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Inleiding 

Dit document betreft de beschrijving van de manier waarop de beschikbaarheid van 
onderwijsruimtes bekeken kan worden op de roosterwebsite van de HvA (MyTimeTable). 
 

 

1. Ga naar de HvA-roosterwebsite en klik op Locatieweergave in het menu rechtsbovenin de 
pagina. 

 

Fig 1. Locatieweergave 

2. Kies voor de knop Rooster toevoegen om één gebouw/pand of meerdere panden te 
selecteren. LET OP: kies voor het juiste studiejaar. 

https://rooster.hva.nl/schedule
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Fig 2. Keuze afzonderlijke ruimtes of heel gebouw 

 
3. Via de optie Gebouw kun je een heel gebouw in één keer kiezen en met de optie Locatie kun 

je afzonderlijke onderwijsruimtes binnen één gebouw selecteren.  
 

4. Na de keuze voor een gebouw/gebouwen of afzonderlijke ruimtes kun je een specifiek(e) 
gebouw/ruimte intikken in de zoekbalk of de gebouwen/ruimtes selecteren via de 
selectievakjes. Druk op de knoppen Roosters toevoegen en Sluiten om de beschikbaarheid 
van de door jou geselecteerde gebouwen/ruimtes te zien. Kies voor de weergave (tabblad) 
Beschikbaarheid. Dit overzicht van de beschikbaarheid wordt standaard per dag 
weergegeven. 
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Fig 3. Selecteren gebouw(en) of ruimtes(s) 

 
5. Het is ook mogelijk om de beschikbaarheid per week, maand of specifieke tijd te zien, maar 

dan is het sterk aan te raden een kleine selectie van onderwijsruimtes te gebruiken met het 
oog op de leesbaarheid. 

 

6. In het menuvak boven de kalender kun je nog verschillende afzonderlijke ruimtes of panden 
deselecteren of verwijderen (via menuknopjes naast de gebouwnaam). 
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Fig 4. Overzichtspagina beschikbaarheid onderwijsruimtes 

 
 
Nb. Door op een locatie links in het overzicht te klikken, is het mogelijk om meer informatie 
te krijgen over de desbetreffende ruimte (o.a. foto van de ruime), bv. voor BPH 00A14. 

 

Voor vragen of opmerkingen over deze instructie: neem contact op met Bureau Onderwijslogistiek 
via bol-fs@hva.nl  

https://rooster.hva.nl/locationinfo/BPH%2000A14?mg=2019
mailto:bol-fs@hva.nl
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