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Jaarplanning 3

1 Jaarplanning

1.1 Jaarplanning

De optie Jaarplanning is eigenlijk een upgrade van de optie Modulairrooster. Naast alle functionaliteit van
de optie Modulair- en Periodenrooster, biedt de optie Jaarplanning tevens de mogelijkheid tot het plannen
van jaaruren. Hierbij wordt speciaal op de volgende wensen ingegaan.

De handmatige en/of automatische verdeling van een aantal uren per jaar over een willekeurig aantal
weken en eventueel ook op verschillende tijdstippen.
Het blokkeren van docenten voor het verdelen van de jaaruren over de weken van het lesjaar

2 Algemeen

2.1 Lessen

2.1.1 Jaaruren

Bij de lesinvoer kunt u naast het aantal uren per week (kolom U/w) ook het aantal uren per jaar invoeren
(kolom Juren). Deze j aaruren kunnen in tegenstelling tot weekuren in volkomen willekeurige weken en op
verschillende tijdstippen worden ingeroosterd.

2.1.2 Jaaruren of weekuren

Gebruik weekuren, als de les iedere week op hetzelfde tijdstip in het rooster geplaatst moet worden en
jaaruren, als de uren onregelmatig gepland moeten worden.
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Tip
U kunt weekuren achteraf in jaaruren omzetten, als u in de kolom Juren een asterisk (*) invoert.

Als enige weekuren al zijn ingeroosterd, dan verschijnt de volgende vraag:

Optie 1: Ingeroosterde uren in jaaruren omzetten

Is van een 2-urige les al één uur ingeroosterd, dan wordt deze voor één uur in jaaruren omgezet. In het
onderstaande voorbeeld zijn dat 35 jaaruren, omdat het lesjaar 40 weken bevat en daarvan vijf weken
vakantie is.
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Optie 2: Prognose: wel en nog niet geplaatste uren in jaaruren omzetten.

Deze optie komt op 70 jaaruren, 35 zijn er reeds geplaatst en 35 uren moeten nog worden geplaatst.
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In beide gevallen kunnen de jaaruren na de omzetting in de roosterweergave als afzonderlijke lessen
worden verschoven.

2.2 Jaarplanning

2.2.1 Algemeen

Het hart van de module Jaarplanning is het gelijknamige venster, dat u via ‘Opties | Jaarplanning’ opent.
Als u al eerder met het Jaar-perioden-systeem heeft gewerkt, dan zullen u de overeenkomsten in beide
vensters direct opvallen. Het grote voordeel van de module Jaarplanning is, dat u helemaal niet met
perioden hoeft te werken.

Het venster bevat twee deelvensters. We focussen ons eerst op het linkerdeel, het lessenoverzicht,
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waarin u de totaallijst van alle lessen in de school ziet.

De kolommen met details van de lessen zoals lesnummer, vak, klas, het aantal leerlingen, enz. kunnen
worden geactiveerd of gedeactiveerd. Lessen met jaaruren kunt u herkennen aan de witte
achtergrondkleur in de kolom ‘Tot.’en ‘Min/max’.

In de kolommen aan de rechterzijde van het deelvenster worden de lesweken weergegeven. Een
donkeroranje kolom betekent, dat de hele week als vakantie is gekenmerkt. Een lichtere schakering
geeft aan, dat de week slechts enkele vakantiedagen bevat.

De jaaruren kunnen door handmatige invoer over de verschillende weken worden verdeeld. Als u de muis
over een week, dan verschijnt voor de actuele les meer informatie. Naast de informatie zoals het aantal
geplande uren en het aantal nog niet ingeroosterde uren, wordt bij gekleurde uren ook de reden van de
kleur vermeld.
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In principe worden in het venster Jaarplanning de weeklessen, de jaarlessen en de periodieke lessen
(tijdvakken) weergegeven.

2.2.2 Verdelen van lessen over de weken

Wilt u de jaaruren automatisch tijdens de optimalisatie laten inroosteren, maar moeten deze uren niet
gelijkmatig over het lesjaar worden verdeeld, dan kunt u simpelweg het aantal in te roosteren uren bij de
betreffende weken invoeren.

Een gele achtergrond betekent, dat nog niet alle uren, die in deze week gepland zijn, ook daadwerkelijk
ingeroosterd zijn.
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2.2.3 Elementenoverzicht

De rechterkant van het venster Jaarplanning geeft u een overzicht van de bezetting van klassen,
docenten, leerlingen of lokalen per week.

In de kolom 'Ideal' is het (berekende) gemiddelde weergegeven. De rode achtergrond in een kolom duidt
op overbezetting, groen gop onderbezetting.

2.2.4 Automatische verdeling

2.2.4.1 Het principe

Om de lessen automatisch over de weken te verdelen, opent u het optimalisatievenster met een klik op

de icoon <Optimaliseren> .

