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 Algemeen 
Met het toenemende gebruik van schermen met hoge resolutie (4k of zelfs 5k) en de daarmee de mogelijke 
schaalvergrotingen via het Windows-besturingssysteem, is het noodzakelijk om de meeste vensters in Untis 
aan te passen. 
 
Veel van deze aanpassingen zijn in de afgelopen tijd al verwerkt in de verschillende updates van Untis 2020. 
 
In de onderstaande afbeelding ziet u bijvoorbeeld een lessenvenster in Untis 2020.1.0 en daaronder het-
zelfde venster in Untis 2020.7.0. 
 
Het lessenvenster zonder correctie met schaal 200%: 
 

 
 
De correctie met Untis 2020.7.0: 
 

 

1.1 Roosterweergave 

1.1.1 Schaalgrootte in stappen van 10% 
Sommige aanpassingen zijn echter pas doorgevoerd in versie 2021. Zo is het nu mogelijk de zoomfactor in 
het roostervenster in stappen van 10 en niet zoals voorheen in stappen van 100% in te stellen. 
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1.2 Wijziging in vormgeving venster Vakantie 
Omdat volledige vakantieweken in sommige landen niet meetellen in de leswekennummering, is het al sinds 
enige jaren mogelijk om het gewenste weeknummer na de vakantie in te voeren in het veld Lesweeknr. 
Daarna.   
 
Door verkeerde invoer gaf dit toch vaak ongewenste resultaten en om deze reden is  de kolomnaam gewij-
zigd in Weeknummering en kan voortaan bij een vakantie-invoer van minimaal 1 volledige week het vinkje 
worden weggehaald om aan te geven, dat de vakantie niet moet worden meegenomen in de weekdoornum-
mering. 
 

 
 
Om functionaliteit in het venster te vereenvoudigen is bovendien het veld Week daarna aangepast en kan 
de week voortaan met behulp van een keuzelijst worden geselecteerd. 

1.3 Uniformering van het afdrukvoorbeeld 
Untis als programma bestaat dit jaar precies 50 jaar. De huidige versie van het programma, die is ontwikkeld 
met Microsoft Visual Studio en de Microsoft Foundation Classes, is nu ook alweer meer dan 20 jaar in ge-
bruik. 
 
Aangezien er qua functies en technieken voortdurend nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, is het noodza-
kelijk om het programma van tijd tot tijd te standaardiseren. In de huidige versie is onder andere de functie 
Afdrukvoorbeeld, die vanuit een grote verscheidenheid aan vensters kan worden opgeroepen, gestandaar-
diseerd. 
 
De volgende functies zijn nu uniform beschikbaar: volgende / vorige pagina, enkelzijdig /  dubbelzijdige 
weergave, vergroten / verkleinen, afdrukken, Excel-export en PDF-export. Een ander voordeel van deze 
standaardisering van het afdrukvoorbeeld is,  dat het nu mogelijk is om met het muiswiel door de pagina’s te 
scrollen en dat meerdere afdrukvoorbeelden gelijktijdig geopend kunnen zijn. 

Let op! 

De vensters met basisgegevens en lessen zijn gebaseerd  op een andere technische basis. De integratie van 
deze vensters zal op een later tijdstip worden gerealiseerd. 
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1.4 Veldendialoog 
Om het voor nieuwkomers makkelijker te maken om Untis te gebruiken, zijn enkele veldnamen aangepast 
en zijn er extra tooltips geïntroduceerd bij het selecteren van de velden in de Veldendialoog. 
 

 

1.5 Nieuwe veldbenaming 
Op dit punt moet er uitdrukkelijk op worden gewezen dat de benaming van het veld Waarde = bij de basis-
gegevens van de docent is gewijzigd in Feit (Waarde =), waarbij de toevoeging (Waarde =) is toegevoegd om 
te voorkomen dat ervaren gebruikers de naamswijziging verwarren. 
 

 
 
Deze toevoeging zal in de toekomst komen te vervallen, zodat de kolom dan alleen nog Feit wordt genoemd. 
Dit is besloten, omdat de kolom Feit-Eis dan beter het verschil tussen de kolommen Feit en Eis weergeeft. 
Let u erop, dat de kolom Feit de som van de waarden van de lessen en de taken toont. 
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1.6 Nieuwe optie in meldingenvenster 
Op sommige plekken in het programma is het meldingenvenster uitgebreid met de mogelijkheid om het ge-
kozen antwoord ook toe te passen op de gemaakte selectie.   
 
In de onderstaande afbeelding wilt u bijvoorbeeld de naam van de docent voor de geselecteerde drie lessen 
wijzigen, maar voert u per ongeluk een naam in, die niet bestaat. In Untis 2020 zou u nu drie keer op Nee 
moeten klikken. In Untis 2021 kunt u door activering van deze nieuwe optie zulk soort extra handelingen 
onderdrukken. 
 

 

1.7 Nieuwe map voor log-bestanden en crashdumps 
Steeds meer IT-dienstverleners bieden Untis aan via een terminalserver en daarom is het noodzakelijk ge-
worden om de opslaglocatie van een aantal individueel gebonden gegevens te wijzigen. Zo worden voortaan 
ook in de map % LocalAppData\Untis persoonsgebonden gegevens bewaard.  
 
Concreet komt het erop neer, dat de mappen Logs, Crashdumps en WebUntis zijn verplaatst van de gebrui-
kersmap AppData\Roaming\gp-Untis naar de map AppData\Local\Untis. 
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 Waardeberekening 
In Untis 2021 is de waardeberekening herzien. Dit hoofdstuk is bedoeld om u een overzicht te geven over 
de belangrijkste innovaties. 

