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ROOSTERMAKERS

Interview: Afscheid Trudy
door Anneke Kikkert

Van idee tot release
door Elias Mezach

Nieuwe ontwikkelingen
door Leoniek van Leeuwen

Op woensdag 13 oktober vindt ons jaarlijkse symposium
plaats. Wij zetten erop in dat we jullie fysiek kunnen
ontvangen in het NBC congrescentrum in Nieuwegein. Het
zal daarnaast ook mogelijk zijn om het symposium online te
volgen via de livestream. De inschrijving gaat open op 1 juli.

INTERVIEW

Symposium 2021

Afscheid Trudy

Zermelo is in 1999 opgericht door Bernard van
Kesteren, die destijds als ervaren wiskundige en
informaticus besloot tot zelfstandig ondernemerschap om een roosterprogramma op de markt te
zetten. Al vrij snel raakte ook zijn vrouw Trudy van
Rijn betrokken bij het bedrijf en werd ze de
drijvende kracht achter alles wat niet met de
software te maken had. Nu, zo’n 22 jaar later,
vindt Trudy het een mooie tijd om haar directietaken over te dragen. We spreken haar in haar
laatste werkweek.
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Trudy, jij hebt Zermelo vanaf het allereerste begin
meegemaakt. Hoe zag die eerste periode er voor
jou uit?
Destijds werkte ik als manager bij de thuiszorg en
hoewel ik de zorg ontzettend leuk vond was ik toe
aan een nieuwe uitdaging. Bernard wilde graag
het clusterprogramma dat hij tijdens zijn studie
had ontwikkeld op de markt brengen. Ik zag daar
wel wat in, dat ondernemen. Bernard schreef
ProfiLeer en om dat bekendheid te geven onder
potentiële klanten organiseerden we informatiemiddagen. Daar begon het voor mij mee: het
organiseren van de voorlichtingsbijeenkomsten.
Op één van die middagen, in 2001, kwam Hans
Finkelnberg langs en hij werd de eerste werknemer. Bernard en Hans waren gericht op de inhoud,
het product en de roosterprocessen. Vanaf 2005
was daar echt meer menskracht voor nodig en
hebben we Rob Kemper, Bob Wansink en Dennis
Hus aangenomen. Werving en selectie, en eigenlijk de meeste niet inhoudelijke zaken die bij een
bedrijf komen kijken, pakte ik op. Eerlijk gezegd
heb ik lang gedacht dat ik wel weer terug zou
gaan naar de zorg, de wijkverpleging – want daar
lag echt mijn hart – maar ik raakte zó betrokken
bij Zermelo dat het er niet meer van is gekomen.
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En het werd steeds drukker. Niet alleen met
klanten en de bedrijfsvoering, maar ook bij de
vorming van de community met onder meer het
blad Roostermakers, de tweejaarlijkse onderwijsbeurs NOT en het jaarlijkse symposium!
Zo is ook mede op jouw initiatief de Zermelo
Gebruikersvereniging opgericht.
Dat klopt. Wij vinden het belangrijk te weten wat
klanten nodig hebben. Onze missie is ‘een
duurzame relatie met zeer tevreden klanten’.
Maar dan moet je wel weten wat klanten willen.
Ik heb onze, destijds ongeveer vijftig, klanten
benaderd met de vraag of zij mee wilden denken
in een gebruikersvereniging. Er waren tien
klanten, waaronder Dian Heerkens, die zich
daarvoor wilden inzetten en samen met hen
hebben we die vereniging vormgegeven. Dat was
echt pionieren, zo leuk! Eens in de zes weken
spraken we af en dan kwamen knelpunten en
wensen aan de orde. Het waren ook zulke
betrokken klanten! Zo gingen ze in rode
Zermelo-vesten met ons mee naar de Nationale
Onderwijs Tentoonstelling, echte ambassadeurs.
De gebruikersvereniging speelde ook een grote
rol in de vormgeving en inhoud van het symposium (voorheen Gebruikersdag, tot iemand zei:
“zeg, we gebruiken toch niet?!”). Er bestond nog
niets voor roostermakers, terwijl er voor docenten allerlei congressen zijn. Dat eerste symposium was geweldig – er waren al 100 deelnemers
en het was duidelijk dat de bijeenkomst in een
behoefte voorzag, alleen al om de positieve en
negatieve ervaringen te delen.
Als je nu terugkijkt, wat vond je de leukste
momenten?
De zoektocht naar nieuwe huisvesting vond ik
erg leuk. We zijn verhuisd naar een etage in een
voormalig klooster. De eerste vestiging in
Deventer was gewoon bij Rob aan huis en de
manier waarop we dat toen met hem en zijn
vrouw konden organiseren was echt heel
bijzonder. Andere hoogtepunten waren de
jaarlijkse symposia. Die doen we namelijk met
Vervolg op pagina 4