Let op! Heeft u voor een aantal lesnummer een handmatige verdeling van de uren over een aantal
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willekeurige weken ingevoerd, dan dient u deze eerst te fixeren, voordat u de automatische verdeling
start.

Het is van belang, dat eerst de weging goed wordt ingesteld. Klik hiervoor op de button <Weging>.

Het uitgangspunt van de automatische verdeling is, dat de uren van de lessen zo gelijkmatig mogelijk
worden verdeeld. Er wordt geen rekening gehouden met de belasting van docenten, klassen, leerlingen
en lokalen.



Algemeen 11

Om deze reden is het van belang de weging zorgvuldig in te voeren, zodat het gewenste resultaat
ontstaat.

De mogelijkheden om enkele weken te blokkeren, lessen te blokken of een minimaal/maximaal aantal
uren per week in te voeren zijn gelijk aan het Jaar-Perioden-Systeem. Voor meer informatie kunt u het
gelijknamige hoofdstuk lezen.

Opmerking
De wegingsinstellingen voor de module Jaarplanning kunt u ook activeren met de knop Weging op het
tabblad Planning.

2.2.4.2 De werkbalk

2.2.4.2.1  Verdeling fixeren

Met deze icoon kunt u een aantal uren in een week (of geselecteerd gebied) fixeren. Zo kunt u een deel
handmatig plaatsen en de rest automatisch laten optimaliseren. Fixaties worden gekenmerkt met een
asterisk.

2.2.4.2.2  Weken blokkeren

Met deze icoon kunt u voorkomen, dat in een bepaalde week (of geselecteerd gebied) uren kunnen
worden geplaatst. Een geblokkeerde week is roodgekleurd.
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2.2.4.2.3  Lessen blokken

Om een les in opvolgende weken te plaatsen (te blokken) kenmerkt u de les met de icoon <Lessen
blokken>.

2.2.4.2.4  Weken fixeren

Met deze icoon kunt u de roosters van een of meerdere weken fixeren. De roosters in deze weken
worden niet gewijzigd tijdens een roosteroptimalisatie. Weekfixaties worden gekenmerkt met een
asterisk achter het weeknummer.
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2.2.4.2.5  Jaarplanning volgorde

Deze functie biedt de mogelijkheid om vast te leggen, dat een of meerdere lessen tijdens de
automatische lessenverdeling in een bepaalde volgorde gepland moeten worden. In de afbeelding ziet u
bijvoorbeeld, dat eerst de lessen van lesnummer 96 (Theorie) moeten hebben plaatsgevonden, voordat de
lessen van lesnummer 97 (Praktijk) mogen worden onderwezen.
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2.2.4.2.6  Uren Min-max

In de kolom ‘Min-max’ voert u het minimaal en maximaal aantal uren in, dat in één week mag worden
gepland. Tijdens het automatisch verdelen van de uren zal met deze wens rekening worden gehouden.

2.2.4.2.7  Verdeling over een week kopiëren

In het venster Jaarplanning kunt u met een klik op de kolomtitel van een week de hele planning van de
betreffende week kopiëren met Ctrl-C en in een andere week plakken met Ctrl-V.
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Als een week is geselecteerd dan kunt u ook eenvoudig met de Del-toets de planning voor deze week
wissen en met de icoon <Weken blokkeren> of F8 een blokkade voor de hele week vastleggen.

Tip!
Als u niet alleen de planning maar ook de inroostering wilt kopiëren, kies dan op het tabblad
gegevensinvoer onder de menukeuze 'Plakken Ctrl-C' voor 'Plakken speciaal'.

2.2.4.2.8  Tijdbereik en tijdvakken

Wanneer lessen zijn beperkt met een tijdbereik (datum van-tot) of met een tijdvak, dan is ook dit
inzichtelijk in het venster Jaarplanning. De beperking van het tijdbereik wordt met een grijze kleur
aangeduid.
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2.2.5 Urenplanning

2.2.5.1 Handmatige planning

De module Jaarplanning biedt veel mogelijkheden om uren handmatig in te plannen.

2.2.5.1.1  Vanuit Jaarplanningsvenster

U kunt jaaruren direct vanuit het venster Jaarplanning in het rooster slepen en plaatsen. Let daarbij op,
dat de datum in het rooster automatisch wordt gesynchroniseerd met de datum van de actieve week in
het venster Jaarplanning.
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2.2.5.1.2  Urenblok vastleggen

In het venster Jaarplanning kunt u met een dubbelklik op een cel vastleggen, in hoeveel blokken het
getoonde aantal uren over de week moet worden ingeroosterd. Als in een cel een blokgrootte is
ingesteld, dan ziet u achter het aantal uren een punt staan.
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2.2.5.1.3  Plaatsing jaaruren vanuit lessenvenster

U kunt Jaaruren direct inroosteren door ze te verslepen vanuit het lessenvenster naar een
roosterweergave met een weekweergave (icoon <Roosteropmaak> | tabblad Selectie | Kalenderweek).