2.1 Instellingen 
De instellingen onder Start | Instellingen | Diversen | Waardeberekening zijn visueel gewijzigd, maar de werk-
wijze blijft hetzelfde. 

Blok ‘Waardeberekening’ 

▪ Zonder vak- docent- of klas-factor: u kunt een vinkje plaatsen, als geen rekening moet worden gehou-
den met de ingevoerde factor van klas, docent en/of vak bij de basisgegevens. Dit wil zeggen dat deze 
factor niet wordt gebruikt bij de berekening van de waarde. 

▪ Decimaal: Hier kunt u aangeven, met hoeveel cijfers achter de komma (maximaal 3) de waarden en fac-
toren moeten worden weergegeven.  

 

 
 

Blok ‘Rekening houden met vakanties’ 

▪ Alle weken tellen (ook vakanties): met deze optie worden zonder uitzondering alle weken tussen het 
begin en het einde van het lesjaar geteld. 

▪ Actieve weken tellen (alleen lesdagen tellen): met deze optie wordt bij het berekenen van de waarde 
rekening gehouden met alle weken, waarin op minstens één dag van de week lessen zouden kunnen 
plaatsvinden. Met andere woorden: volledige vakantieweken worden niet geteld. 

▪ Actieve lesdagen tellen (Jaarwekenberekening uit losse dagen): deze optie zorgt ervoor, dat het aantal 
weken met de volgende formule wordt berekend:  
(aantal weken per jaar = <lesdagen in lesjaar> gedeeld door <lesdagen per week>)    

▪ Effectieve weken: omdat bij de bovenstaande methode het aantal lesweken niet een geheel getal hoeft 
te zijn, wordt het aantal effectieve weken getoond. De weergave synchroniseert direct na het wijzigen 
van een optie. 

Blok ‘Berekeningsmethode’ 

Hier geeft u aan of waardeberekening gebaseerd moet zijn op een week of op het hele lesjaar. 

▪ Weekwaarden: gebruik deze methode, wanneer uw docenten contractueel een vereist aantal uren per 
week moeten maken. Een speciale variant van deze berekening is de klokurenberekening, waarbij in 
plaats van aantal lessen het echte aantal uren en minuten wordt getoond.  

▪ Jaarwaarde: gebruik deze methode als de docenten een vereist aantal uren per jaar moeten maken.  
In het veld Jaarwaarde (100%) kunt u een factor invoeren, waarmee de jaarwaarde van docenten kan 
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worden omgerekend in procenten. Na de conventionele berekening wordt de jaarwaarde vermenigvul-
digd met deze factor. Dit kan handig zijn om het dienstverband in procenten weer te geven. Als een vol-
ledige baan 630 uren per jaar bedraagt, dan kunt u 100/630 (of 0.159) invullen om het percentage te 
berekenen.  

2.2 Uitsmeren van perioden 
Tot en met Untis 2020 werden de periodieke lessen in Untis automatisch uitgesmeerd. Wat dat betekent, is 
goed te zien aan de hand van het volgende voorbeeld met Untis 2020. 

2.2.1 Berekeningsmethode met Untis 2020 
In het onderstaande voorbeeld is 2-wekelijks onderwijs gedefinieerd en ziet u een tijdvak, die alleen in de A-
weken actief is. Merk op dat de factor automatisch op 0.500 wordt ingesteld. 
 

 
 
Dit tijdvak wordt gekoppeld aan een les van docent BEE. 
 

 
 
De betreffende les wordt nu om de week ingeroosterd.  
 

 
 
Onder Start | Plan van inzet | Weekwaarden wordt deze les nu met waarde van 0.500 uitgesmeerd over alle 
weken, dus ook in de weken waarin de les niet plaatsvindt. 
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Aangezien deze berekeningsmethode kan leiden tot tegenstrijdigheden tussen weergave van de waarde in 
het weekwaardenvenster en het lessenvenster, is dit gedrag in Untis 2021 gewijzigd. 

2.2.2 Berekeningsmethode met Untis 2021 
In Untis 2021 toont het venster Tijdvakken voortaan in het veld Factor een waarde, dat de inzet volgens het 
tijdvak in verhouding tot het hele lesjaar vertegenwoordigt. 
 
De inzet is het quotiënt van het aantal actieve weken in het tijdvak en het aantal actieve weken van het les-
jaar. In ons voorbeeld heeft het lesjaar 39 weken (nieuwe controlemogelijkheid in het venster Instellingen), 
en het WA-tijdvak heeft 20 actieve weken.  
 
Daarmee is de inzet van het tijdvak WA: 39 / 20 = 0.513 (afgerond). 
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De inzet voor tijdvak WB is 19/39 = 0.487. 
 
Hoe u de waarde van de twee tijdvakken handmatig kunt beïnvloeden, bijvoorbeeld om een les met A-we-
ken en B-weken gelijk te tellen, wordt in het onderstaande hoofdstuk 2.4.2 ‘Tijdvakken met factoren’ in de-
tail beschreven. 
 
In het venster Weekwaarden worden vanaf Untis 2021 de lessen alleen in die weken geteld, waarin ze ook 
daadwerkelijk plaatsvinden. 
 

 

2.3 Actieve lesdagen tellen 
Als in het instellingenvenster de optie Actieve lesdagen tellen (voorheen Jaarwekenberekening uit losse 
dagen) is geactiveerd, dan wordt het aantal effectieve lesweken bepaald door het totale aantal lesdagen te 
delen door het aantal dagen per week volgens het tijdraster. In dit geval worden uiteraard ook halve vakan-
tieweken geteld. 
 
In het voorbeeld hieronder is dat 169 lesdagen / 5 = 33.80 . 
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Om het gemakkelijker te maken om de waarden in het venster Weekwaarden te controleren, werd al vanaf 
versie 2020.1.0 een nieuwe kolom geïntrodiceerd: Week-gewicht. 
 