“Dat was echt pionieren,
zo leuk!”

z’n allen, het is meteen een soort teambuilding.
Iedereen is betrokken, je ziet heel veel klanten en
het geeft zo’n goede impuls aan het bedrijf. Het
mooiste compliment was van iemand die zei: “Al
zou het in mijn vakantie vallen, ik kom er gewoon
voor terug. Het is de mooiste dag van het jaar”. Ik
ben daar ook wel het meest trots op: we zijn bijna
een vereniging voor roostermakers, er is veel
verbondenheid met onze klanten. Roostermakers
kunnen elkaar en ons fysiek ontmoeten en er is
een soort saamhorigheid ontstaan. Ik kende lange
tijd vrijwel alle klanten. Bij cursussen was ik er
altijd en zag ik iedereen. We lunchten ook samen
met de cursisten maar daarvoor zijn we nu met
teveel mensen. Ik hoop dat Zermelo die klantgerichtheid altijd behoudt.
Is Zermelo geworden wat jullie ervan hebben
verwacht?
Om eerlijk te zijn is het veel groter geworden. Wij
groeiden boven verwachting snel. Er is natuurlijk
op het gebied van automatisering heel veel
veranderd. Een kleine tien jaar geleden zaten we
nog met het hele team zelf enveloppen te vullen
met de Roostermakers en een begeleidend
briefje. De bestellingen kwamen binnen per fax.
Hoe we nu digitaal communiceren met onze
klanten, dat was toen niet voor te stellen.
Wat typeert Zermelo voor jou?
Naar buiten is dat vooral de goede relatie die we
met klanten opbouwen, maar intern echt de
onderlinge band en de zorg voor elkaar. De
collegialiteit is groot. Er is ruimte om te doen
waar je goed in bent en waar je energie van
krijgt. Zermelo wordt niet alleen gevormd door
de directie, maar door het hele team en dat is wel
de kracht van het bedrijf. Samen ben je zoveel
sterker dan alleen. Er wordt bezield gewerkt,
klanten profiteren daar echt van.
Wat vind je er van dat je het stokje nu gaat
overdragen?
Ik ben ontzettend gelukkig met mijn opvolger.
Het is sneller gegaan dan ik had verwacht maar
het is een goed moment. Zermelo blijft ontwikkelen en daar hoort bij dat processen en systemen
regelmatig veranderen. Op een gegeven moment
merk je dat de nieuwe generatie die volgende
stap gemakkelijker en met meer energie
neemt. Ik ben minder handig met automatisering
dan de jongere generatie. Dat is niet erg, maar
dan ga je je afvragen of je zelf nog wilt omschakelen of dat je dat overlaat aan een ander. Het
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Project opslaan in portal
Vanaf versie 21.05 kunt u uw roosterproject voor
schooljaar 2021-2022 online, in het portal,
opslaan! U hoeft niet meer zelf het roosterproject op uw computer of op de netwerkschijf van
school te bewaren. Het project wordt bewaard in
het portal en is altijd beschikbaar als u een
desktopinstallatie en toegang tot het portal
heeft.

Komend schooljaar lokaal of online
werd tijd voor vernieuwing van een aantal interne
processen en die opdracht heb ik daarom ook aan
Fleur gegeven. En zij pakte alles zo snel op dat ik
overbodig ben geworden! Natuurlijk gaan dingen
anders dan wij het zelf zouden doen, maar dat
hoort er ook bij en dat geeft ook aan dat onze
opvolgers zelf richting geven aan het bedrijf. Ik
vond het wel moeilijk om de sollicitatiegesprekken los te laten, omdat juist de mensen zo
belangrijk zijn voor de vorming van Zermelo. Nog
heel lang heb ik toch even de koffie geschonken
om een eerste indruk te krijgen van een kandidaat.

