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1 Nieuwe interface  

1.1 Algemeen 

Met WebUntis 2018 is een begin gemaakt met het doorvoeren van een nieuwe gebruikersin-
terface, die stapsgewijs zal worden doorgevoerd. 
 
In deze versie is voor alle leerlingen (respectievelijk ouders) de interactie met WebUntis 
en de vormgeving (Look & Feel) volledig vernieuwd.  Voor de docenten en overige gebrui-
kers (zoals administrator) is er in eerste instantie nog weinig veranderd, maar ook voor deze 
personen zal de nieuwe interface in de komende tijd stap voor stap worden doorgevoerd. 
 
Hieronder wordt kort de belangrijkste nieuwigheden beschreven.  

1.2 Nieuwe startpagina 

In de onderstaande afbeelding ziet u de nieuwe startpagina voor leerlingen (en ouders). 
 

 
 

Op het eerste gezicht vallen waarschijnlijk de nieuwe kleuren, de linker menubalk en de 
vormgeving van het dashboard op. 

1.2.1 Interactief dashboard 

Met de knop rechts bovenin het venster kan de grootte van de afzonderlijke delen en ook de 
ordening op de pagina naar hun eigen wens worden aangepast. Bijvoorbeeld kan de boven-
staande startpagina er ook als volgt uit zien: 
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Het aanpassen van de ordening van de afzonderlijke delen vindt plaats via versleping met de 
muis: 
 

 
 
De grootte van een vensterdeel kan worden gewijzigd door versleping van de onderste rech-
terhoek met de muis. 
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1.3 Rooster 

Op de roosterpagina zijn een paar kleine wijzigingen te vinden, bijvoorbeeld de nieuwe vorm-
geving van de selectielijsten. 
 

 
 

1.4 Spreekuren 

Ook de vormgeving van de spreekuren is gewijzigd. Met de nieuwe module Ouder-
avond/Spreekuren kunnen leerlingen/ouders zich ook direct inschrijven voor een spreekuur 
(zolang de rechten zijn geactiveerd). 
 

 
 

1.5 Klassenboek 

In WebUntis 2018 hebben leerlingen de beschikking over een eigen klassenboek pagina. 
 
Ook hier hebben de gebruikers dankzij het interactieve dashboard een maximale flexibiliteit. 
Zo kunnen de verschillende paginadelen worden verschoven en de grootte worden aange-
past. Op deze pagina zien leerlingen (en ouders) zeer snel welke actuele gebeurtenissen in 
het klassenboek voorkomen. Zo worden bijvoorbeeld de komende tentamens, de actuele 
klassendiensten, openstaande absenties of ook het huiswerk getoond. 
 
Per pagina onderdeel is het tevens mogelijk met het pijltje in de rechterbovenhoek verdere 
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details te tonen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met deze button de klassendiensten van 
de komende week te tonen of de weergave van tentamens uit te breiden. 
 

 
 

1.6 Inschrijven voor cursussen 

Met de module Student kunnen leerlingen zich online inschrijven voor cursussen. De bijbe-
horende knop in de menubalk toont in WebUntis 2018 bijvoorbeeld de onderstaande inhoud. 
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2 WebUntis basispakket 

2.1 Algemeen 

2.1.1 SAML-Optie 

De optie ‘SSO Provider’ vindt u vanaf versie 2018 niet meer onder ‘Administratie | Instellin-
gen’, maar onder ‘Administratie | Integratie | SAML’. 
 

 
 

2.2 Rechten 

2.2.1 Beperking tijdbereik bij lessenweergave 

De beperkingen voor de roosterweergave, die kunnen worden ingesteld onder ‘Administratie 
| Gebruikersgroepen | Bewerken (pen-symbool)’ zijn vanaf WebUntis 2018 niet alleen meer 
geldig voor de weergave van de roosters, maar ook voor het weergeven van het tijdbereik 
van lessen onder ‘Les | Mijn lessen | Datumbereik’. 
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2.2.2 Foto van leerling 

Het is in WebUntis 2018 voor leerlingen toegestaan om hun eigen foto te wijzigen. De beno-
digde autorisatie is gekoppeld aan het recht ‘Contactgegevens’ van de gebruikersgroep. 
 