Deze kolom toont hoeveel dagen van de week er actieve lesdagen zijn. In weken met losse vakantiedagen 
wordt in de kolom Vereist, Lessen, Taak en Actueel het overeenkomstige proportionele deel getoond. 
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2.4 Samenhang van waarden in lessen- en weekwaardenvenster 
In alle onderstaande voorbeelden gaan we ervan uit dat het lesjaar 39 weken bevat en dat vakantie geen 
invloed heeft op het aantal weken. 
 

 

2.4.1 Tijdvakken zonder factoren 
Laten we aannemen dat de eerste helft van het jaar op maandag begint, op zondag eindigt en 20 weken be-
slaat. De tweede helft van het jaar duurt dan 19 weken, ook beginnend op maandag en eindigend op zondag. 
 
Definieer nu een tijdvak H1, dat actief is gedurende de eerste 20 weken van het lesjaar. 
 

 
 
In de kalender van tijdvak H1 ziet u dan ook, dat het 20 van de 39 weken actief is, wat overeenkomt met een 
inzet van 20/39 ofwel 0.5128 (afgerond 0.513). Onder Gegevensinvoer | Tijdvakken wordt dit jaargemid-
delde in de kolom Factor grijs en cursief weergegeven. 
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Dienovereenkomstig wordt daarom in het lessenvenster ook de waarde 0.513 gebruikt voor één les met 
tijdvak H1, aangezien het volgende van toepassing is: 
 
WAARDE = WEEKUREN * INZET_IN_LESJAAR. 
 
Nogmaals, ter verduidelijking, de inzet in het lesjaar is het aantal weken, waarin de les plaatsvindt gedeeld 
door het totaal aantal weken in het lesjaar. 
 

 
 
In het geval van éénurige les komt de inzet dan ook overeen met het jaargemiddelde, wat duidelijk te zien is 
het venster Weekwaarden met de instelling  Lessen / Waarden: 
 

 
 
Het jaargemiddelde wordt berekend als de som van de waarden van de individuele weken, gedeeld door het 
aantal weken in het lesjaar, 
 
JAARGEMIDDELDE = TOTAAL _WAARDEN PER WEEK / AANTAL LESWEKEN 
 
In ons voorbeeld is het jaargemiddelde 0.513 = 20/39. 
 
De bovenstaande berekeningsmethode is ook van toepassing als u de waarde van de les wijzigt via het veld 
Factor van het tijdvak. 
 
Dit is eenvoudig te zien in het volgende voorbeeld. Docent HAA heeft één les die het hele lesjaar duurt: 
 

 
 
Bij deze les is het tijdvak HL ingevoerd en dit tijdvak heeft aanvankelijk geen tijdbereik en dus is de (bere-
kende) factor 1. 
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Het jaargemiddelde is als volgt berekend:  
 
JAARGEMIDDELDE = TOTAAL _WAARDE PER WEEK / AANTAL LESWEKEN 
 
En is daarmee 39/39 =1. 

2.4.2 Tijdvakken met factoren 
Nu wijzigen we de factor van het tijdvak HL volledig willekeurig in 3.142. 
 

 
 
In het lessenvenster zien we nu dat de waarde ook wijzigt in 3.142  
 

 
 
En ook in het venster Weekwaarden wijzigt de weekwaarde in 3.142. 
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JAARGEMIDDELDE = TOTAAL _WAARDE PER WEEK / AANTAL LESWEKEN 
 
Het jaargemiddelde komt hiermee op (3.142 * 39)/39 = 3.142. 
 
Hieruit kunnen we afleiden dat het veld Factor van het venster Tijdvakken een waarde toont dat overeen 
komt met het jaargemiddelde van een éénurige les met het betreffende tijdvak. (Uitzondering: indien an-
dere factoren, zoals vak-, klas- of docentfactor worden gebruikt, dan wordt het jaargemiddelde vermenig-
vuldigd met deze factoren). 

Tip 

Een invoer in het veld Factor van een tijdvak komt overeen met het jaargemiddelde van een éénurige les 
met het betreffende tijdvak. 
 
We keren nu terug naar het voorbeeld van docent BOK met een les in de eerste helft van het lesjaar. Untis 
berekent nu een jaargemiddelde van 0.513 (20/39). Dienovereenkomstig is het jaargemiddelde van één les 
in het tweede halfjaar 0.487 (19/39). 

Halve jaren gelijk wegen 
Als u als roostermaker de waarde van de lessen in het eerste en tweede halfjaar handmatig gelijk wilt trek-
ken, danmoet u dus 0.500 invoeren in het veld Factor. 
 

 
 
Een door Untis berekende factor worden cursief en grijs weergegeven, een handmatig ingevoerde factor 
vet en zwart. 

Tip 

Als u een automatisch door Untis berekende factor overschrijft, dan zal de tooltip altijd de oorspronkelijke 
waarde tonen. De tooltip van het kolomopschrift herinnert u eraan, dat de Factor overeen komt met het 
jaargemiddelde van éénurige les. 
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Als gevolg hiervan verandert de waarde van de les van leraar BOK in 0.500. De weekwaarden zijn nu geba-
seerd op de formule: 
 
JAARGEMIDDELDE = TOTAAL _WAARDE PER WEEK / AANTAL LESWEKEN 
 
Met een jaargemiddelde van 0.500 en 39 lesweken zal de waarde per lesweek wijzigen in: 
 
0.975, dit omdat 0.500 = (20 *0.975) /39. 
 