U heeft uw project voor komend schooljaar
waarschijnlijk al aangemaakt. Deze staat lokaal
op uw computer of bijvoorbeeld op een netwerkschrijf van school. U kunt dit project eenmalig
overzetten naar een online project. Alle roosterbestanden worden dan naar het portal weggeschreven en uw project staat online opgeslagen.
Vanaf dat moment werkt u altijd in het online
project.
Voor komend schooljaar kunt u nog kiezen of u
uw project lokaal of online wilt opslaan. Vanaf
schooljaar 2022-2023 worden alle projecten
online opgeslagen.

En nu?
Nou, genoeg te doen! Er zijn veel dingen waar ik
al jaren niet aan toe ben gekomen. Ik heb een
heerlijk atelier, ik wandel en lees graag, pak mijn
zanglessen weer op. Ik heb nog zorgtaken. Er ligt
genealogische documentatie te wachten op
uitwerking... en natuurlijk een vriendenkring waar
ik weinig tijd voor had. Er zal van alles op mijn
pad komen. Verveling ken ik niet, maar dat schijnt
goed te zijn voor je creativiteit!

Project overzetten naar online project

Duidelijk, stilzitten achter de geraniums is er niet
bij – maar ga je het niet ook een beetje missen?
Ja natuurlijk! Heel veel! Vooral de collega’s. Maar
ook dat verloopt door corona wat anders dan ik
had verwacht omdat we elkaar in het afgelopen
anderhalf jaar sowieso erg weinig hebben gezien.
Onze nieuwe collega’s heb ik überhaupt nog
nauwelijks meegemaakt. Aan de andere kant: ik
draag de directie over maar we blijven wel
eigenaar, dus helemaal loslaten wil en kan ik nog
niet.
We bedanken Trudy voor haar ongekende inzet en

Als u ervoor kiest het project voor komend jaar
online op te gaan slaan, dan doet u dit door het

project eenmalig te migreren. Alle roosterbestanden in dat project worden dan overgezet
naar het portal.

Online project starten
U start een online project vanuit het portal. Als
u klikt op het icoontje om de desktop te starten
verschijnt een lijst met de online projecten
waar u roostermaker van bent. U selecteert het
gewenste project en de desktop start met het
geselecteerde project.

Lesstatistiek
In het portal zijn al enige tijd leerlingstatistieken en docentstatistieken te vinden. Wat nog
mist in dit lijstje zijn de lesstatistieken, vanuit
het perspectief van een vak of lesgroep. Deze
overzichten zijn vanaf versie 21.06 beschikbaar
in het portal in het menu Management.
“U kunt bij de Lesstatistiek bijvoorbeeld zien
hoeveel lessen er gepland zijn voor een vak of
voor een lesgroep, en hoeveel lessen daarvan
bevoegd gegeven worden.” Ook wordt hier
getoond welke lessen nog geen docent hebben.
Een ideaal overzicht tijdens de periode van de
lessenverdeling.

betrokkenheid en wensen haar veel plezier met alle
activiteiten en plannen voor de toekomst!
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Ook is er een overzicht met gerealiseerde
lessen. Hierin wordt tevens getoond hoeveel
lessen er zijn uitgevallen. U kunt dit bekijken
per afdeling, per vak op een afdeling of zelfs
voor elke lesgroep op een afdeling. Alle
informatie staat in één scherm en u kunt door
gegevens uit te klappen steeds ‘dieper’ in de
statistieken duiken.
Met dit nieuwe overzicht kunt u alle statistieken in het portal bekijken. Dit betekent ook dat
voor projecten van schooljaar 2021-2022 en
verder de oude managementinformatie in de
desktop niet meer beschikbaar is. ●

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Vervolg van pagina 3

Van idee tot release: de ontwikkeling van de eindexamensoftware
In dit artikel geven we u een kijkje in de keuken bij
het volledige ontwikkelproces: van het eerste idee
tot uitvoering. Wij gebruiken de eindexamensoftware hier als voorbeeld.

