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Zermelo tijdens coronatijd
door Leoniek van Leeuwen

Uitkomsten klantonderzoek
door Anneke Kikkert

Het anderhalvemeter-onderwijs 

in de praktijk
door Maarit van Tiem

Verbetering Atlas
door Leoniek van Leeuwen

Zermelo-cursussen op afstand
door Theo Sikking
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Symposium
Op woensdag 28 oktober vindt ons jaarlijkse symposium 
plaats. Momenteel is het vanwege de corona-
maatregelen nog onduidelijk in welke vorm deze dag 
zal plaatsvinden, maar wij zorgen er in ieder geval voor 
dat deze dag gevuld wordt met informatieve workshops 
en presentaties. Dit jaar zal de inschrijving voor het 
symposium op 1 september open gaan. Tegen die tijd 
kunnen we hopelijk aangeven of het symposium fysiek 
plaatsvindt in het NBC congrescentrum in Nieuwegein of 
dat we jullie online ontmoeten. Zet 28 oktober in ieder 
geval in de agenda’s! ●



Was u één van de 
ruim 450 deelnemers 
aan de webinars over 
anderhalvemeter-
onderwijs?
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Zermelo maakt onderwijs mogelijk

De uitbraak van het coronavirus heeft grote 
gevolgen gehad voor het onderwijs in Neder-
land. Een aantal weken lang waren de scholen 
dicht en bleven alle leerlingen en docenten 
thuis. Inmiddels gaat een deel van de leerlingen 
weer naar school en is fysiek onderwijs, met 
een aantal aanpassingen en beperkende 
maatregelen, weer mogelijk. Zermelo wil haar 
klanten zo goed mogelijk helpen met het 
organiseren van onderwijs op afstand, en 
onderwijs met afstand.

Platform 
We hebben op 1 april het platform Onderwijs 
op Afstand gelanceerd. Hierop vindt u nog 
steeds alle informatie over deze nieuwe 
vorm(en) van onderwijs. We hebben artikelen 
geschreven over hoe u onderwijs op afstand 
kunt organiseren. Er zijn filmpjes beschikbaar 
over het gebruik van nieuwe software en u kunt 
ervaringen van andere scholen lezen. We 
houden dit platform up to date, zodat u altijd 
op de hoogte bent van de laatste ontwikkelin-
gen.

Aanpassingen software
Bijzondere tijden vragen om nieuwe oplossin-
gen. We begrijpen dat, ook als de leerlingen 
thuis zitten, het rooster heel belangrijk is! We 
hebben hard gewerkt zodat u zo snel mogelijk 
met nieuwe software aan de slag kunt. Zo kunt 
u gebruik maken van Voorinschrijvingen, 
kunnen ouders pakketten accorderen via de 
webapp, leerlingen verdelen over segmenten, 
pauzes en tussenuren in lokalen roosteren, 
leerlingbewegingen volgen en stamlokalen 
roosteren. 

Webinars
Heeft u één van de 26 webinars over anderhal-
vemeter-onderwijs gevolgd? In een uur tijd 
ontving u alle informatie over de oplossingen 
die Zermelo biedt voor anderhalvemeter- 
onderwijs. Ook kreeg u een korte live-demon-
stratie in de software. Zo kon u direct aan de 
slag met de nieuwe mogelijkheden. ●
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Zermelo klantonderzoek 2020

In februari dit jaar heeft een groot aantal klanten 
van Zermelo een uitgebreide klant- 
e valuatie ingevuld. In deze evaluatie vroegen wij 
naar uw waardering en ervaringen met zowel de 
software als de dienstverlening. We hebben bijna 
300 reacties gekregen en zijn erg blij met alle 
tips, wensen en aandachtspunten. Intern leggen 
we deze uitkomsten vast in een uitgebreid verslag 
dat met alle medewerkers gedeeld wordt. Maar 
wat gebeurt er vervolgens concreet met al uw 
feedback? In dit artikel delen we de hoofdlijnen 
van het onderzoek en bespreken we de vervolg-
stappen op een aantal onderdelen waar veel 
feedback op is gekomen.

Uitkomsten in het kort
Allereerst de software. Over het algemeen zijn 
gebruikers van Zermelo tevreden met de bestaan-
de functionaliteiten en dat wordt dan ook 
beloond met een gemiddeld rapportcijfer van 8,0. 
Het meest positief zijn klanten over de vele 
mogelijkheden die de software in het algemeen 
biedt, de roosterautomaten en Atlas. Wel wordt 
veel aangegeven dat het gebruik van de software 
tijdrovender is geworden en dat roostermakers 
niet blij worden van de vele schermen en parallel 
gebruik van applicaties. Gebruiksvriendelijkheid 
is daarom zeker een punt van aandacht in onze 
nieuwe ontwikke- 
lingen. Er zijn twee specifieke onderdelen van de 
software die duidelijk vragen om verbeteringen: 
het gebruikers- en rechtenbeheer en de nieuwe 
keuzelessen en maatwerkmodule. 

