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Roosteren op basis van prognoses? 
Ja, het kan!
door Theo Sikking en 
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Symposium op afstand
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Roosterpublicatie en 
managementinformatie
door Leoniek van Leeuwen
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Nieuwe handleiding 
Binnenkort lanceren wij onze nieuwe handleiding! 
Het handleidingenteam heeft het afgelopen jaar de 
hele handleiding doorgespit, opgefrist en overgezet 
naar de nieuwe omgeving. In de nieuwe omgeving 
maken we een onderscheid tussen handleidingen en 
artikelen. Daarnaast is de zoekfunctie verbeterd en we 
kunnen u op de hoogte houden van het laatste nieuws. 
U vindt de handleiding via handleiding.zermelo.nl ●
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Symposium op afstand

Het onderwijs op de Nederlandse middelbare 
school is al maanden (gedeeltelijk) digitaal en 
ook voor een cursus bij Zermelo hoef je 
tegenwoordig je voordeur niet meer uit. Toch 
was het voor ons wel even slikken toen bleek 
dat wij ons jaarlijkse symposium digitaal 
moesten gaan geven. Het symposium is de 
plaats voor roostermakers, schoolleiders, 
formatiebeheerders en andere belanghebben-
den om met elkaar te praten, tips uit te wisse-
len en van elkaar te leren. 

Ook is het voor ons Zermelo-medewerkers 
jaarlijks weer een mooi moment om jullie 
allemaal eens te zien en te spreken. Ook wij 
zijn benieuwd hoe het jullie vergaat. Dit jaar 
was de uitdaging om het op een andere manier 
in te steken. 

Een klein clubje Zermelo-medewerkers was 
met een grote club cameramensen aanwezig in 
het NBC in Nieuwegein. Het symposium vond 
dit jaar namelijk in een online variant plaats. 
Het programma was grotendeels hetzelfde als 
andere jaren, je volgde dat programma nu 
echter vanaf je computer thuis. De livestream 
was de gehele dag door iedereen te bekijken, 
de deelnemers aan de keuzepresentaties 
kregen een aparte link naar deze presentaties. 
Ook voor ons was dit even wennen. Een groot 
deel van de collega’s zat namelijk thuis klaar. 
Vele collega’s om een presentatie te geven, 
maar achter de schermen zijn diverse collega’s 
ook bezig geweest om alles technisch draaien-
de te houden en jullie vragen te beantwoorden.

Maar liefst 330 deelnemers zagen vanaf hun 
eigen werkplek de dag geopend worden met 
een spetterende anekdote van Rob. Jullie lezen 
vast Rob zijn columns in de Roostermakers, 
maar om hem zo live op het grote podium te 
zien was toch een hele andere ervaring! 
Dagvoorzitter Elias nam ons vervolgens mee 
door het programma van de dag. De planning 
was dat Dennis, Leoniek en Ben daarna hun 
presentatie live vanuit het NBC zouden geven. 
Echter, ook hier gooiden coronaklachten roet in 
het eten en moest Ben vanaf afstand aanhaken. 
Dennis vertelde over alle ontwikkelingen die er 
zijn geweest om onderwijs op afstand mogelijk 
te maken, Leoniek vertelde over ons platform 
en gaf een inkijkje in de gadget die een ieder 
thuisgestuurd zou krijgen en Ben berichtte, als 
een soort razende reporter op afstand, over 
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Roosterpublicatie en managementinformatie

We hebben sinds de oktoberrelease een nieuwe 
roosterpublicatie. Deze is stabieler en geeft ons 
meer uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst. 
Zo kunnen we dankzij deze nieuwe publicatie 
straks bijvoorbeeld ook docentstatistieken in het 
portal bekijken. 

