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1 Algemeen 

1.1 Vormgeving/ Weergave 

De gebruikersinterface is voor Untis 2018 aan de modernste Windows-standaard aangepast. 
Een direct in het oog springende verandering is, dat bij het wisselen tussen de Untis- en 
dagroostermodus niet alleen de achtergrondkleur van het venster, maar ook van de titel- en 
menubalken worden aangepast aan de gewijzigde kleur. Hierdoor is direct duidelijk in welke 
modus wordt gewerkt.  
 

 
 

1.2 Handmatige back-up 

Met de toetscombinatie <Ctrl>+<Shift>+<B> kunt u voortaan heel eenvoudig een back-up 
van het actuele rooster maken. De gegevens worden opgeslagen als gpn-bestand, waarbij 
aan het einde van de bestandsnaam de datum en de tijd wordt toegevoegd. Een back-up op 
4-4-2018 om 13:20 heet dan bijvoorbeeld: 
 
Bestandsnaam_20180404_1320.gpn 
 

 
 

De map, waarin het back-up bestand moet worden bewaard, kunt u vastleggen onder ‘Instel-
lingen  Diversen  Bestandenmap’ achter de keuze ‘Reservebestanden’. 
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1.3 Invoer Van-T/m datum 

De invoer van de Van-T/m datum is vereenvoudigd. Als u bijvoorbeeld als Van-datum 9-10 
invoert, dan kunt u bij de T/m-datum geen datum meer selecteren, die voor 9-10 ligt. 
 

 
 

1.4 Selectie van alle lessen/ basisgegevens 

In het lessenvenster en in de vensters met basisgegevens kunt u in Untis 2018 met 
<Ctrl>+<A> snel alle elementen selecteren. 
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1.5 Koppelen via versleping 

Het was al mogelijk om lessen direct in het lessenvenster te koppelen via versleping. Nieuw 
is, dat na het maken van zo’n koppeling de focus op de gekoppelde les wordt gezet, zodat u 
snel ziet, wat precies is gewijzigd. 
 

 

1.6 Lijsten: horizontale lijn 

In Untis 2018 kunt u onder ‘instellingen  Lijsten  Kop- en voettekst’ de optie ‘Horizontale 
lijn afdrukken’ aanvinken. Hiermee kunt u instellen of bij het afdrukken van lijsten, roosters, 
enz. onder de koptekst een horizontale lijn moet worden afgedrukt.  
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1.7 Categorieën: wijzigen van soort 

Bij verschillende gegevens (bijv. basisgegevens, lessen, vervangingen) hebt u in Untis de 
mogelijkheid om met het veld Categorie een kenmerk voor het element te definiëren. Maakt 
u bijvoorbeeld een nieuwe docent aan en voert u in het veld Categorie ‘Directeur’ in, dan 
wordt automatisch de categorie ‘Directeur’ aangemaakt met als soort Docent. 
 
Nieuw is de mogelijkheid om in het venster Categorieën (tabblad Gegevensinvoer  Overige 
gegevens  Categorieën) bij het toevoegen van een nieuwe categorie handmatig de soort te 
kunnen selecteren. Tot nu toe werd de soort alleen maar gekoppeld als de categorie via in-
voer bij een element werd gedefinieerd. 
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1.8 Snelinvoer: Filterregel 

Ook in het venster Snelinvoer kunt u in de nieuwe versie met de bekende filterregel werken. 
Vooral bij grote bestanden kunnen zo snel de gegevens worden getoond, die op dat moment 
nodig zijn. 
 

 

1.9 Urenlijst: Paginaopmaak 

In de paginaopmaak van het venster Urenlijst hebt u nu – zoals bij de paginaopmaak van 
vervangingslijsten – de mogelijkheid om een raster toe te voegen en de inhoud van het tus-
senopschrift in te stellen. 
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1.10 Wissen van koppelregels 

Bij een koppeling met meerdere docenten was het tot nu toe niet mogelijk, de eerste koppel-
regel te wissen – er werd dan altijd de hele les gewist. Als u nu de focus op de eerste kop-
pelregel zet en de icoon <Wissen> activeert, dan komt de vraag, wat u precies wilt wissen. 
 

 
 

1.11 Lesjaar langer dan 365 dagen 

Soms duurt een lesjaar langer dan 365 dagen. In Untis 2018 mag de lengte van het lesjaar 
nu tot drie jaren lang zijn. 
 