 
 
Dit resultaat is voor sommige roostermakers in eerste instantie misschien verrassend, maar is wel veel con-
sequenter, omdat het overeenkomt met de ‘echte’ gemiddelde waarde van de lessen, die is gebaseerd op 
een planning van 1 uur per week, die handmatig is bijgesteld. 
 
In het algemeen wordt de waarde van één week in het venster Weekwaarden voor één lesnummer bere-
kend met de formule  
 
WEEKWAARDE = UREN/WEEK * JAARGEMIDDELDE * (LESWEKEN_LESJAAR / INZET_IN_LESJAAR) 
 
( 1 * 0.5 * 39 /20 = 0.975)  

Tip 

Het is hier misschien makkelijker om in plaats van JAARGEMIDDELDE de uitdrukking FACTOR_IN_TIJD-
VAK in gedachte te houden. 

Belangrijk om te onthouden! 

Een invoer in het veld Factor bij een tijdvak verandert de waarden van de afzonderlijke weken in het venster 
Weekwaarden (met instelling Lessen / waarden).   

▪ De factor wordt niet handmatig gewijzigd: de weekwaarde is gelijk aan een éénurige les dus altijd 1 en 
de  weekwaarden zijn altijd gehele getallen. 
 
WEEKWAARDE = 1 * JAARGEMIDDELDE * (LESWEKEN_LESJAAR / INZET_IN_LESJAAR) 
 (1 * 0.5128 (afgerond 0.513) * (39/ 20) = 1)  

 

▪ De factor wordt wel handmatig gewijzigd: Untis berekent een weekwaarde, wat representatief is voor 
het nieuwe gewenste jaargemiddelde.  
 
WEEKWAARDE = 1 * JAARGEMIDDELDE * (LESWEKEN_LESJAAR / INZET_IN_LESJAAR) 
 (1 * 0.500 * (39/ 20) = 0.975)  
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Voorbeeld 2e halfjaar 

Docent LEE heeft één les, die alleen in de tweede helft van het jaar plaatsvindt. Het berekende jaargemid-
delde wordt nu 19/39 = 0.487. De factor van tijdvak H2 wordt gewijzigd in 0.500, waardoor de waarde van 
de les ook wijzigt in 0.500. 
 

 
 
De weekwaarden in het venster Weekwaarden wijzigt hierdoor in 1.026 (1.026316), omdat 19 * 1.026 
(1.026316) = 19.500 en 19.500 / 39 = 0.500  (het getal tussen haakjes is met alle decimalen, de laatste 3 zijn 
normaal niet zichtbaar, maar voor de nauwkeurigheid van de berekening wel noodzakelijk). 
 

 
 

 

2.4.3 Tijdvakken met tijdbereik 
We hebben verschillende keren beschreven, dat de factor bij een tijdvak in feite overeenkomt met het jaar-
gemiddelde van een les met één uur. In het bovenstaande voorbeeld heeft de les van docent LEE dan ook 
een jaargemiddelde van 0.500. 
 
Als we nu deze les verkorten met een extra tijdbereik, dan wordt het aantal actieve weken van deze les ver-
minderd en daarmee ook de waarde van de les, maar niet de weekwaarde. 
 
Bij docent LEE wordt bijvoorbeeld voor dezelfde les een tijdbereik ingevoerd door middel van de velden 
Van en T/m en de les beperkt tot de laatste 10 weken.  
 
Hierdoor ontstaan nu de volgende waardes: 

▪ WEEKWAARDE = 1 * WAARDE_LES * (LESWEKEN_LESJAAR / INZET_IN_LESJAAR) 
(Weekwaarde = 1 * 0.263 (is afgerond) * (39 / 10) = 1.026)  

 

▪ WAARDE_LES = JAARGEMIDDELDE * (INZET LES / INZET TIJDVAK)  
(Waarde les= 0,5 * (10 / 19) = 0.263) 
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Belangrijk! Les met tijdbereik 

Is bij een les zowel  

▪ een tijdbereik via de velden Van en T/m direct in het lessenvenster ingevoerd en 

▪ een tijdvak, waarbij de factor handmatig is gewijzigd, 
 
dan wordt aangenomen, dat de factor van het tijdvak overeenkomt met een éénurige les, die het hele tijd-
bereik van het tijdvak plaatsvindt en wordt de waarde van de les naar verhouding aangepast: (0.500 / 19 
weken) * 10 weken) = 0.263. 
 
De waarden van de individuele weken (Weekwaarden met instelling Lessen / Waarden) worden dus niet ge-
wijzigd door het aanvullende tijdbereik. 
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2.4.4 Tonen van waarde bij perioden 

Leswaarde 
We nemen opnieuw als voorbeeld docent BOK uit het vorige hoofdstuk. Hij heeft één les, die plaatsvindt in 
de 1e helft van het jaar: 
 

 
 

We hebben al ontdekt waarom de door Untis berekende jaargemiddelde 0.513 bedraagd. Als we nu naast 
het tijdbereik middels het tijdvak ook het lesjaar opdelen in twee periodes, waarvan de eerste periode gelijk 
is aan het eerste halfjaar en de tweede periode gelijk met de tweede helft van het jaar, dan vindt deze les 
100% in de eerste helft van het jaar plaats en 0% in de tweede helft van het jaar. 
 
Volgens dit principe wordt nu ook de waarde van de les in de lessenvensters getoond, namelijk periodegere-
lateerd. 
 

 
 



Untis 2021 - Aanpassingen  18 
 

 

In de eerste helft van het jaar is de les elke week actief, het aantal uren per week is ‘1’ en de weekwaarde is 
op geen enkele manier gewijzigd, dus de periodegerelateerde waarde is ‘1’.  
 

 
 
De les is niet actief in de tweede helft van het jaar, dus de periodegerelateerde waarde is in deze periode ‘0’. 

