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De volgende Roostermakers verschijnt in 
juni 2020. Overname van artikelen alleen 
na schriftelijke toestemming van de 
redactie.
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Symposium 2020: 28 oktober
De 15e editie van het Zermelo symposium vindt plaats 
op woensdag 28 oktober in het NBC congrescentrum in 
Nieuwegein. Na 14 jaar het symposium op de tweede 
woensdag van oktober te hebben georganiseerd, gooit 
dit jaar de herfstvakantie roet in het eten. Wij hopen dat 
u allemaal de nieuwe datum alvast in uw agenda zet. Op 
1 juli zullen de inschrijvingen opengaan. Mocht u nog 
goede ideeën hebben voor het symposium dan kunt u 
deze via een e-mail aan symposium@zermelo.nl aan ons 
doorgeven. ●
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Zowel het Sint-Maartenscollege uit Maastricht 
als het Stella Maris College uit Meerssen zijn 
momenteel bezig met een overstap naar 
Zermelo. Een overstap naar een ander rooster-
programma is altijd pittig en we zijn dan ook 
benieuwd hoe dit door de roostermakers wordt 
ervaren. We spreken Ronald van de Wiel en 
Jacqueline Buxmann.

‘Ronald en Jacqueline, fijn dat jullie wat tijd 
voor ons vrij wilden maken. Kunnen jullie jezelf 
en je school eens voorstellen?’
Ronald: “Natuurlijk! Ik ben Ronald van de Wiel, 
48 jaar en sinds 15 jaar roosterplanner op het 
Sint-Maartenscollege in Maastricht. Ik ben zelf 
een oud-leerling en mijn vader heeft hier ook 
gewerkt. Je kunt dus wel stellen dat ik geen 
vreemde van de school ben. In 2005 ben ik 
begonnen als assistent-roostermaker. Het 
rooster werd toentertijd gemaakt met een bord 
met kaartjes en mijn taak was om het digitale 
tijdperk in te gaan luiden. Ik heb zoveel geleerd 
in die tijd door de clusteringen na te bouwen op 
het bord en zelf ook wat (onderbouw)roosters 
te maken. Hier heb ik nog steeds veel profijt 
van: ik heb precies geleerd hoe een rooster in 
elkaar zit en wat de trucjes zijn. Het Sint-
Maartenscollege is een havo/vwo school en 
sinds dit schooljaar hebben we ook mavo 
leerjaar 1 en 2. Momenteel zo’n 1050 leer-
lingen, maar we zijn groeiende.”

‘Je bent duidelijk op je plek op het Sint-
Maartens college! Maar jij bent ook geen 
vreemde in de onderwijswereld, toch 
 Jacqueline?’
Jacqueline vertelt lachend: “Nee, dat kun je wel 

stellen. Ik ben Jacqueline Buxmann, 54 jaar en 
van origine eerstegraadsdocent Duits. Dit heb 
ik 22 jaar gedaan. Hierna heb ik heel bewust de 
overstap gemaakt naar het roostermakersvak. 
Het lesgeven ben ik altijd leuk blijven vinden, 
maar ging me na 22 jaar wel steeds meer 
energie kosten. Het maken van roosters trok 
mij enorm. Ik vind de roosters leuk, interessant 
en hou ook enorm van de puzzel die het is. 
Toen er op het Sophianum een vacature kwam 
voor roostermaker heb ik daarop geschreven, 
en ik werd uitgekozen! Later ben ik op het 
Stella Maris gestart. Inmiddels heb ik ervaring 
met vrijwel alle grote roosterprogramma’s.