 
 
 

1.12 Vergelijkingsmodus in MultiUser database 

Op veler verzoek is het nu ook mogelijk om bij gebruik van Untis MultiUser een vergelijkings-
modus te starten met een roosterversie in de database (in plaats van een gpn-bestand). 
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2 Handmatig plannen 

2.1 Venster Lokaal toewijzen/wissen 

In het venster ‘Lokaal toewijzen/wissen’ is nu ook de filterregel beschikbaar. Bovendien 
wordt bij gebruik van lokalencapaciteit in de kolom ‘Cap.verschil’ het verschil getoond tussen 
de grootte van het benodigde en het voorgestelde lokaal. 
 

 

2.2 Voor verschillende uren het lokaal wijzigen 

Ook in vroegere versie was het al mogelijk om met <Ctrl>+<C> meerdere uren in de rooster-
weergave te selecteren. Nieuw is, dat het venster ‘Lokalen toewijzen/wissen’ rekening houdt 
met deze selectie. Zo kunt u nu voor verschillende uren in één keer eenzelfde lokaal zoeken 
en toewijzen. 
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2.3 Niet geplaatste uren automatisch ordenen 

Onder ‘Instellingen  Diversen  Rooster’ vindt u een nieuwe optie ‘Niet geplaatste uren 
aut. ordenen’. 
 

 
 
Dit bewerkstelligt, dat bij een wijziging van de positie van een niet geplaatst uur naast het 
rooster (of als een uur wordt geplaatst of gewist) de niet geplaatste uren automatisch op-
nieuw worden geordend. Zo verkleint u de kans dat uren uit het zicht verdwijnen. 
 

 
 

2.4 Niet geplaatste dubbeluren -> losse uren 

Wanneer in het rooster een dubbeluur is geplaatst en u één van de uren wilde verschuiven, 
dan kon u met <Ctrl>+Muisklik het dubbeluur tonen als losse uren en de wijziging doorvoe-
ren. In Untis 2018 is dit nu ook mogelijk bij de niet geplaatste uren. 
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2.5 Individueel rooster: Roosteropschrift 

Bij de individuele roosterweergave kan voortaan in het roosteropschrift ook het basislokaal 
van klas of docent worden getoond. 
 

 

2.6 Plandialoog: aantal beschikbare lokalen 

In de plandialoog werd al in Untis 2017 bij de lokalen een totaalregel toegevoegd. Als het ge-
wenste lokaal of een uitwijklokaal beschikbaar is, wordt de positie in het tijdraster groen ge-
kleurd. In versie 2018 wordt getoond, hoeveel van de betreffende lokalen beschikbaar zijn. 
Zijn er bijvoorbeeld in een ring van 5 uitwijklokalen twee lokalen bezet, dan wordt er ‘3/5’ 
weergegeven. 
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3 Roosterweergave 

3.1 Uurcel-editor 

Voor versie 2018 werd de uurcel-editor, waarmee wordt ingesteld welke informatie in de uur-
cel moet worden getoond, volledig herschreven. Alle beschikbare velden staan nu links in 
een lijst opgesomd en kunnen via versleping in het rechterdeel worden geplaatst.  
 

 
 
De onderliggende functionaliteit is niet gewijzigd, dus om bijvoorbeeld een veld vet weer te 
geven, activeert u eerst het veld en vervolgens de button <B> (vet). 
 
Wel nieuw is de mogelijkheid om het raster in de uurcel-editor in of uit te zoomen. 
 
 



Untis 2018 aanpassingen 16
 
  

 

 
 

3.2 Standaardformaat: tijdvakken 

In het standaardformaat van de roosterweergave wordt voortaan ook het tijdvak getoond. Als 
u in deze modus met de muis over een veld beweegt, dan verschijnt de icoon ‘Instellingen’ 
en kunt u aangeven welk veld op welke positie moet worden getoond. 
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3.3 Zoom-functie in roosterweergave 

Speciaal bij het gebruik van zeer grote beeldschermen met een hele hoge resolutie worden 
de roosterformaten vaak zeer klein weergegeven. Gebruik in dat geval de schuifbalk Zoo-
men, waarmee het rooster proportioneel kan worden vergroot. 
 
Het formaat zelf wordt tijdens het zoomen niet gewijzigd, zodat ook bij een zoomfactor 500% 
het rooster ongewijzigd kan worden afgedrukt. 
 

 
 

Let op! 

De zoom-factor wordt in het ini-bestand opgeslagen, dus persoonsgebonden. De instelling 
geldt dus niet voor actuele roosterformaat, maar voor het werkstation, waarop het is inge-
steld. 

