de examenverdeling in het portal krijgt. U kunt er
voor kiezen om de verdeling voor de leerlingen
in het portal in te vullen. Hierbij wordt uw invoer
gecontroleerd op fouten, bijvoorbeeld als u een

Examens roosteren en
publiceren

Herkansingen

We hebben ook dit jaar een bestand gemaakt
met daarin alle examens voor alle niveaus, op de
juiste dag en het juiste tijdstip. Dit bestand kunt u
inlezen in de desktop. Vervolgens downloadt u
de indeling van de examenkeuzes uit het portal.
Alle leerlingen worden nu ingedeeld voor de
juiste examens. U publiceert de examens, net als
andere jaren, naar het portal.
Komen er op een later moment nog wijzigingen
in de examenindeling, dan kunt u deze uiteraard
direct doorvoeren en de wijzigingen publiceren.
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Ook voor herkansingen gelden dit jaar
andere regels. Leerlingen mogen twee
herkansingen doen en deze kunnen in
tijdvak 2 of 3 zijn. Ook de registratie van
deze herkansingen doet u in het portal.
Deze verdeling downloadt u naar de
desktop, de leerlingen worden ingedeeld
en de examens kunt u publiceren naar het
portal.

Nienke Hulshof
Nienke is voor
sommige klanten
misschien geen
nieuw gezicht. Ruim
1,5 jaar geleden
heeft ze afscheid
genomen bij
Zermelo om met
haar gezin een tijdje
in het buitenland te
gaan wonen. Ze is nu
terug van weggeweest en sinds februari 2021 opnieuw werkzaam
op de supportafdeling van Zermelo in Eindhoven.
Daar duikt ze weer bovenop de helpdesk, cursussen en de handleiding. ●

Michelle
van den Berge
Tijdens haar studie
wiskunde in Leiden
volgde Michelle
colleges bij een
docent “die zo
enthousiast kon
vertellen over
roostermaken”.
Die docent is onze
collega Hans
Finkelnberg, en
mede dankzij hem hebben we Michelle bij het
ontwikkelteam in Leiden mogen verwelkomen.
Na haar studies wiskunde en informatica heeft
Michelle als programmeur ervaring opgedaan met
diverse programmeertalen en pakt het werk hier
snel op. Sinds 1 februari stort ze zich vol enthousiasme op het leren van de ins en outs van de
Zermelo Software. Michelle is stiekem regelmatig
een kwartiertje eerder op kantoor te vinden om
nog even gebruik te maken van de piano in de
lunchruimte, want aan muzikaliteit ontbreekt het
haar niet. ●

Mandy
van der Walle
Niet alleen in het
ontwikkelteam, maar
ook op de supportafdeling in Leiden is er
uitbreiding. Per 1
februari is Mandy
van der Walle aan de
slag gegaan bij het
Zermeloteam.
Overstappen van
baan tijdens een
pandemie is spannend, maar ze voelt zich meer
dan welkom in het team. Met een achtergrond in
psychologie en werkervaring bij een grote energiemaatschappij kan ze niet wachten om klanten
te gaan helpen. Mandy puzzelde al graag voordat
Corona er een hype van maakte en is vaak te
porren om te wandelen. Ze hoopt dat dit jaar de
‘Wandelmarathon’ in Zeeland wel doorgaat.
Slaapplekken zijn al geregeld, want hier woont
veel familie. ●
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NIEUWE MEDEWERKES

Elles Enserink
Het productteam
krijgt versterking in
Deventer! Door haar
ervaring als onderwijsplanner kan Elles
zich goed verplaatsen in de dagelijkse
gebruikers van de
Zermelo software.
Elles is begonnen in
het basisonderwijs,
waar zij als leerkracht zo’n 10 jaar met veel plezier heeft gewerkt.
De affiniteit met het roostermaken ontstond na de
overstap naar het middelbaar onderwijs. Elles is
graag creatief bezig, ook buiten haar werk om, en
heeft oog voor detail. Ze merkt zelfs de kleinste
verschillen op en met deze scherpe blik hoopt ze
ook onze klanten blij te maken! ●