Roosterpublicatie
De nieuwe roosterpublicatie is vanaf 1 maart 2021 
verplicht voor alle klanten. U kunt al eerder gaan 
werken met de nieuwe publicatiemethode. Dit is 
een portalbrede instelling. Om te kunnen werken 
met de nieuwe roosterpublicatie moeten alle 
roostermakers al twee weken werken met een 
desktopversie 20.10 of hoger. Dit kunt u eenvoudig 
zien in het overzicht in het admin-paneel. Om de 
ingangsdatum te kunnen vervroegen mogen er 
geen afspraken in het portal staan na de nieuwe 
gewenste ingangsdatum. Die afspraken zijn 
namelijk gepubliceerd met de oude methode. U 
kunt deze verwijderen via Roosters > Afspraken. 
Hierna kunt u de ingangsdatum vervroegen in het 
portal. Alle roostermakers publiceren roosters die 
gelden vanaf die datum met de nieuwe methode.

Managementmodule
Voor vragen over de onderwijstijd, contacturen en 
uitvalpercentages was de desktop jarenlang de 
enige plek om deze informatie te vinden. De 
desktop is echter het domein van de roosterma-
ker. Om te zorgen dat deze belangrijke manage-
mentinformatie door de juiste betrokken perso-
nen in het portal te raadplegen is, maken we deze 
informatie beschikbaar in het portal. Een aantal 
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roosters in de coronatijd. Tijdens deze presenta-
ties werd er door de deelnemers aan het sympo-
sium druk gechat in de gezamenlijke chatruimte. 
Vele goede ideeën en ervaringen kwamen 
voorbij. Dank voor alle inbreng!

Na een korte koffiepauze vertrokken alle 
deelnemers naar hun keuzepresentatie of bleven 
kijken naar Maarten en Elias die op de livestream 
vertelden hoe je in april je eerste rooster kunt 
opleveren, en waarom je dat zou moeten willen. 
In de lunchpauze dit jaar helaas geen verse 
broodjes en (vegetarische) kroketten, maar wel 
de première van Zermelo TV! In een talk-
show-setting namen Elias, Gerard, Bernard en 
Maarten je mee in een onderhoudend gesprek 
over het roostermakersvak. Ook was er de 
gelegenheid voor deelnemers om in te bellen en 
hun vraag live in de uitzending te stellen. Na de 
lunch kwam iedereen weer terug in de livestream 
alwaar Dennis en Leoniek ons een kijkje in de 
toekomst gaven. De dag werd afgesloten met een 
tweede ronde keuzepresentaties. Dit jaar was de 
afsluitende borrel helaas ook op afstand, maar 
de gadget werd niemand onthouden. Er zat wat 
vertraging op de lijn, maar alle deelnemers 
hebben inmiddels hun Q-blokkenpuzzel en een 
prachtige poster met het roosterproces erop (in 
de Zermelo-wandelgangen ook wel 
RoosterPoster genoemd) ontvangen.

Wij kijken terug op een geslaagd symposium. 
Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer in 
Nieuwegein! ●

Werken met de nieuwe roosterpublicatie

1. Alle roostermakers in het portal werken twee 
weken met versie 20.10 of hoger

2. Er staan geen afspraken in het portal na de 
nieuwe gewenste ingangsdatum

3. Vervroeg de ingangsdatum voor de nieuwe 
roosterpublicatie in het portal

Alle roostermakers werken vanaf nu met de nieuwe 
roosterpublicatie 

Gezamenlijke presentatie met Somtoday.
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Roosterpublicatie en managementinformatie

overzichten kunt u al geruime tijd in het portal 
raadplegen, andere overzichten komen eraan. 

Verwachte onderwijstijd
In het portal is al de gerealiseerde onderwijstijd 
voor leerlingen te raadplegen. Een veel gehoorde 
vraag is hoe het met de verwachte onderwijstijd 
staat, zodat scholen op tijd kunnen anticiperen 
mochten bepaalde afdelingen op jaarbasis 
bijvoorbeeld te weinig onderwijs aangeboden 
krijgen.  Deze informatie wordt in de komende 
maanden toegevoegd in het overzicht van de 
onderwijstijd in het portal. Op basis van de 
gerealiseerde onderwijstijd tot nu toe wordt de 
verwachte onderwijstijd voor het hele schooljaar 
berekend. Het is dus niet meer nodig om voor het 
gehele schooljaar roosters te publiceren (we 
raden dit ook sterk af) om de onderwijstijd voor 
het gehele schooljaar te kunnen zien.

Docentstatistieken
Ook de vraag naar statistische gegevens over de 
docent is groot. We zijn hard aan het werk om 
ook deze gegevens in het portal beschikbaar te 
maken.

