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 Algemeen 
1.1 Het nieuwe .untis formaat  

Untis is de afgelopen jaren geconfronteerd met de eis dat land specifieke gegevens moeten worden opge-
slagen in het rooster. Heel vaak zijn dit gegevens die nodig zijn voor een vlotte synchronisatie met een ad-
ministratieve, statistische of boekhoudsysteem noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd is bij het ontwikkelen van 
Unity ook ondervonden, dat het nu ruim 20 jaar oude gpn-formaat op sommige momenten niet meer toe-
reikend is.  
 
Om deze reden hebben we de nieuwe bestandsformaat *.untis ontwikkeld, die speciaal is ontworpen om 
ook land specifieke data te kunnen opslaan. Dit heeft een aantal voordelen ten opzichte van het oude for-
maat, zo kunt u een bestand met * .untis-formaat zonder aarzeling verzenden via e-mail, omdat de gege-
vens niet meer als platte tekst te lezen zijn.  
 
Vanaf Untis 2023 wordt de wijziging naar het nieuwe bestandsformaat volledig automatisch doorgevoerd. 
Untis maakt bij het openen van een *.gpn-bestand eerst automatisch een back-up bestand in het oude 
gpn-formaat en slaat de gegevens vervolgens op in het nieuwe formaat *.untis. Ook de back-up bestanden 
(Ctrl - Shift - B) worden in het nieuwe bestandsformaat opgeslagen. 
 
Van deze wijziging merkt u verder niets, de functionaliteit in Untis blijft precies hetzelfde, alleen de exten-
sie van het SingleUser bestand *.gpn wijzigt naar *.untis. 

1.2 Het lesjaaroverzicht 

1.2.1 Weergave periode met nummer, afkorting of volledige naam 
Vanaf Untis 2022 is in het lessenvenster de knop Lesjaaroverzicht te activeren. Nieuw in versie 2023 is de 
mogelijkheid om in de veldendialoog aan te kunnen geven of in de kolom Periode de afkorting, de volle-
dige naam of alleen het volgnummer van de periode moet worden getoond. 
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 Plan van inzet en waardeberekening 
2.1 De lessenmatrix 

In de loop van versie 2022 zijn al een aantal wijzigingen in de lessenmatrix doorgevoerd. Voor de overzich-
telijkheid vindt u hieronder alle aanpassingen, inclusief de wijzigingen die zijn doorgevoerd sinds de uitle-
vering van versie 2022. 

2.1.1 Uitbreiding van het detailvenster 
Het detailvenster is met een aantal kolommen uitgebreid. Met een rechtermuisklik op een kolomtitel ver-
schijnt een lijst met alle velden, die als kolom kunnen worden geactiveerd of gedeactiveerd. Maakt u ge-
bruik van de module Jaarplanning, dan kunt u op deze manier in  het linkerdeel ook de kolom Jaaruren ac-
tiveren. 
 
Bovendien kunnen de kolommen met de muis worden verplaatst. De nieuwe waarde-kolommen, tonen 
dezelfde waarden als in het basisgegevens- en lessenvenster van docenten. 
 

 
 
De hoogte van het detailvenster wordt automatisch aangepast aan het aantal koppelregels.  
 

 
 
U kunt de hoogte echter ook met een dubbelklik op de scheidingslijn tussen matrix en detailvenster fixe-
ren. Ter herinnering wordt u bovenin het venster erop geattendeerd, dat het detailvenster met  vaste 
hoogte is ingesteld. Nogmaals dubbelklikken activeert weer de dynamische modus. 
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Bij gekoppelde lessen kunt u in het detailvenster ook een of meerdere koppelregels selecteren en met de 
knop Wissen verwijderen. 
 

 

2.1.2 Aanmaken/ wijzigen van lessen 
Om een nieuwe les aan te maken, klikt u eerst in de overeenkomende cel in de matrix en voert u het lin-
kerdeel van de detailweergave op de laatste lege regel het aantal weekuren of jaaruren (module Jaarplan-
ning) in.  
 
Nieuw is, dat u op deze plek nu ook halve uren kunt invoeren. Vervolgens kunt u in het rechterdeel de 
overige lesgegevens invoeren. 
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Als alternatief kunt u ook een nieuwe les aanmaken door in de lessenmatrix op een lege cel te klikken (of 
op het symbool met de drie puntjes). Ook hier kunt u halve uren invoeren. 
 
Klikt u in de lessenmatrix op een gevulde cel, dan kunt u in het detailvenster de lesgegevens bewerken. 

2.1.3 Synchronisatie met andere vensters 
De lessenmatrix en het lessenvenster reageren op elkaar, als in een van beide vensters op een les  wordt 
geklikt.  
 
In onderstaand voorbeeld wordt met een klik op lesnummer 7 in het lessenvenster automatisch ook deze 
les geactiveerd in de lessenmatrix en andersom. 
 

 
 
Ook door het wisselen van docent, klas, lokaal of vak met de keuzelijst in de werkbalk van het overeen-
komstige lessenvenster wordt dit element geactiveerd in de lessenmatrix. 
 
Is in beide vensters een week-weergave ingesteld, dan synchroniseert ook de datum. 
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2.1.4 Voorstel Docent 
De functie Voorstel Docent is herschreven. De opties en de knop Toepassen bevinden zich nu bovenin 
het venster. De kolommen in het voorstel kunnen geactiveerd of gedeactiveerd worden. 
 

 
 
 
Als u met afdelingen werkt (module Afdelingsrooster) kunt u de lijst met docenten voortaan beperken tot 
geschikte docenten, die gekoppeld zijn aan de geselecteerde afdeling in de hoofdwerkbalk. 
 

 
 

2.1.5 Nieuwe optie onder de knop Instellingen 

In de cellen de waardes van een element afzonderlijk per les weergeven 
Deze optie is standaard geactiveerd. Bij het gebruik van groeperingen, bijvoorbeeld klassen groeperen op 
afdeling of vakken op vakgroep, kan het deactiveren van deze optie de overzichtelijkheid van de lessenma-
trix verbeteren, doordat de regels dan samengevoegd worden. 
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In de afbeelding ziet u bijvoorbeeld dat docent NEW in 8 verschillende lesnummers een vak geeft, dat ge-
koppeld is aan de vakkengroep EXA. 