Dan de dienstverlening. We hebben ontzettend 
veel positieve reacties ontvangen over onze 
cursussen, helpdeskmedewerkers en de persoonlij-
ke benadering die we bij Zermelo hanteren. Daar 
zijn we natuurlijk blij mee, maar ook hier zien we 
concrete verbeterpunten. Zo blijft de reactietijd 

per e-mail achter op de rest van de dienstverlening 
en de inhoud blijkt minder goed over te komen 
dan telefonisch. Telefonisch zijn de wachttijden 
soms lang. Daarbij groeit Zermelo. Nieuwe 
collega’s hebben tijd nodig om de ervaring op te 
doen die zo gewaardeerd wordt in onze doorge-
winterde helpdesk medewerkers. Dit wordt soms 
ook opgemerkt door klanten. Tot slot hebben we 
gevraagd naar de handleiding. We realiseren ons 
dat met name de zoekfunctionaliteit te wensen 
over laat en dat werd door velen bevestigd. Voor 
een aantal van de klanten is dit ook een reden om 
vaker contact op te nemen met de helpdesk.

Samengevat zien we een aantal behoeftes:
• Gebruiksvriendelijkheid en overzichtelijkheid 

van de software
• Betere synchronisatie en integratie tussen 

diverse (Zermelo en externe) applicaties
• Meer flexibiliteit in de (dag)roostermodule
• Verbeteringen bij het maatwerk en 

 gebruikersbeheer
• Betere zoekfunctie in de handleiding

Wat gaan we hier concreet mee doen?
 
De helpdesk en handleiding
Ons helpdeskteam heeft direct na de evaluatie al 
een paar concrete verbeteringen doorgevoerd. Zo 
is het meldingsysteem voor e-mails aangepast 
waardoor we beter overzicht hebben over de 
opvolging van e-mails en we sneller kunnen 
reageren.

Sinds april werken we hard aan het overzetten van 
de handleiding naar een nieuw systeem. Dit systeem 
heeft onder andere een betere zoek functionaliteit. 
Natuurlijk hebben we daarbij ook de inhoud nog 
eens grondig doorgespit en de nodige updates en 
aanvullingen gedaan. Uit het klantenonderzoek 
kwam naar voren dat er onder andere behoefte is 
aan een stappenplan voor de beginnende gebrui-
ker. Deze stappenplannen hadden we al en we 



“Maatwerk voor leerlingen 
komt ook neer op 
maatwerk voor Zermelo”
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verwachten dat deze in het nieuwe systeem beter te 
vinden zijn. In het nieuwe systeem maken we 
onderscheid tussen de handleiding (stapsgewijze 
instructies) en de kennisbank (achtergrondartikelen 
met tips en oplossingen). Het blijft mogelijk om 
vanuit de software direct naar de juiste handlei-
dingpagina te gaan, vooralsnog is dit alleen in het 
portal beschikbaar. We gaan op termijn ook aan de 
slag met een aantal pagina’s over de knoppen die in 
de desktop te vinden zijn. In de cursussen gaan we 
extra aandacht besteden aan de wens om meer 
instructiefilmpjes toe te voegen.

Gebruikersbeheer
In het klantonderzoek merken een aantal van u 
(terecht) op dat het gebruikers- en rechtenbeheer 
achterloopt in flexibiliteit. We hopen in het najaar 
een verbeterde versie uit te brengen. De nieuwe 
module bevat een aantal nieuwe mogelijkheden bij 
schoolfuncties, waaronder een ‘kijk-functie’ voor 
management en een schoolfunctie voor de dagroos-
termaker. Ook geeft het veel meer flexibiliteit in 
schoolfuncties, waarbij op individueel niveau 
rechten aan en uit te schakelen zijn. Daarnaast is 
gewerkt aan de mogelijkheid om projecten en 
gebruikers te verwijderen in het portal. Op veler 
verzoek staat ook een administratieve functie op de 
lijst van onze ontwikkelaars en willen we het 
mogelijk maken om de rechten voor koppelpartijen 
naar wens te beperken.