Let op: Om de statistieken voor docenten te 
kunnen raadplegen zult u de nieuwe roosterpu-
blicatie moeten gebruiken.
Eén van de overzichten betreft de lesstatistiek 
per docent. Hierin ziet u per week hoeveel les 
een docent heeft gegeven, heeft vervangen, 
afwezig was of is uitgevallen. Bij de afwezigheid 
van de docent wordt onderscheid gemaakt tussen 
twee categorieën; was de docent met verlof, of 
was de docent vrijgemaakt om iets anders te 
doen. De afwezigheid van de docent en lessen die 
uitvallen omdat de leerlingen bijvoorbeeld een 
activiteit hebben, worden als negatieve lessen 
getoond in het overzicht van de lesstatistiek van 
de docent. In het overzicht ziet u aan de rode 
stippellijn hoeveel lessen er formatief gepland 
staan voor deze docent.  

We verwachten binnenkort ook de volgende 
overzichten met docentstatistieken in het portal: 
de geplande lessen voor een docent per week 
inclusief bevoegdheid, en een overzicht met de 
contacttijd per docent, verdeeld over lessen, 
toetsen en activiteiten.
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Roosteren op basis van prognoses? 
Ja, het kan!

“De kunst van het prognosticeren”. Dit had een 
interessante en interactieve workshop op het 
Zermelo symposium moeten worden, maar  
kwam helaas te vervallen in het digitale pro-
gramma. Gelukkig wil gastspreker Klaas de 
Waard, schoolleider van het Johannes Fontanus 
College in Barneveld, hier alsnog zijn verhaal   
vertellen.

Klaas: “In de afgelopen drie jaar is het twee keer 
gelukt dat het proefrooster in juni het definitieve 
rooster werd. Dat heeft alles te maken met een 
goede prognose, waar we dan ook veel tijd en 
energie in steken.”

Wat is jullie geheim?
“We werken met twee prognosesystemen: een 
eigen mechanische meerjarenprognose die we in 
Excel bijhouden en de prognose in Zermelo. We 
beginnen hier al in oktober mee en berekenen 
wat de instroom gaat worden en hoe het financi-
ele plaatje eruit gaat zien. Vanaf januari worden 
de prognoses in Zermelo gedaan. Uiteindelijk 
willen we natuurlijk dat deze prognoses zoveel 
mogelijk de realisatie weergeven. Dit controleren 
en evalueren we uitgebreid.”

Hoe komen jullie aan de getallen voor deze 
eerste prognose?
“Allereerst kijken we naar de te verwachten 
instroom. Primos is landelijke prognose die 
bijvoorbeeld rekening houdt met bouwplannen 
van de gemeentes. Voor de lange termijn geeft 
dit een goede trend. Maar in Barneveld hebben 
we te maken met verzuiling en de groei van 
leerlingen zit vooral in de reformatorische hoek. 
Die leerlingen krijgen wij niet. Daar hebben we 
wat op gevonden: de onderwijsdata van DUO die 
voor iedereen toegankelijk is: https://duo.nl/
open_onderwijsdata/databestanden/po/leerlin-
gen-po/po-totaal/leerlingen-po-3.jsp.

Van alle toeleverende basisscholen staat het 
aantal leerlingen per leeftijd geregistreerd. Ook 
de denominatie staat er bij, waar je op kunt 
filteren. In onze spreadsheet houden we de 
aantallen leerlingen bij uit groep 8 van de 
toeleverende gemeentes in de regio. Vervolgens 
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houden we bij welk percentage van deze 
leerlingen voor onze school heeft gekozen, 
gemeten over de afgelopen vijf jaar.”

En hoe berekenen jullie in oktober de prognoses 
van de leerlingen die al op school zitten?
“Dit doen we op basis van de overgangsmatrix 
met een gewogen gemiddelde van de afgelopen 
vijf jaar. We gebruiken een weging van 5-4-3-2-1, 
waarbij het afgelopen jaar factor 5 krijgt, het 
jaar daarvoor factor 4, etc.”