2.1.6 Voorstellen gekleurd kenmerken 
Vinkt u de optie Voorstellen gekleurd kenmerken aan, dan worden de cellen, waarbij in de lesdetails een 
?-docent voorkomt (kan ook zijn in een koppelregel van een les) met een groene achtergrondkleur geken-
merkt.  
 
Klikt u op zo’n groene cel, dan verschijnt aan de rechterzijde van deze cel de knop Voorstel docent, waar-
mee u direct ziet welke docenten voor de betreffende les kunnen worden ingezet. 
 
Met de knop Instellingen kunt u vastleggen, aan welke eisen moeten worden voldaan om groengekleurd te 
worden gekenmerkt. 
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Tip 

In alle tabelweergaves kunt u met Ctrl-E alle kolommen automatisch aanpassen aan de optimale breedte. 

2.1.7 Uitlijnen 
Ook in de lessenmatrix is nu de knop Uitlijnen toegevoegd. In principe past deze functie de hoogte en 
breedte van het venster zodanig aan (binnen het Untis werkblad), dat er zoveel mogelijk gegevens in de 
matrix kunnen worden getoond.  
 
Bovendien heeft de functie in de lessenmatrix nog drie extra mogelijkheden: 

▪ Ctrl + Uitlijnen:  toont alle kolommen, zelfs als ze niet zichtbaar zijn in huidige formaat 
▪ Shift+ Uitlijnen:  verbergt alle lege kolommen 
▪ Ctrl+ Shift+ Uitlijnen:  verbergt alle lege regels 

2.1.8 Snellere werking 
De matrix openen en de weergave bijwerken met de knop Vernieuwen ( of F5) - vooral bij gebruik van 
groeperingen – is sterk versneld. 
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 Tijdwensen 
In Untis 2022 is de invoer van tijdwensen in de basisgegevens- en lessenvensters al vereenvoudigd. Er be-
staan nu twee mogelijkheden: 
 

▪ Eerst selectie van urenbereik en dan de toewijzing van de tijdwens 
Selecteer eerst een aantal cellen (of een enkele cel) in het urenbereik en kies vervolgens de gewenste 
tijdwens: 

 

 
 

▪ Eerst keuze van tijdwens en dan toewijzing aan geselecteerde bereik of een enkele cel 
Dubbelklik eerst op de gewenste tijdwens – de knop blijft ingedrukt, dus actief – en selecteer vervol-
gens de cellen die deze tijdwens moeten krijgen. 

 

 
 
In de laatste modus kunt u overigens de actieve tijdwens met een Ctrl-klik toepassen voor een hele regel 
of kolom. Bovenin het venster wordt ook nog een ter verduidelijking een beschrijving van de functie ge-
toond. 
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Klikt u nogmaals op de tijdwens-knop, dan wordt deze weer gedeactiveerd (als alternatief kunt u ook op 
de Esc-toets drukken). 
 
Bij invoer van een tijdwens voor een les werkt het middelste deel van geheel analoog aan het boven be-
schrevenen. 
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 MultiUser 
4.1.1 MySQL 8.0 

Vanaf de laatste versies van Untis 2022 ondersteunt Untis nu ook MySQL server 8.0. 

4.1.2 Vriendelijk afmelden 
Met Untis 2023 is het nu ook mogelijk om aan te melden, terwijl een bestaande verbinding nog actief is. 
Dat wil zeggen dat de gebruiker al (of nog steeds)  is aangemeld. 
 

Klikt u op Ja, dan wordt de gebruiker afgemeld en opnieuw aangemeld. 
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 Algemeen 
5.1 Kleurenpalet 

Het standaard kleurenpalet in Untis is gewijzigd, zodat de voorgestelde kleuren nu ook overeenkomen met 
de mogelijkheden in WebUntis. 
 
Natuurlijk hebt u nog steeds de mogelijkheid om de standaard kleuren te gebruiken. 
 

 

5.2 Diagnose 
In het diagnosevenster wordt op het tabblad Invoergeg. bij het diagnosepunt 2 docenten in hetzelfde lo-
kaal voortaan naast de docentnamen, het vak dat wordt gegeven getoond. Dit maakt het onderscheid tus-
sen gewenst teamonderwijs en een ongewenste lokaalbotsing eenvoudiger. 
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5.3 Weging-Analyse 
Omwille van een beter overzicht is de subkeuze Analyse hernoemd naar Weging-verdeling en is de gede-
tailleerde analysebeschrijving (was knop Details) als afzonderlijke subkeuze toegevoegd.  
 
Bovendien is de analyse uitgebreid met een waarschuwing, wanneer dubbeluren wilt plannen en de we-
ging Vak maximaal één maal per dag op 0 staat. 
 

 

5.4 Geslacht neutrale benaming 
De basis van deze Windows-versie van Untis werd ruim 24 jaar geleden geprogrammeerd (toen nog onder 
de naam gp-Untis). Veel van de gebruikte terminologie is nog ouder en gaat terug naar de eerste pc-versie 
uit 1987. Aan de ene kant biedt dit de langdurige Untis-gebruikers de vertrouwde interface, maar aan de 
andere kant is een taal niet statisch en kunnen bepaalde termen in de loop van de tijd veranderen. 
Vanaf Untis 2023 is daarom de mogelijkheid gecreëerd  om de term ‘docent’ op talrijke plekken in het pro-
gramma, maar ook en bij de uitvoer van gegevens te vervangen met een eigen gekozen term. 
 
U kunt de juiste mogelijkheid vinden onder Instellingen | Diversen | Vormgeving. 
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Het doel van deze wijziging was in de eerste plaats om Untis-gebruikers de mogelijkheid te geven om lijs-
ten en afdrukken aan te passen aan de terminologie die op de betreffende school wordt gebruikt. 
 

 
 
Deze tekstvervanging vindt plaats in alle lijsten en vensters, die mogelijk kunnen worden verspreid of toe-
gankelijk zijn voor alle docenten van de school, tenzij de term ‘docent’ wordt gebruikt in de context van 
een hele zin. 
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 Waar mogelijk - maar niet overal - is deze wijziging ook doorgevoerd in de Untis gebruikersinterface. 
 

