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Inleiding

1

1. Inleiding
Programma Goed Georganiseerde School

Het programma Goed Georganiseerde School, een initiatief van Hogeschool Leiden, richt zich op onderzoek naar 

vraagstukken rond de innovatie en organisatie van het onderwijs op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsvoering.  

De volgende vragen staan centraal:

- Hoe kan de onderwijsondersteuning zo worden vormgegeven dat deze aansluit bij de behoeften en ontwikkelingen 

in het onderwijs?

- Hoe kan bij de vernieuwing van het onderwijs optimaal rekening worden gehouden met de (on)mogelijkheden in de 

ondersteuning? 

Onderwerpen waarop het programma Goed Georganiseerde School zich richt zijn onder meer: 

- De implicaties van flexibilisering en hybride vormen van onderwijs voor de organisatie van het onderwijs;

- De gevolgen van het versterken van de positie van onderwijsteams voor de ondersteuning; 

- De rol van informatiemanagement bij onderwijsinnovaties. 

Het programma Goed georganiseerde School voert vier typen activiteiten uit:

- Onderzoek naar de relatie tussen onderwijsinnovaties en kenmerken van de hogeschool (zoals het organisatiemodel, 

de sturing, de processen en systemen in de bedrijfsvoering en de cultuur).

- Casestudies naar de relatie tussen onderwijsinnovaties en de organisatie van het onderwijs, onder meer op het 

gebied van inzetplanning en roostering, de gevolgen van flexibilisering voor de programmering van onderwijs en 

toetsen en de gevolgen van de toenemende rol van informatie in de bedrijfsvoering voor onderwijsvernieuwing.

- Het begeleiden van projecten op hogescholen. 

- Het faciliteren van het delen van good practices, ervaringen en lessen tussen hogescholen, mede naar aanleiding 

van de casestudies. In werkateliers komen deelnemers van verschillende hogescholen samen om kennis en 

ervaringen te delen en lessen en succesvoorwaarden te formuleren.

Het programma is georganiseerd in twee ringen. De eerste ring bestaat uit hogescholen die projecten inbrengen en 

die vanuit het programma worden begeleid. Momenteel zijn dit Hogeschool Leiden, de Hogeschool van Amsterdam en 

Hogeschool Rotterdam. De tweede ring wordt gevormd door een groep van zo’n 15 hogescholen die deelnemen aan 

de casestudies en de werkateliers, die het programma Goed Georganiseerde School naar aanleiding van de casestudies 

organiseert. 

Casestudie plan- en roosterproces

Als onderdeel van het programma Goed Georganiseerde School zijn casestudies uitgevoerd naar het plan- en 

roosterproces, gericht op het in beeld brengen van good practices en succesvoorwaarden. Deze rapportage beschrijft 

de uitkomsten van die casestudies. In hoofdstuk 2 worden het analysekader en de gehanteerde onderzoeksmethodiek 

beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de uitkomsten van de casestudies. De conclusies en een op de casestudies gebaseerd 

overzicht van ontwerpprincipes voor het plan- en roosterproces worden beschreven in hoofdstuk 4. 
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2. Analysekader en onderzoeksmethodiek
2.1 Analysekader: factoren die bijdragen aan roosterproblematiek

Het rooster is de uitkomst van een proces dat de volgende aspecten omvat: het ontwikkelen en vaststellen van het 

curriculum, het vaststellen van de OER, het vaststellen van roosterkaders (bijvoorbeeld lestijdentabel, ruimtenormen, 

toewijzen vierkante meters, jaarrooster, onderwijsmodel, werktijdenregeling, richtlijnen voor docentbeschikbaarheid en 

richtlijnen voor klas- en docentroosters), inzetplanning van docenten (planning en taaktoedeling), het aanleveren en 

controleren van roostergegevens, het maken en controleren van het rooster en het indienen, beoordelen en verwerken 

van wijzigingsvoorstellen. Als er zaken in dat proces misgaan resulteert dat in een slecht en/of laat gepubliceerd 

rooster, wat een negatief effect heeft op student- en medewerkerstevredenheid.