‘Kijk, twee ervaren roostermakers, hoe kwamen 
jullie erbij om over te stappen op Zermelo?’
Ronald: “Ik wilde eigenlijk vijf jaar geleden al 
overstappen op Zermelo. Rob Kemper heeft ons 
toen van alles laten zien en ik ben ook op het 
symposium geweest. Dat was erg leuk, zoveel 
gelijkgestemden bij elkaar. Ik ben erg enthousi-
ast over de vele mogelijkheden en ik heb het 
idee dat ik met Zermelo aan veel meer knop-
pen kan draaien dan ik nu gewend ben. 
Zermelo is een Nederlands bedrijf dat zich 
focust op de Nederlandse markt, het sluit 
daarom goed aan bij onze situatie. Ook vind ik 
het heel fijn dat alles in één programma zit. 
Roosteren, clusteren, prognoses, pakketkeuze, 
het hele plaatje. In Maastricht werd echter 
gewerkt met domeinen en wij moesten met alle 
scholen uit het domein met hetzelfde rooster-
programma werken. Inmiddels is de structuur 
veranderd en kreeg ik de vrijheid om over te 
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stappen. Het liefste had ik dat meteen gedaan, 
maar omdat het al maart was leek dat ons niet 
verstandig. Vandaar dat we dit schooljaar ‘pas’ 
overstappen.” Jacqueline vult aan: “Ronald 
heeft zijn enthousiasme overgebracht op zijn 
directeur en diezelfde directeur is toen van het 
Sint-Maartenscollege naar het Stella Maris 
gekomen. Hij vroeg aan mij ‘Ronald gaat 
overstappen op Zermelo, zou jij dat ook 
willen?’. Ik had goede verhalen over Zermelo 
gehoord en had hier wel oren naar. Toen ik 
hoorde dat Zermelo ook de mogelijkheid had 
tot pakketkeuze en ouderavond was ik hele-
maal om. Diezelfde middag was het geregeld!”

‘En nu zitten jullie midden in het overstap-
traject. Hoe bevalt het tot nu toe?’
Jacqueline: “Het bevalt goed, we zijn nu volop 
cursussen aan het volgen en parallel daaraan 
hebben we de implementatiedagen waarin we 
echt onze eigen projecten inrichten. Het is erg 
fijn om het samen met Ronald te doen, maar 
ook met de andere cursisten. Je kunt zo veel 
sparren, want vaak ben je als roostermaker op 
een school toch maar alleen. Het is wel pittig, 
je moet er echt de tijd voor nemen om je de 
stof eigen te maken.” Ronald: “De cursussen en 
implementatie zitten goed in elkaar en sluiten 
ook goed op elkaar aan. Ook is de elo (elektro-
nische leeromgeving) prettig, daarin zitten veel 
handige oefeningen en tips. Het is precies wat 
ik verwacht had en daar ben ik erg tevreden 
over.”

‘Jullie leren nu langzaam de software van 
Zermelo, maar ook het bedrijf Zermelo goed 
kennen. Hebben jullie nog tops en tips voor 
ons?’
Ronald begint enthousiast te vertellen over het 
portal. “Ik vind het portal echt iets moois. Je 
kunt er al je gegevens in kwijt en het is ook nog 
eens erg gebruiksvriendelijk.” Lachend geeft hij 
ook nog aan de desktop op sommige gebieden 
een beetje spartaans te vinden; “maar ik weet 
niet of ik dat mag zeggen, haha. Als tip wil ik 
jullie aanraden om met de randvoorwaarden 
iets met standaardisatie te gaan doen. Het is 
natuurlijk super mooi dat je alles zelf in kunt 
stellen, maar er zijn een hoop randvoorwaar-
den (denk aan bijvoorbeeld tussenuren) die je 
met één druk op de knop wilt kunnen regelen. 
Misschien kunnen jullie daar nog eens naar 
kijken.” Jacqueline: “Ik heb het vooral als heel 
fijn ervaren dat jullie zo enthousiast zijn, en 
betrokken bij je klanten. Tijdens de cursus-
dagen leer ik heel veel over de software, maar 
ik vind het ook echt leuk om de Zermelo-
medewerkers te leren kennen. Echte tips heb ik 
nog niet, ik zou het tot nu toe zeker aan 
anderen aanraden.”