 

 
 
Deze foto wordt dan direct bijvoorbeeld bij de basisgegevens en in het klassenboek getoond. 

2.3 Vormgeving & weergave 

2.3.1 Berichten met prioriteit 

Interne berichten kunnen nu met een prioriteit (normaal, hoog) worden verzonden om bij de 
ontvanger naar voren te halen. 
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Om de gebruikers deze mogelijkheid van selectie te geven, moet de optie bij de details van 
de gebruikersgroep worden aangevinkt. 
 

 

2.3.2 Kleur op pagina Vandaag 

Op de pagina vandaag vinden docenten nu dezelfde kleuren als onder ‘Les | Mijn Lessen’. 
 

 
 
In het bovenstaande voorbeeld worden de standaardkleuren getoond. Zou u in WebUntis an-
dere kleuren instellen, dan worden deze ook hier weergegeven. 
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2.3.3 Alleen actieve gebruikers tonen 

Onder ‘Administratie | Gebruikers’ vindt u de extra optie ‘Actieve gebruikers’, waarmee u al-
leen de actieve gebruikers kunt weergeven. Deze optie toont alleen die gebruikers, waarbij 
de afloopdatum nog niet is bereikt.  
 

 
 
Voorbeeld: staat onder ‘Basisgegevens | Leerlingen’ bij een leerling een reeds bereikte af-
loopdatum, dan wordt deze leerling in de gebruikerslijst niet meer getoond. 

2.3.4 Lokaalcapaciteit in lokalenrooster 

In het individuele lokaalrooster (onder Rooster | Lokalen) kan de capaciteit van het lokaal 
worden getoond. Hiervoor moet in het roosterprofiel onder ‘Administratie | Weergave instel-
lingen | Roosters’ de optie ‘Lokaalcapaciteit tonen’ zijn aangevinkt. 
 
Uiteraard is het wel belang, dat de capaciteit bij de basisgegevens van het lokaal is inge-
voerd.  
 

 

2.3.5 Monitorprofielen 

Voor het weergeven van vervangingen in het monitorsysteem (Administratie | Monitorprofie-
len | Vervangingen) zijn een aantal opties toegevoegd. 

Uitval tonen 

Voor een weergave, die bijvoorbeeld voor de docentenkamer op docent is gegroepeerd, is 
het misschien niet nodig de uitval te tonen, daar de betreffende personen dit waarschijnlijk 
zelf wel weten. In zo’n geval kan de optie ‘Uitval tonen’ gedeactiveerd worden. 

Activiteiten tonen 

Met deze optie activeert u de weergave van activiteiten op de vervangingenmonitor. 
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Activiteitsoort niet weergeven 

Met deze nieuwe optie kunt u bepalen welke activiteitensoorten niet moeten worden ge-
toond. 

Kleur van vervangingssoort tonen 

Hiermee kunt u de kleuren van de verschillende soorten vervangingen (uitval, vervanging, 
tentamen, lokaalvervanging,..) op de monitor weergeven volgens de ingestelde kleuren on-
der ‘Administratie | Weergave instellingen | Kleuren’. 
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Vrije uren samenvoegen 

Met deze optie kunt u meerdere vrije uren samenvoegen om een weergave van losse uren te 
verhinderen. Bijvoorbeeld: alle lessen vervallen door een examenbeoordelingen. Deze uitval 
wordt niet vervangen en kan zo met een enkele regel worden weergegeven.  
 
Uren, die in Untis met de module Dagroosterbeheer in de Kalender als lesvrij zijn geken-
merkt, werden in het monitorsysteem aangeduid met ‘vrij uur’.  Nu kunnen ook deze regels 
worden samengevoegd. 