Een eerste idee
Nadat de eindexamens van 2020 waren afgelast,
bleef het lang onduidelijk of de examens van 2021
wel door zouden gaan. Tijdens een algemeen
overleg in de Tweede Kamer over het onderwijs en
corona belooft Arie Slob de leerlingen en de
scholen nog voor de kerst duidelijkheid te geven
over het verloop van de eindexamens van 2021.
Op 16 december 2020 horen we in het
Achtuurjournaal het volgende:
• Er komt een extra tijdvak voor het afnemen van
het centraal examen
• Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van 4 naar
10 dagen
• Een leerling moet het volledige centrale
examen in het 1e of het 2e tijdvak kunnen
afleggen

Duidelijk is dat als we iets willen ontwikkelen,
het uiterlijk in maart gereleased moet worden
anders is het te laat. De brief van minister Slob
geeft een richting aan maar is op veel punten nog
niet duidelijk. Ook voor de ontwikkelaars wordt
het dus varen op slecht zicht.

Webapp, Portal en desktop?
Een eerste vraag die het projectteam moet
beantwoorden is: waar gaan leerlingen straks
doorgeven in welk tijdvak ze voor welk vak
eindexamen willen gaan doen. Vanuit Zermelo
bekeken zou de webapp voor de leerlingen hier
een logische keuze zijn. Eén van de ontwikkelaars
gaat meteen aan de slag met het bouwen van
extra een tool. Als leerlingen hun keuzes maken in
de webapp dan kan de roostermaker deze informatie terugvinden in het portal. Ook in het portal
moet er dus snel een aantal zaken geregeld
worden. Normaliter worden de eindexamens
geroosterd in de toetsroostermodule, ook hierin
moeten dus aanpassingen gedaan worden.

Helpdesk en communicatie
Die bewuste avond zit ook Bernard van Kesteren
op bank naar het journaal te kijken en bij hem
gaat een lichtje branden: “Hier kan ik wel iets voor
ontwikkelen!”. Meteen de volgende ochtend start
hij een online overleg met Dennis en Niek om zijn
idee verder uit te werken. Tijdens dit overleg
wordt al snel duidelijk dat er iets ontwikkeld kan
worden maar dat er ook nog veel onduidelijk is. In
rap tempo wordt er een projectpagina opgetuigd
en wordt er een inventarisatie gemaakt van welke
uitdagingen er nu op te lossen zijn en welke
vragen er nog beantwoord moeten worden.
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Begin januari komen de eerste telefoontjes van
verontruste roostermakers binnen op de helpdesk:
hoe kunnen ze deze vraag naar extra tijdvakken
en extra examenmomenten het beste oplossen?
Meteen ook maar de vraag of Zermelo hier
toevallig iets voor kan ontwikkelen. We leggen uit
dat we druk bezig zijn maar dat er nog veel
onduidelijk is. Op 12 februari 2021 komt definitief
bericht vanuit de rijksoverheid over hoe het zal
verlopen. Naast het schrijven van code moet er
dus meer gebeuren: scholen moeten worden
geïnformeerd, koppelpartijen worden benaderd en

Beslismoment
Brief aan
Tweede Kamer

Plan +
desktop

Portal

16 december

Communicatie

Testen +
bestand

Handleiding +
webinars

12 februari

Release
21.03
22 maart

er wordt contact gezocht met diverse partijen
dichtbij het vuur van het ministerie van OCW.

Wat doen we wel en wat doen niet?
Naarmate het ontwikkelwerk vordert moeten er
keuzes gemaakt worden over wat er wel en niet
aan de software wordt toegevoegd. Al snel blijkt
dat het inventariseren van welke leerling wanneer
welke vakken wil doen ook in Somtoday en
Magister wordt vastgelegd. Na overleg in het
projectteam wordt dan ook besloten om deze
functionaliteit niet toe te voegen aan de webapp.
Maar voor het maken van het rooster moet je wel
weten welke vakken door welke leerlingen
wanneer worden gedaan. Daarom zoeken we
contact met Magister en Somtoday met de vraag
of ze een exportoptie kunnen maken zodat we de
gegevens kunnen inlezen in het portal. Omdat
elke school zo z’n eigen vakbenamingen hanteert
willen we de scholen de mogelijkheid geven om
voor elk vak aan te geven of het een eindexamenvak is. Als laatste moet er iets ontwikkeld worden
waarmee we de examenindelingen kunnen inlezen
in het roosterbestand.

