
Handleiding Syllabus Plus : basisterminologie 

 
Erwin Van de Velde 
Syllabus Plus Coördinator 
April 2008 

Handleiding Syllabus Plus : basisterminologie 
 
 
Image-file : lokale kopie op je pc van de echte database (die op een server op het AIV staat).  
 
Write-back (WB)  : je eigen ingevoerde gegevens worden van je eigen image-file naar de 
database gestuurd 
 
Refresh : de gegevens van alle andere gebruikers worden van de database naar je eigen 
image gestuurd 
 
Services : Ieder academiejaar wordt een nieuwe database in S+ gemaakt. Per academiejaar 
dient een poort opengezet worden om de gegevensoverdracht van database naar sever 
mogelijk te maken : voor 0809 is dit lb0809 (naam database) en 1832/tcp (nr. services) 
 
Departments : administratieve eenheden : faculteiten – dienst Campusbeheer – Informatica 
Humane wetenschappen 
 
Location : alle gebruikte ruimtes : leslokalen – gangen – zowel intern als extern (voor 
publicatie uurroosters) 
 
Suitabilities : diverse kenmerken van een lokaal : bv lokaal met dataprojectie – 
vergaderlokaal  – lokaal in Jette – zuilenbord dubbel (4 vlakken)… 
 
Availability : beschikbaarheid van lokaal, docenten, opleidingsonderdelen ; instelbaar per 
dag, per uur, per week b.v. deeltijds docent X kan geen les geven op dinsdagnamiddag en 
op vrijdag 1ste semester wegens ander verplichtingen 
 
Modules : Opleidingsonderdelen (al dan niet opgesplitst in HOC en WPO) 
 
Programme of Study : Opleidingsjaar  
 
Student Set : groep van studenten b.v. 1 B Rechten GRP1 - 1 B Politieke Wetenschappen-
Verplicht 
 
Staff : docenten (titularissen en assistenten) uitzonderlijk ook fictief als assistent op moment 
van roostering nog niet bekend is bv. BAUTMANS IVAN assistent 1 
 
Activity : een concrete lesactiviteit op een bepaalde locatie, op een bepaalde dag en uur en 
vastgekoppeld aan een docent en aan studentengroepen.  
 
Activity type : opsplitsing in bepaalde categorie  van activities bv. 0809 1ste semester  
 
Groups : groep van locations, docenten, student sets …b.v. location group : lokalen groter 
dan 100 ; groep van docenten (titularis en betrokken docenten voor publicatie gecombineerd 
uurrooster ; groep van studentsets 
voor publicatie van gecombineerd uurrooster verplichte vakken en profiel 


