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1 Algemeen 

Naast vele kleine veranderingen en verbeteringen biedt WebUntis 2017 nu ook: 
 
 de mogelijkheid om tentamens in te voeren in het basispakket, deze optie was 

tot nu toe aan de module reservering gekoppeld 
 er is een volledig nieuw meldingssysteem. 

1.1 Meldingssysteem 

Als er in een ruimte bv. de Beamerlamp kapot is of de PC doet het niet meer, 

dan is het handig als je dit meteen ergens kunt doorgeven.  Dit is nu met het 
nieuwe meldingssysteem in het WebUntis Basispakket mogelijk.  
 
Direct na melding krijgen alle docenten, die toegang hebben tot WebUntis, de 
melding te zien op de startpagina, waardoor dubbele meldingen over hetzelfde 
defect worden voorkomen. De verantwoordelijke voor de reparatie kan de repa-
ratie uitvoeren en de melding sluiten na reparatie. 

Let op! 

Meldingen worden opgeslagen in het venster Opdrachten onder de menukeuze 
Les. Met WebUntis Reserveringen was het toevoegen van opdrachten al vanaf 
versie 2014 mogelijk onder de menukeuze Boeking. Vanaf 2017 is deze functie  

uitgebreid en geplaatst onder de menukeuze Les, zodat deze functie voor ieder-
een toegankelijk is. 

 

Via ‘Basisgegevens  Soorten opdrachten’ kunt u verschillende soorten opdrach-

ten definiëren. Per soort kunt u aanvinken of de opdracht tevens moet worden 

opgenomen in het meldingssysteem. 
 

 
 

Onder ‘Bewerker’ kiest u de persoon of personen, die een melding, die gekoppeld 
is aan het betreffende soort opdracht, kunnen of mogen afhandelen.  
 
Docenten en/of overige personeel, die gebruik mogen gaan maken van het mel-
dingssysteem, dienen een autoristaie te krijgen bij het recht ‘Opdrachten’ bij de 
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gebruikersgroep, waartoe de personen behoren: 
 
Administratie  gebruikersgroep  klik op Rechten achter de gebruikersgroep: 

 
 de vinkjes onder ‘Lz,Sch,Nw en Wis’ geven de mogelijkheid om een melding te 

maken en deze melding – naast de startpagina - via het venster Opdrachten 

te volgen. 
 een vinkje onder ‘Alle’ maakt het mogelijk om een melding toe te wijzen aan 

een voor het soort opdracht bevoegde persoon (keuzevak Bewerker). 
 

 

Let op! 

Personen, die als Bewerker aan een soort opdracht zijn gekoppeld, hebben altijd 
het recht om een andere persoon uit dezelfde groep aan een melding toe te wij-
zen (zonder het vinkje ‘Alle’). 

 

Via de menukeuze ‘Les  Opdrachten’ kan een nieuwe opdracht/melding worden 

toegevoegd.  

 
 
Is bij het soort opdracht aangegeven, dat deze moet worden behandeld als mel-
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ding, dan verschijnt bij alle docenten op de startpagina in het blok ‘Huidige mel-
dingen’ wat er in welk lokaal aan de hand is. 
 

 
 

Opdrachten zonder melding 

Plaatst u bij de definitie van het soort opdracht geen vinkje bij ‘Deze opdracht 
als melding behandelen’, dan wordt de opdracht getoond in het venster Opdrach-
ten en in het blok ‘Mijn opdrachten’ bij de persoon aan wie de opdracht is toege-
wezen, maar niet in het blok ‘Huidige meldingen’. Dit kan bijvoorbeeld handig 

zijn bij werkzaamheden, die eenmalig moeten worden uitgevoerd, zoals voorbe-
reidingen van activiteiten/excursies. 

 

De personen, die bij de definitie van het soort opdracht zijn gekoppeld als Be-
werker (zie hoofdstuk 1.1.1), krijgen de melding op de startpagina te zien in het 

blok ‘Mijn opdrachten’ met een extra knop <Melding overnemen>, waarmee ze 
heel eenvoudig de melding kunnen toewijzen als opdracht voor zichzelf. 
 

 
 
 

Ook in het venster Opdrachten kan een melding worden toegewezen aan een  
persoon, die gekoppeld is als Bewerker bij het soort opdracht. Deze mogelijkheid 
verschijnt alleen als de aangemelde persoon zelf ook is gekoppeld als Bewerker 
van deze opdrachtsoort of via de gebruikersgroep het recht ‘Alle’ bij de autorisa-
tie Opdrachten heeft.  
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Als de status van de melding verandert, krijgt degene, die de melding heeft aan-
gemaakt , hiervan bericht. 
 