 

Problemen in het rooster worden veroorzaakt door een combinatie van de volgende factoren:

 - Bij curriculumontwikkeling wordt te weinig rekening gehouden met of gestuurd op de gevolgen voor het rooster en 

het ruimtegebruik. 

 - Het ontbreken of niet systematisch hanteren van of sturen op normen voor roosteraanvragen.

 - Het ontbreken van of niet systematisch hanteren van of sturen op normen voor (wijzigingen in de) beschikbaarheid 

van docenten. Bovendien worden er afspraken met individuele docenten over inzetplanning gemaakt die geen 

rekening houden met het effect voor het rooster. Naarmate meer meegegaan wordt met individuele wensen van 

docenten krijgen zij een slechter rooster.

 - Onvoldoende discipline in het proces. Informatie over roosteraanvragen wordt te laat aangeleverd en/of is 

onvolledig. 

 - Het roosterproces heeft het karakter van een onderhandeling, waarbij docenten en opleidingen meer ruimte 

aanvragen dan ze echt nodig hebben, uit vrees anders te weinig ruimte te krijgen. Als er geen (financiële) prikkel is 

om niet gebruikte lokalen terug te geven, wordt dat gedrag gestimuleerd. 

 - De combinatie van een niet roosterbaar curriculum en slechte informatie leidt tot een groot aantal wijzigingen.

 - Management dat onvoldoende stuurt op samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning en te weinig grenzen 

stelt richting de curriculumcommissie (roosterbaar curriculum) en docenten (aanleveren informatie, afspraken 

m.b.t. inzetbaarheid).

 - Onderliggend probleem is dat de wereld van het onderwijs en de wereld van de bedrijfsvoering in belangrijke mate 

gescheiden werelden zijn, met eigen taken en belangen, een eigen focus en oriëntatie, een eigen cultuur en een 

eigen veranderstrategie. De overdracht tussen verschillende schakels in de keten is vaak niet goed geregeld en 

er wordt niet voldoende gestuurd op de samenhang tussen de schakels in de keten en de verbinding tussen de 

verschillende perspectieven en belangen. Als een gedeeld perspectief op het rooster ontbreekt en er onvoldoende 

wordt gestuurd op verbinding van beide werelden leidt dat tot patstellingen, wederzijds onbegrip, verwijten en 

frustraties.

Deze factoren leiden tot een rooster:

 - waarin het een deel van de tijd heel druk is en het op andere tijden, b.v. aan de randen van de dag, op woensdag 

en op vrijdagmiddag, juist erg stil is;

 - met veel roosterwijzigingen,

 - waarin de werkelijke bezettingsgraad veel lager is dan de geroosterde bezetting. 
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Op basis van de hierboven geschetste analyse hebben we als hypothese de volgende 14 mogelijke succesfactoren voor 

het plan- en roosterproces geformuleerd, die in de casestudies worden onderzocht:

1. Er zijn normen opgesteld m.b.t. curriculumontwikkeling, inzetplanning, het opstellen van het rooster en 

roosterwijzigingen (zowel inhoudelijke normen als procesnormen).

2. Er is helderheid over processtappen, de rollen van de betrokken actoren en de termijnen m.b.t. 

curriculumontwikkeling, inzetplanning, het opstellen van het rooster en roosterwijzigingen.

3. De verantwoordelijken voor (deel-)processen hebben adequate sturingsmogelijkheden en bevoegdheden.

4. Er is een actieve dialoog tussen onderwijs en roostermakers en begrip voor elkaars positie.

5. Het hele plan- en roosterproces wordt door zowel onderwijsteams als de roostermakers gezien als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Opties die dit helpen in praktijk te brengen:

a. Roostermakers vroegtijdig betrekken bij curriculumontwikkeling. 

b. Onderwijsteams regie geven over roosterproces en roosteraars laten aansturen door onderwijsteam.