Testen, testen en testen
Gedurende het ontwikkelen moet er ook continu
getest worden of alles wat er is gemaakt naar
behoren werkt. Eén van de testers is dag in dag uit
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bezig met het uitvoeren van diverse testscripts en
scenario’s. Bij elk nieuw onderdeel moet alles
positief testen om uiteindelijk in de 21.03 release
te kunnen worden opgenomen. Een positieve test
is in dit geval dan ook echt is iets positiefs. Naast
het testen moet er ook voor gezorgd worden dat
alle examens als toetsen in Zermelo kunnen
worden aangemaakt. Omdat er dit jaar verschillende tijdvakken zijn kan dit niet op de traditionele manier. We kiezen er daarom voor om een
.txt-bestand te maken met daarin alle examens in
alle tijdvakken op het juiste moment. Dit bestand
plaatsen we op onze supportpagina.

Handleidingen en webinars
Ook binnen de supportafdeling liggen er de
nodige punten die uitgevoerd moeten worden.
Zoals bij elke nieuwe toevoeging aan de software
moet er een handleidingspagina worden gemaakt
waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe deze nieuwe
toevoegingen werken.
Daarnaast moeten de supportcollega’s van de
helpdesk worden geïnformeerd. Dit gebeurt in
deze vreemde tijd uiteraard door middel van een
webinar. Omdat het maken van het rooster dit jaar
anders werkt dan normaal kiezen we ervoor om
ook webinars te organiseren voor de roostermakers. In totaal geven we 17 webinars voor meer
dan 170 roostermakers. ●

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

Uitgelicht
Meewerkdag
Vanaf begin juni biedt Zermelo op al haar vestigingen meewerkdagen aan. In onze cursusruimte
werkt u zelfstandig aan uw rooster, waarbij u kunt
rekenen op onze deskundige assistentie.
Op iedere twee scholen zet Zermelo een medewerker in. Er is dus ruim voldoende tijd en aandacht voor elke school.
De prijs is € 650 voor 2 personen en 1 rooster.

COLUMN

Academy

Ondersteuning nodig?

Dromen zijn
bedrog
door Rob Kemper

Als alle docenten nu eens de hele week
inzetbaar voor lessen zouden zijn en als
gymlessen nu eens in elk soort lokaal gegeven
zouden kunnen worden en als nu alle leerlingen onderling hun keuzes eens zo zouden
afstemmen dat het aantal leerlingen voor elk
soort vakkenpakket door 25 deelbaar zou zijn
en als Zermelo nu eindelijk eens die rode knop
zou hebben waardoor het beste rooster er in 5
minuten uitrolt, dan…..
WAKKER WORDEN!! Het feit dat u in de cloud
kunt roosteren betekent nog niet dat u nu in de
wolken kunt gaan dromen! Ik kan niets zeggen
over de beschikbaarheid van het personeel,
ook niets ten aanzien van de onderwijskundige
ideeën over lichamelijke opvoeding en al
helemaal niets over leerlingkeuzes, maar wel
iets over Zermelo en laat ik het maar meteen
eerlijk zeggen: die grote blauwe knop (waarom
zou ie rood moeten zijn trouwens?!) komt er
niet vóór de zomer. “Maar wel na de zomer,
Rob?” Ja, vast maar vraag me niet in welk jaar.
Dus, het wordt weer bikkelen: achter gegevens
aan, tegenstrijdigheden negeren, eeuwig
veranderende roosterwensen kneden, 20 lessen
op 18 posities roosteren, schoolleiding motiveren om beslissingen te nemen en zo niet om ze
dan maar zelf te nemen en tenslotte met een
begripvolle glimlach de storm van kritiek op
het nieuwe rooster te ontvangen! Wat is dat
eigenlijk voor een baan zeg, roosters maken?
Ja…eh… nou kijk… het is een droombaan…●