Tip: In het Zermelo Portal kunt u de over-
gangsmatrix vinden via menu Management > 
Overgangsmatrix. Hier kunt u gemakkelijk 
overzichten naar Excel exporteren!

“We leggen deze gegevens later naast de 
gegevens die Zermelo produceert en analyseren 
dan de verschillen.”

Afgelopen zomer is het vanwege de coronasitua-
tie waarschijnlijk anders gelopen?
“Inderdaad, vanwege de coronacrisis zijn vrijwel 
alle leerlingen gewoon overgegaan. Daarbij 
hadden we een lagere instroom dan gepland, 
waarschijnlijk omdat er een enorme verbouwing 
plaatsvindt en leerlingen op een tijdelijke 
noodlocatie zitten. In de prognosetool is nu dus 
een verstoring opgetreden in de trend waardoor 
deze eigenlijk uit balans is geraakt.



“Hoeveel Jantjes zijn 
er in het verleden met 
zoveel onvoldoendes 
toch overgegaan?”
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Annemijn Hijner
Sinds 1 september 
versterkt Annemijn 
het ontwikkelteam 
in Leiden. Ze houdt 
zich hier bezig met 
het onderhouden 
en uitbreiden van 
de software. 
Gelukkig kan dit 
goed op afstand 
gebeuren.
Annemijn is bij 
Zermelo terecht 
gekomen na een korte tijd gewerkt te hebben 
bij een consultancybedrijf waar ze de planning 
van treinen simuleren. Hoewel ze het onder-
werp interessant vond, merkte ze dat ze het 
miste om te programmeren – iets wat ze tijdens 
haar bachelor Natuurkunde en master 
Transport, Infrastructuur en Logistiek veel heeft 
gedaan. Daarnaast heeft ze zeker ook passie 
voor het onderwijs, gezien haar moeder ook 
docente is, en ze tijdens haar studie met plezier 
heeft gewerkt als student-assistent. In haar vrije 
tijd is Annemijn veel bezig met piano spelen, 
paardrijden, en doet ze graag bordspellen met 
vrienden. ●

Anton Manders
De supportafdeling 
in Waalre heeft per 
1 september een 
nieuwe medewer-
ker verwelkomd: 
Anton Manders. 
Anton is ruim 11 
jaar werkzaam 
geweest op een 
gymnasium als 
docent Grieks en 
Latijn, applicatiebe-
heerder van onder 
meer Somtoday en Office 365 en ICT-
coördinator. Daarnaast is hij tijdens het 
implementatietraject van de elektronische 
leeromgeving betrokken geweest als functio-
neel beheerder en adviseur bij de brandweer 
in Noord- en Zuid-Limburg.
Anton vertaalt graag de mogelijkheden en func-
tionaliteiten van software naar de wensen van 
gebruikers. Op dit moment is hij alle geheimen 
van Zermelo aan het ontdekken, om klanten zo 
goed mogelijk te ondersteunen bij vragen en 
problemen. ●

We hebben er dit jaar voor gekozen om een 
weging van 1-4-3-2-1 te kiezen. Het afgelopen 
jaar telt nu maar voor 1/11 deel mee in plaats van 
1/3 deel.”

Welke kwaliteit hebben de prognoses in Zermelo 
die vanaf januari ingevuld worden?
“Men is te voorzichtig in het begin. Er wordt vaak 
geen rekening gehouden met het feit dat de 
leerling nog even een eindsprint maakt en alsnog 
overgaat. We vergelijken deze prognose iedere 
maand met de mechanische prognose. Als een 
afdelingsleider dan een groot verschil ziet, moet 
deze zich eens achter de oren krabben: ben ik 
goed bezig?
Als het gaat om de formatie, ‘hoeveel lessen 
Aardrijkskunde moet ik volgend jaar aanbieden?’, 
daar is Zermelo goud voor!”

Welke prognose komt het dichtst bij de werkelijk-
heid? Hoe wordt dat geëvalueerd?
“We kijken steeds naar het verschil: een grote 
afwijking is een afwijking van meer dan 5 leerlin-
gen bij kleine afdelingen of meer dan 5% bij grote 
afdelingen. Als maat voor de kwaliteit wordt 
steeds het absolute verschil tussen prognose en 
realisatie bij elkaar opgeteld. Ik ga dus niet de 
min en de plus met elkaar salderen. Van iedere 
maand bewaren we de prognosecijfers die we 
achteraf evalueren.
De prognose die we in oktober starten, is in het 
begin beter dan de actuele prognose in Zermelo. 
Pas vanaf mei blijkt de prognose in Zermelo beter 
te zijn dan de mechanische prognose.”