 

5.5 Nieuwe weergave optie in vergelijkingsmodus 
Vanwege tal van verzoeken van klanten is de nieuwe optie Uitval niet tonen toegevoegd aan de vergelij-
kingsmodus. 
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Deze wijziging heeft ook geleid tot een overeenkomstige aanpassing van de weergavemogelijkheden bij de 
roosteropmaak in de module Dagroosterbeheer.  
 

 
 
Bovendien kunnen alle docenten, van wie het rooster in de vergelijking als ‘gewijzigd’ is gekenmerkt, in één 
keer worden geselecteerd (zolang de vergelijkingsmodus nog actief is) bij het verzenden van de roosters 
per  e-mail (module Inforooster). 
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 Modulairrooster 
6.1 Aan tijdvak gebonden tijdwensen 

Vanaf Untis 2023 is het mogelijk om tijdwensen van docenten , klassen en lokalen te koppelen aan tijdvak-
ken. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om voor A- en B-weken verschillende tijdwensen in te stellen. 
Deze tijdwensen zijn volledig geïntegreerd in de optimalisatie. 
 
Het tijdwensenvenster voor klassen, docenten en lokalen is uitgebreid met de mogelijkheid om tijdwensen 
te koppelen aan een tijdvak.  
 

 
 
Let u erop, dat in tegenstelling tot de standaard tijdwensen, die voor iedere week gelden, voor afzonder-
lijke tijdvakken alleen bepaalde tijdwensen kunnen worden ingesteld. Onbepaalde tijdwensen voor halve- 
of hele dagen zijn nog niet mogelijk. 
 
De tijdvak gebonden tijdwensen zijn volledig geïntegreerd in de optimalisatie. In de onderstaande afbeel-
ding ziet u bijvoorbeeld het rooster van docent HUG. Standaard heeft deze docent iedere week op dinsdag 
vrij, daarnaast in de A-weken op maandag en in de B-weken op vrijdag. 
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Tip 

Tijdvak gebonden tijdwensen zijn ook mogelijk bij gebruik van een Multi-tijdraster, waarbij de docenttijd-
wensen niet aan lesuren zijn gebonden, maar per 5 minuten kunnen worden ingesteld.  

Gebruikerstips 
Zijn er voor een aantal tijdvakken al tijdwensen ingevoerd, dan worden deze in de keuzelijst geelgekleurd 
weergegeven. Zo kunt u snel controleren voor welke tijdvakken al tijdwensen actief zijn. 
 

 
 
Houdt u bij het klikken in de keuzelijst tevens de Ctrl-toets ingedrukt, dan worden alleen die tijdvakken 
getoond, waarvoor al tijdwensen zijn ingevoerd. Dit is vooral handig als er heel veel tijdvakken aanwezig 
zijn. 
 

 

6.1.1 Weergave van tijdvakoverlapping  
Plaatst u een vinkje bij de optie Tijdvakoverlapping dan wordt voor het geselecteerde tijdvak alle tijdwen-
sen getoond, die op basis van overlapping met andere tijdvakken werkzaam zijn. 
 
Zo moet bijvoorbeeld bij de planning van A-weken natuurlijk ook rekening worden gehouden met de tijd-
wensen, die voor iedere week gelden, ofwel tijdvak WA overlapt de tijdwensen voor iedere week. En zo 
kunnen ook de tijdwensen voor week B de wekelijkse tijdwensen overlappen. 
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Weergave van tijdwensen, die in een week actief zijn 
Bij meer dan twee overlappende tijdvakken kunnen er tijdstippen zijn, waarvoor de actieve tijdwens niet 
eenduidig kan worden herkend in de weergave. Voor zulke tijdwensen kan een aparte weergave worden 
geopend met de nieuwe knop Toon tijdwensen per week in de werkbalk van het venster Tijdwensen, 
waarin per element voor de geselecteerde week alle geldende tijdwensen wordt getoond. 
 

 
  



Untis 2023 Aanpassingen  20 
 

 

 Dagroosterbeheer 
7.1 Nieuwe weergave mogelijkheid voor uitval 

De uitbreiding van de weergave van uitval in de vergelijkingsmodus is ook opgenomen in de dagrooster-
modus. In de roosterweergave vindt u onder de knop Roosteropmaak op tabblad Lay-out2 een gewijzigde 
opmaak. 
 

 
 

Alle instellingen, die betrekking hebben op vervangingsplanning zijn nu te vinden in een blok Dagrooster-
beheer, waarbij opmaak voor gewijzigde uren apart in een blok is gegroepeerd. Bovendien 
 

Toegevoegd is de nieuwe optie Uitval niet tonen, waarmee het nu mogelijk is om uitval op drie verschil-
lende manieren weer te geven. 

▪ Is de optie Uitval doorstrepen niet actief, dan wordt bij uitval ‘---’ getoond. 
▪ Is de optie Uitval doorstrepen wel actief, dan wordt bij uitval de elementen doorgestreept weergege-

ven. 
▪ Met de nieuwe optie Uitval niet tonen wordt de uitval helemaal niet getoond.  

 

7.2 Diensten – tellen van inzet 

7.2.1 Algemeen 
In Untis 2022 kan onder Vakken | Basisgegevens een willekeurig aantal dienstvakken worden gedefini-
eerd, waarbij er in principe onderscheid kan worden gemaakt tussen twee verschillende soorten diensten: 
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▪ Dienst: het veld Dienstrooster is aangevinkt.  
▪ Dienst +: een dienst, waarbij tevens het veld Dienst tellen als extra lesinzet is geactiveerd. Bij de mo-

dule Plan van inzet en waardeberekening wordt deze dienst geteld als lesinzet en dus ook meegeno-
men bij de vergelijking met het vereiste aantal uren. 

 

 
 
Beide soorten diensten kunnen op dezelfde manier worden gepland in het venster Diensten, worden over-
genomen als lessen bij de docent en worden in de vervangingsplanning met speciale aanduiding en priori-
teit aangeboden als mogelijke vervanging. 
 
Nieuw in Untis 2023 is dat de beide soorten diensten onafhankelijk van elkaar worden geteld en vermeld 
op de lijst Teller-berekening en bij de basisgegevens van de docenten. Tevens zijn in het venster Vervan-
gingsvoorstel twee nieuwe kolommen toegevoegd, waarin het aantal geplande en ingezette diensten van 
beide soorten worden getoond.  