3.4 Paginaopmaak 

3.4.1 Automatisch aanpassen aan paginagrootte 

Met de nieuwe optie ‘Roostergrootte aanpassen aan paginagrootte’ bespaart u de moeizame 
handelingen om het rooster zo optimaal mogelijk op de pagina af te kunnen drukken.  

Let op! 

Met het activeren van deze button verandert ook het roosterprofiel, dat betekent dat ook de 
roosterweergave aansluitend beduidend groter zal zijn. 
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3.4.2 Automatische paginaomslag 

Tot nu toe werden individuele roosters altijd op één pagina afgedrukt. Wanneer er bijvoor-
beeld niet voldoende ruimte was voor alle weekdagen, werd de ontbrekende dag niet afge-
drukt. Vanaf versie 2018 wordt in dit geval automatisch een nieuwe pagina toegevoegd, 
waarop de overige informatie wordt geplaatst. 
 

 

3.4.3 Afdruk roosterformaat 40 

Het roosterformaat 40 (overzichtsrooster met meerdere elementen) wordt in Untis 2018 auto-
matisch over meerdere pagina’s verdeeld, als de informatie niet op de pagina past. 
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3.4.4 Afkortingen: betere begrenzingen 

De paginaopmaak toont u precies, hoe de afdruk er op papier uit gaat zien. Hierbij kan bij-
voorbeeld rechts naast het rooster een legenda met afkortingen worden weergegeven. 
Nieuw is, dat bij een uitvoer van meerdere elementen (bijv. afkortingen van vakken en do-
centen) de betreffende elementsoorten duidelijk van elkaar gescheiden zijn, waardoor de 
overzichtelijkheid wordt verbeterd. 
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4 Optimalisatie 

4.1 Tijdwensen: Uur van-t/m meervoudig 

Tot nu toe kon u de onbepaalde tijdwens ‘Uur van-t/m’ slechts één keer per element instel-
len, maar vanaf versie 2018 is dat meerdere keren mogelijk. Bovendien kunt u deze invoer 
nu ook een prioriteit geven. 
 

 

4.2 Les op hetzelfde tijdstip plannen 

Soms moeten lessen het liefst altijd op hetzelfde tijdstip, ofwel op dezelfde uren worden ge-
pland. In Untis 2018 kan hiermee rekening worden gehouden met behulp van de nieuwe op-
tie ‘(s) Altijd zelfde tijdstip’. Daarmee kan zeker worden gesteld, dat de les niet op verschil-
lende uren wordt ingepland, maar bijvoorbeeld altijd op het eerste of het tweede uur. 
 

 



Untis 2018 aanpassingen 21
 
  

 

4.3 Nieuwe schuifbalk weging 

In het tijdraster kan worden vastgelegd, hoeveel klassen gelijktijdig middagpauze kunnen 
hebben. Nu kan voor deze instelling met een aparte schuifbalk worden aangegeven, hoe 
zwaar deze invoer moet wegen. 
 

 

4.4 Dislocaties en middagpauze 

Standaard is de optimalisatie tot nu toe ervan uitgegaan, dat tussen de ochtend- en de mid-
daguren een dislocatie kan worden bereikt. Dit is op veler verzoek aangepast, deze tijd wordt 
voortaan net zoals de andere pauzes behandeld.  Is de dislocatie in de middagpauze wel be-
reikbaar, voert u hier dan een ‘+’ in. 
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5 Plan van inzet & Waardeberekening 

5.1 Historie-modus 

5.1.1 Selectie van roosters 

Met de nieuwe functie ‘Historie-modus’ hebt u de mogelijkheid de roosterbestanden van 
meerdere onafhankelijke lesjaren met elkaar te vergelijken. U vindt deze functie op het tab-
blad Start. 
 

 
 
In dit venster kunt u vastleggen, welke bestanden met elkaar vergeleken moeten worden. Bij 
gebruik van Untis MultiUser worden automatisch de roosters van vorige lesjaren ter selectie 
aangeboden. Na activering van ‘Alle bestanden inlezen’, kunt u nog aangeven, welke peri-
ode bij de vergelijking moet worden gebruikt. 
 

 

5.1.2 Vergelijking van gegevens 

Zodra de Historie-modus is geactiveerd, wijzigt de kleur van het programma, standaard is de 
kleur geel ingesteld. Opent u bijvoorbeeld het lessenvenster, dan worden de lessen in het 
huidige rooster (groen 0) getoond. Recht daarvan opent tevens een lessenvenster, waarin de 
lessen van het andere lesjaar (rood -1) worden getoond.  
 