Hoe zouden prognoses in Zermelo nauwkeuriger 
kunnen worden ingevuld?
“Door te kijken naar zowel naar de persoon van 
Jantje, als naar het aantal onvoldoendes van 
Jantje en naar hoeveel Jantjes er in het verleden 
met zoveel onvoldoendes zijn overgegaan. Als je 
dat doet, dan heb je echt een heel mooie progno-
se, daar ben ik van overtuigd!”
“Als er schoolleiders zijn die hier meer over willen 
weten of interesse hebben in de Excel-sheet, 
mogen ze gerust contact met mij opnemen.”
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Voorspellingen

door Rob Kemper

Misschien heeft niemand mijn column van 
begin dit jaar gelezen; dan is er niks aan de 
hand. Hebt u ‘m wel gelezen dan ben ik u een 
excuus verschuldigd: ik voorspelde dat “krimp” 
het belangrijkste woord zou worden in 2020, 
maar daarmee sloeg ik de plank ongelofelijk 
mis! Als vergoelijking zóu ik nog kunnen 
zeggen dat het c-woord, want dat is natuurlijk 
het meest gebruikte woord –ook in het 
onderwijs– dit jaar, ook met een k-klank begint, 
maar dat zou wel héél zwak staan! 

Op de tweede plaats staat zeer waarschijnlijk 
“online” of “op-afstand”: online-vergadering, 
online lessen etc.
Wij hadden zelfs een online symposium, en dat 
was leuker dan ik had verwacht eerlijk gezegd; 
elders leest u een verslag.

Eén van de ontwikkelingen die daar werden 
gepresenteerd is een nieuwe tool die er aan 
komt: de roosteranalyse. Die “voorspelt” 
eigenlijk de roosterbaarheid van alle door u 
ingevoerde gegevens.  Voorspellen blijft linke 
business (dat lijken sommige teamleiders ook 
te vinden als ze overgangsprognoses moeten 
invullen) dus is dat wel zo slim van Zermelo? 
Dat hangt natuurlijk van de deskundigheid van 
de voorspeller af en ik verwacht dat dát wel 
goed zit met dat stukje software.

Ik zou zelfs wel durven voorspellen dat…, ja ik 
ben me daar een beetje gek: ik trap er niet 
weer in. Ik voorspel niks meer! ●

Uitgelicht
Nieuwe cursus 
maatwerkcoördinator
Sinds november bieden we de nieuwe cursus 
maatwerkcoördinator aan. In deze cursus laten we 
zien hoe u als maatwerkcoördinator de regie voert 
als het gaat om keuzelessen. U leert hoe u 
inschrijfprocedures maakt voor leerlingen en hoe 
u zicht houdt op de inschrijvingen. In het Zermelo 
Portal heeft u het beheer over de inschrijvingen 
en kunt u desgewenst de keuze van de leerling 
overrulen. In de statistieken ziet u bij welke 
leerling(en) sturing bij de keuzes nodig is. Binnen 
de school kunt u het aanspreekpunt zijn voor 
docenten en leerlingen als het om keuzelessen 
gaat.

In de cursus leert u hoe u gebruik kunt maken van 
de diverse instellingen aan de hand van praktische 
voorbeelden en ziet u direct wat voor effect dat 
heeft in het rooster van de leerling of voor de 
docent. Ook zal het doorvoeren van keuzes over 
meerdere weken aan de orde komen.

De cursus duurt 1 dag en kost €350,- per persoon. 
Inschrijven kan via zermelo.nl/cursus.

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/cursus. 

• Handleiding
 Lees de handleiding op handleiding.zermelo.nl. U 

vindt hier informatie over de werkwijze van de 
software, uitgebreide stappenplannen, instructievi-
deo’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 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. In januari 2020 start een nieuwe 
ronde. 