7.2.2 Diensten in het vervangingsvoorstel 
In het venster Vervangingsvoorstel is voor beide soorten diensten een nieuwe kolom toegevoegd, die met 
een rechter muisklik op de kolomtitel kan worden geactiveerd of gedeactiveerd. Als er meerdere dienst-
vakken van dezelfde dienstsoort bestaan, dan toont de teller het totaal van deze diensten per week en de 
ingezette diensten binnen het ingestelde tijdbereik (Instellingen | Dagroosterbeheer | Tijdbereik}.  
 
Een dienst geldt als ingezet, als voor de betreffende docent het ingeplande dienstuur is omgezet naar ver-
vanging. Zodra het aantal ingezette diensten het aantal geplande diensten heeft bereikt, wordt een rode 
achtergrond getoond. 
 
Het aantal ingezette diensten wordt in het formaat m/n weergegeven, waarbij het aantal m voor het aantal 
ingezette en n voor het aantal geplande diensten staat binnen het ingestelde tijdbereik. 

Voorbeeld 

In de onderstaande afbeelding ziet u het volgende: 

▪ docent NOB is voor 2 gewone diensten ingepland, waarvan er 1 is ingezet. 
▪ docent GAU is voor twee gewone diensten en één dienst als lesinzet ingepland. Hij is één keer ingezet 

ter vervanging van een gewoon dienstvak. 
▪ docent HUG voor één gewone dienst en twee diensten als lesinzet is ingepland. Van beide soorten is 

één keer ingezet als vervanging. 
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7.2.3 Diensten op de lijst Teller-berekening 
Op de lijst Teller-berekening wordt in het blok met het overzicht van de diensten tussen haakjes – indien 
van toepassing voor de betreffende docent – het aantal diensten als lesinzet vermeld. 
 
In de onderstaande afbeelding ziet u dat er in december 14 diensten zijn ingepland voor docent HUG, 
waarvan 9 als lesinzet. Er is twee keer een dienst ingezet ter vervanging: één keer een gewone dienst en 
één keer een dienst als lesinzet.   

Let op! 

Daar het soort Dienst als lesinzet al wordt geteld als geplande les, wordt de inzet niet gekenmerkt als Ver-
vanging, maar als vervangingssoort In plaats van. Deze vervanging wordt dan ook niet geteld als vervan-
ging en heeft ook geen uitwerking op de vervangingsteller.  
 
Op de lijst Teller-berekening wordt het aantal diensten als lesinzet, die zijn ingezet ter vervanging, afzon-
derlijk vermeld achter Vervangingen niet meegeteld.  
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7.2.4 Weergave bij  basisgegevens docent 
Bij de basisgegevens van de docenten wordt bij een docent, waarvoor de dienstsoort Dienst als lesinzet is 
ingepland, in de kolom Aantal diensten het aantal diensten in het formaat ‘m (n/o)’ getoond, waarbij  
 
m het aantal totaal aantal diensten omvat, 
n het aantal gewone diensten en 
o het aantal diensten als lesinzet weergeeft. 
 
Bovendien is in Untis 2023 een extra kolom Inzet dienst toegevoegd, waarin het aantal keren dat een 
dienst is ingezet ter vervanging wordt getoond. Ook hier wordt bij een docent met ingeplande diensten als 
lesinzet het formaat ‘m (n/o)’ gebruikt. 
 

 

Voorbeeld 

In de bovenstaande afbeelding ziet u dat voor docent GAU in totaal 3 diensten per week zijn ingepland, 2x 
normaal en 1x als lesinzet. Slechts 1x is binnen het ingestelde tijdbereik een dienst ingezet en dit betrof 
een gewone dienst. Docent HUG is 2x ingezet, waarvan 1x als lesinzet en 1x als gewone dienst. Alleen de 
laatste wordt geteld als vervanging en zodanig ook opgeteld bij de teller. 

Let op! 

Op dit moment wordt in de kolom Aantal diensten het aantal geplande diensten per week (in de actuele 
periode) weergegeven, de nieuwe kolom Inzet dienst telt volgens de instelling onder Instellingen | 
Dagroosterbeheer | Tijdbereik.    
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De geselecteerde datum in de kalender bepaalt hierbij de peildatum van het ingestelde tijdbereik: 
 

 

 

7.2.5 Automatische supervisie (surveilleren) 
Enkele jaren geleden is in Untis een optie geïmplementeerd, waarmee door het plaatsen van een vinkje bij 
de optie Dagrooster aut. Surveillant invoeren een docent bij absentie van een collega in een gekoppelde 
les automatisch als surveillant wordt ingezet. 
 
Deze functie is nu vervangen en uitgebreid met de mogelijkheid om aan te geven wie van de gekoppelde 
docenten voor deze automatische inzet als surveillant in aanmerking komt/komen. 
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 Samenwerking Untis en WebUntis 
8.1 Algemene codes 

Tot nu toe kon de statistiekcode ook worden gebruikt om de export  van gegevens te beïnvloeden. Zo 
kunt u met een laag streepje aangeven, dat het element of de les niet moet worden overgenomen in 
WebUntis.  
 
Met een gewoon streepje als statistiekcode bij docent of les kan deze bij de export naar DIF-bestanden 
(TXT) worden onderdrukt. 
 
In Untis 2023 zijn de mogelijkheden, waarmee de export naar WebUntis kan worden beïnvloed, opgeno-
men als aparte velden op een nieuw tabblad WebUntis van de formulierweergave in de vensters met ba-
sisgegevens en lessen. Deze kunnen zoals alle velden via versleping (of via de knop Veldendialoog) worden 
toegevoegd aan de tabelweergave. 
 

 
 
Onderstaand een overzicht van de nieuwe velden per venster: 

Docenten | Basisgegevens 
( _ ) De docent moet niet worden geëxporteerd naar WebUntis 

Klassen | Basisgegevens 
( _ ) De klas moet niet worden geëxporteerd naar WebUntis 

Vakken | Basisgegevens 
( _ ) Het vak moet niet worden geëxporteerd naar WebUntis 

Lokalen | Basisgegevens  
( _ ) Het lokaal moet niet worden geëxporteerd naar WebUntis 
( \ ) Na de export naar WebUntis wordt dit lokaal direct gekenmerkt als Niet te boeken. 