‘Hartstikke bedankt dat we dit interview met 
jullie mochten houden! Heb ik nog één korte 
vraag voor jullie: vertrouwen in het nieuwe 
schooljaar?’
Beiden: “Ja! We zijn heel benieuwd naar het 
nieuwe rooster en het is toch ook wel span-
nend. Het is toch een nieuw programma. Maar 
het vertrouwen is er, het gaat zeker goed-
komen.” ●



Formatie-update

Inzetbalans
Tijdens het formatieproces is het zeer wenselijk 
om in één overzicht de gedetailleerde informa-
tie te zien van de onderwijsvraag per sectie. Zo 
kunt u vroegtijdig vacatureruimte signaleren of 
inspelen op een formatieoverschot in een 
sectie. Vanaf de aprilrelease kunt u deze 
informatie vinden in de Inzetbalans.

U ziet per vestiging de vraag en het aanbod van 
elke sectie naast elkaar. Tekorten en overschot-
ten worden zo direct inzichtelijk en u kunt 
eenvoudig zien of het herverdelen van docen-
ten tussen vestigingen een oplossing is.

Formatiebeheer over 
vestigingen heen
Afhankelijk van uw structuur in het portal werkt 
u per project met één of meerdere vestigingen. 
Deze uitsplitsing per vestiging geeft u in veel 
schermen een beknopter overzicht. Toch kan 
het ook wenselijk zijn om in een aantal scher-
men juist de gegevens van alle vestigingen 
samen te kunnen zien. Vanaf april kunt u bij de 
Sectieverdeling, de Lessenverdeling en 
Takenverdeling kiezen voor 'alle vestigingen'. 

Een nieuw menu-item 'Nevenvestigingen' geeft 
een overzicht van alle docenten die een inzet 
hebben op een nevenvestiging. De weergave 
van het scherm kan de algemene schooltaken, 
deskundigheidsbevordering, lesruimte, 
taakruimte of te plannen lessen zijn. Zo kunt u 
altijd zien hoe de inzet van een docent is 
verdeeld over de verschillende vestigingen.

Updatecursus Management en 
Formatie
Alle nieuwe mogelijkheden van het afgelopen 
jaar, en de aanstaande nieuwe mogelijkheden 
voor managementinformatie en formatiebeheer 
laten we graag aan u zien tijdens de 
Updatecursus Management en Formatie. Zo 
ben u in één keer op de hoogte van alle 
functionaliteit, de juiste werkwijze en recente 
regelgeving.
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Marleen Wuisman
Sinds 1 januari is Marleen Wuisman werkzaam 
op de supportafdeling van Zermelo in Waalre. 
Marleen heeft biomedische technologie 
gestudeerd aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Tijdens haar studie gaf ze bijles 
wiskunde en zodoende is ze het onderwijs 
ingerold. Na een jaar wiskunde te hebben 
gegeven op een middelbare school, bleek dat 
het leraarschap toch niet goed paste en heeft 
ze een aantal jaar communicatie en voorlich-
ting gedaan. Toch keerde ze weer terug in het 
onderwijs, maar nu als roostermaker. Voor de 
overstap naar Zermelo heeft Marleen ruim  
7 jaar gewerkt bij VO Best-Oirschot; eerst als 
dagroostermaker/roostermaker met Zermelo 
en later als coördinerend roostermaker en 
formatieplanner in Foleta.

Vanaf nu hoopt Marleen de Zermeloklanten 
adequaat en naar tevredenheid te helpen met 
het realiseren van de best mogelijke roosters!

Bert Kisteman
Ook de supportafdeling in Deventer heeft weer 
een nieuwe collega mogen verwelkomen. Per  
1 februari is Bert Kisteman aan de slag gegaan 
bij het Zermelo team. Bert is vers uit de 
schoolbanken begonnen als ICT medewerker, 
maar naar eigen zeggen bleef alles wat met 
roosteren te maken had (en heeft) trekken. In 
2002 heeft hij de stap gemaakt naar (dag)
roostermaker; eerst bij een grote VMBO school 
en later bij de Pieter Zandt scholengemeen-
schap. Het werk beviel goed, maar het leek 
hem pas echt een uitdaging om aan de kant van 
de makers van de software aan de slag te gaan. 
En die uitdaging is gekomen! ●
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We bieden ons onderwijs steeds individueler 
aan. Leerlingen kunnen vakken volgen op hun 
eigen niveau en kunnen zichzelf inschrijven 
voor lessen. Een actueel en gedetailleerd 
overzicht geeft u inzicht in het aangeboden en 
gevolgde onderwijs door de leerling en de 
daaraan gekoppelde onderwijstijd. 

