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Hoe werkt de plaatsingsmodule in de KCE-gids?  

Als een geroosterde datum door de aanbieder als definitief is aangemerkt, ontvang je een e-mail met het ingeroosterde moment. Hierin wordt gevraagd of 

je jouw reactie op het voorstel wilt geven via het systeem. Controleer ook je ongewenste mailbox!  
 

Roosteroverzicht  
Om jouw akkoord of afwijzing te geven op het ingeroosterde moment, log in met je eigen inloggegevens via de website. Raadpleeg je bestellingenoverzicht 

van schooljaar 2021 – 2022 door te klikken op bestellingen.  

In het reserveringsoverzicht zie je achter elke activiteit in de eerste kolom status aan het groene vinkje  of de groep geplaatst is. In de kolom Datum/Tijd 

zie je op welk moment de groep is ingeroosterd door de aanbieder: 

 
Bestellingenoverzicht; scherm bij het accorderen van de ingeroosterde datum en tijd voor een activiteit voor een groep  

 
In de tweede kolom status zie je de letters                         in het grijs en/of groen. De A betekent dat de reservering is Aangevraagd door de school of 

CultuurCompaan.  

De groene           betekent dat de school is gePlaatst. Als je met je muis op de P staat (zonder te klikken), zie je wanneer de aanbieder het moment heeft 

ingeroosterd  

Maakkunst en voorbereidende activiteit meemaakkunst  

 

 

https://www.cultuurcompaan.nl/keuzemenu-vitaminec/vitaminec-menu-2021-2022/
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Achter de tweede kolom status zie je de kolom akkoord. Hier kun je bij de maakkunstactiviteiten en (enkele) voorbereidende activiteiten bij de 

meemaakkunst kiezen voor . Als je akkoord bent met de voorgestelde datum en het tijdstip, klik je op [ja]. Je hoeft dan verder niets te doen. De 

aanbieder ziet dat je deze datum hebt geaccordeerd. De ja bij akkoord wordt dan groen en de nee wordt grijs. Je kunt zien op welke datum je hebt 

geaccordeerd door, net als bij de p, op de [ja] te staan met de cursor:   

 

Scherm bij geaccordeerde ingeroosterde datum en tijd 

 
Schikt het moment niet? Dan klik je op [nee]. Er verschijnt een scherm waar je een toelichting kunt geven op de afwijzing:  

 

Scherm bij het geven van een toelichting na het afwijzen van een voorgesteld tijdstip 

 

Om de kans te vergroten dat het nieuw voorgestelde moment wél uitkomt, kun je hier wat informatie voor de aanbieder neerzetten. Die kan met deze 

informatie wellicht sneller een geschikt moment vinden. Klik daarna op afwijzen. We verzoeken je wel met de aanbieder mee te denken, want deze moet 
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een zo efficiënt mogelijke planning opstellen waarbij meerdere groepen per dag aan de activiteit kunnen deelnemen. Dat is een lastige puzzel. Er moet dus 

wel een goede reden zijn om de datum af te wijzen. Bij het afwijzen wordt ja bij de activiteit grijs, en nee  wordt rood. De status wijzigt van  naar een  

 

Scherm bij afgewezen ingeroosterde datum en tijd 

 
Van alle afwijzingen die je in het rooster doorvoert, ontvangt de aanbieder een bericht. Andersom geldt hetzelfde: je ontvangt een automatisch 

gegenereerde e-mail als de aanbieder een nieuw moment heeft ingeroosterd. LET OP: Ook als je jouw akkoord op een voorstel al hebt gegeven, kan de 

aanbieder nog een wijziging doorvoeren. Dit heeft te maken met het feit dat de planning van een aanbieder gebaseerd is op een bezoek aan meerdere 

groep(en) en/of scholen per datum. De aanbieder krijgt van CultuurCompaan de opdracht om zo efficiënt mogelijk te roosteren. Wijzigingen bij de ene 

school hebben dus mogelijk invloed op de planning voor de andere school. (Vorig schooljaar ging dit mailingproces helaas mis, dus let goed op of je deze 

berichten echt ontvangt. Controleer zelf regelmatig je bestellingenoverzicht door in te loggen vanaf 18 oktober. We horen het graag als je de mails niet 

ontvangt!).  

 
De roosters voor de maakkunstactiviteiten en voor de op dit moment bekende roosters voor de voorbereiding bij de meemaakkunst zijn in principe na  5 

november 2021 definitief. Als je jouw akkoord hebt gegeven staat er ook een (Definitief) in de tweede kolom status:  

 

Heb je dit niet gedaan, maar is de deadline verstreken? Dan is het rooster wel definitief gemaakt. Dit zie je aan de groene P. De D is dan nog grijs.  
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Alleen bij situaties van overmacht kun je contact opnemen met CultuurCompaan om te informeren naar de mogelijkheid om een planning te wijzigen. 

Hetzelfde geldt voor de aanbieder. Je kunt uiteraard altijd het bestellingenoverzicht oproepen door in te loggen in het systeem. 

 

De roosters voor de voorbereidende activiteiten bij zijn nog niet allemaal ingevoerd. Zodra het rooster is gemaakt, ontvang je een melding met een 

deadline. De werkwijze is hetzelfde als die voor de maakkunstactiviteiten. Let op: voor deze activiteiten geldt uiteraard dat zij moeten plaatsvinden vóór de 

datum van de voorstelling en niet té ver voorafgaand aan deze datum. De aanbieder kan dus minder flexibel plannen dan bij de maakkunstactiviteiten. We 

hopen dat je hiermee rekening kunt houden!  

Meemaakkunst   
Bij meemaakkunstactiviteiten/voorstellingen is het niet mogelijk om de datum of het tijdstip af te wijzen of accorderen. Deze data en tijden zijn vooraf 

bepaald. In de kolom akkoord kun je dus geen [ja] of [nee] kiezen:  

 

Scherm bij rooster meemaakkunst/voorstelling waarvan de datum nog niet definitief is 

 
De planning voor de voorstelling is definitief als je het volgende ziet: 

 
Scherm bij rooster meemaakkunst/voorstelling waarvan de datum definitief is 

 

Alleen voor De Wraak van de Klimaatpiraat kun je jouw akkoord (of afwijzing) geven voor het voorstellingsmoment. Dit is mogelijk t/m 8 december. Daarna 

is ook dit rooster definitief.   