 
 

Alle overige personen zien op de startpagina direct dat de melding is toegewe-
zen. 
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De persoon, die is toegewezen aan een opdracht, kan de status wijzigen in ‘In 
behandeling’ of  ‘Afgehandeld’.  
 

 
 
Als een melding is afgehandeld verdwijnt deze uit het meldingenblok op de start-
pagina. Hij blijft wel altijd opvraagbaar via het venster Opdrachten via ‘Les  

Opdrachten’. 
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Bent u in het bezit van de optie Klassenboek, dan kan een melding ook direct 
vanaf de klassenboekpagina worden gemaakt.  
 

 
 

1.2 Tentamens 

Vanaf WebUntis 2017 is het mogelijk met het basispakket voor een bestaande 
les een tentamen te plannen. Hierbij kan wel de datum en de tijd worden gewij-
zigd, maar niet de  huidige docent en het lokaal. Met WebUntis Klassenboek of 
Reserveringen kunt u wel meerdere docenten en/of lokalen inplannen. 
 

Hierdoor kunnen gewone repetities of overhoringen in het rooster worden ge-
pland. Doordat tentamens met een aparte kleur worden getoond, zien de leer-
lingen duidelijk wanneer er een overhoring is. Verder kan ook deen bijbehorende 
tekst worden getoond en het is mogelijk om aan te geven hoeveel tentamens 
(repetieties, overhoringen) er max. perdag of week mogen worden ingepland. 

 

Met de knop <Nieuw tentamen> kunt u een tentamen toevoegen. Tentamens 
kunnen in diverse vensters worden ingevoerd: 
 
 vanaf de startpagina 
 met een klik op lesuur in de roosterweergave. 
 via ‘Les  Mijn lessen’. 

 via  ‘Les  Lessen klassen, gevolgd door een klik op de knop <Tijden>. 

 WebUntis Klassenboek : vanuit het klassenboek 
 WebUntis Klassenboek of Reserveringen: via ‘Les Dagonderwijs klassen res-

pectievelijk docenten’ 

Let op! 

Vergeet niet om bij de betreffende gebruikersgroepen, rechten te geven voor de 
autorisatie Tentamens. 
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Soort tentamen 

Het soort tentamen is een verplichte invoer. Deze kan worden gedefinieerd via 
‘Basisgegevens  Soorten tentamens’ (door de beheerder). Hier kan tevens wor-

den aangegeven, hoeveel tentamens er voor een leerling maximaal per dag, per 
week of gedurende een bepaald aantal dagen mogen worden ingepland. 
 

 
afbeelding 1 

Tip 

In de roosterweergave worden de tentamens met de algemeen ingestelde kleur 
(Administratie  Kleurinstellingen) weergegeven. Daaroverheen kan via ‘Basis-
gegevens  Soorten tentamens’ voor ieder soort tentamen een aparte voor- en 

achtergrondkleur worden ingesteld. 
 
In de onderstaande afbeelding ziet u in het rooster van leerling Heyse een tenta-
meninvoer voor de les van docent EMI. In het rooster kan deze invoer als volgt 
worden weergegeven : 
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Voor de weergave van de tentamentekst is in het roosterprofiel op de derde regel 
het veld Tekst toegevoegd. 
 

 

Als u op de icoon <Tentamen bewerken> klikt, dan kunt u onderin het venster 

de volgende extra invoer doen: 
 
 Datum invoeren, waarop de tentamens moeten zijn nagekeken. 
 Door wie moeten ze worden nagekeken? 
 Waarderingen invoeren (alleen met optie Klassenboek) 
 
Met knop <Wijzigen> onderin dit venster kunnen de details van het tentamen 
worden aangepast.  

 

 

Het tentamenoverzicht (Les  Tentamens) geeft overzichtelijk alle ingevoerde 

tentamens binnen de kalenderweek weer. Bovenin het venster is het tijdbereik te 
wijzigen en kan de lijst op verschillende criteria worden gefilterd. 

 

 
 
In dit venster kunnen geen tentamens worden ingevoerd, maar kunt u wel de 
tentamengegevens wijzigen.  

 
Met de knoppen <Tentamenkalender> en <Tentamenoverzicht> kunt u verschil-
lende overzichten uitvoeren naar PDF-, CSV- en Excel-formaat. 
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2 WebUntis Basispakket 

In dit hoofdstuk worden een aantal aanpassingen in het WebUntis Basispakket 
beschreven. 

2.1 Leerlingenimport 

Bij de basisgegevens van leerlingen kunt u onderin het venster met de knop 
<Import> voortaan kiezen tussen het importeren van leerlingen of de adresge-
gevens van leerlingen.  