 
 
Merk op, dat we het jaargemiddelde in deze weergave uiteraard niet is gewijzigd. Dit is nog altijd 0.513. 

Tip 

Als u al lang met Untis werkt, dan staat de kolom Jaargemiddelde wellicht nog niet in de tabelweergave van 
het lessenvenster. U kunt in dat geval de kolom toevoegen via de knop Veldendialoog. 
 

 
 
De periode gerelateerde waarde van een les als volgt berekend: 
 
PERIODEWAARDE = WEEKWAARDE * INZET_IN_DE_PERIODE 
 
Net als in het vorige hoofdstuk wordt met weekwaarde bedoeld de waarde, die voor deze les wordt weerge-
geven in het venster Weekwaarden.  
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Wat gebeurt er nu als we de les van docent BOK, die slechts één les geeft, een tijdbereik geven van de eerste 
13 weken van het lesjaar. 
 

 
 
De les is in totaal 13 van de 39 weken in het lesjaar actief, dus: 
 
JAARGEMIDDELDE = TOTAAL_WEEKWAARDEN / AANTAL_WEKEN_LESJAAR 
(Jaargemiddelde = 13/39 = 0.333). 
 
In de eerste periode is de periode gerelateerde waarde van deze les 
 
PERIODEWAARDE = WEEKWAARDE * INZET_IN_DE_PERIODE 
(Periodewaarde van Periode 1 = 1 * (13/20) = 0.650) 

 
 

In de tweede periode is de les helemaal niet actief, dus is de Periodewaarde:  1 * (0/19) = 0. 
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Het voordeel van de periode gerelateerde weergave is, dat de inzet van de docenten in de actuele periode 
transparanter wordt weergegeven. 
 
Als roostermaker wilt u over het algemeen vermijden om collega's 50 uur per week in te zetten in de eerste 
helft van het jaar en 0 uur per week in de tweede helft van het jaar, wat uiteindelijk wel zou resulteren in een 
gemiddelde belasting van ongeveer 25 uur. 

Let op! 

Houd er rekening mee dat de totaalregel voor de kolom Jaargemiddelde het totaal toont van de regelwaar-
den en daarom niet altijd overeenkomt met het werkelijke jaargemiddelde van de docent. Het is ook moge-
lijk dat een les die bijdraagt aan het jaargemiddelde van een docent niet aanwezig is in de actieve periode en 
daarom niet voorkomt in de lessenlijst. 
 
Dit was een eenvoudig geval, waarin de weekwaarden niet handmatig werden gewijzigd en daarom altijd ‘1’ 
wordt weergeven voor lessen van een uur. Het wordt iets ingewikkelder als - bijvoorbeeld door invoer van 
een factor bij een tijdvak - de weekwaarden worden gemanipuleerd. 

Voorbeeld: Periodes en tijdvakken met factoren 

Laten we docent MEE bekijken die slechts één les geeft, die beperkt is tot de eerste 10 weken van het lesjaar 
(ofwel het 1e kwartaal.) 
 
Het jaargemiddelde van deze les is 10/39 = 0.256 
 

 
 

De periode gerelateerde waarde is in de eerste periode 10/20 = 0.500, in alle andere periodes 0. 
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Laten we nu de berekende factor in het tijdvak (0.256) wijzigen in 0.250, aangezien we van plan zijn het les-
jaar in vier kwartalen te verdelen, die allemaal hetzelfde zouden moeten tellen (maar dit lukt niet goed in 39 
weken). 
 
Het eerste dat opvalt, is dat de grijze en cursieve waarde ‘0.500’ is voor tijdvak Q1. Dit komt doordat de au-
tomatische factor in dit venster ook periode gerelateerd wordt weergegeven (10 weken les / 20 weken in 
periode 1). U ziet het jaarlijkse aandeel in de tooltip zodra u de muis over de cel beweegt. 
 

 
 
Zoals hierboven vermeld is het jaarlijkse aandeel 0.256, aangezien het tijdvak 10 van de 39 weken plaats-
vindt, 10/39 = 0.256. 
 
We voeren nu als gewenste jaargemiddelde waarde 0.250 in, waarna de waarde vet en recht wordt weerge-
geven. 
 

 

LET OP! 

De door Untis berekende factor is periode gerelateerd (0.500), maar de handmatige invoer is dat niet, 
deze komt overeen met het gewenste jaargemiddelde (0.250) !!! Een tooltip, die verschijnt zodra u de 
muis over de kolomkop beweegt, attendeert u ook op dit verschil.  
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Na het invoeren van het gewenste jaargemiddelde toont het lessenvenster het jaargemiddelde 0.250. Maar 
hoe wordt de weergegeven periode gerelateerde waarde 0.488 berekend? 
 

 
 
Untis toont u de berekeningsmethode die wordt gebruikt als u de muis over de kolomkop Waarde = be-
weegt of de specifieke waarden als u de muis boven een cel plaatst. 
 

 
 
De tooltip boven de kolomkop toont dat de periode gerelateerde waarde wordt berekend met de formule: 
 
PERIODEWAARDE = WEEKUREN * [WEEKWAARDE] * INZET_IN_DE_PERIODE. 
(1 * 0.975 * 10/20 = 0.4875 is afgerond 0.488) 
 
Merk op, dat de benaming tussen vierkante haken [WEEKWAARDE] de waarde is, die bij een les van één uur 
in het venster Weekwaarden wordt vermeld bij de weken, waarin de les actief is. 
 