Flexibiliteit in maatwerk
De maatwerkmodule is relatief nieuw en wordt nog 
niet door alle scholen (die wel maatwerklessen 
aanbieden) gebruikt. Scholen die gestart zijn hebben 
een aantal kinderziektes moeten doorstaan, maar 
veel van deze problemen zijn inmiddels opgelost. 
Dat neemt niet weg dat er aanvullende feedback is 
gekomen en een deel is al opgepakt door de 
ontwikkelaars. Om wat voorbeelden te noemen: het 
wordt mogelijk om afspraken te kunnen voortzetten 
naar opvolgende weken en we streven ernaar om 
live roosterkoppelingen met andere applicaties voor 
leerlingen te realiseren, waardoor leerlingen straks 
nog maar op één plek keuzes hoeven aan te geven.

Maatwerk voor leerlingen komt ook neer op 
maatwerk door Zermelo. Dat klinkt misschien wat 
flauw, maar de manieren waarop scholen maatwerk 
aanbieden zijn momenteel heel divers. Dat maakt 
het ook voor ons een uitdaging om aan ieders 
wensen tegemoet te komen. Flexibiliteit is mooi, 
maar maakt de software ook complexer in gebruik. 
We willen daarom niet uitsluitend softwarematig 
meer mogelijkheden bieden, maar ook de bestaan-
de mogelijkheden beter toelichten in de cursussen. 

Op basis van eerdere feedback op de maatwerk-
cursus, hebben we deze cursus inhoudelijk 
aangepast zodat deze beter aansluit bij de wensen 
van roostermakers. We ontwikkelen ook een 
nieuwe cursus over inschrijfprocedures en het 
beheren van keuzes van leerlingen, die is gericht 
op maatwerkcoördinatoren, teamleiders en 
mentoren. We verwachten de cursus na de zomer 
op te starten.
 
Gebruiksvriendelijkheid en vormgeving
Tot slot twee punten die door de gehele enquête 
terugkwamen: het gebruik van meerdere applica-
ties en de veelheid aan schermen is voor gebrui-
kers niet (altijd) overzichtelijk, en daarbij “ziet het 
er niet gelikt uit”. Hoewel dit de software flexibili-
teit geeft, wordt er opgemerkt dat dit er ook voor 
zorgt dat er wel wat ervaring voor nodig is om de 
software volledig te kunnen benutten.
Wat we op korte termijn kunnen verbeteren is het 
toewerken naar gebruik van één applicatie (de 
webapp) voor docenten, leerlingen en ouders. Ook 
in de ontwikkeling van nieuwe releases wordt extra 
aandacht besteed aan de vormgeving en opbouw 
van de schermen, met hulp van onze nieuwe 
UX-designer (zie pagina 8). Een lastiger verhaal is 
het aantal schermen waar met name roosterma-
kers dagelijks mee moeten werken en de handma-
tige synchronisatie tussen portal en desktop. We 
realiseren ons maar al te goed dat het niet de 
meest intuïtieve en praktische manier van werken 
is en willen daar zelf ook graag verandering in 
aanbrengen. Op de achtergrond wordt hier dan 
ook zeker aan gewerkt, maar dit vereist een aantal 
fundamentele aanpassingen die tijd nodig hebben. 

Winnaars
We verwachten met bovenstaande inzicht te geven 
in de vervolgstappen op de klantevaluatie. Meer 
gedetailleerde informatie over nieuwe en verbeter-
de functionaliteiten volgt uiteraard via de gebrui-
kelijke nieuwsbrief en release-mails. Nogmaals 
dank aan iedereen die zijn/haar mening met ons 
heeft gedeeld! Zoals beloofd hebben we ook drie 
Bol.com bonnen verloot onder de deelnemers. 
Deze bonnen hebben inmiddels hopelijk al een 
leuke bestemming gevonden bij Mark de Rooij (SG 
Wolfert van Borselen), Benno Hesselink (RK 
Scholengemeenschap Canisius) en Frans van 
Alphen (CSG Ulbe van Houten)! ●
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Het anderhalvemeter-
onderwijs in de praktijk

Het voortgezet onderwijs heeft de afgelopen 
periode op z’n kop gestaan en dit zal voorlopig 
nog wel even zo blijven. Als Zermelo doen wij 
van alles om jullie door deze periode heen te 
helpen. We zijn reuze benieuwd hoe het er 
momenteel op scholen aan toe gaat en hoe zij 
de toekomst zien. Voor deze editie spraken wij 
met Nicole van Meerwijk, één van de eerste 
gebruikers van de nieuwe segmenten software.

“Hoi Nicole, wat leuk dat we jou mogen 
interviewen! Zou je jezelf eens voor kunnen 
stellen?”
“Ik ben Nicole van Meerwijk en sinds 1 oktober 
ben ik de roostermaker op het Graaf 
Engelbrecht. Van 1 oktober tot begin februari 
heb ik samen met mijn voorganger aan het 
rooster gewerkt. Dit schooljaar zijn we met het 
Graaf Engelbrecht begonnen aan de overstap 
naar Zermelo. In de tijd die ik met mijn voor-
ganger samenwerkte heb ik, samen met onze 
accountmanager Marian, heel Zermelo inge-
richt. Vanaf begin februari ben ik zelfstandig 
gestart en direct in het diepe gegooid met alle 
corona-maatregelen en veranderingen. Ik ben 
hiervoor al drie jaar roostermaker op een 
andere school geweest waarbij ik ook één 
klasje wiskunde gegeven heb. Daarvoor ben ik 
10 jaar wiskunde docent geweest.” 