Lessen 
( _ )  Bij de export naar WebUntis wordt deze les (kan per koppelregel) niet worden overgenomen. 
( # ) Bij de export naar WebUntis wordt voor de les (kan per koppelregel) in WebUntis automatisch inge-
steld, dat er geen afwezigheidscontrole hoeft te worden uitgevoerd. 
( § ) Voor lessen of koppelregels met deze optie aangevinkt hoeft in WebUntis geen leerstof te worden in-
gevoerd. 
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Mocht u voor de bovengenoemde opties in Untis 2022 al een statistiekcode hebben ingevoerd, dan wordt 
dit bij de omzetting naar 2023 automatisch omgezet naar een vinkje in deze nieuwe velden. 

Let op! 

Let u erop, dat het deactiveren van afwezigheidscontrole (#) en/of leerstofinvoer ($) betrekking heeft op 
de totale leseenheid (LE-ID) in WebUntis en niet alleen op de betreffende lesregel. WebUntis attendeert u 
hierop door middel van een infoblokje aan de rechter bovenzijde.  
 

 

8.2 Leseenheden 
Untis en WebUntis hebben verschillende lesmodellen: terwijl de lessen van Untis zich richten op de gelijk-
tijdige planning van de elementen, die bij deze les betrokken zijn (trefwoord koppeling), is een WebUntis-
les veel meer een leseenheid, waarbij op verschillende data ander informatie aan de les gekoppeld kan zijn, 
zoals de afwezigheid van leerlingen, leerstof eb huiswerk. 
Om dit verschil tussen deze lesmodellen duidelijk te maken, gebruiken we voor WebUntis-lessen ook de 
term 'leseenheid'. 
 
Zo’n leseenheid kan ook door verschillende docenten worden onderwezen. Zo toont de onderstaande af-
beelding dat AK-les van klas 3a vanaf het begin lesjaar t/m 03-02 door docent NOB en vanaf 06-02 door 
docent HUG wordt gegeven. 
 

 
 
Tot nu toe is de combinatie klas(sen)-vak-leerlingengroep ervoor doorslaggevend, of twee Untis lesregels 
tot dezelfde leseenheid in WebUntis hoorden of niet. Bij een identieke combinatie, zoals in het boven-
staande voorbeeld, behoren deze lesregels tot dezelfde leseenheid en worden daarom in WebUntis sa-
mengevoegd. 
 
Om deze samenhang nog sterker te benadrukken, wordt voortaan in Untis 2023 op veel relevante plaat-
sen de LE-ID, waaraan de Untis-lesregel in WebUntis is gekoppeld, weergegeven. Deze LE-ID is ook zicht-
baar in WebUntis. 
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De logica voor het koppelen op klas(sen)-vak-leerlingengroep is niet nieuw, nieuw is dat het in WebUntis 
gekoppelde LE-ID op een aantal plekken in Untis wordt getoond, zodat u goed kunt herkennen onder welk 
LE-ID de lesregel (of koppelregel) is opgeslagen in WebUntis. 

Voorbeeld in venster Leerlingengroepen 

 

 

Voorbeeld in lessenvenster  

 

 
 

Voorbeeld in Vervangingenvenster 
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Let u erop, dat in deze samenhang het wijzigen van het vak bij vervanging 25 ook de LE-ID-toewijzing 
heeft gewijzigd: de oorspronkelijke WIS-les (LE-ID 5700) telt nu in WebUntis als extra uur voor het vak AK 
(LE-ID 1200). Ook de bijzondere inzet onder verv.nr. 27 wordt herkend als leseenheid in WebUntis en on-
der het overeenkomende LE-ID 3300 overgenomen. 
 
De invoer van een tot nu toe onbekende leerlingengroep bij bijzondere inzet 34 daarentegen, zorgt ervoor 
dat in WebUntis een compleet nieuw LE-ID wordt aangemaakt. Daarom is de kolom (LE-ID) leeg. 
 
Let u er verder op, dat activiteiten niet aan een leseenheid in WebUntis worden gekoppeld. In de onder-
staande afbeelding wordt de bijzondere inzet 1a/BI aan de bestaande LE-ID 4100 gekoppeld, de activiteit 
met dezelfde klas-vak combinatie niet. 
 

 
 
 
Dit komt voort uit de huidige werkwijze van het verwerken van activiteiten in WebUntis, de activiteit 
wordt geïnterpreteerd als een nieuwe activiteit. 
 
In de onderstaande afbeelding ziet u dat de activiteit is opgenomen in het lessenoverzicht van klas 1a en 
de bijzondere inzet als extra uur BI bij de bestaande les met LE-ID 4100. 
 
 

 



Untis 2023 Aanpassingen  30 
 

 

 
Vanaf versie 2023 maakt Untis u erop attent als de LE-ID van een les wijzigt naar een ander LE-ID. Dit ge-
beurt als u de klas(sen), vak of leerlingengroep van de les (of koppelregel) wijzigt. 
 

 
 
Hiermee wil Untis u waarschuwen voor ongewenste (ongewilde) wijzigingen van het LE-ID in WebUntis,  
voordat u de les exporteert naar WebUntis. Daar zou een dergelijke onbedoelde wijziging kunnen leiden 
tot het verlies van klassenboek-invoer, aangezien deze wordt gekoppeld aan een LE-ID. 
 
Tot de volgende export naar WebUntis blijven de lessen, waarbij de LE-ID wordt gewijzigd met een gele 
achtergrond gekenmerkt. Wanneer u door het terugdraaien van de wijziging ook de wijziging van de LE-ID 
wordt teruggedraaid, verdwijnt ook de gele kleur.  
 
Het nieuwe venster Leseenheden, dat kan worden geopend vanuit het lintmenu op tabblad Start, toont 
een totaal overzicht van alle gekoppelde LE-ID’s. 
 

 
 
Afhankelijk van of u in de Untis-modus of in de Dagroostermodus actief bent, worden er 2 of 3 vensters 
geopend. 
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Met het pijltje onder de knop Leseenheden kunt u de vensters ook afzonderlijk openen. 
 

 
 
In het nieuwe venster Leseenheden kan met een klik op het pijltje aan de linkerzijde van de kolomtitel 
worden gefilterd. 
 

