
 
 

Inleiding App 
Met de Roosterbord App is het mogelijk: 

 Het actuele individuele rooster van de Roosterbord instellingen 

 Eigen taken of afspraken toevoegen 

 Contact zoeken met begeleiders of mantelzorger. 

Koppelen App aan Roosterbord 
De Roosterbord App kan eenvoudig gekoppeld worden aan Roosterbord. Dit gaat met de volgende 

stappen die hierna worden besproken. 

 Begeleider vraagt code op in Roosterbord 

 Cliënt voert de code in bij de app. 

Code opvragen in Roosterbord (begeleider) 
De code kan worden opgevraagd nadat een medewerker is ingelogd.  

De code staat in het cliënten editor.  

 
 

Hier kunt u 

klikken om in 

en uit te 

loggen als 

medewerker 

Klik hier om naar de 

cliënten editor te 

gaan 



 
 

 

Er verschijnt nu een code. Deze code wordt ook gemaild naar de cliënt als er een email adres bekend 

is. De medewerker die is ingelogd krijgt ook een email. 

Code invoeren in app: 
Als de app nog niet is gekoppeld of als er nog geen account aangemaakt is verschijnt dit scherm. 

 

Het is ook mogelijk om de app te gebruiken zonder Roosterbord locatie. Er kan dan een account 

worden aangemaakt door op aanmelden te klikken. 

 

 

Voer hier u code in die u 

kunt vinden bij het 

medewerkers gedeelte in 

Roosterbord  

Druk op Controleer zo koppelt u de 

app aan roosterbord. 

Klik hier om de 

code voor de app 

op te halen.  

Klik op de cliënt 

om de gegevens 

te zien. 

Klik hier om zelf een account aan te 

maken. 



 
 

 

Rooster inzien met de app 
De app toont automatisch welke activiteiten er nu zijn. Bij het oproepen van de app wordt dit 

automatisch bijgewerkt. 

 

 

 

Als de ingevoerde code klopt komt u op 

dit scherm 

 

Klik op geweest om te zien welke 

activiteiten er zijn geweest 

Klik op nu om te zien welke activiteiten er 

nu zijn voor de cliënt.  

Klik op straks om de activiteiten van 

straks te zien. 



 
 

 

 

 

 

Klik op de activiteit om te zien wie 

er op deze activiteit staan. 

Hier ziet u wie er op deze activiteit 

aanwezig zijn. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Door op straks te drukken 

verschijnen de activiteiten die 

nog moeten komen. 

Druk op toevoegen om een 

activiteit toe te voegen aan het 

rooster. 



 
 

Activiteit toevoegen 
Activiteiten kunnen eenvoudig worden toegevoegd en zijn dan zodoende zichtbaar op de individuele 

app.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vul hier de activiteit naam, datum, en 

of de activiteit eenmalig is in. Ook de 

tijd en waar kun je hier invoeren en als 

er nog extra uitleg nodig is. 

Druk op toevoegen en de 

activiteit is toegevoegd. 

 



 
 

Contactknop 
Het is mogelijk eenvoudig contact te leggen met bijvoorbeeld een PB-er of een zelf ingevoerde 

contactpersoon via de app. 

Standaard zal je de contact knop niet zien, je kunt de werking ervan instellen achter de knop 

instellingen. Zie hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

Je ziet de contactknop in het midden onderaan de app. 

 

Niet iedereen zal alle knoppen hebben, als de knop er is,  

Zal deze werken. 

 

 

Klik op deze knop om van de 

contact mogelijkheden gebruik te 

maken. 

Klik hier om een noodoproep te doen, je 

locatie wordt dan doorgegeven aan de 

begeleiding of contactpersoon. Dit is niet bij 

alle locaties toegestaan. 

Hier staat de naam van de PB-er. Hier kan 

eenvoudig een email worden gestuurd vanuit 

de app. 

Door hierop te klikken kan een cliënt direct 

bellen naar de begeleiding. Mits op een 

smartphone. 

Met deze knop wordt direct de ingevoerde 

contactpersoon gebeld. 



 
 

Instellingen op de app 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is mogelijk in te stellen hoe 

vaak de app contact maakt met de 

Roosterbord servers(indien er een 

netwerk verbinding beschikbaar is.) 

Hier kunt u instellen hoe u de 

nood knop wil gebruiken. 

Hier kunt u instellen of u alleen 

vandaag of ook andere dagen wilt 

zien.  

Hier kunt u de contact persoon van 

de cliënt invoeren. 

Hier kunt u instellen dat u via een 

portal thuis bij je rooster kan. 

Hier kunt u het rooster koppelen 

aan deze app. 