2.4 Tentamenblokkades 

Bij het aanmaken van tentamenblokkades via ‘Administratie | Tentamenblokkades’ wordt in 
WebUntis 2018 gecontroleerd of er reeds tentamens in het ingevoerde tijdbereik zijn ge-
pland. 
 
Is dit het geval, dan wordt In hetzelfde venster een lijst met conflicten getoond, die direct be-
werkt kan worden. 
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2.5 Tentamenkalender 

Vanaf WebUntis 2018 vindt u onder ‘Les | Tentamens | Tentamenplanning’ een aparte kalen-
der voor het beheer van tentamens. Met de autorisatie ‘Tentamens’ kunnen docenten zo 
overzichtelijk hun tentamens beheren. 
 

 
 
In dit venster kunnen docenten in een eigen overzicht hun tentamens invoeren en gelijktijdig 
inzien welke tentamens op welke dagen zijn gepland. De tooltip geeft meer informatie over 
het betreffende tentamen. 

Verklaring van kleurgebruik: 

 

▪ Lichtblauw: feestdag 

▪ Donkergrijs: vakantie 

▪ Wit: geselecteerde les vindt op deze dag niet plaats 

▪ Oranje: geselecteerde les vindt op deze dag wel plaats 
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Verklaring van symbolen: 

 

 Hiermee worden de tentamens van de docenten weergegeven, die dezelfde tentamen-

soort als geselecteerde soort bevatten voor de actueel geselecteerde klas(sen). In het 
voorbeeld is dit een mondeling tentamen ENB2 voor 11a en 10b. 

 

 Kenmerkt de tentamens van de docent, die niet hetzelfde soort tentamen zijn als de ge-

selecteerde soort voor de actueel geselecteerde klas(sen). 
 

 Alle tentamens van de docent met dezelfde tentamensoort als de geselecteerde, maar 

niet voor de geselecteerde klas(sen). 
 

 Alle tentamens van de docent met een andere tentamensoort als de geselecteerde en 

niet voor de geselecteerde klas(sen). 
 

 Alle tentamens, die niet door de docent worden bijgewoond, maar wel de geselecteerde 

tentamensoort hebben voor de geselecteerde klas(sen).  
 

 Alle tentamens, die niet door de docent worden bijgewoond, niet de geselecteerde tenta-

mensoort hebben en ook niet plaatsvinden voor de geselecteerde klas(sen).  
 
Met een klik op een dag kan een nieuw tentamen worden toegevoegd. Bevat de dag al tenta-
mens, dan wordt daaraan voorafgaande eerst nog een overzichtje van de al ingevoerde ten-
tamens getoond.  
 

 
  



WebUntis 2018 aanpassingen 14
 
  

3 WebUntis Klassenboek 

3.1 Klassenboekinvoer 

In WebUntis 2018 kunnen leerlingen ook de klassenboekinvoer zien, die voor de hele klas en 
niet alleen voor de betreffende leerling is ingevoerd. 

3.2 Nieuwe Werklijst 

Om een lijst te maken met de informatie van afwezigheden, leerstofinvoer en huiswerk moest 
tot nu toe drie verschillende lijsten worden uitgevoerd en worden samengevoegd.  
 
Nu kan via ‘Les | Mijn lessen | icoon Lijsten’ of ‘Lessen klassen| icoon Lijsten’ de nieuwe lijst 
‘Werklijst’ worden uitgevoerd in pdf-, csv- en Excel-formaat met al deze informatie. 
 

 
 

3.3 Geboortedatum 

Docenten zien voortaan in het klassenboek met een symbooltje dat iemand jarig is. Het sym-
bool wordt rechts naast de details van de leerling getoond en met een klik op ‘i’ wordt ook de 
geboortedatum getoond. 
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4 WebUntis Reserveringen 

4.1 Boeking opmerking  

Onder ‘Reserveren | Mijn boekingen resp. Boekingen’ vindt u in WebUntis 2018 een nieuwe 
kolom Opmerking. De eerste kolom Tekst wordt getoond in het rooster en het monitorsys-
teem. De twee kolom Opmerking is alleen informatief voor de gebruiker. 
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