 

 
 
Wanneer u kiest voor een import van adressen, dan kunt in het middenste deel, 
zoals gebruikelijk de velden uit het CSV-bestand koppelen (links) aan velden in 
WebUntis (rechts). Onderin kunt u in het keuzeveld ‘Soort Contact’ selecteren,  
welk soort contact het betreft: het eigen adres van de leerling, gegevens van Ou-

ders/voogd, Bijzonder curator of BPV/Stagebedrijf. 

 

De afkorting of het ID-nummer van de leerling kunt u koppelen aan Schuler-ID 
(wordt Leerling-ID). In het keuzeveld ‘Leerlingidentificatie’ geeft  u vervolgens 
aan of het veld overeenkomt met de afkorting of het id-nummer van de leerling. 
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2.2 Docentenfoto 

Bij de basisgegevens van docenten kunnen nu ook afbeeldingen van de docenten 

worden geïmporteerd. 

 
 
Deze foto kan ook zichtbaar worden gemaakt op de spreekurenlijst door een 
vinkje te plaatsen bij  ‘Foto tonen’ onder ‘Administratie  Weergave instellingen 

 tabblad Spreekuren’. 
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Ook bij lokalen kunnen nu foto’s worden geïmporteerd. 

 
 

2.3 Spreekuren 

Het overzicht van de spreekuren is nu ook weg te schrijven als PDF-, CSV- en 
Excelbestand. Met een klik op het e-mailadres wordt meteen het mailprogramma 

gestart en kan een e-mail worden verstuurd.. 
 

 
 
Is een spreekuur niet ingepland of in Untis als 0-uren les met het vak spreekuur 

aangemaakt, wordt er nu standaard de tekst “na afspraak” weergegeven. 
Deze tekst kan bij ‘Administratie  Weergave instellingen   tabblad Spreek-

uren‘worden aangepast. 
 

 



WebUntis 2017 aanpassingen 12
 
  

2.4 Lijsten 

Via ‘Administratie  Weergave instellingen  tabblad Lijsten’  kunt u nu aange-

ven dat u op alle lijsten die u afdrukt in de voetnoot de datum, het tijdstip 
waarop de lijst is gemaakt en de gebruiker die deze lijst heeft aangemaakt ziet. 
 

 
 

2.5 Monitorsysteem 

Voor het weergeven van de verschillende monitorprofielen kunt u vanaf 
WebUntis 2017 via ‘Administratie  Weergave instellingen  Algemeen’ 

aangeven, op welke manier u de namen van docenten, zichtbaar wilt hebben.  
 

 
 
Ook kunt u nu voor het vervangingsprofiel de kleur van de regels of groepen zelf 
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bepalen. Dit kunt u doen via ‘Administratie Monitorprofielen  tabblad Vervan-

gingen’.  Bij de details van het profiel kunt u helemaal onderaan de kleuren voor 
het betreffende profiel instellen. 
 

 

2.6 Berichten van de dag 

Tekst bij berichten van de dag kunnen vanaf nu ook worden getioond in de app. 
Hiervoor dient u een vinkje te zetten bij Untis Mobile. 
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3 WebUntis klassenboek 

3.1 Contactgegevens 

De contactgegevens – en daarmee ook – indien ingevoerd bij de basisgegevens 
van leerlingen -  de verschillende adresgegevens, zijn nu ook in te zienvanuit het 
klassenboek. Klik op de knop <Adres> bij de betreffende leerling en kies daarna 
het gewenste adres. 
 

 
 

3.2 Afwezigheidslijst 

Op de afwezigheidslijst, die u via ‘Klassenboek  Afwezigen  Lijsten’ kunt 

activeren en afdrukken, wordt nu ook de begin en eindtijd van de afwezigheid 
getoond. 
 

 
 

  



WebUntis 2017 aanpassingen 15
 
  

4 WebUntis Reserveringen 

4.1 Reserveringen vanaf datum 

 

Via ‘Administratie  Boekingsprofielen’  vindt u een nieuwe optie ‘Boekingen 

vanaf (dagen) in de toekomst’. Standaard is hier de waarde ‘0’ ingevoerd, dit be-
tekend, dat er ook nog voor vandaag reserveringen kunnen plaatsvinden. Voert 
men hier ‘1’ in dan kan alleen vanaf de volgende dag gereserveerd worden. 
 

 
 

4.2 Boekingsberichten aan lokaalverantwoordelijke 

Boekingsberichten aan de lokaalverantwoordelijke zijn via ‘Administratie  In-

stellingen’ uit te zetten door het weghalen van het vinkje bij ‘E-mail aan de lo-
kaalverantwoordelijke’. 
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4.3 iCal 

Vanaf WebUntis 2017 wordt de boekingstekst bij een reservering na koppeling 

met de agenda getoond. 


