
Handleiding :  zoekfunctie lokaalbezetting, september 2018 

Wat zoeken? 
 

De roostering en reservatie van lokalen gebeurt in Syllabus+, met deze zoekfunctie krijgt u een zicht op de ingebrachte activiteiten. U vindt een antwoord op 
o.a. volgende vragen: 

- Is lokaal M.G.005 vandaag of deze week nog vrij? 
- Welke lokalen zijn er nog beschikbaar? 
- Waar geeft professor T of X volgende week les? 
- Is er deze week in gebouw S.R nog een lokaal beschikbaar? 
- Waar en wanneer gaat het vak Algemene Chemie van de faculteit TI door? 
- Waar en wanneer is het opleidingsonderdeel  1000RECPOL ingepland? 
- Hoe ziet de lessenrooster eruit van een bepaald modeltraject ? 
- … 

U kan dus zeer flexibel en krachtig zoeken op alle data die zijn ingebracht in het roosterprogramma, zoals op naam, lokaal, activiteit, studiegidsnummer, … 

 

Hoe zoeken? 
 

- De zoektermen moeten het correcte begin van de naam, het lokaal, het vak, modeltraject … bevatten 
- Zoektermen die voorkomen in de naam van een persoon of een opleiding 
- Het begin moet dus correct zijn en kan dan aangevuld worden door een * (=eender wat) 
- U kan bv niet zoeken op iskunde, maar wel op Wisk* 
- Als u ‘Vandamme’ wil vinden, zoekt up op ‘Vandamme’ of ‘Vandam*’ of ‘Vanda*’, maar niet op ‘damme’. 
- Als u zoekt naar lokalen, moet u rekening houden met de officiële benamingen: eerst de campus, dan het gebouw en vervolgens het nummer. 

o G.U.*  alle lokalen op Groenenborger in gebouw U 
o S.R.1*  alle lokalen op de stadscampus, gebouw R, eerste verdieping 
o M.*  alle lokalen in alle gebouwen van campus Middelheim 
o Begin dus steeds met Campusnaam, dan gebouwnaam, … 
o Indien u alle lokalen op de tweede verdieping van gebouw Z op campus Groenenborger wil raadplegen, zoekt u G.Z.2* 
o U kan natuurlijk ook meteen G.Z.223 ingeven als zoekterm.  

Let wel op dat Z.223 géén resultaten zal opleveren! 
- Als uw zoekterm voorkomt in de lijst van personen of modeltrajecten, dan zal hij deze proberen te vervolledigen. 

  



De presentatie van de zoekresultaten 
 

Ook de presentatie van de resultaten is flexibel. De mogelijkheden spreken eigenlijk voor zich. En de beste manier om ze te verkennen, is gewoon eens 
klikken en kijken wat er gebeurt als u op maand, week, dag, agenda of  lokalen klikt. 

 

Standaard is er een maandoverzicht waarin de resultaten gepresenteerd worden, dit overzicht kan u ook per week of per dag bekomen. Elke activiteit heeft 
de kleur van de afdeling van de roosteraar, de kleuren kunnen ook uitzet worden met het vinkje. U kan natuurlijk ook selecteren om alleen de activiteiten van 
een bepaalde afdeling/faculteit te zien in het overzicht. Daarvoor kiest u een of meerdere items in de lijst die openklapt door op  ‘Filter op Afdeling’ te klikken. 
Let wel op dat u bij een volgende, ruimere zoekactie de vinkjes opnieuw verwijdert. 

De keuze voor andere presentatiemogelijkheden is vrij eenduidig, en legt zichzelf uit. 

Probeer ze gewoon eens uit! Wat de beste presentatie is, hangt af van wat of wie u zoekt en wat je met de resultaten wil doen. 

Als u gewoon wil weten waar professor Trump zit, is de standaardweergave ok. Maar als u op zoek bent voor een zaaltje voor je departementsraad of inhaal 
les in gebouw C op de stadscampus, zal u liever voor de keuze  ‘lokalen’ gaan. 

Nieuw in het overzicht lokalen is de optie “Toon alle lokalen” Deze geeft gegroepeerd per campus alle lokalen weer. Er kan gekozen worden om bepaalde 
campussen dicht te klappen zodat de lokalen hiervan niet meer getoond worden. 



 


