
Nieuwe 
roosterkoppeling
Naast de BASIS-versie nu ook een  
PLUS-versie met mogelijkheid voor klas/
lesgroep gebonden afspraken.

In samenwerking met Xedule en Zermelo heeft itslearning in 2019 een nieuwe 
roosterkoppeling beschikbaar gesteld aan haar klanten. Deze roosterkoppeling is nu 
uitgebreid (PLUS-versie) met de mogelijkheid om binnen itslearning, naast persoonlijke 
afspraken, ook gebruik te maken van klas/lesgroep gebonden afspraken. Hiermee kunnen 
docenten eenvoudig de planner, huiswerk en opdrachten aan de agenda koppelen.

Algemene eigenschappen roosterkoppeling (BASIS - en PLUS versie)

• Perfecte aansluiting met de toenemende 
personalisering/flexibilisering van het 
onderwijs door gebruik van de persoonlijke 
agenda’s in itslearning

• Bij gebruik van de PLUS-versie optimale 
benutting van alle mogelijkheden zoals de 
Planner voor klas/lesgroep gebonden onderwijs

• Werkt samen met zowel Zermelo als Xedule

• Voortdurende volautomatische synchronisatie 
met bronsysteem

• Bij een roosterwijziging wordt de toegevoegde 
en gekoppelde informatie mee verplaatst

• Agenda is zichtbaar voor zowel ouders als 
docenten en mentoren 

• Eigenaarschap van huiswerk bij leerlingen/
studenten bevorderen

• Altijd je actuele rooster op je mobiel in de 
itslearning app 

• Ondersteuning van afspraaktypes Les, 
Activiteit, Toets en Pauze

• Bij gebruik van Zermelo ook ondersteuning van 
keuzelessen

• Probleemloze samenwerking met koppelingen 
naar Magister en SOMtoday



Beschrijving 
Informatie overdracht vanuit het 
roosterpakket
De roosterkoppeling leest iedere 5 minuten 
de wijzigingen uit het bronsysteem, dit kan de 
Zermelo zportal zijn of de Xedule portal. 

Deze wijzigingen worden direct in itslearning 
verwerkt: 

• Nieuwe afspraken worden toegevoegd

• Bestaande afspraken worden indien nodig 
verplaatst, (met behoud van door docent 
of leerling toegevoegde informatie) en/of 
aangepast (ander lokaal, andere docent)

• PLUS-versie. Afspraken voor klas/lesgroep 
gebonden lessen en toetsen worden 
automatisch in de juiste vak agenda’s 
geplaatst. Combinatielessen kunnen naar 
eigen voorkeur worden verwerkt. Voorwaarde 
is wel dat vakken en lidmaatschappen 
aanwezig zijn

Wijzigingen binnen 5 minuten 
zichtbaar
Kleine dagelijkse wijzigingen zijn hierdoor in het 
algemeen maximaal 5 minuten na publicatie door 
de roostermaker verwerkt in itslearning (ook in de 
app). Denk hierbij aan de volgende wijzigingen:

• Vervanging i.v.m. ziekte 

• Wijziging van lokaal of tijdstip

Bij publicatie van een nieuw perioderooster kan 
het iets langer duren (meestal < 30 minuten). 

De volautomatische werking neemt u alle werk uit 
handen zodat u er geen omkijken meer naar heeft.
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NEEM CONTACT OP

Nieuwe roosterkoppeling

Neem voor meer informatie contact 
op met uw accountmanager of bel 
ons op 053 4803130 of kijk op onze 
website: 
 
itslearning.com/nl
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