6. Er wordt door de onderwijsmanager gestuurd op inzetplanning in het licht van de gevolgen voor het rooster.

7. Er wordt door de onderwijsmanager en/of de curriculumcommissie gestuurd op een roosterbaar curriculum.

8. Er is regie op het gehele proces, met doorzettingsmacht. 

9. Er is een escalatieprocedure afgesproken.

10. Er vindt handhaving plaats van de afgesproken normen en procedures.

11. Het plan- en roosterproces heeft prioriteit voor onderwijsmanagers, directie en CvB. 

12. Er is verbinding met huisvesting (bijvoorbeeld door middel van een toets op ruimtegevolgen van het curriculum).

13. Het roostervraagstuk wordt als urgent ervaren, bijvoorbeeld vanwege ruimtegebrek, negatieve energie of frustratie 

over de bestaande aanpak of bezuinigingen. 

14. Betrokkenen beschikken over adequate sturingsinformatie.

2.2 Methodiek

Er zijn casestudies uitgevoerd naar hogescholen die participeren in het programma Goed Georganiseerde School, en 

naar hogescholen die in de Nationale Studenten Enquête (NSE) goed scoren op items die betrekking hebben op het 

rooster of waarvan de NSE-score op dit onderdeel sterk is gestegen. 

Voor de casestudie zijn drie methoden gebruikt: 

 - Analyses van NSE-scores 2018 en de ontwikkeling in NSE-scores tussen 2017 en 2018 (bijlage 1 en 2).

 - Deskresearch

 - Half gestructureerde interviews op basis van een vragenlijst (bijlage 3).
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3. Resultaten casestudies
3.1 Hogeschool van Amsterdam

Op 18 mei 2018 heeft een interview plaatsgevonden met René Onclin (opleidingscoördinator van de 
Pabo HvA, lid van het managementteam van de faculteit Educatie met roostering in de portefeuille 
en procesbegeleider implementatie project Optimalisatie Capaciteit Amstelcampus).

Achtergrond / context

Het afstoten van een aantal panden en daardoor de afname van het totale aantal beschikbare vierkante meters 

voor de faculteiten op de Amstelcampus heeft geleid tot een verscherping van de roosterproblematiek. Het project 

Optimalisatie Capaciteit Amstelcampus is opgezet met als belangrijkste doel te zorgen dat al het onderwijs op de 

Amstelcampus kan plaatsvinden. Het project richt zich op het verbeteren van onderwijslogistieke processen, de her-

inrichting van de organisatie en de door-ontwikkeling van het instrumentarium voor het plan- en roosterproces. 

Het project Optimalisatie Capaciteit Amstelcampus bestaat uit vijf deelprojecten. Per deelproject is een team 

gevormd met vertegenwoordigers van de verschillende faculteiten en de verschillende functies in het plannings- en 

roosterproces, zowel vanuit de bedrijfsvoering als vanuit het onderwijs. Uitgangspunt daarbij is dat je bij het plan- en 

roosterproces zowel de bedrijfsvoering als het onderwijs moet betrekken en dat het eigenaarschap van het onderwijs in 

het beheermodel van het plannings- en roosterproces duidelijk moet worden benoemd om te zorgen dat er vanuit het 

onderwijs prioriteit wordt gegeven en capaciteit beschikbaar wordt gesteld voor het plan- en roosterproces. (I. Smits 

& R. Onclin: Beheermodel Plannings- en Roosterproces Amstelcampus. Project: Optimalisatie Capaciteit Amstelcampus. 

Versie 04/04/2018, p. 16.). 

Het project heeft geleid tot een beheermodel voor het roosterproces. Voor het ontwikkelen van dit beheermodel is 

een onderzoek uitgevoerd om in beeld te brengen hoe de verschillende functionarissen op de Amstelcampus in de 

praktijk handelen in het plan- en roosterproces. Daartoe zijn voor zijn 49 personen geïnterviewd (decanen, directeuren 

bedrijfsvoering, docenten, hoofden onderwijsbureau, huisvesting en BOL, onderwijscoördinatoren, opleidingsmanagers, 

roosteraars, roostercoördinatoren, studenten en teamcoördinatoren).

Het beheermodel is een beschrijving van processen, rollen en afspraken over de data die nodig zijn om te sturen op de 

uitvoering. Het beheermodel wordt nu een jaar toegepast en heeft draagvlak binnen de organisatie. Via sprints wordt 

het beheermodel geoptimaliseerd. 