“Zo dat is een lekker begin. Hoe is de afgelopen 
tijd geweest?”
“In het begin vielen er toch best wat mensen uit. 
Dit hebben we dichtgeroosterd en opgevangen. 
Toen sloten de scholen. We hebben toen weinig 
in het rooster veranderd. Alle docenten moesten 
minimaal één uur per week videoles geven via 
Microsoft Teams. De rest ging via huiswerkop-
drachten die de leerlingen in Magister konden 
vinden. De mentoren hebben wel meer contact 
met hun leerlingen gehad. Over het algemeen is 
het erg goed verlopen. Natuurlijk vindt de ene 
docent sneller zijn weg dan de andere, maar we 
hebben onze weg wel gevonden.

Als roostermaker ben ik wel direct aan de slag 
gegaan met de gedachte ‘wat als de scholen 
straks weer open gaan?’ Zermelo kwam toen 
met de voorinschrijvingen. Dit was natuurlijk 
voor de keuzelessen gebouwd, maar ik ben 
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Angelina Mendes Duarte
Angelina kon haar eerste dag als UI/UX 
Designer bij Zermelo thuis beginnen. Zo’n start 
vanuit huis is best even wennen, ze heeft haar 
nieuwe collega’s nog nauwelijks in het echt 
ontmoet. Toch voelt ze zich al welkom in het 
team. Misschien omdat ze net als een heel 
groot aantal van haar collega’s in Leiden erg 
van (bord)spellen houdt en muzikaal is! 
Angelina richt zich bij Zermelo op het ontwer-
pen en vormgeven van uiterlijk en gebruik van 
onze software, website en handleidingen. Ze is 
dan ook nauw betrokken bij de ontwikkeling en 
realisatie van de software en heeft als doel het 
verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. 
Haar ervaring bij een serious gaming studio 
komt daarbij goed van pas. In eerdere projec-
ten werkte ze onder andere aan e-learning 
software en web-apps, maar ook aan veilig-
heidstrainingen in virtual reality en hologram-
tafels. Naast het verbeteren van de gebruiks-
vriendelijkheid van de software, zal Angelina 
ook een rol spelen in de (visualisatie van) 
communicatie naar klanten. Haar eerste 
bijdrage, de poster voor Zermelo’s platform 
Onderwijs op afstand, is niet onopgemerkt 
gebleven! ●
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“Ik heb denk ik wel 
20 segmenten-
roosters gemaakt 
om te kijken wat de 
software precies 
deed. Nee, me 
vervelen heb ik 
niet gedaan”
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gaan experimenteren. Kan ik daarmee een roos-
ter maken wat de school in twee segmenten 
verdeelt? Ik kwam ver, maar het lukte me niet 
helemaal. Ik heb altijd de gedachte gehad dat 
we na de meivakantie wellicht weer naar 
school toe zouden gaan, en dan moet er wel 
een rooster zijn. Ook hebben wij geen dynami-
sche koppeling met Magister, dus ook daar 
moest ik rekening mee houden. Ik heb toen een 
grove versie gemaakt waarbij ik mijn rooster in 
twee segmenten op ging delen. Ik werkte met 
twee basisroosters waarbij ik steeds het halve 
vakkenpakket weghaalde bij de leerlingen. Dit 
zorgde er wel voor dat we het rooster niet meer 
naar Magister konden schrijven, maar dat 
moest dan voor deze periode dan maar. 
Uiteindelijk had ik via de helpdesk contact met 
Bert, hij gaf aan dat er een automaat op komst 
was om de leerlingen in segmenten te verdelen. 
Toen deze software er was ben ik met deze 
automaat aan de slag gegaan. Ik heb denk ik 
wel 20 segmentenroosters gemaakt om te 
kijken wat de software precies deed. Nee, me 
vervelen heb ik niet gedaan’. 