 
 
In dit venster kunt u het volgende met behulp van de kolomtitel: 

▪ rechter muisklik op kolomtitel: kolommen activeren of deactiveren 
▪ linker muisklik op kolomtitel: kolom sorteren 
▪ verslepen met de muis: positie van kolom wijzigen. 
 
Bovendien kunt u in dit venster de selectievakjes voor de WebUntis eigenschappen, die voor alle lesregels 
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van het de betreffende LE-ID gelden, (de)activeren. 
 

 
 
 
Als u in het venster Leseenheden een LE-ID-regel selecteert, dan wordt het venster Lessen/ WebUntis – 
leseenheden gesynchroniseerd en toont alle Untis lesregels, die gekoppeld zijn aan het betreffende LE-ID, 
onafhankelijk van het feit of deze in alle periodes voorkomen  of enkel in sommige van de aanwezige peri-
odes.  
 

 
 
In de Dagroostermodus worden bovendien in het venster Vervangingen/ WebUntis – leseenheden alle 
vervangingsregels getoond, die gekoppeld zijn aan het betreffende LE-ID. 
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Houd er rekening mee, dat de twee vensters Lessen/ WebUntis - Leseenheden en Vervangingen/ 
WebUntis – Leseenheden, standaardvensters zijn, die u naar eigen wens kunt aanpassen. 
 
In principe zouden deze vensters u op ieder moment snel en duidelijk moeten laten zien, welke lessen en 
vervangingen in Untis horen bij welke leseenheden in WebUntis. 

8.3 Untis-WebUntis lessensynchronisatie 
De LE-ID van de in het vorige hoofdstuk beschreven leseenheid wordt door Untis en WebUntis vanaf ver-
sie 2023 ook gebruikt bij de lessensynchronisatie. Dit elimineert tal van technische problemen, die er in 
het verleden soms toe konden leiden dat Untis-lessen niet correct werden herkend door WebUntis en in 
extreme gevallen kon leiden tot het loskoppelen van de reeds in WebUntis ingevoerde leerstof bij de over-
eenkomstige les. 
 
De nieuwe synchronisatietechnologie, die voortaan een LE gebaseerde lessenexport zal worden genoemd, 
wordt volledig automatisch doorgevoerd na 

▪ de eerste lessenexport van Untis naar een geheel nieuw WebUntis-lesjaar met Untis versie 2023 (of 
nieuwer). 

 
In alle andere gevallen wordt de huidige export (synchronisatie zonder het gebruik van LE-ID, zoals in Un-
tis 2022.0.x) gebruikt. Het is ook niet mogelijk om van synchronisatiemethode te wisselen binnen het 
WebUntis-lesjaar. 
 

 
 
Als de nieuwe LE-export actief is, dan wordt dit overeenkomstig in het WebUntis exportvenster getoond. 

8.4 Herbruikbare leerlingengroepen 
In samenhang met de bovengenoemde leseenheden is het nu mogelijk om leerlingengroepen opnieuw te 
gebruiken (als de nieuwe LE-export actief is). 
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In de bovenstaande afbeelding ziet u dat de leerlingengroepen 2a_1 en 2a_2 in totaal bij 2 lessen met vier 
vakken LOM, LOJ, HW en HA is ingevoerd. Dit meervoudige gebruikt van eenzelfde leerlingengroep bij 
lessen met verschillende vakken was in de vorige versie nog niet mogelijk. 
 
In WebUntis worden deze leerlingengroepen op de normale manier aan de respectievelijke lessen toege-
wezen. Aan de getoonde LE-ID  in het lessenoverzicht ziet u precies hoe de lessen zijn gekoppeld met Un-
tis. 
 
Zodra u nu in WebUntis leerlingen toekent aan een leerlingengroep, worden de leerlingen gekoppeld aan 
alle lessen, waar deze leerlingengroep is ingevoerd. 
 

 
 



Untis 2023 Aanpassingen  35 
 

 

 
 
Als u dus gedurende het lesjaar een nieuwe ingeschreven leerling aan een leerlingengroep toevoegt, dan 
wordt deze toegevoegd aan alle lessen, waaraan de leerlingengroep is gekoppeld. Op dezelfde manier zal 
het verwijderen van een leerling uit een leerlingengroep de leerling ook uit alle bijbehorende lessen verwij-
deren. 

Let op! 

Om technische redenen kunnen bij keuzelessen (module Curs/Leerlingenrooster) de leerlingengroepen  
momenteel nog niet worden hergebruikt! 

8.5 Boekingenimport 
Ook de boekingenimport uit WebUntis is in Untis 2023 helemaal opnieuw herschreven. 
Een onderliggende wijziging is dat het importvenster nu permanent geopend kan blijven. Voorheen moest 
u het venster sluiten, voordat u het resultaat van een overname kon bekijken of verdere invoer kon doen. 
Vanaf Untis 2023 is dat niet meer nodig en kan het venster indien gewenst ook geopend blijven. 
 
Hieronder wordt  een situatie beschreven, waarbij docent ARI op 15.11 afwezig is, waardoor er twee ver-
vangingsregels zijn ontstaan. 
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Het import-boekingen venster toont dat in WebUntis een activiteit met klas 2a en het vak FIL op 15-11 
van 11:40 t/m 12:25 is ingevoerd. Hierbij zijn de docenten CER en ARI gekoppeld met de lokalen  L2a en 
L2b. De kolom Status aan de rechterzijde toont in het rood, dat deze boeking 1 conflict veroorzaakt. Met 
een rechter muisklik ziet u dat dit de afwezigheid van docent ARI betreft. 
 

 
 
Dit conflict kan op twee manieren worden opgelost: 

U lost de oorzaak op in Untis 
De oorzaak van het conflict in Untis is de afwezigheid van docent ARI. Als deze absentie per ongeluk zo is 
ingevoerd, dan kunt u de absentie gewoon wissen. 
 

 
 
Het conflict is nu verholpen, de status toont nu een grijs vinkje, dat aangeeft dat de regel zonder proble-
men kan worden overgenomen. 
 