Formeel

Het plan- en roosterproces is door de HvA beschreven volgens een PDCA-cyclus:

Figuur 1 – Bron: I. Smits & R. Onclin: Beheermodel Plannings- en Roosterproces Amstelcampus. Project: Optimalisatie Capaciteit Amstelcampus.  

Versie 04/04/2018, p. 4.
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Feitelijk 

Binnen de HvA is er een cultuur van vrijheid in gebondenheid. Het beheermodel is bedoeld als referentiekader om 

wensen en voorstellen aan te toetsen. 

Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

De wijze waarop opleidingen curriculumontwikkeling vormgeven verschilt in de praktijk sterk. Sommige opleidingen 

stemmen vanaf het begin van het proces van curriculumontwikkeling af met de roostermakers, anderen doen dat niet. 

Dit geldt ook voor het proces van taaktoedeling en inzetplanning.

 

Als de opleidingsmanagers niet volgens de afspraken werken of de systemen en formats voor registratie (m.b.t. 

roostering, taaktoedeling en inzetplanning) niet gebruiken, dienen de bedrijfsvoerders van de faculteit hierover met 

hen in gesprek te gaan. De monitoring hiervan is nog in ontwikkeling. 

Proces - Rooster

In de regiekamer nemen de partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de aanpak van knelpunten, leren zij van 

en met elkaar en vinden er ontmoetingen plaats waarbij de leden van de regiekamer een kijkje in de keuken van de 

anderen krijgen. Door het beheermodel wordt er tijdig gesignaleerd als er iets misgaat in het proces en is het duidelijk 

bij wie je dan moet zijn. 

Verbeterpunten & succesfactoren 

Verbeterpunten

De projectgroep Optimalisatie Capaciteit Amstelcampus heeft vier verbeterpunten geformuleerd voor het adequaat 

functioneren van het beheermodel in de praktijk:

 - Op onderdelen is er nog geen adequate sturingsinformatie.

 - Het ontbreekt aan betrouwbare prognoses. Tot nu toe stellen de controllers van de faculteiten, in samenwerking 

met de opleidingsmanagers en op basis van de gegevens uit Studielink, de prognoses op. Er is geen onafhankelijke 

vaststelling van de prognoses en is er te veel onzekerheid over de prognoses, wat leidt tot de neiging om ruimte te 

hamsteren. 

 - Het functioneren van het beheermodel vereist verder een goede planning van verbouwingen en huisvesting, zodat 

er zo min mogelijk ruimte aan het rooster wordt onttrokken en het rooster zo stabiel mogelijk blijft.

 - Docenten moeten zich verantwoordelijk voelen voor het rooster en het gebruik van lokalen. Er is nu nog te veel no 

show. Door het voor docenten eenvoudiger te maken niet gebruikte ruimtes terug te geven, kan de bezettingsgraad 

worden verhoogd,

Succesfactoren

Succesfactoren van de aanpak van het project Optimalisatie Capaciteit Amstelcampus zijn:

 - Het beheermodel fungeert als referentiekader voor het gesprek.

 - Beschikbaarheid van informatievoorziening om te sturen.

 - Bemensing: bij onderwijslogistiek zijn mensen uit het onderwijs en mensen uit de ondersteuning betrokken, die 

beide werelden kennen en deze kunnen verbinden. 

 - Een procesbegeleider die als vertaler partijen helpt elkaar te begrijpen en een gedeelde taal te spreken en zorgt 

voor een dialoog tussen beide werelden.

 - Helderheid over processen en rollen.

 - Tijdige signalering als er zaken misgaan en duidelijkheid bij wie je dan moet zijn.

 - Het CvB en de decanen fungeren als escalatieplatform, dat zo nodig gebruik van het beheermodel afdwingt.

Proces 

In eerste instantie roosteren faculteiten in hun eigen locatie of vlek. Speciale lokalen worden gebruikt door meerdere 

faculteiten, met één faculteit als hoofdgebruiker. Op een bepaald moment wordt overgegaan tot vlek overstijgend 

roosteren. Twee keer per jaar vindt er een SODAC-moment (Samen Op De Amstel Campus) plaats waarin de nog niet 

ingeroosterde lokalen opengesteld worden voor alle roosteraars van de verschillende faculteiten. 

