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Programma

1. Kennismaking

2. Casestudies roosteren

3. Aan de slag met thema’s

4. Afronding

5. Community of Practice
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Kennismaking



Kennismaking – Check in

• Wat is een good practice binnen jouw organisatie?

• Waar loop je tegenaan?

• Wat wil je tijdens dit atelier leren?
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• Waar wil je meer over weten? 
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Kennismaking – Dialoog



Casestudies Roosteren



Casestudy Roosteren

• Onderzoeksvraag: ‘Wat zijn succesvoorwaarden voor het plan- en roosterproces?’

• Onderzoek onder 9 hogescholen (HvA, CHE, HR, HL, Hanze, Avans, IH, HAN, Windesheim)

• Methodieken: NSE-analyses, desk research en interviews
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Analysekader 1

• Rooster is uitkomst van proces:

– Formuleren kaders

– Ontwikkelen curriculum en vaststellen OER

– Inzetplanning docenten

– Aanleveren en controleren roostergegevens

– Opstellen rooster

– Roosterwijzigingen

• Als er ergens in dat proces zaken misgaan leidt dat tot een slecht en/of laat gepubliceerd  
rooster, wat een negatief effect heeft op student- en medewerkerstevredenheid
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Analysekader 2

• Factoren die (in combinatie) leiden tot problemen in het rooster:

– Niet sturen op gevolgen voor rooster en ruimtegebruik bij curriculumontwikkeling (niet  
roosterbaar curriculum)

– Niet sturen op inzetplanning i.r.t. rooster. Meer meegaan met individuele wensen van  
docenten leidt tot slechter rooster

– Onvoldoende discipline in het proces en onvoldoende handhaving

– Slechte of te laat aangeleverde informatie m.b.t. roosteraanvragen

– Groot aantal wijzigingen in roosteraanvragen

– Overvragen (roosterproces als onderhandeling) en ontbreken van prikkels om niet
gebruikte lokalen terug te geven

– Onvoldoende sturen op of prioriteit voor rooster bij bestuur en management

– Onderwijs en bedrijfsvoering als gescheiden werelden
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Ontwerp-, 
implementatie- en 
sturingsprincipes



Voorbeeld Saxion: sturing op studentbeloften



Zeven succesfactoren plan- en roosterproces 1

1. Zorg voor helderheid over kaders, procedures en rollen en
verantwoordelijkheden en stuur daar op

• Kaders, procedures en rollen op papier meestal goed geregeld

• Niet altijd voldoende aandacht voor implementatie

• Vaak niet op kaders gestuurd

• Samen ontwikkelen van kaders, procedures en rollen door onderwijs en roostermakers  
draagt bij aan implementatie en naleving

• Opname in P&C-cyclus draagt bij aan sturen op plan- en roosterproces

• Ontwikkeling naar meer sturing op inzetplanning

• Op de verbinding tussen curriculumontwikkeling en het roosterproces wordt niet actief  
gestuurd
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Zeven succesfactoren plan- en roosterproces 2

2. Stuur- en verantwoordingsinformatie

• Sturen op het plan- en roosterproces vereist adequate informatie en dashboards.  
Enerzijds om te sturen, anderzijds als onderdeel van de verantwoordingscyclus

• Er is behoefte aan (real time) informatie en betrouwbare prognoses (studentprognoses,  
curriculum, werkvormen, bezettingsgraden, inzet docenten, roosterwijzigingen etc.) t.b.v.  
bijsturing en als basis voor het gesprek

3. Duidelijke en gerichte sturing op docentbeschikbaarheid
Actieve sturing op docentbeschikbaarheid draagt bij aan de kwaliteit van het rooster:

• Het hanteren van expliciete normen (voltijdse aanstelling betekent dat docent 8 tot 10  
dagdelen per week beschikbaar is)

• Sturen op inzetbaarheid van docenten door het management

• Registratie van inzetbaarheid en inzet van docenten

•
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Zeven succesfactoren plan- en roosterproces 3

4. Escalatiemodel en prioriteit bestuur en directie

• Bestuur en directie geven prioriteit aan het rooster

• Er is een escalatiemodel om knopen door te hakken

5. Stimuleren van wederzijds begrip

• Voorlichting: bewustzijn creëren over de samenhang in de keten

• Samenwerking: betrekken van roosteraars en/of planners bij curriculumontwikkeling;  
periodiek overleg tussen alle betrokkenen

• Bemensing: onderwijslogistieke managers en medewerkers met kennis van of ervaring in  
het onderwijs; opleidingsmanagers met begrip van onderwijslogistiek
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Zeven succesfactoren plan- en roosterproces 4

6. Gedeeld perspectief en gezamenlijke verantwoordelijkheid

• Als vertegenwoordigers van het onderwijs en roostermakers een gedeeld perspectief  
hebben, draagt dat bij aan het overbruggen van de tegenstellingen tussen beiden.  
Daardoor wordt het plan- en roosterproces ervaren als gezamenlijke verantwoordelijkheid

• Curriculumontwikkeling wordt meestal nog niet als gezamenlijke verantwoordelijkheid
ervaren

7. Gebruik gevoel van urgentie

• Gebruik gevoel van urgentie als dat aanwezig is. Dat kan gaan om lage NSE scores,
frustratie over de bestaande aanpak, ruimtegebrek of noodzaak tot bezuinigingen
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Conclusies 1

• De meeste hypothesen worden bevestigd worden door de succesfactoren uit de cases

• Implementatie van en sturen op de succesfactoren 1-3 is vaak een opgave. Het succes  
daarbij hangt in belangrijke mate af van succesfactoren 4-7

• Vrijwel nergens is sprake van regie met doorzettingsmacht

• Of er sprake is van urgentie en waar die urgentie dan in ligt, verschilt per hogeschool

• In de praktijk wordt maar beperkt gestuurd door de onderwijsmanager en/of de  
curriculumcommissie op een roosterbaar curriculum en wordt curriculumontwikkeling  
meestal nog niet als gezamenlijke verantwoordelijkheid gezien.
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Conclusies 2

• De hogescholen uit de cases verschillen qua schaal, sturingsfilosofie, organisatiemodel en
inrichting van de bedrijfsvoering

• Uit de casestudies komt niet naar voren dat centrale roostering effectiever is dan  
decentrale of vice versa

• Het is belangrijker dat er duidelijkheid is over de kaders, de processen en de verdeling  
van verantwoordelijkheden en sturingsmogelijkheden en dat het model aansluit bij de  
cultuur en de sturingsfilosofie van de instelling
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Aan de slag met thema’s
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100 oplossingen
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• Oordeel uitstellen

• Ritmisch



Concretiseren
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• Waar ga je straks mee verder op jouw instelling?

• Hoe ga je dat aanpakken?

• Wie heb je daarvoor nodig?



Plenaire afronding



Community of Practice
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