 

 
 
Als u deze boeking nu overneemt met een klik op de knop Toepassen, verschijnt de boeking ook in het 
vervangingenvenster en kleurt het vinkje groen. 
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Boekingen en activiteiten worden overgenomen als Bijzondere inzet en krijgen een vinkje in de kolom 
WebUntis gegevens (kan worden toegevoegd via de knop Veldendialoog). 

U lost het conflict op in WebUntis  
Omdat de boeking in WebUntis is doorgevoerd, heeft WebUntis ook de controle over de bijbehorende 
boekingsgegevens. Zodoende kan de boeking ook alleen in WebUntis worden gewijzigd om het conflict te 
verhelpen. In de beschreven situatie zou bijvoorbeeld docent ARI in de boeking kunnen worden gewijzigd 
in een andere docent, of de boeking kunnen worden verplaatsen of te geheel worden geannuleerd. 
 
In het onderstaande voorbeeld is docent ARI een week later op 21-11 weer afwezig en wordt dezelfde 
boeking op 21-11 doorgevoerd. 
 

 
 
Met een rechter muisklik op het getoonde conflict kiest u nu voor in het pop-up-menu In WebUntis be-
werken, waarna het browservenster opent en u WebUntis kunt starten. 
 
Als u vervolgens in WebUntis de docent wijzigt in docent BER en de boeking nogmaals importeert, dan 
verschijnt een grijs vinkje en kan de boeking probleemloos worden overgenomen, waarna het vinkje groen 
kleurt. 
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Zonder dat u het boekingenvenster hoeft te sluiten toont het vervangingenvenster na actualisatie de 
nieuwe activiteit als bijzondere inzet. 
 
Het vervangingenvenster toont nu ( zonder dat u het importvenster hoeft te sluiten) de nieuwe activiteit 
als bijzondere inzet. 
 

 
 
 
In het onderstaande voorbeeld wordt boeking B183 nogmaals geïmporteerd, waarbij het volgende is ge-
wijzigd in WebUntis: 

▪ de boeking is uitgebreid met een uur op 28.11 van 14:25 t/m 15:10 
▪ er werd hierbij ook lokaal L3a in plaats van L2a geboekt. 
 

 
 
Het importvenster toont nu de twee uren van boeking B183, waarbij het uur op 22.11 wordt gekenmerkt 
met een groen vinkje, dit wil zeggen is al overgenomen en niet gewijzigd. Voor de nieuwe activiteit toont 
de kolom Status één conflict. Het pop-up-menu toont dat docent BER op dit tijdstip al lesgeeft. 
 
Als u deze regel toch overneemt, dan opent Untis een dialoogvenster en kunt u aangeven hoe het conflict 
in Untis moet worden opgelost. In dit voorbeeld kiezen we voor het surveilleren van de over te nemen ac-
tiviteit. 
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Als u het boekingsvenster sluit (in de vervangingsmodus of in de Untis-modus), voordat u alle boekingen 
heeft verwerkt, dat wil zeggen toegepast of genegeerd, dan wordt u gevraagd of u de overgebleven boe-
kingen de volgende keer opnieuw wilt tonen. Beantwoord u deze vraag met Nee, dan worden deze boe-
kingen automatisch als genegeerd gekenmerkt.  
 

 

Tip 

Bij het importeren van boekingen worden alle boekingen aangeboden, die zijn gewijzigd sinds de laatste 
voltooide import. Een import wordt als voltooid beschouwd wanneer alle openstaande boekingen in Untis 
zijn overgenomen of genegeerd. 

8.5.1 Boeking ingevoerd door 
Als extra hulpmiddel wordt zowel in het boekingenvenster alsook in het vervangingenvenster in de kolom 
Boeking ingevoerd door getoond, welke gebruiker in WebUntis de boeking heeft doorgevoerd. 
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 Curs/ Leerlingenrooster 
Voor keuzevaklessen maakt Untis automatisch leerlingengroepen aan. Tot nu toe werd voor deze bena-
ming het formaat VAK-KLAS(SEN) gebruikt. Vanaf versie 2023 kunt u voor deze benaming zelf bepalen  
welk formaat gebruikt moet worden. U kunt kiezen tussen formaten, die overeenkomen met de mogelijke 
jokertekens, die kunnen worden gebruikt in het lessenvenster. 
 
? VAK-KLAS(SEN) 
$ VAK-KLAS(SEN)-DOCENT 
% VAK-KLAS(SEN)-LOKAAL 
§ VAK-DOCENT 
& VAK-DOCENT-LOKAAL 
/ KLAS(SEN)_VAK 
 
Deze optie vindt u onder Instellingen | Curs. 
 

 

9.1 Basisgegevens leerlingen – Externe ID 
Bij de im- en export van leerlingengegevens kunnen de velden Externe ID en Externe tekst worden over-
genomen. Deze informatie kan worden gebruikt voor de gegevensuitwisseling met het administratiesys-
teem of voor gebruik in WebUntis. Met behulp van deze velden is het bijvoorbeeld mogelijk dat voor leer-
lingen in  Untis de afkorting wordt gebruikt, terwijl in WebUntis wordt gekoppeld met LDAP/SAML op de 
Externe ID. 
 
Voor de overzichtelijkheid is het voortaan mogelijk om deze kolommen standaard via de knop Veldendia-
loog toe te voegen. Let er op, dat deze velden niet aanwezig zijn in de formulierweergave. 
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 Pauzerooster 
10.1 Afdruknamen in lijsten 

Op veler verzoek is de ingestelde afdruknaam voor docenten nu ook in de lijsten voor pauzetoezichten ge-
activeerd. 
 
De afdruknaam kan  - zoals altijd – worden ingesteld onder Instellingen | Lijsten. 
 

 
 
De ingestelde afdruknaam wordt voortaan ook gebruikt op de volgende lijsten: Gangen, Docenten, Dagen 
en Weekoverzicht. 
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10.2 Pauzetoezichten en vervangingsplanning 
Om begrijpelijke redenen is het in Untis 2023 niet meer mogelijk om in het vervangingenvenster de pauze-
toezichtsplek  te wijzigen. De kolommen Lokaal en (lokaal) zijn bij een pauzetoezichtsvervanging niet meer 
te activeren. 
 