Het roosterproces wordt geregisseerd door de regiekamer. Hierin stemmen de hoofden van de onderwijsbureaus van 

alle faculteiten en de hoofden facilities het rooster met elkaar af, onder regie van een procesbegeleider. Wanneer de 

regiekamer ergens niet uitkomen vindt escalatie plaats naar de regiegroep, die bestaat uit een directeur bedrijfsvoering 

en een opleidingsmanager (die namens alle opleidingen van de faculteit spreekt) per faculteit en de procesbegeleider. 

De stappen van het plan- en roosterproces zijn uitgewerkt in onderstaande tabel. Per processtap zijn de actiehouder en 

het product beschreven en is aangegeven welke informatie er nodig is om de stap uit te kunnen voeren en wie deze 

informatie aanlevert. 

Figuur 2 – Bron: I. Smits & R. Onclin: Beheermodel Plannings- en Roosterproces Amstelcampus. Project: Optimalisatie Capaciteit Amstelcampus. 
Versie 04/04/2018, p. 5.

Processtap Actiehouder Product Benodigde 
informatie

Wie levert benodig-
de informatie

1. Kaders en doelen

1.1 KSF opstellen
Regiegroep (besluit 

door CBO)
KSF Strategische kaders

CvB en decanen 
(CBO)

Evaluatie KSF vorige 
studiejaar

Regiegroep

1.2
KPI’s en normering 

opstellen
Regiekamer (besluit 
door Regiegroep)

KPI’s en normering Vastgestelde KSF Regiegroep

Evaluatie KPI’s en 
normering vorig 

studiejaar
Regiegroep 

2. Afstemmen vraag en aanbod

2.1
Curriculum-ontwikke-

ling per periode
Opleidingsmanager

Curriculum per 
opleiding

Info over onderwijs-
logistieke middelen 
en mogelijkheden

Roosteraar 
(als adviseur)

2.2 Student-prognoses Opleidingsmanager
Studentprognose 

volgend studiejaar
Check Institutional 

Research
Institutional Research

Studielink gegevens Studielink

2.3
Verdelings-systema-

tiek
Voorstel Regiekamer, 
besluit Regiegroep

Verdeling onderwijs-
ruimtes aan facultei-
ten Amstelcampus

Beschikbare onder-
wijsruimtes

FS/Huisvesting

Metingen FS/Huisvesting

Groei/krimpfactor 
(t.o.v. de vier facul-

teiten onderling)

Opleidings-managers 
en IR (studentprog-

noses)

Evaluatie verde-
lings-systematiek 
vorig studiejaar

Regiekamer

3. Roosterproces

3.1 Inzetplanning

Teamcoördinator 
(per team) / Onder-

wijscoördinator 
(per opleiding)

Inzetplanning
Docent-

beschikbaarheid
Opleidingsmanager

Curriculum 
(concept OER)

Opleidingsmanager

3.2
Rooster-gegevens 

verzamelen
Onderwijs-coördinator 

levert aan
Excel of WePer4Mens

(Onderwijs-)
coördinator



1716 Casestudies Roosteren en inzetplanning

3.2 Christelijke Hogeschool Ede

Op 29 juni 2018 heeft een interview plaatsgevonden met Gerda Budding (hoofd afdeling Roosterzaken). 

Achtergrond / context 
De CHE is drie jaar geleden gestart met een LEAN-traject, gericht op optimalisatie van het plan- en roosterproces. Daarbij 
zijn zowel inzetplanners vanuit de faculteiten als roostermakers betrokken geweest. Ook zijn bij een aantal bijeenkomsten 
curriculumontwikkelaars vanuit de opleidingen aangehaakt. 

Het LEAN-traject is onder meer gebruikt om gezamenlijk een keuze te maken voor een nieuw plan- en roostersysteem. 
Dat heeft geleid tot aanschaf van Xedule. De implementatie van Xedule is uitgevoerd door dezelfde groep die het LEAN-
traject heeft uitgevoerd. Daardoor was er sprake van gedeelde uitgangspunten en een gedeeld referentiekader. De inzet 
van Xedule heeft geleid tot sterke verbetering van het proces en de data, in vergelijking met de losse Excel sheets die de 
opleidingen voorheen gebruikten voor de inzetplanning.