In onze maartrelease vindt u een verbeterde 
versie van onze lesstatistiek en introduceren we 
een volledig nieuwe onderwijstijdberekening. 

 

Lesstatistiek en onderwijstijd

Sinds vorig jaar bieden we in het portal de 
mogelijkheid voor het bekijken van individuele 
lesstatistiek. Er is een weekoverzicht, waarmee 
u van alle leerlingen binnen een afdeling kunt 
zien welke lessen er worden gevolgd en wat het 
keuzegedrag is. In het jaaroverzicht krijgt u per 
leerling een samenvatting van de gevolgde 
lessen per week. De meest gedetailleerde 
informatie over een leerling vindt u bij vak-
statistiek, waar u van een leerling per vak in het 
pakket zeer gedetailleerd lesstatistieken kunt 
bekijken. We hebben de bestaande lesstatistie-
ken uitgebreid, zodat u nog meer sturingsinfor-
matie krijgt. 

Uitbreiding van de opgeleverde gegevens
De gegevens worden weergegeven in twee 
categorieën; planning en realisatie. U ziet bij de 
planning bij hoeveel lessen de leerling werd 

verwacht, en bij de realisatie hoeveel lessen er 
daadwerkelijk zijn doorgegaan en hoeveel 
lessen er zijn uitgevallen. Ook het uitvalpercen-
tage wordt berekend. Iedere categorie wordt 
samengesteld uit verschillende gegevens, zodat 
u bijvoorbeeld kunt zien hoe vaak een leerling 
werd verwacht omdat de leerling zichzelf 
inschreef, of omdat de les is voorgeschreven 
door een maatwerkcoördinator. 

Grafiekweergave en minimaal aantal lessen
Het jaaroverzicht is verder uitgebreid met een 
grafiek, waarin de geplande en gerealiseerde 
lessen voor een leerling per week worden 
uitgezet. Hier ziet u ook het minimaal aantal 
lessen per week, zodat u direct zicht heeft op 
leerlingen die bijvoorbeeld te weinig of juist 
teveel lessen volgen. 

Verbeteringen in de lesstatistiek
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Als leerlingen zich  
inschrijven voor afspraken, 
wordt de onderwijstijd  
direct aangepast
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Zodra u een rooster publiceert naar het portal, 
heeft u een actueel beeld van de onderwijstijd. 
Als leerlingen zich inschrijven voor afspraken, 
of wanneer een maatwerkcoördinator leerlin-
gen aanmeldt of afmeldt, wordt de onderwijs-
tijd aangepast. Het doorrekenen van de 
onderwijstijd bij het archiveren van rooster-
bestanden is daarmee verleden tijd. We hebben 
daarnaast nog een aantal andere leuke toe-
voegingen gemaakt. 

Overzicht onderwijstijd
In het portal ziet u binnen de afdeling de 
verdeling van de onderwijstijd over de verschil-
lende leerlingen. Dit overzicht geeft direct 
antwoord op de vraag of er leerlingen zijn die 
te weinig onderwijstijd aangeboden krijgen. Als 
u een leerling selecteert, ziet u de gerealiseer-
de onderwijstijd per week, zoals weergegeven 
in de grafiek hieronder.
De nieuwe onderwijstijd wordt onderverdeeld 
in lessen, toetsen en activiteiten. Het is daarbij 
mogelijk om de onderwijsnorm in beeld te 
brengen. Deze berekent per week wat de 
minimale onderwijstijd zou moeten zijn om 
uiteindelijk de norm van 1000 klokuur per 
leerjaar te halen.

