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Reservaties van computerlokalen 

 

Motivatie :  

Nu  alle diensten die computerlokalen toewijzen voor onderwijs met Syllabus 

Plus werken is enige uniformiteit bij het reserveren van computerlokalen 

aangewezen.  In onderstaand systeem is het meestal niet meer nodig voor de 

roosteraar via mail een computerlokaal aan te vragen, en voor de beheerders 

van computerlokalen deze mail te beantwoorden. Er  wordt ‘automatisch’ 

gewerkt via een soort van postbussysteem.  Deze manier van werken wordt 

ook door ons gebruikt voor het toewijzen van gemeenschappelijke leslokalen.  

Dit werkt tijdsbesparend.   Enkel voor probleemgevallen dient nog gemaild of 

gebeld te worden. 

 

Erwin Van de Velde 

Syllabus Plus Coördinator 
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1. Aan te duiden door de facultaire roosteraar : 

Bij activities : 5
de

 tabblad ‘resource’ bij middelste kolom Locations 

De vereiste eigenschap (suitability) van computerlokaal wordt opgesplitst in : 

computerlokaal INHW (Informatica Humane Wetenschappen) 

computerlokaal INHW meerdere aansluitend (2 of meer lokalen naast elkaar) 

computerlokaal IR (Ingenieurswetenschappen) 

computerlokaal IGWE PC (infogroep Wetenschappen) 

computerlokaal IGWE SPSS (infogroep Wetenschappen statistisch softwarepakket) 

computerlokaal IGWE Mac (infogroep Wetenschappen Macintosh computers) 

computerlokaal taalsoftware TTK  (Erasmushogeschool Departement Toegepaste 

Taalkunde) 

Per activiteit wordt aangegeven welk soort lokaal (en hoeveel) er nodig is 
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2. Aan te duiden door de facultaire roosteraar  

De status (graad van afwerking) van de lesctiviteit wordt aangeduid via Activity type  

nog computerlokaal IGWE nodig 

nog computerlokaal IR nodig 

nog computerlokaal INHW nodig 

hiermee wordt de activiteit in de brievenbus gedropt van de beheerder van de 

computerlokalen: 
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3. De beheerder van de computerlokalen bekijkt zijn brievenbus door de activities te 

filteren op een van de volgende activity types : 

nog computerlokaal IGWE nodig 

nog computerlokaal IR nodig 

nog computerlokaal INHW nodig 
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4. Computerlokaal wordt toegewezen door de beheerder van de computerlokalen  
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5.  De status van afwerking van de lesactiviteit wordt gewijzigd door de beheerder van de 

computerlokalen 

De status (graad van afwerking) van de lesactiviteit wordt aangeduid via Activity type  

nog computerlokaal IGWE nodig 

nog computerlokaal IR nodig 

nog computerlokaal INHW nodig 

en wordt gewijzigd naar de activity type  “1ste sem. 10-11” of “2de sem. 10-11” . 

Deze activity type heeft als betekenis : lesactiviteit is volledig afgewerkt 

 

  

De boeking is klaar zonder over en weer gemail. 
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6. Samenvattend schema voor roosteraars en beheerders van computerlokalen  

    

Facultaire 

roosteraar 

Suitability  Activity type  

LW, RC, 

ES, PE, IT , 

LK 

computerlokaal INHW 

computerlokaal INHW 

meerdere aansluitend 

nog computerlokaal INHW nodig 

TTK / 

MAJO 

computerlokaal taalsoftware 

TTK (lokaal zelf te boeken) 

computerlokaal IGWE PC 

computerlokaal IGWE Mac 

computerlokaal IGWE SPSS 

 

 

 

nog computerlokaal IGWE nodig 

IR  computerlokaal IR nog computerlokaal IR nodig 

WE   computerlokaal IGWE PC 

computerlokaal IGWE Mac 

computerlokaal IGWE SPSS 

computerlokaal IR 

nog computerlokaal IGWE nodig 

 

 

nog computerlokaal IR nodig 

 

Je kan bij vragen, suggesties of problemen steeds beroep doen op de  

Syllabus Plus helpdesk tel. 13 48 

Erwin.Van.de.Velde@vub.ac.be 

Syllabus Plus Coördinator 

Laatst aangepast op 9 juli  2010 

 

 