Als u bij de klassen het veld ‘Afk. vorig lesjaar’ hebt ingevoerd, dan worden de lessen van de 
klas in het vorige lesjaar getoond. Bij het bladeren door in voorgaande jaren, wijzigt daarbij 
ook de klasnaam, vorig was 3a bijvoorbeeld 2a, het jaar daarvoor was dit 1a. 
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Met het rechter pijltje kunt u een tweede venster openen of sluiten. Met het linker pijltje kunt 
u tussen de jaren bladeren. 
 

 
 

Op dezelfde manier functioneert ook het vergelijken tussen verschillende jaren van de basis-
gegevens respectievelijk de roosterweergaves. 

5.2 Urentabel 

Voor het toevoegen van vakken in het venster Urentabel was tot nu toe geen selectie via een 
keuzelijst mogelijk. Vanaf versie 2018 biedt Untis u ook op deze plek een lijst met alle moge-
lijke vakken ter selectie aan. 
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Ook bij de basisgegevens van klassen is nu een keuzelijst beschikbaar voor het veld Urenta-
bel. 
 

 

 
 

5.3 Vakkengroepen 

Het was al mogelijk om vakken via het veld vakkengroepen te groeperen. Nieuw is, dat deze 
vakkengroepen in een eigen venster kunnen worden getoond. Dit is op het tabblad Start on-
der ‘Vakken  Vakkengroepen’ bereikbaar. 
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Dit heeft als voordeel, dat u bij de basisgegevens van vakken nu in het veld ‘Vakkengroep’ 
ook een keuzelijst tot uw beschikking heeft.  
 

 
 

Bovendien kunt u bij de overzichtsroosters van docenten nu niet alleen meer filteren op het 
vak, maar ook op de vakkengroep. 
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Eis-Feit/ week voor afdelingen 

Op scholen, die intensief werken met afdelingen, is de waardeberekening ook per afdeling 
erg belangrijk. Om deze reden zijn in Untis 2018 de velden ‘Eis afd.’ en ‘Feit afd.’ toege-
voegd, die de desbetreffende waarde van de actieve afdeling toont. Zo kunt u per docent 
precies invoeren hoeveel vereist is per afdeling en of aan deze eis ook daadwerkelijk wordt 
voldaan.  
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5.4 Eis-Feit/ week voor klassen 

De waardeberekening is niet alleen voor docenten, maar ook voor klassen belangrijk. 
Daarom biedt de nieuwe versie de mogelijkheid op klasniveau de velden ‘Vereist/Week’ res-
pectievelijk ‘Feit-eis’ te gebruiken. 
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5.5 Lesbevoegdheden uit lessen voor één docent 

Bij de basisgegevens van docenten kunnen de lesbevoegdheden met de button <Lesbev. uit 
lessen> direct uit de beschikbare lesinvoer worden overgenomen. Nieuw is de mogelijkheid, 
dit niet voor alle docenten in één keer, maar alleen voor de actieve docent door te voeren. 
 

 

5.6 Jaarteller-overschot als taak exporteren 

Tot nu toe kon u bij de bewerking ‘Nieuw lesjaar’ automatisch het waarde-overschot van het 
actuele jaar als taak overdragen naar het nieuwe lesjaar. Het probleem hierbij was echter, 
dat het aanmaken van het rooster voor het nieuwe jaar vaak al voor het afsluiten van het hui-
dige jaar moet plaatsvinden en daarmee het waarde-overschot nog niet eenduidig bepaald 
kon worden. 
 
Voor versie 2018 is voor dit probleem een hulpfunctie gecreëerd, die onder ‘Bestand Hulp-
functies  Jaarteller-overschot als taak exporteren’ kan worden geactiveerd. 
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In het vervolgvenster selecteert u de soort taak en geeft u aan, hoeveel weken het nieuwe 
lesjaar bevat. Voor de berekening van de overdracht wordt nu de jaarteller van de vervan-
gingsgegevens opgehaald en door het aantal weken gedeeld. Het resultaat wordt wegge-
schreven in een bestand met txt-formaat. Dit bestand kunt u vervolgens in het nieuwe lesjaar 
via ‘Bestand  Import/Export  Import TXT bestand  Taken’ importeren. 

5.7 Vergelijking van taken 

In de vergelijkingsmodus wordt in de nieuwe versie ook rekening gehouden met taken. Tot 
nu toe werden deze buiten beschouwing gelaten. 
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6 Dagroosterbeheer 

6.1 Venster Bijzondere inzet 

Het venster Bijzondere inzet is in Untis 2018 herschreven. Zoals in de andere vensters kunt 
u nu ook een seriewijziging doorvoeren. 
 