WEEKWAARDE = JAARGEMIDDELDE * (LESWEKEN_LESJAAR / INZET_IN_LESJAAR) 
( 0.250 * 39 /10 = 0.975)  
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Opmerking 

Het jaargemiddelde kan overigens ook uit de periodenwaarden worden berekend, als alle periodewaarden 
vermenigvuldigd met de actieve jaarinzet, worden opgeteld. In bovenstaande voorbeeld ontstaat dan de 
volgende berekening: 
 
JAARGEMIDDELDE = (0.4875 * 20/39) + (0 * 19/39) = 0.250. 

Tip 

Tenslotte nog een opmerking over de tooltips in het tijdvakkenvenster: in het vorige hoofdstuk (zonder pe-
riodes) werd al vermeld, dat als de factor handmatig is gewijzigd, de tooltip bij het veld Factor het inge-
voerde jaargemiddelde en het (oorspronkelijk) berekende jaargemiddelde laat zien. 
 
Wordt er gebruik gemaakt van periodes, dan wordt een derde regel getoond met het periode gerelateerde 
deel: tijdvak Q1 is in ons voorbeeld 10 van de 20 weken van de periode actief, dus dit deel is 0.500. 
 

 

Taken 
Taken worden ook periode gerelateerd weergegeven, net als lessen. We nemen als uitgaanspunt opnieuw 
docent HAA, die precies één uur les geeft gedurende het hele lesjaar. 
 

 
 

 
 
We voeren een taak in voor deze docent, die geldt voor de tweede helft van het lesjaar. Aangezien de taak 
19 van de 39 weken actief is, is het jaargemiddelde (19/39) = 0,487. 
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De taak valt volledig binnen de 2e periode, dus de weergegeven waarde is ‘dan ook ‘1. Evenzo wordt bij de 
basisgegevens van deze docent de waarde  ‘1’ weergegeven in de kolom Taken, indien deze periode actief is. 
 

 
 

De taak is echter niet actief in het eerste halfjaar, dus de berekende waarde is dan ‘0’. 

 
 
Bij de basisgegevens van de docent wordt in de eerste periode dan ook geen waarde voor de taak weergege-
ven. 
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In het venster Weekwaarden wordt met de instelling Lessen / Waarden de taken correct in de juiste weken 
getoond: 
 

 

Tip 

Merk op dat het jaargemiddelde van de taken van een docent voortaan ook wordt getoond in het venster 
Taken.  
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Waardecorrectie 
Waardecorrecties worden in de tabelweergave van de basisgegevens van de docenten getoond in de peri-
ode waarbinnen datum actief is. 
 

 
 
In de formulierweergave is altijd onafhankelijk van de actieve periode alle invoer te zien. 

 
 
In het venster Weekwaarden wordt de waardecorrecties in de overeenkomstige weken getoond.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Let u er hierbij op , dat in het venster Weekwaarden: 
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▪ alleen rekening wordt gehouden met waardecorrecties van het soort ‘+’ en ‘-‘  

▪ de bijdrage aan het jaargemiddelde als volgt wordt berekend: totaal van individuele invoer / aantal les-
weken. 

 
In het bovenstaande voorbeeld voegt de waardecorrectie met waarde ‘15’ in 39 lesweken de waarde ‘0.385’ 
toe aan het jaargemiddelde. 

Totaalregel voor periode en lesjaar 
Het totaal kan in de paginaopmaak van het lessenvenster worden geactiveerd. 

▪ Op de eerste regel wordt het totaal voor de actuele periode getoond. In het voorbeeld is Periode 2 geac-
tiveerd. Docent HAA heeft 1 les en 1 taak in de 2e periode er daarom een feitelijke waarde van ‘2.000’. 
daar staat een eis van 1.000 tegenover. Het totaal bedraagt daarmee voor deze periode 1.000. 

▪ Op de tweede regel wordt het totaal voor het hele lesjaar getoond. 
 

 
 
 
Bovendien wordt hier ook de eventuele waardecorrectie opgeteld bij het jaargemiddelde. Daar de taak al-
leen in de tweede helft van het lesjaar plaatsvindt is dit jaargemiddelde 0.487. De totale inzet wordt dan 
1.872: lessen (1.000), taken (0.487) en waardecorrectie (15/39 = 0.385). Met het vereiste van 1.000 staat de 
docent dus 0.872 in de plus. 
 
De twee regels zijn gescheiden te activeren. 
 

 

Weekwaarde en lessen 
In de praktijk is het soms moeilijk om het verband te zien tussen de waarden in het venster Weekwaarden 
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(met instelling Lessen / waarden) en de waarden die worden weergegeven in het lessenvenster. 
Daarom wordt de volgende werkwijze aanbevolen: stel het lessenvenster in op een tijdbereik van een 
week. U ziet dan in de kolom Waarde = de waarde van de lessen, die plaatsvinden in de geselecteerde week. 
 

 

2.5 RestWekenEis 
Een minder bekende, maar zeer nuttige functie in Untis is de berekening van de RestWekenEis. Deze func-
tie is een beetje verborgen in het afdrukvenster vanuit het venster Weekwaarden met de instelling Lessen / 
Waarde. 
 
Deze functie wordt verduidelijkt duidelijk aan de hand van het onderstaande voorbeeld. 
 
Voor docent MEE is voor het hele lesjaar als vereiste per week de waarde ‘2.000’ ingevoerd. In het eerste 
halfjaar (14-9-2020 t/m 31-1-2021, dit is 20 weken) is er 1 uur per week ingeroosterd. Hierdoor ontstaat 
een jaargemiddelde van 0.513. 
 
De vraag is nu: hoeveel waarde-eenheden moeten er voor docent MEE nu nog in het 2e halfjaar worden in-
gezet, zodat het vereiste van ‘2.000’ wordt bereikt? 
 