“En de komende tijd, hoe gaat die er voor jou 
en voor het Graaf Engelbrecht uitzien?”
“We gaan over van een 60 naar een 40 minuten 
rooster. De tijd die overblijft zorgt ervoor dat 

lees verder op pagina 8

we ‘s middags lessen kunnen geven voor 
leerlingen die een achterstand hebben opge-
bouwd of net wat meer ondersteuning nodig 
hebben. We gaan de leerlingen verdelen in drie 
reguliere segmenten. Verder hebben we nog 
twee segmenten. Eén segment voor leerlingen 
die thuis moeten blijven omdat zij bijvoorbeeld 
in de risicogroep vallen en één segment voor 
leerlingen die altijd naar school moeten komen. 
Dit laatste segment is op dit moment nog leeg. 
De directie heeft een concreet plan geschreven 
voor de komende tijd. Ze hebben veel overleg 
met mij gehad over hoe dat dan in te roosteren, 
maar ik heb hier ook wel een proactieve rol 
ingenomen. Dat was best even zoeken aange-
zien ik nieuw hier op school ben, maar ik had 
ook zoiets van ‘kom maar op met die informa-
tie, ik wil beginnen’. Ik heb net zolang vragen 
gesteld tot ik precies helder had waar het 
rooster aan moest voldoen. Er zijn nog een paar 
losse eindjes, maar dat gaat afhangen van wat 
er in de persconferentie nog gezegd gaat 
worden. Het geeft me wel rust dat we daar 
duidelijkheid in hebben op school. 

Momenteel ben ik nog bezig met het toetsroos-
ter, de laatste twee weken van het schooljaar. 
Deze toetsweek was eigenlijk al klaar, maar we 
hebben hem omgegooid. De onderbouw krijgt 
geen toetsweek meer, die krijgen gewoon les. 
De bovenbouw heeft wel toetsen in lokalen van 
maximaal 10 leerlingen tegelijk. Dit geeft dus 
een lokalen- en surveillantenprobleem. 



“Ik vind het erg fijn 
dat Zermelo altijd
up-to-date is en zich 
aanpast aan de 
situatie.”

roostermakers • zermelo • juni 2020 8

Ik probeer dit nu op te lossen door onder 
andere te kijken naar de mogelijkheden van de 
gymzaal. Die zijn we steeds opnieuw aan het 
inrichten zodat we zo optimaal mogelijk 
kunnen toetsen. Om de leerlingen zoveel 
mogelijk te spreiden beginnen namelijk ook 
niet alle toetsen tegelijkertijd. 

Vanaf volgende week ga ik (weer) aan de slag 
voor het nieuwe schooljaar. Ik had hier al een 
inrichting voor liggen, maar met de komst van 
Zermelo zijn er meer mogelijkheden. Ik ben 
weer in gesprek met de directie om hier keuzes 
in te maken en dit vervolgens in te richten. Ik 
heb een hele planning gemaakt wat ik wanneer 
allemaal wil hebben aan informatie, dus daar 
ga ik de komende tijd aan werken. Ik heb zeker 
vertrouwen in volgend jaar. “

“Je hebt zowel in je nieuwe school als in onze 
nieuwe software snel je weg gevonden! Hoe 
zijn je ervaringen met onze nieuwe software?”
“Positief! Ik vind het erg fijn dat Zermelo altijd 
up-to-date is en zich aanpast aan de situatie. Ik 
was natuurlijk eerst zelf aan de slag gegaan. 
Later hoorde ik dat Zermelo hier ook mee bezig 
was. Ik heb een heleboel roosters gemaakt met 
de segmenten software, ik wilde graag weten 
wat de automaat precies deed. In één van de 
eerste versies van de segmenten software 
verdeelde hij de leerlingen netjes, maar in de 
uiteindelijke versie pakte hij dit niet meer. De 
automaat werd gek leek het wel. Ik had zelf het 
idee dat het lag aan mijn kleine vwo-afdeling. 
Deze is, omdat hij zo klein is, veel gekoppeld 
aan andere afdelingen. Toen heb wat zaken 
verwijderd, maar het probleem loste niet op. 
Uiteindelijk heb ik samen met de helpdesk 
gezocht naar de oorzaak van het probleem en 
dat bleek een dummy-les te zijn waar 400 
leerlingen voor konden kiezen. Deze heb ik er 
toen uitgehaald. Uiteindelijk zijn de segmenten 
netjes verdeeld. Perfect wordt het natuurlijk 
nooit, maar wat belangrijk is heb ik geregeld. 
Een BSM-groep van 12 wil ik graag in twee 
segmenten hebben in plaats van in drie. Gevolg 
hiervan is dat één leerling wiskunde D in z’n 
uppie de wiskunde D les volgt. Dit zijn keuzes 
die ik heb moeten maken. Ik kan in de software 
goed zien wat de oorzaak is.”