 
 
Bovendien hebt u nu in de kolommen Docenten, Klassen, Vak en Lokaal een intelligente 
keuzelijst tot uw beschikking. Als u overigens in de eerste regel iets invoert, dan wordt deze 
in alle regels overgenomen. 
 

 
 

Wilt u mentorlessen aanmaken, selecteer dan eerst de betreffende klas(sen) en klik daarna 
op <Docent>.  Selecteer vervolgens het filter ‘Klassenleraar’, waarna de overeenstemmende 
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docenten in het selectievenster worden aangeboden. Selecteer de klassenleraren, die u wilt 
overnemen en klik op <OK>. 

 
 

Als u een docent wilt toevoegen aan een bijzondere inzet, die op dat  moment al les geeft 
aan de betreffende klas, kies dan in het filter voor ‘Docent in les’. 
 

 
 
Nieuw is de button <Klassenvergadering>. Door selectie van een klas worden alle docenten 
getoond, die aan de klas lesgeven. Met een klik op <OK> wordt een bijzondere met deze do-
centen aangemaakt. 
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6.2 Tentamen aanmaken in roosterweergave 

In Untis 2018 is de mogelijkheid gemaakt om direct vanuit de roosterweergave een tentamen 
toe te kunnen voegen. Open hiertoe met een rechter muisklik het snelmenu en selecteer 
‘Tentamen aanmaken’. Er opent een venster, waarin u alle bijbehorende gegevens kunt in-
voeren.  
 
Hebt u een uurcel geactiveerd, waarin al een les aanwezig is, dan wordt dit venster alvast 
met deze lesgegevens gevuld. U hoeft dan alleen nog maar de naam en een tekst in te voe-
ren en op <OK> te klikken. 
  

 

 
In het vervangingenvenster wordt de betreffende les als uitval gekenmerkt en in plaats daar-
van wordt een tentamenregel toegevoegd. 
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Hebt u deze functie in een lege uurcel geactiveerd, selecteer dan via de button <Lesgroe-
pen> of <Cluster> het vak of de vakken, waarvoor u een tentamen wilt aanmaken en beves-
tig met <OK>. 
 

 
 

Aansluitend kunt u op het tabblad ‘Docenten/lokalen’ selecteren welke docent(en) en/of lo-
kaal (lokalen) aan het tentamen moeten worden gekoppeld. 
 

 



Untis 2018 aanpassingen 34
 
  

 

6.3 Absenties automatisch samenvoegen 

Wanneer u in Untis 2018 voor één docent twee absenties invoert, die elkaar opvolgen en de-
zelfde absentiereden hebben, dan biedt Untis aan om deze twee absenties samen te voe-
gen. Hierdoor ontstaat een beter overzicht van de absentie-invoer. 
 

 

6.4 Absenties splitsen 

Het kan voorkomen, dat voor een docent een lange absentie is ingevoerd, die echter door 
één dag moet worden onderbroken. Dit kan nu worden bewerkstelligd met de nieuwe functie 
<Absenties splitsen>. 
 
In het voorbeeld is docent AND van 1.10 t/m 28.10 als absent ingevoerd, op 17.10 onder-
breekt de docent deze afwezigheid met één dag, waarop de lessen wel gewoon doorgaan. 
Zodra beide absenties zijn aangemaakt, kan de invoer in de kolom ‘Van dd.mm’ worden ge-
wijzigd van 17.10 naar 18.10. 
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6.5 Geen uitval publiceren bij vervanging 

Hebt u met het nieuwe tentamenvenster direct vanuit de roosterweergave een tentamen toe-
gevoegd voor een bestaande les, dan ontstaan er twee vervangingsregels: een uitvalregel 
voor de oorspronkelijke les en een regel voor het tentamen. Als leerlingen nu de uitval zien, 
kan het voorkomen dat ze in hun enthousiasme de tweede regel over het hoofd zien. Om dit 
te voorkomen is bij de Paginaopmaak de nieuwe optie ‘Geen uitval bij vervanging’ toege-
voegd. In dit geval (en gelijksoortige situaties) wordt de uitvoer van de uitvalregel onderdrukt. 
 

 
 

6.6 Vakfactoren bij vrijstelling door activiteiten 

Op veel scholen wordt met vakfactoren gewerkt, waarmee ook bij de vervangingsplanning 
rekening wordt gehouden (‘Instellingen  Dagroosterbeheer  Verv.teller  veld Hoe tellen’ 
met selectie Waarde). 
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Voortaan wordt ook bij de activiteiten rekening gehouden met deze factoren. Wordt een do-
cent door invoer van een activiteit vrijgesteld van een les, dan wordt bij de berekening van de 
waarde ook rekening gehouden met de factor van het vak, waarvoor de docent is vrijgesteld 
(net zoals bij uitval). 