 
 
In de nabije toekomst zal de pauzetoezichtsplek ook in een aparte kolom worden getoond.  
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 Regionale aanpassingen 
11.1 Bayern 

Gedurende het afgelopen lesjaar werd de interface met Bayern-ASV uitgebreid in samenwerking met de 
regionale autoriteiten. Zo kunnen (beroeps)scholen nu ook de vak alias in de output gebruiken en wordt er 
ook een blokkenplan geëxporteerd vanuit Untis. 

11.2 Berlin 
In nauwe samenwerking met het Eerste Departement voor Onderwijs, Jeugd en Familie werd de interface 
voor bluSD geïmplementeerd en uitgebreid. 

11.3 Hessen 
Sinds versie 2022.1.0 is het mogelijk om halfjaarlijkse gegevens in Hessen in te voeren volgens het Neder-
saksische model. Zie voor details het hoofdstuk ‘Sleeswijk-Holstein’. 
 
Verder zijn de LUSD-interface en de specificatie voor LUSD 2.0 aangepast. Untis detecteert automatisch 
het formaat van het importbestand en stelt vervolgens de juiste versie voor de export voor. 

11.4 Rijnland-Palts 
In Rijnland-Palts geeft de lijst Maandteller de drempelwaarde (SW) weer, waarbij de achtergrondkleur wit 
aangeeft dat de drempel niet is bereikt, geel dat de drempelwaarde precies is bereikt en rood dat deze is 
overschreden. 
 

 
 
Vanaf versie 2023 wordt deze drempel nu ook getoond in het vervangingsvoorstel en wordt de teller inge-
kleurd volgens bovenstaande logica, zodat deze informatie ook beschikbaar is bij de dagroosterplanner. 

11.5 Sleeswijk-Holstein 
Analoog aan Nedersaksen en Hessen is het nu ook mogelijk om halfjaargegevens in te voeren in Sleeswijk-
Holstein. 
 
Hierdoor kunnen een aantal waarden worden getoond onder Docenten | Basisgegevens en bij de week-
waarden de halfjaarlijks gerelateerd gegevens. 
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 Overige technische aanpassingen 
12.1 Lessenvenster: week- en jaaruren kolom activeren 

Met de invoering van jaaruren (module Jaarplanning) werd de beslissing genomen om week- en jaaruren 
altijd samen in het lessenvenster te tonen. Ze konden alleen ofwel beide wel ofwel beide niet worden ge-
toond. 
 
Daar sommige scholen uitsluitend met jaaruren werken kunnen deze kolommen voortaan onafhankelijk 
van elkaar worden geactiveerd of gedeactiveerd. 
 

 

12.2 De duur van een standaard uur 
De duur van een standaard uur is nodig voor de berekening van de velden UrenGeplts en WaardeGeplts 
(module Plan van inzet en Waardeberekening). Het veld UrenGeplts geeft de verhouding aan van het stan-
daard uur tot de effectieve lengte van de les in het tijdraster (bijvoorbeeld een les van 45 minuten wordt 
bij een standaard duur van 60 minuten weergegeven als 0,75). Het veld WaardeGeplts houdt ook rekening 
met eventuele factoren. 
 
Voor Duitsland is de duur van een standaard uur ingesteld op 45 minuten, voor Nederland is dit 60 minu-
ten. voor alle overige landen is dit 50 minuten,  
 
Deze waarde wordt nu onafhankelijk van het ingestelde land onder Instellingen | Diversen | Waardebere-
kening en onder Instellingen | Tijdraster getoond. 
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12.3 Het .untis bestandsformaat 
Al met de Untis 2022-versie is het nieuwe .untis-bestandsformaat voor de meeste landen ingevoerd. Deze 
overgang wordt nu voltooid met de Untis 2023-versie, waarbij het formaat in alle landen van de wereld zal 
worden geactiveerd.. Achterwaartse compatibiliteit wordt gewaarborgd door het feit dat .untis-bestanden 
ook kunnen worden geopend met de Untis-versies vanaf 2021.7.x. 

12.4 Het untis.ini bestand 
Sommige instellingen, die nodig zijn voor de consistentie van de Untis-gegevens zijn in Untis 2023 ver-
plaatst van het .ini-bestand naar het .untis-bestand.  
 
Zo blijven bijvoorbeeld de instellingen waarmee iedere gebruiker kan bepalen of en wanneer hij boekingen 
van WebUntis wil overnemen in het .ini-bestand (schuingedrukte letter), alle andere instellingen die rele-
vant zijn voor gegevensoverdracht naar WebUntis staan nu in het .untis-bestand (of in de MultiUser-data-
base). 
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12.5 Export van tijdvakken 
Onder Bestand | Import/Export | Export TXT bestand (CSV,DIF) | Tijdvakken kunnen vanaf versie 2023 
ook de tijdvakken worden geëxporteerd. 
 

 

12.6 Lessenimport uit WebUntis 
Sommige schooladministratiesystemen wisselen gegevens niet rechtstreeks uit met Untis, maar communi-
ceren met WebUntis. Pas daarna worden de gegevens doorgestuurd van WebUntis naar Untis.  
 
Met de introductie van LE-ID's (die hierboven zijn beschreven), is het Lessen importvenster, dat wordt ge-
bruikt om lesgegevens uit WebUntis te importeren in Untis ook volledig herzien. 
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In principe toont het nieuwe importvenster u het volgende: 

▪ welke lessen kunnen worden geïmporteerd, waarbij geen equivalent is gevonden in Untis en lessen 
waarvoor geen equivalent is gevonden in WebUntis (en waarschijnlijk kunnen worden gewist), 

▪ eventuele verschillen tussen Untis en WebUntis bij alle lessen waarvoor wel een equivalent is gevon-
den. 

 
Zulk soort verschillen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

▪ afwijkingen in het (week-) urenaantal of 
▪ een gewijzigde docenttoekenning. 
 

 
 
Nieuw is ook dat bij een geopend importvenster in Untis, in de lessenvensters de wijzigingen voor de be-
staande lessen kunt doorvoeren en met deze wijzigingen na een Refresh in het importvenster direct reke-
ning wordt gehouden. 
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 Untis Express 
13.1 Leerlingengroepen in vervangingenvenster 

Voor de communicatie met WebUntis is het veld Leerlingengroep opgenomen in het vervangingenvenster. 
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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 
clusters 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 Mo-
bile. 

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. 

 