“Wat verwacht je van volgend schooljaar?”
“Oh, dat vind ik lastig. Het zou zomaar kunnen 
dat we in september gaan starten in segmenten. 
De onderzoeken die nu lopen moeten uitwijzen 

wat wijsheid is. Het is ook een reële optie dat 
we in september wel in grotere groepen mogen 
starten. Ik ga wel m’n rooster voor volgend 
schooljaar bouwen zodat we in grotere groepen 
kunnen starten. Mochten we in september toch 
in kleinere groepen moeten starten heb ik dat 
met de segmenten-software zo geregeld.”

“Ook dit klinkt alsof er over nagedacht is. Heb 
jij nog tips voor andere scholen die in dezelfde 
situatie zitten?”
“Bel de helpdesk als het niet lukt en probeer 
alle nieuwe dingen uit die Zermelo ontwikkelt. 
Ik probeer altijd alle nieuwe software die 
Zermelo uitbrengt uit, voordat ik beslis of ik er 
mee wil werken. De roosterwensenformulieren 
in het portal heb ik bijvoorbeeld geprobeerd en 
er toen voor gekozen om dit op onze school 
nog even niet te gebruiken. Zermelo heeft altijd 
een gedachte waarom ze iets ontwikkelen. Ik 
vind het belangrijk altijd te kijken of ik iets met 
de software kan, voordat ik de keuze maak of ik 
er iets mee ga doen. Verder klinkt het misschien 
heel stom, maar vergeet niet te genieten van 
deze tijd. Dit zijn de meest mooie momenten 
als roostermaker. Ineens is een school afhanke-
lijk van je en zien ze het belang van een goede 
roostermaker. Ik vind het supermooi.”

“Nicole, bedankt voor je tijd en veel succes de 
komende tijd!” ●
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We verbeteren continu onze software. Aan de buitenkant én aan de binnenkant. Sommige verbeteringen zijn voor 
u aan de buitenkant helemaal niet te zien. Zo’n verbetering hebben we in mei doorgevoerd in Atlas. Sinds de 
20.05 release heeft Atlas nieuwe automaten die een nieuwe strategie hanteren. Zoiets doen we niet zomaar, daar 
gaat een heel proces aan vooraf. We laten u graag zien hoe dit in zijn werk gaat.

Idee voor verbeterde automaat
Het bouwen van een nieuwe roosterautomaat 
begint altijd met een idee. Een idee hoe we nog 
sneller en slimmer een rooster kunnen maken. 
In dit geval ontstond het idee om een automaat 
te maken die slimmer omgaat met lessen die 
met elkaar samenhangen, denk aan blokuren of 
lessen uit dezelfde clusterlijn. Een rooster 
wordt gemaakt door eerst lessen te plaatsen en 
daarna te optimaliseren. Er zijn dus zowel 
nieuwe plaatsingsautomaten gemaakt als 
optimaliserende automaten.

Testen met nieuwe én oude automaten
Voordat we een automaat vervangen of een 
strategie aanpassen testen we deze grondig. Zo 
voorkomen we dat er fouten in de automaat 
zitten, maar we willen vooral ook dat een 
nieuwe automaat betere roosters maakt. Eerst 
worden de nieuwe automaten onderling getest 
en vergeleken. Vervolgens mocht de beste 

nieuwe automaat het opnemen tegen de 
bestaande automaat. Hierbij laten we beide 
automaten dezelfde bestanden roosteren. U 
ziet onderaan de pagina het gemiddelde van de 
plaatsingsresultaten van één zo’n testbestand.
 
U ziet dat de nieuwe automaten duidelijk een 
beter resultaat opleveren. Toch gaven de 
testresultaten ook andere inzichten. Zo bleek 
dat de nieuwe automaten langer moesten 
rekenen voordat ze een eerste resultaat 
hadden gevonden. We willen graag zorgen dat 
Atlas snel een eerste antwoord kan leveren, dus 
dit is voor ons een belangrijk aandachtspunt. 
Daarnaast roept Atlas aan het begin van het 
plaatsingsproces de hulp in van de ‘oude’ 
automaten, totdat er een eerste oplossing is 
gevonden. ●

Tijdlijn met ontwikkelen van automaten

Begin 2019 April 2019 - 
januari 2020

Januari 2020 - 
maart 2020 Vanaf maart 2020 Mei 2020 

(Release 20.05)

Eerste idee van de 
nieuwe automaten 
uitwerken

Nieuwe automaten 
bouwen en onderling 
testen

Nieuwe automaten 
testen ten opzichte 
van oude automaten

Nieuwe automaten 
gebruiken door 
Zermelo- 
medewerkers

Atlas krijgt nieuwe 
automaten
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Zermelo-cursussen op afstand
Een kijkje achter de schermen: 
in gesprek met collega Ruben Jansen

Door Theo Sikking

Het openbare leven ligt in deze tijden van 
coronacrisis grotendeels stil en de scholen zijn 
gesloten. Ook bij Zermelo hebben we ineens 
met deze nieuwe situatie te maken en werken 
de meeste medewerkers thuis, net als de rest 
van Nederland. Het ontwikkelwerk gaat 
gewoon door en onze creatieve geesten hebben 
zelfs heel snel oplossingen bedacht om te 
roosteren in coronatijd!