 
 
Activeer nu het afdrukvoorbeeld vanuit het venster Weekwaarden (werkbalk Snelle toegang | Afdrukvoor-
beeld) en selecteer het tijdbereik 14-9-2020 t/m 31-1-2021. 
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In het afdrukvoorbeeld (en natuurlijk ook op de afdruk) wijst Untis u nu op het resterende vereiste per week 
(RestWekenEis) van ‘3.053’. Met andere woorden: in iedere overgebleven week (19 weken) moet docent 
MEE nog worden ingezet met een waarde van ‘3.053’  om het vereiste aantal van gemiddeld ‘2.000’ per 
week te bereiken.  
 

 
 
De RestWekenEis wordt op de volgende manier berekend. 
 
RestWekenEis = (vereiste per jaar * weken lesjaar – totaal weekwaarden in geselecteerd tijdbereik / (we-
ken lesjaar – weken in geselecteerd tijdbereik) 
 
Voor ons voorbeeld betekent dit: RestWekenEis = (2 * 39 -20) / (39 -20) = 3.053 

2.6 Kolomopschrift in venster Weekwaarden 
In het venster Weekwaarden wordt in Untis 2020 in de kolom Lessen van de weergave Berekening,  Roos-
ter / waarden en Rooster / uren het aantal geplaatste lessen getoond. Om dit duidelijker te maken is de be-
naming van de kolom gewijzigd in Lessen geplts. 
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 Dagroosterbeheer 

3.1 Uitlijnen 
In de dagroostermodus is de knop Uitlijnen toegevoegd aan de vensters Vervangingen en Absenties. 
 

 

3.2 Teller berekening: Totaal van pauzetoezichten/diensten optioneel 
Bij de Details van de lijst Teller-berekening kan nu worden ingesteld dat de lijst zonder vermelding van het 
totaal  aan diensten en/of pauzetoezichten moet worden gepubliceerd. 
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3.3 Wijziging met ‘+’ vervanger  
Als u voor een open vervanging wilt aangeven dat er geen docent hoeft te worden ingezet, dan kunt u een ‘+’ 
invoeren in de kolom Vervanger, zodat de vervangingsregel niet langer open is. Deze regel krijgt dan als 
soort vervanging de aanduiding Verv. zonder docent. 
 
Deze werkwijze is ook met Untis 2021 mogelijk, maar wordt het ‘+’-teken direct vervangen door de tekst 
Zonder docent en wordt deze optie ook aan het einde van de lijst met mogelijke vervangers getoond. 
 

 

3.4 Overlapping van absenties met activiteiten  
Bij de invoer van een docentabsentie , die overlapt met een reeds ingevoerde activiteit is de uitwerking in 
het programma gewijzigd. 
 

 
 
In de activiteit hierboven nemen docenten ANT, CAE en DOR deel aan de activiteit naar het museum. De 
activiteit kan ook in het vervangingenvenster worden getoond en is daarmee gelijktijdig zichtbaar met de 
daaruit ontstane vervangingsregels. 
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Wordt docent ANT nu kortstondig ziek, dan verschijnt na het invoeren van deze absentie de volgende mel-
ding: 
 

 
 
Als u deze vraag bevestigt, dan wordt de docent uit de activiteit gehaald en vervangen door ???. Als aandui-
ding dat er nu één docent minder meegaat dan oorspronkelijk gepland voor deze activiteit, wordt bovendien 
in het activiteitenvenster de docentaanduiding roodgekleurd weergegeven. 
 

 
 
Ook in het vervangingenvenster is nu inzichtelijk dat er een docent mist. U kunt nu de ??? bij de activiteit 
wissen of vervangen door een andere docent . 
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 Pauzerooster 
De module Pauzerooster is zodanig aangepast, dat bij een pauzeplanning op basis van een tijdvak ook reke-
ning wordt gehouden met de handmatige doorgevoerde wijziging  voor de week na een vakantie, ofwel de 
velden Week daarna (A,B…) en/ of Weeknummering in het venster Vakantie. 
 

 
. 
 
  



Untis 2021 - Aanpassingen  34 
 

 

 MultiUser 
De snelheid van Untis MultiUser 2021 werd verhoogd door een nieuwe indexering van de database. Ook 
het werken met externe elementen kan hierdoor in sommige situaties aanzienlijk sneller worden. 
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 Reeds doorgevoerde aanpassingen Untis 2020 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle verbeteringen die zijn aangebracht sinds de eerste release van 
Untis 2020 en dus na de publicatie van de handleiding met aanpassingen van Untis 2020 zijn doorgevoerd. 

6.1 Algemeen 

6.1.1 Crash Dialoogvenster 
Er wordt standaard geprobeerd om de kwaliteit van Untis te verbeteren. Om deze reden is er bij uitvoeren 
van een crashrapport een kleine wijziging doorgevoerd. 
 
U heeft nu de mogelijkheid om een gedetailleerde crash-dump te maken en te versturen, waarmee de pro-
grammeurs erg geholpen zijn, doordat ze hiermee veel directer de oorsprong van een bug kunnen achterha-
len en repareren. Als u kiest voor Instellingen opslaan, dan wordt het e-mailadres en de aangevinkte opties 
voor een volgende keer bewaard, zodat u dit niet weer hoeft in te stellen. 
 

 

6.1.2 Uniforme map voor Loggegevens 
Het loggen van e-mail gegevens is nu ook geïntegreerd in het algemene logging-mechanisme en ingevoegd 
als onderdeel van het algemene Untis-logbestand. Zoals eerder vermeld worden deze gegevens vanaf Untis 
2021 opgeslagen in de map LocalAppData%\Untis\logs. 
 
De invoer wordt in JSON-formaat opgeslagen. Als u de inhoud zou willen inzien, dan raden we aan om daar 
een JSON-editor voor te gebruiken. 
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6.2 Bremen 
De vervangingsstatistiek voor Bremen is in samenwerking met de gebruikers bijgewerkt aan de vereisten. 