6.7 Tentamens niet tellen 

Standaard wordt een toezicht bij een tentamen als gehouden lesuur geteld, waardoor de ver-
vangingsteller met 1 wordt opgehoogd. Op veler verzoek hebben we onder ‘Instellingen  
Dagroosterbeheer  Verv.teller’ de nieuwe optie ‘Tentamens niet tellen’ toegevoegd. Met 
een vinkje wordt toezicht door een docent of uitval door een tentamen niet verrekend met de 
teller. 
 

 



Untis 2018 aanpassingen 37
 
  

 

6.8 Activiteiten kopiëren 

In de loop van het lesjaar kan het voorkomen dat een activiteit zich een aantal keren her-
haald. Tot nu toe moest u dan iedere keer de activiteit opnieuw invoeren. Dat is nu niet meer 
nodig, want u kunt de activiteit met <Ctrl>+<C> kopiëren en na het wijzigen van de datum 
met <Ctrl>+<V> toevoegen. 
 

 

6.9 Uur wijzigen in roosterweergave 

Als u in vorige versies een lesuur wilde wijzigen, dan kon u eenvoudige wijziging in de roos-
terweergave doorvoeren, voor ingewikkelde veranderingen moest u toch uitwijken naar de 
plandialoog. In Untis 2018 is het mogelijk om alle wijzigingen, die mogelijk zijn in de plandia-
loog ook vanuit de roosterweergave door te voeren. Klik hiertoe met een rechter muisklik in 
het rooster en selecteer ‘Bijzondere inzet/uur wijzigen’. 
 

 
 
In dit venster kunt u enerzijds de toegewezen docenten, het vak, het lokaal of de leerlingen-
groep wijzigen, anderzijds is het ook mogelijk een extra docent toe te voegen, activeer hier-
toe de button <Nieuwe docent>. Er verschijnt dan een nieuw tabblad, waarop dezelfde gege-
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vens ingevoerd kunnen worden. Technisch gezien is dit dezelfde werkwijze als in de plandia-
loog, waar u de gegevens in het detailvenster op een nieuwe regel invoert. 
 

 
 

6.10 Vrijstelling docent i.c.m. leerlingengroepen 

Met Untis 2017 werd doorgevoerd, dat bij een activiteit met een bepaalde leerlingengroep de 
juiste docent werd vrijgesteld. Bij gebruik van de module Curs worden nu ook leerling cor-
recte vrijstellingen verwezenlijkt.  
 
Als u bijvoorbeeld 3 activiteiten hebt met 3 verschillende leerlingengroepen (met leerlingen-
lesgroep-toewijzingen) en een les met een andere leerlingengroep heeft door deze invoer ei-
genlijk geen leerlingen meer, dan wordt de betreffende docent nu ook vrijgesteld. 
 
 

 
 

Als door deze 3 leerlingengroepen impliciet een andere leerlingengroep zonder leerlingen 
overblijft, dan wordt de betreffende docent ook vrijgesteld. 

6.11 Lokaal uit dubbeluur halen 

In de vervangingsplanning kunt u op vervangingsregels lokalen toewijzen. Natuurlijk ook als 
het gewenste lokaal al bezet is, er wordt dan een lokaalvervangingsregel aangemaakt. Het is 
alleen niet wenselijk dat het lokaal eigenlijk onderdeel uitmaakt van een dubbeluur, want dan 
moeten de leerlingen na het eerste deel van de les van lokaal wisselen. 
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Untis 2018 maakt u daarom er in zo’n geval op attent, dat de selectie van het lokaal een dub-
beluur uit elkaar haalt, waarna u nog kunt beslissen, of u dit echt wilt doorvoeren of niet. 

6.12 Vervangingsvoorstel: markering van urenblok 

Als een vervanger wordt gezocht voor een dubbel- of blokuur, dan kan in het vervangings-
voorstel door het aanvinken van de optie ‘Urenblok’ alleen die docenten worden getoond, die 
in voor het dubbel- of blokuur beschikbaar zijn. In versie 2018 wordt nu ook in de kolom 
Rooster het dubbel- of blokuur gemarkeerd (dit was vroeger alleen het eerste uur). 
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6.13 Verplaatsen van vervangingen 

Op basis van een door velen ingediend verzoek is het in Untis 2018 nu mogelijk om een be-
staande vervanging te kunnen verplaatsen. Is een docent bijvoorbeeld op maandag absent, 
maar op woensdag weer aanwezig, dan kunt u de vervanging verslepen van maandag naar 
woensdag. De absent gemelde docent wordt nu weer ingezet, het oorspronkelijke uur ver-
valt. Is de docent ook op woensdag absent, dan ontstaat een open vervanging. 
 