Afwijkende onderwijstijd voor activiteiten
Er zijn activiteiten die deels onder schooltijd 
plaatsvinden en deels daarbuiten, bijvoorbeeld 
wanneer de leerlingen voor een werkweek met 
de klas naar het buitenland reizen. In dat geval 
is de daadwerkelijke onderwijstijd hoger dan 
de gepubliceerde activiteiten in het rooster van 
de leerlingen. U kunt vanaf nu eenvoudig de 
onderwijstijd per afspraak handmatig (of in 
bulk) aanpassen, waarna het direct verwerkt 
wordt in de berekening. Het is dus niet meer 
nodig om hiervoor extra leerlingtaken aan te 
maken. 

Bestaande onderwijstijdberekening
Wanneer u voor het lopende schooljaar al 
gebruik maakt van onze bestaande onderwijs-
tijdberekeningen in de desktop, kunt u deze 
gewoon voor de rest van het schooljaar blijven 
gebruiken. Vanaf schooljaar 2020-2021 zal de 
berekening in de desktopapplicatie komen te 
vervallen en kan er alleen nog maar gewerkt 
worden met de nieuwe berekening in het 
portal. ●

Onderwijstijd
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Krimp
door Rob Kemper

Let op mijn woorden: het 
jaar 2020 zal vol zijn van 
nieuws over krimp! Brexit 
betekent krimp van de EU, er 
is krimp in het gebruik van 
vuurwerk, krimp in de ruimte 
voor rokers op stations, 
krimp in grootte van vogels 
ten gevolge van het 
veranderende klimaat. 
Leerlingenkrimp omdat het 
geboortecijfer gedaald is, 
krimp van de veestapel, 
krimp in de zorg en ook: 
krimp in aantal docenten 
vanwege pensionering. Op 
zich hoeft krimp niet altijd 
erg te zijn: zolang verwante 
zaken maar verhoudingsge-
wijs meekrimpen, maar dat 
is helaas niet overal zo: de 
zorgvraag stijgt maar er 
komen minder verpleegkun-
digen bijvoorbeeld. Zo is ook 
de krimp in het aantal 
docenten is helaas groter 
dan de krimp in het aantal 
leerlingen, en het werk per 
leerling stijgt licht! Onder 
andere de overheid staat 
voor een aantal pittige 
uitdagingen.

Krimpt Zermelo ook mee? 
Nee, integendeel zou ik 
haast willen zeggen: er staat 
weer een aantal mooie 
extra’s voor roostermakers 
en formatiebeheerders op 
stapel! Er zijn ook weer 
update-cursussen en dan 
komen alle vernieuwingen 
en uitbreidingen van 
voorgaande 12 maanden 
voorbij en zo’n cursusdag is 
flink gevuld. 

Als ik zeg dat Zermelo niet 
wil krimpen dan klopt dat op 
één ding na: ik heb het 
verzoek gekregen om het 
aantal woorden van de 
column in te krimpen. Dat ga 
ik mooi niet doen en dat heb 
ik ze ook laten weten. Het 
antwoord dat ik daarop 
kreeg was dat ze dan wel op 
een andere manier krimp op 
de column zouden toe- 
 passen, maar ik zou niet 
weten hoe ze dat zouden 
moeten doen.... ●

Ondersteuning nodig?
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
Verdiepingscursus 
 clusteren (Phoenix)
In deze cursus met een workshop-karakter gaan 
we dieper in op een aantal clusterdilemma’s.  
U wordt nadrukkelijk uitgenodigd om eigen 
ervaringen te delen.

De volgende onderwerpen staan centraal:
• Clusterstrategieën
• Gebruik van Atlas
• Beoordeling van uw clusters
• Algemene tips en trucs bij het maken van een 

clusterschema

De voorbeelden die in de cursus gebruikt worden 
betreffen vooral mavo-, havo- en vwo-clusters.
Deze cursus is voor roostermakers die ervaring 
hebben met clusteren. Wij bieden ook de gewone 
clustercursus aan: clusteren met Phoenix.
De cursus duurt van 10:00 tot 16:00 uur en  
kost €350,- per persoon. Inschrijven kan via 
 zermelo.nl/cursussen.