Maar, er staan natuurlijk ook diverse cursussen 
en opleidingstrajecten gepland in deze periode. 
Omdat de cursussen bij ons op kantoor niet 
meer aangeboden kunnen worden zoals we dat 
gewend zijn, is Zermelo in rap tempo overge-
stapt op het geven van cursussen op afstand. 
Hoe heeft Zermelo al zo snel deze overschake-
ling kunnen maken en hoe bevalt dat? Ik spreek 
met collega Ruben Jansen die inmiddels een 
aantal cursussen online heeft gegeven.

Ruben: “Omdat het ernaar uitzag dat de 
corona situatie wel een tijdje zou kunnen gaan 
duren, moesten wij ook naar oplossingen 
zoeken. Maandag 16 maart, de dag dat er 
eigenlijk een intern symposium voor collega’s 
gepland stond, hebben we vooral gebruikt om 
voorbereidingen te treffen voor een nieuwe 
manier van werken. Moeten we iets doen met 
onze elo (elektronische leeromgeving), of zijn 
er andere mogelijkheden? Onze collega 
Gerard Krol ontdekte tools die we zouden 
kunnen gebruiken. Hij is eigenlijk direct aan 
de slag gegaan om de techniek uit de grond te 
stampen en voor ons aan te passen. Op 
dinsdag, de dag erna, is dit verder getest door 
collega’s, want op woensdag moest de eerste 
cursus op afstand al gegeven worden! En naast 
de online tools hebben we gezord dat er bij 
elke cursus een extra collega ingepland werd 
ter ondersteuning. Ook hebben we een 



“Stiekem ben ik er 
wel enthousiast 
over. Maar het 
blijft natuurlijk het 
prettigst als je 
mensen ook ziet.”
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Nu werk jij net als de meeste Nederlanders 
thuis en je hebt een gezin met kinderen dat 
ook thuis is. Hoe ging dat in combinatie met 
cursus geven?
“Dat is in ieder geval afspraken maken thuis. 
Op de dagen dat ik cursus heb gegeven, heeft 
mijn vrouw dus volledig voor de kinderen 
gezorgd. Ik ben ook echt boven gaan zitten 
en heb me daar opgesloten. Je moet je bij een 
cursus de hele dag goed kunnen concentre-
ren, terwijl ik op andere dagen meestal in de 
woonkamer werk, waar de kinderen ook zijn.”

Wat ook belangrijk is, is dat je internetverbin-
ding goed is. Hoe verliep dat?
“Ik heb hier gelukkig een glasvezelverbinding, 
dus dat ging allemaal prima. Helaas is dat 
niet bij alle collega’s zo, ik had collega Hann 
Hajer net nog aan de telefoon. Hij zei dat hij 
bij het geven van een cursus thuis allerlei 
gezinsleden heeft die tegelijkertijd van de 
internetverbinding gebruik maken. Iedereen 
zit tegenwoordig te streamen voor school of 
werk, dus hij heeft er last van gehad dat zijn 
verbinding niet optimaal was. Hann heeft 
besloten om de eerstvolgende keer gewoon 
weer vanaf kantoor cursus te geven omdat 
daar in ieder geval een goede internetverbin-
ding is. Tja, dat zijn allemaal dingen waar je 
rekening mee moet houden!”

Zie je deze vorm van cursus geven ook in het 
post-corona tijdperk nog voor je?
“Stiekem ben ik er wel enthousiast over. Het 
blijft natuurlijk het prettigst als je mensen 
ook ziet omdat je wat gemakkelijker merkt of 
hetgeen je uitlegt ook overkomt. Dat blijft 
toch de beste manier van communiceren. 
Maar het is zeker een alternatief dat we als 
Zermelo serieus moeten nemen. Scholing 
hoeft natuurlijk niet altijd live te zijn, we 
zouden ook een tussenvorm kunnen beden-
ken. Met filmpjes en zelfstudiemateriaal kun 
je ook op een andere manier scholing aan-
bieden.” ●

technische hulplijn op afstand ingericht met 
speciaal telefoonnummer voor eventuele 
technische problemen.”