 

6.14 Teller met publicatie van tijdbereik 

Bij de basisgegevens van docenten was het vroeger al mogelijk, de tellerstand van de ver-
vangingsplanning te publiceren. Nieuw is, dat op de afdruk ook het actieve tijdbereik, dat is 
ingesteld voor de teller wordt vermeld. 
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Let op! 

Deze informatie verschijnt alleen op de afdruk als er kolommen met betrekking tot het 
dagrooster zijn geactiveerd. 
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6.15 Lijst teller-berekening: kenmerk vrijstellingen 

Op de lijst Teller-berekening werden vrijstellingen met het kenmerk E van Uitval aangeduid. 
In Untis 2018 worden vrijstellingen met een aparte letter F aangeduid. Zo is dit beter van el-
kaar te onderscheiden. 
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7 MultiUser 

7.1 Instellingen zonder geopende database 

In Untis MultiUser 2018 wordt de menustructuur ook getoond, als er nog geen rooster is ge-
laden. Hierdoor is het mogelijk, de instellingen voor de MultiUser-modus te openen. Tot nu 
toe moest hiervoor eerst een roosterbestand worden geopend. 
 

 

7.2 Gebruik van oude versies verhinderen 

Als u voor de eerste keer met de nieuwe versie 2018 in een reeds bestaande database in-
logt, worden de tabellen aangepast voor versie 2018. Dit gebeurde tot nu toe altijd automa-
tisch. In Untis MultiUser 2018 wordt u bij deze bewerking erop attent gemaakt, dat dit alleen 
kan plaatsvinden door de administrator. 
 

 
 
In dit venster wordt tevens vermeld, dat standaard de toegang met een oudere versie na de 
omzetting niet meer mogelijk is. Als u dit toch wilt toestaan, plaats dan bij de instellingen van 
MultiUser het vinkje bij ‘Toegang tot de database voor oudere versies toestaan’. 

Let op! 

Wij raden u sterk aan, dit vinkje niet te plaatsen, want bij gebruik van verschillende Untis ver-
sies in dezelfde database kan dit leiden (en lijden) tot het kwijtraken van gegevens. In versie 
2017 met versiedatum 8.2.2017 wordt hier al rekening mee gehouden, met oudere versies is 
het inloggen toch mogelijk. 
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7.3 Roosterweergave en externe elementen 

Vanaf versie 2018 worden externe elementen in het rooster op precies dezelfde manier ge-
toond als andere lesuren, dat wil zeggen de weergave wijkt hier niet meer af. Om externe 
elementen als zodanig te kenmerken wordt in het rooster een databasesymbooltje toege-
voegd. 
 

 
 

Dit symbooltje kan bij de instellingen voor MultiUser optioneel worden uitgezet. 
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7.4 Toegestane lengte bij veld klasniveau 

In het veld Klasniveau bij de basisgegevens van klassen kon tot nu toe een naam met maxi-
maal 20 karakters worden ingevoerd. Dit is verhoogd naar 50 karakters. 
 

 

Nieuwe autorisaties 

Er zijn twee nieuwe autorisaties toegevoegd: 
 

▪ Overdracht naar WebUntis 

▪ Vervangingsstatistiek 
 

 

Let op! 

Bij de omzetting naar Untis 2018 wordt de autorisatie voor Vervangingsstatistiek automatisch 
bij alle gebruikersgroepen gezet, waar het recht ‘Afdrukken’ is toegekend. De autorisatie 
WebUntis wordt standaard niet toegekend, behalve bij de gebruikersgroep Administratie. 
 
 
 
  



Untis 2018 aanpassingen 46
 
  

 

8 Jaarplanning 

8.1 Absentie invoer: jaaruren uit rooster halen 

Als in Untis 2018 een jaarplanning-absentie voor een lokaal wordt ingevoerd, dan wordt ge-
controleerd, of het lokaal in de betreffende tijd al met jaaruren is ingepland. Zo ja, dan ont-
staat er een melding, waarbij u kunt beslissen of het jaaruur uit het rooster moet worden ge-
haald of alleen het lokaal uit de les. 
 