De Zermelo Academy heeft als doel het bevorderen
en ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het
gebied van roosteren.
Het aanbod bestaat uit:
• Cursus (bij Zermelo of bij u op school)
Op onze drie vestigingen bieden wij diverse
cursussen aan. Kijk voor het actuele aanbod op
zermelo.nl/cursus.
• Handleiding
Lees de handleiding op handleiding.zermelo.nl.
U vindt hier informatie over de werkwijze van de
software, uitgebreide stappenplannen, instructievideo’s, tutorials, tips en adviezen.
• Helpdesk
Met korte vragen over het gebruik van de software
neemt u contact op met onze helpdesk. Dit kan
zowel telefonisch als via e-mail.
• Opleiding
Tijdens de Opleiding tot Zermelo Roostermaker
leert u alles wat een Zermelo Roostermaker moet
kunnen. Uiteraard leert u een jaarrooster te maken,
ook komen onder andere dagroosteren, toetsroosteren en een introductie in het Nederlandse
voortgezet onderwijs aan bod.

Uitgelicht
Updatecursus roosteren
en portal 2021
Vanaf eind maart bieden wij weer de jaarlijkse
updatecursussen aan. Tijdens deze cursus wordt
alle nieuwe functionaliteit sinds april 2020
besproken, zowel in het portal, WebApp als in de
desktop.
De hoofdthema’s zijn: hybride onderwijs, roosteranalyse, roosterpublicatie en bestandsopslag in
het portal.
We geven aan waar u in het nieuwe schooljaar
deze functionaliteiten kunt inzetten. De cursus is
gericht op roostermakers en/of portalbeheerders.
Als u een roostermaker bent die ook het portal
beheert, zijn alle onderwerpen die worden
behandeld voor u interessant. Als het portal- en
desktopbeheer gescheiden is, zullen bepaalde
onderwerpen iets minder aansluiten bij uw
werkzaamheden.
De cursus duurt 1 dag en kost €350,- per persoon.
Inschrijven kan via zermelo.nl/cursus.

COLUMN

Academy

Ondersteuning nodig?

Opslag
door Rob Kemper
In het onderwijs is het vrij
gebruikelijk dat er ieder
jaar weer met het kabinet
gesteggeld wordt over de
salarissen in het onderwijs.
Of dat dit jaar ook zo zal
zijn weet ik niet, het is per slot van rekening
een raar jaar. Een jaar waar weer meer
gevraagd is van docenten, maar vergeet ook de
overige diensten in een school niet: ook voor de
OOP-ers is het voortdurend aanpassen (= extra
werk) aan weer een nieuwe situatie ten gevolge
van nieuwe regels.
Alleen: het onderwijs heeft daar niet als enige
mee te maken. Eén van de voordelen van een
baan in het onderwijs is een redelijke baanzekerheid, en dat kan momenteel lang niet
iedereen zeggen.
Zou het onderwijs daarom niet om opslag
mogen vragen? Dat weet ik niet; ik doe het in
ieder geval niet. Maar dat heeft eerlijk gezegd
een andere reden: nu we veel dingen online
moeten doen, loop ik een zeker risico bij zo’n
vraag om opslag. Doordat de thuisverbindingen
niet allemaal top zijn, wil de verstaanbaarheid
nog wel eens te wensen overlaten en laten we
eerlijk wezen: ”opslag” lijkt heel veel op
“ontslag”. Ik zie het al helemaal voor me: ik
denk om opslag te vragen, mijn leidinggevende
verstaat ontslag en reageert meteen enthousiast en daar reageer ik dan weer enthousiast op
en… nou ja u begrijpt het wel….
Ook klanten vragen al tijden om opslag en
krijgen steeds “nee” te horen. Niet dat wij onze
klanten betalen voor het gebruik van Zermelo
– zou een héél ongelukkig “verdien”-model zijn
– maar ze willen opslagruimte in hun portal.
Dan hebben we nu goed nieuws: ondanks de
vertraging in ontwikkelprojecten door aanpassingen vanwege corona, hopen we toch echt
dat er voor het eind van dit seizoen voor
iedereen de mogelijkheid is om het desktopproject in eigen portal op te slaan. De servers
op school kunnen bij wijze van spreken
“ontslagen” worden!
Daar word je toch op slag enthousiast van! ●