Jij hebt inmiddels meerdere cursusdagen 
online gegeven. Wat zijn je ervaringen?
“De ervaringen zijn heel positief. Het systeem 
dat we gebruiken, werkt goed en is stabiel. 
Vanuit de cursisten krijgen we vrijwel alle-
maal positieve reacties in de trant van: “Het is 
natuurlijk niet super ideaal, maar zoals het 
nu gaat, gaat het helemaal naar behoren”. 
Een enkele klant had wel wat technische 
problemen, maar dat hebben we allemaal 
kunnen ondervangen met de hulplijn en de 
tweede collega als back-up voor de cursus. 
Dat liep eigenlijk behoorlijk goed, moet ik 
zeggen.”

In deze situatie kun je niet even bij de cursist 
over de schouder meekijken. Hoe heb je dat 
opgelost?
“Hiervoor was de back-up-collega heel 
handig. Die houdt dat een beetje in de gaten, 
want de cursisten kunnen via de chat of 
microfoon reageren. Met name de 
back-up-collega sprong vaak bij en belde de 
cursist dan even. Met Teamviewer konden we 
dan meekijken en meestal waren het dan 
kleine dingetjes die snel opgelost konden 
worden. En als cursusleider doe je dan net 
even wat langzamer aan. Daarnaast is het 
belangrijk om tijd in te plannen waarin 
cursisten zelf aan de slag kunnen gaan. Deze 
tijd gebruiken we ook om één-op-één te 
helpen door even mee te kijken.”
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Sokken
door Rob Kemper

Stelt u zich eens voor: u 
hebt intensieve zorg 
nodig, u gaat naar het ziekenhuis maar het 
ziekenhuis stuurt u terug naar huis want alle 
bedden liggen vol én er is geen personeel voor 
meer patiënten. Deze situatie leek dit voorjaar 
realistisch te worden en ineens was er een 
collectief besef dat we die verpleegkundigen toch 
wel erg hard nodig hadden. Uit waardering (en 
ook natuurlijk een beetje omdat we ze wilden 
motiveren het niet op te geven voor het geval wij 
zelf in het ziekenhuis kwamen te liggen) besloten 
we ze “helden” te noemen. Maar toen we gingen 
hamsteren ontdekten we ook dat we niet zonder 
supermarktmedewerkers konden en ook niet 
zonder …etc etc. Tja, als we hen óók helden 
zouden noemen, zouden we het begrip helden 
misschien teveel devalueren en dus werd het 
plotseling een “vitaal beroep”.
Onderwijzend personeel werd ook een vitaal 
beroep (klopt niet helemaal: wél vitaal op termijn 
maar op hele korte termijn natuurlijk niet). En 
Zermelo-medewerkers? Nee, die niet: Zermelo 
werkt wel vóór maar niet ín het onderwijs. Toch 
wel waardering voor de ontwikkelafdeling die al 
weken voordat scholen dat deden, nadachten over 
hoe het onderwijs roostertechnisch vormgegeven 
moest gaan worden als de scholen weer zouden 
opstarten en daar de software voor maakten!

We hebben daar veel waardering voor gekregen 
-dank daarvoor- al was het nóg mooier geweest 
als sommige schoolleiders ook even ónze 
suggesties zouden hebben bestudeerd voordat ze 
zelf het wiel probeerden uit te vinden: dat zou 
een aantal roostermakers veel extra en onnodig 
werk hebben bespaard. Sorry, ik neem nou 
eenmaal niet zo gauw een blad voor de mond…
Wat ik ook jammer vond is dat bij “helden” en 
“vitaal” alleen naar beroepen werd gekeken. Ik 
vind dat sommige ouders en mantelzorgers in die 
periode ook de titel “helden” verdienen. ’t Is ook 
een stuk waardering als je “held” wordt genoemd, 
toch?

Ik ken ook mensen die mij een “held” vinden! 
Geweldig! Nou ja, maar dan wel…
op sokken. ●

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 
Meer over de opleiding leest u hieronder.

Uitgelicht

Opleiding Zermelo 
Roostermaker
 
Wij bieden bij Zermelo sinds september 2018 de 
Opleiding tot Zermelo Roostermaker aan als 
onderdeel van de Zermelo Academy. Niet alleen 
kennis en ervaring met de software is van belang, 
maar ook andere factoren die een Zermelo 
Roostermaker moet kennen en kunnen krijgen 
hier een plek.

De opleiding is bedoeld voor startende roosterma-
kers, zonder onderwijservaring, die op een school 
gaan werken waar al Zermelo software wordt 
gebruikt. Daarnaast is de opleiding ook te volgen 
wanneer er (nog) geen connectie met een school 
is. Het is dan wel de bedoeling dat er één dag(-
deel) per week stage wordt gelopen.

De Zermelo roosteropleiding kost €6.500,- per 
persoon. Voor dit bedrag volgt u 16 dagen cursus-
sen op onze locatie. Neem contact met ons op 
voor meer informatie via opleiding@zermelo.nl.
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