 

8.2 Optimalisatie: weekrooster gelijk houden 

Voor de optimalisatie van jaaruren kunt u nu in het wegingsvenster instellen, dat de roosters 
over de weken zo mogelijk hetzelfde moeten worden ingepland. 
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8.3 Vakanties: jaaruren uit rooster halen 

Als in het actieve rooster jaaruren zijn ingepland en er wordt een vakantie ingevoerd, dan 
worden de betreffende jaaruren uit het rooster gehaald. Nieuw is, dat u vooraf eerst een 
overzichtje krijgt van de betreffende uren. 
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9 Curs/Leerlingenrooster 

9.1 Synchronisatie lesgroep met roosterweergave 

Als in het venster Tentamens een lesgroep wordt geselecteerd, dan wordt in versie 2018 een 
geopend venster met een roosterweergave automatisch met deze les gesynchroniseerd. 
 

 
 

9.2 Sortering in de clustermatrix 

In de clustermatrix kunt u met de icoon <Sorteren> aangeven op welke criteria gesorteerd 
moet worden. De instelling wordt bewaard in het roosterbestand respectievelijk de database. 
 

 
 

9.3 Totaaloptimalisatie: dubbeluren fouten vermijden 

In het venster Totaaloptimalisatie is in Untis 2018 de optie ‘Fouten met dubbeluren vermij-
den’ toegevoegd. Is dit vinkje geplaatst, dan houdt de optimalisatie bij het vormen van de 
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clusters rekening met de invoer van gewenste dubbeluren. Zo wordt in een 2-urig cluster al-
leen lessen gepland, indien alle lessen als dubbeluur geplaatst kunnen worden, of geen. 
 

 

Let op! 

Bij deze optie wordt ook rekening gehouden met het ingevoerde bereik van de dubbeluren. 
Heeft een les bijvoorbeeld 4 weekuren en een dubbeluren-eis van ‘1-2’ , dan moeten twee 
uren dwingend als dubbeluur worden ingepland, de andere twee uren kunnen ook in een 
cluster met losse uren worden geplaatst. 

9.4 Filterregel in lesgroep-Leerlingen-overzicht 

In het venster Lesgroep-leerling-overzicht vindt u voortaan ook de filterregel. Ook hier kunt u 
gebruik maken van jokertekens. Als u bijvoorbeeld op alle leerlingen wilt filteren, die met een 
A beginnen, dan stelt u als filtercriterium ‘A*’ in.  
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9.5 Filterregel in venster Leerlingengroepen 

Ook in het venster Leerlingengroepen is de filterregel toegevoegd. 
 

 

9.6 Tentamens: meerdere default-Statistiekcodes 

In het venster Tentamens kunt u met de icoon <Instellingen> een statistiekcode invoeren, die 
standaard automatisch wordt gekoppeld aan nieuwe tentamens. Tot nu toe kon u slechts 1 
code (van 1 karakter) invoeren, nu mogen dat meerdere codes (van 1 karakter) zijn. 

Even opfrissen 

In het venster Leerling-vakkenkeuze en Lesgroep-leerlingenkeuze is bij elke vakkenkeuze 
van een leerling een statistiekcode in te voeren. Door in het tentamenvenster een statistiek-
code in te voeren, worden na selectie van een lesgroep, alleen die leerlingen toegevoegd, 
waarbij de statistiekcode bij de lesgroep (vakkenkeuze) voorkomt in de ingevoerde string in 
het veld statistiekcode. 
 

 
 

9.7 Leerling-vakkenkeuze 

Het was al mogelijk om in het venster Leerlingen-vakkenkeuze met de dubbele pijl naar links 
in één keer een alternatieve keuze toe te voegen bij alle leerlingen met een gelijksoortige 
vakkenkeuze. Nieuw is het, dat Untis eerst een overzichtje toont van de betreffende leer-
lingen en u vervolgens kunt beslissen of u de bewerking wilt doorvoeren.  
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Bovendien kunt u met de dubbele pijl naar rechts een alternatieve keuze bij alle leerlingen 
wissen. 
 

 
 

9.8 Handmatig plannen in leerlingenrooster 

Ook in de roosterweergave van leerlingen is het nu mogelijk om lessen te plannen. 

Let op! 

Er worden naast het rooster de niet geplaatste lessen getoond, die aan de leerling zijn toege-
wezen. Heeft een leerling bijvoorbeeld AKB1 en AKB2 als alternatieve keuzes en is er nog 
geen lesgroep toegekend, dan wordt deze ook hier niet getoond. 
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10 Pauzerooster 
In het tijdraster kunt u op het tabblad Pauzes voor iedere pauze een naam invoeren.  Nieuw 
is, dat deze benaming ook in het venster Pauzerooster alsook op de lijst ‘Pauzerooster - 
Weekoverzicht’ wordt getoond. 
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