6.3 Hamburg 

6.3.1 Externe elementen zonder eigenaar 
Door het gebruik van een centraal beheer van de externe elementen kon het invoegen van gegevens uit een 
gpn-bestand in een MultiUser database wel eens tot problemen leiden, doordat deze externe elementen 
niet waren gekoppeld aan een eigenaar. 
 
Om deze reden is het gedrag zodanig gewijzigd, dat externe elementen zonder eigenaars bij het invoegen 
van een gpn-bestand worden genegeerd. Deze wijziging is doorgevoerd vanaf Untis 2020.7.0. 

6.4 NRW 
De PEDAV-export, die wordt uitgevoerd via Untis.exe C:\Daten\datei.gpn / pedav = C:\ Exporte\ export1. 
t xt is aangepast op de volgende punten: 

▪ Uitvoer van tijdvak voor iedere lesregel 

▪ Uitvoer van leerlingengroepen voor iedere vervangingsregel 

▪ Uitvoer van lesvrije uren van de dag met reden  
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 Untis Express 

7.1 Algemeen 
Alle verbeteringen, die zijn doorgevoerd met betrekking tot het gebruik van schermen met hoge resolutie 
(4k of zelfs 5k), zijn uiteraard ook van toepassing voor de Untis Express versie. 

7.2 Roosterweergave en Zoomen 
Ook de verfijning van de zoomfactor in het roostervenster in stappen van 10 is in Untis Express geïmple-
menteerd. 
 

 

7.3 Uniformering van het afdrukvoorbeeld 
Ook in de de Express-versie is het afdrukvoorbeeld vanuit alle vensters gestandaardiseerd, zie voor verdere 
uitleg hoofdstuk 1.3 

7.4 Nieuwe veldbenaming 
Net zoals in de normale Untis-versie is ook in de Express-versie veld Waarde = bij de basisgegevens van de 
docent gewijzigd in Feit (Waarde =), zie hoofdstuk 1.5. 
 toont. 

7.5 Jaargemiddelde 
Bij gebruik van meerdere periodes worden waarden in Untis Express periode gerelateerd weergegeven. 
 
Geeft een docent bijvoorbeeld 20 uren les in periode 1 en in periode 2 helemaal geen lessen, dan wordt in 
periode 1 in het veld Waarde= de waarde ‘20’ getoond en in periode 2 de waarde ‘0’.  
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Om deze reden is vanaf versie 2021 bij de basisgegevens van docenten een nieuwe kolom toegevoegd: Jaar-
gemiddelde (via Veldendialoog). 
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 De modules van (Web) Untis 

Module Doeleinde 

UNTIS Afdelingsrooster  Voor het samenbrengen en afstemmen van verschillende afdelings-
roosters tot één instellingsrooster. 

UNTIS Clusterpakket Voor het samenstellen van individuele lesroosters, het maken van clus-
ters en voor het gepersonaliseerd onderwijs. 

UNTIS Dagroosterbeheer Verwerken van dagelijkse wijzigingen zoals afwezige docenten, loka-
len, het plannen van excursie en/of éénmalige eenvoudige wijzigingen 
in het actuele rooster. 

UNTIS Inforooster Voor het publiceren van roostergegevens op het Internet en/of Intra-
net en per e-mail. 

UNTIS Jaarplanning Verdelen/plannen van het onderwijs over het gehele jaar zonder te 
werken met weekuren. 

UNTIS Modulairrooster   
  

Vooral geschikt voor modulair onderwijs. Voor elke les kunt u een tijd-
bereik en weekperiodiciteit instellen (bijvoorbeeld drie weken of om 
de week/2 weken). 

UNTIS Online Untis zoals u het kent maar dan geheel in de Cloud. Werken met Untis 
vanaf iedere plek, device onafhankelijk. Geen lokalen versie meer no-
dig. 

UNTIS Pauzerooster Voor de inzet van docenten als toezichthouders op gangen en/of plei-
nen tijdens de pauzes. 

UNTIS Periodenrooster  Voor de roosterverdeling in meerdere perioden (deze module is niet 
apart verkrijgbaar, maar wordt gratis geleverd bij de modules Modu-
lair- en Dagroosterbeheer). 

UNTIS Plan van Inzet en  
  Waardeberekening 

Voor het bepalen van de lessentabel en het berekenen van de taakbe-
lasting van docenten. 

WEBUNTIS Basispakket Het basispakket voor publicatie van roosters, koppeling met admini-
stratiepakket, SAML, Office 365, iCal, Untis Mobile 

WEBUNTIS Reserveren Voor het interactief boeken en reserveren van lokalen en faciliteiten 
en het aanpassen van het lesrooster. 

WEBUNTIS Klassenboek Aan en afwezigheid registreren, huiswerk verwerken en leerstof/aan-
tekeningen toevoegen. Ook via Untis Mobile. 

WEBUNTIS Messenger Blijf als docent in contact met je studenten. Met Messenger staat u live 
in contact met de deelnemers van uw lesgroep. 

WEBUNTIS Student Intekenen op onderwijs, inschrijven op onderwijs dat nog geroosterd 
moet gaan worden of intekenen op onderwijs dat al ingeroosterd is. 

WEBUNTIS Dagroosterbeheer Absenties en roosterwijzigingen verwerken in het web of Untis Mobile. 

WEBUNTIS Roosteren Het roosteren in de nieuwe module WebUntis Roosteren. Geheel in 
het web waardoor geen lokale applicatie meer nodig is. 

WEBUNTIS Ouderavond Het maken van de planning, de uitnodigingen, en het communiceren 
van de ouderavondgeprekken voor uw school. 

 


