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• Lessen aan klassen S3.1.3
• Persoonlijk budget
• Taken per week
• Scholengroep
• Diversen

Programma
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Lessen aan klassen
S3.1.3
Door Jan de Vries
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Lessen aan klassen:

• Nadat de studentenaantallen en de 
lessentabel ingevuld zijn kunnen de 
lessen verdeeld worden in S3.1.3



Lessen verdelen

Soms eerst in S3.1.2, lessen aan secties.
Alleen als 1200 compartiment niet 
gebruikt wordt.
Getalsmatige verdeling.
“Plaatje rond.”



Lessen verdelen S3.1.2



S3.1.3
In S3.1.3 worden de lessen per klas/groep toegedeeld 
aan de docenten.



S3.1.3
Vraag (v-p1 t/m v-p4) en toegedeeld (p1-p4) komen 
overeen, groene achtergrondkleur.



S3.1.3
In de kolom k.u. (klokuren) wordt aangegeven hoeveel 
uur de docent toegedeeld krijgt als deze les bij hem 
wordt neergezet.



S3.1.3
Nu is in de lessentabel aangegeven dat er twee 
docenten op deze groep gewenst zijn.
De vraag is verdubbeld.
Kolom #: staat nu een 1 met rode achtergrondkleur.
Kolom p1 en p2 blauw: er zijn nog uren toe te delen.
Kolom k.u. nog steeds 64,4 uur!



S3.1.3
Docent BAK ook op deze groep gezet.
Kolom #: 2 docenten.
Kolom p1-p4: Groene achtergrondkleur.



S3.1.3
Werkwijze bij lessentabel in weken of periodes is gelijk.



S3.1.3, lessentabel per periode

De kolom # wordt ook gebruikt voor het verdelen van 
de lessen over meerdere docenten.



S3.1.3, lessentabel per periode

Meerdere docenten, aangeven met begin- en 
einddatum; gebruik evt. splits om extra regel te creëren



S3.1.3, lessentabel per week

Meerdere docenten, per week aangeven wie de lessen 
verzorgt.



S3.1.3, opslagfactor per les

Het is mogelijk om een les een eigen opslagfactor te 
geven. Klik op kolom #:



S3.1.3
Informatie per docent.



S3.1.3
Docent heeft 0,8 FTE aanstelling:
0,8 x 1659 = 1327 uur
0,8 x 1200 = 960

Saldo = 1065,8 uur:
Er zijn dus al niet-1200-taken en 
desk. bev. toegedeeld.



Controle/sturing
Op:
• Saldo 1200
• Saldo 1659



S3.1.3, docent

Klikken op naam boven:
Jaartaak



S3.1.3, docent

Klikken op naam 
onder:
Sortering groepen



Volledig scherm



Nieuw: S3.1.3 Tabblad verschillen 
Lessentabel was 2 lessen per week, nu in P1 3 uur per week.
Les was al toegekend aan docent.



Nieuw: S3.1.3 Tabblad verschillen 
Wijziging doorvoeren ook bij docent: les aanvinken, 
synchroniseren



Controle S3.1.3 
Controle of alle lessen verdeeld zijn:
• Beginscherm S3.1.3



Controle S3.1.3 
Controle of alle lessen verdeeld zijn:
• S3.1.3 inlezen in S3.1.2



Persoonlijk budget



Persoonlijk budget



Persoonlijk budget



Persoonlijk budget



G2.2.4 basis



PB50, interpretatie



PB50 niet op jaartaak (via acc. man.):



PB50 niet op jaartaak (via acc. man.):

Dan senioren verlof via afwezigheidsregel: BAPO.

Of hernoemen in S2.4.1. tabblad WTF-soorten



G2.1.4/S2.1.4 Toedelen



Controle d.m.v. kolom Saldo



Vragen?