Selecteer eerst de week, waarin het uur moet worden geplaatst en versleep vervolgens het te plaatsen
uur naar de roosterweergave.

Let op!
Uit het rooster wissen met Ctrl + Verslepen
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Als er in het rooster een uur wordt gewist, dan blijft de toekenning van het uur aan de actuele week in het
venster Jaarplanning standaard behouden. Als u het rooster vervolgens wisselt naar een andere week,
verdwijnen de niet geplaatste uren uit het bereik (naast het rooster).

Als een les met een ingedrukte <Ctrl>-toets wordt versleept naar het bereik naast het rooster, dan wordt
ook de koppeling aan de betreffende week gewist en wordt het uur in iedere week als nog te plaatsen les
getoond, waardoor de les eenvoudiger kan worden verschoven naar een andere week.

2.2.5.1.4  Plaatsing jaaruren in wekenoverzicht

U kunt jaaruren ook eenvoudigweg verslepen naar een roosterweergave met een wekenoverzicht (formaat
11).
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2.2.5.1.5  Jaaruren in de plandialoog

Bij het gebruik van jaaruren biedt de plandialoog een paar extra functies. Met de keuzelijst 'Lesweken'
kunt u de gewenste week activeren. Tevens ziet u hier achter het nummer van iedere lesweek hoeveel
uren van het actieve lesnummer zijn ingeroosterd.

Op het tabblad ‘Niet geplaatst’ in de kolom ‘Ngp’ getoond, hoeveel jaaruren er in de week en hoeveel uren
er in totaal nog moeten worden ingeroosterd.
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Bovendien kunt u met de optie ‘Alleen actuele week’ instellen, dat in de lijst met niet geplaatste uren,
alleen de lessen moeten worden getoond, waarbij voor de actuele week nog uren moeten worden
geplaatst. Dit vinkje kan ook via het instellingenvenster van de plandialoog worden geplaatst.

2.2.5.1.6  Lokaalwijzigingen

Het venster 'Lokaal toewijzen/ wissen' biedt met betrekking tot de module Jaarplanning naast de
mogelijkheid tot het wijzigen van een lokaal in de actuele week tevens de mogelijkheid het lokaal te
wijzigen voor alle volgende geplaatste jaaruren.
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2.2.5.2 Jaarplanning-absenties

Bij een lange-termijn-planning moet u er vaak ook rekening mee houden, dat docenten op specifieke
dagen geen lessen kunnen geven of klassen voor een bepaalde periode niet aanwezig zijn. De
jaarplanning is zo in te stellen, dat hier bij de verdeling van de lessen rekening mee wordt gehouden.

De module Jaarplanning kan rekening houden met deze Jaarplanning-absenties .

2.2.5.2.1  Werkwijze

Met de icoon <Jaarplanning-absenties> in het venster Jaarplanning kunnen deze absenties worden
ingevoerd
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In dit venster kunt u voor de docenten (ook voor klassen en lokalen) de begin- en einddatum van de
absentie invoeren.

Deze absenties worden ook in het rooster weergegeven.
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Tip!
Jaarplanning-absenties kunnen trouwens ook in het venster 'Basisgegevens | Docenten' (zo ook voor
Klassen of Lokalen) met de icoon <Kalender> worden ingevoerd.
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2.2.5.2.2  Waarschuwingen

Als u in het venster Jaarplanning een absentie voor een docent invoert, terwijl er op dat moment al
jaaruren zijn ingeroosterd, dan verschijnt een waarschuwing. U kunt nu de situatie accepteren of de
hinderende lessen uit het rooster wissen.

2.2.5.3 Automatische planning (optimalisatie)

Zodra u op het tabblad Planning de optimalisatie start, worden alle niet gefixeerde lesuren, dus zowel de
jaaruren (kolom Jaaruren) als de uren per week (kolom U/w), indien mogelijk, automatisch ingeroosterd.

Voor het plannen van jaaruren geldt daarbij de volgende logica:
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een urenverdeling, die in het venster Jaarplanning niet is gefixeerd, kan worden herverdeeld.
met de voorwaarden, die in het venster Jaarplanning zijn ingevoerd, wordt tijdens de optimalisatie
rekening gehouden, ook als uren niet zijn ingevuld (bijvoorbeeld geblokkeerde weken).
Met Jaarplanning-absenties van docenten en klassen wordt volledig rekening gehouden.

Hieronder nogmaals een overzicht van alle symbolen, die in het venster Jaarplanning kunnen verschijnen.

2.2.5.4 Diagnose

Speciaal voor het werken met jaaruren is het diagnosepunt ‘Botsing met Jaar-planning-absentie’
toegevoegd. In de onderstaande afbeelding is bijvoorbeeld te zien, dat docent HUG op 8 maart absent is,
terwijl er ook nog jaaruren staan ingeroosterd.
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