Formeel 
Het roosterbureau is centraal georganiseerd, de inzetplanners werken decentraal. De inzetplanners werken samen met de 
docenten en opleidingscoördinatoren bij de curriculumontwikkeling. De inzetplanners hebben mandaat om besluiten te 
nemen over docentinzet.

De ruimtes van CHE worden met alle opleidingen gedeeld, behalve een aantal lokalen die speciaal ingericht zijn voor 

bepaalde opleidingen, zoals een lokaal met verpleegbedden. 

Er zijn ‘Hogeschoolbrede Roosterregels’ (Directiebesluit 2 april 2013) opgesteld in opdracht van het CvB door een 

academiedirecteur, onderwijsmanagers, het roosterbureau en een planner.

Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

In de ‘Hogeschoolbrede Roosterregels’ zijn de volgende voorschriften vastgelegd op het gebied van 

curriculumontwikkeling, taaktoedeling en inzetplanning:

1. Bij (nieuwe) complexe onderwijsvormen is in de ontwikkelfase de roostercontactpersoon (RCP) betrokken en worden 

plannen doorgesproken met de planner en/of roostermaker met het oog op consequenties/haalbaarheid.

2. Opleidings- of domeinmanagement bewaakt de beschikbaarheid van parttime docenten bij specifieke programma’s  

(zo nodig beschikbaarheid aanpassen of programma door een andere medewerker laten uitvoeren). 

3. Flexwerkers en gastdocenten vastleggen bij tijdige aanlevering of werven op basis van beschikbare opties in het 

rooster. 

4. Voor inzetbaarheid in relatie tot betrekkingsomvang geldt het volgende:

 - Alle afspraken dienen gefiatteerd te zijn door het MT of de teamleider (of medewerker roosterproces indien 

gemandateerd).

 - Beschikbaarheid:

• Per 0,2 FTE betrekkingsomvang moet de beschikbaarheid twee dagdelen zijn; 

• Voor een fulltime aanstelling is de beschikbaarheid voor het rooster negen dagdelen1 ; één dagdeel kan 

opgeven worden voor thuiswerk. 

 - Indien mogelijk wordt redelijkerwijs tegemoet gekomen aan verzoeken met betrekking tot zorgtaken voor kinderen, 

afhankelijke familieleden en naaste verwanten.

 - MT, teamleider en/of medewerker roosterproces bewaken de balans tussen de betrekkingsomvang en hoeveelheid 

contacturen en maken zo nodig aanvullende afspraken.

 - Bij wijziging van de betrekkingsomvang zal het vrij(e) dag(deel) in overleg worden vastgesteld.

1  De dagdelen zijn als volgt gedefinieerd:
 - morgen: 1e – 5e uur (08:45 – 13:30) 

- middag: 6e – 10e uur (13:30 – 18:00)
 - avond: 11e – 14e uur (18:00 – 22:00) 

NSE-scores

Hogeschool van Amsterdam
2017 2018

Landelijk 
gemiddelde  

2018

Ontwikkeling  
HvA  

2017-2018

Studierooster (themascore) 3,08 3,10 3,36 0,02

Het tijdig bekendmaken van de 
studieroosters 2,85 2,85 2,59 0,00

Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in 
het studierooster 2,85 2,89 2,8 0,04

De studeerbaarheid van het studierooster 3,15 3,16 2,95 0,01

Het aantal in het studieprogramma 
geroosterde onderwijsuren 3,46 3,48 3,44 0,02
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De roostermakers en inzetplanners werken allemaal met elkaar in Xedule en werken nauw samen in het proces. De 

roostermakers zijn vanaf het begin van het planproces gesprekspartner en denken soms mee met de onderwijsplanning, 

met name in de kleinere opleidingen. 

Proces - Rooster

Hoewel de regels vrij strikt zijn, is de praktijk vrij soepel. Als roosterinformatie of roosterwijzigingen te laat worden 

doorgegeven, kijkt de inzetplanner per geval wat de reden van het overschrijden van de deadline is en of de wijziging 

niet ten koste gaat van de studenten. 

De roostermakers zijn gesprekspartners in het planproces. 

Voorheen was er bij CHE een roosterbalie, waar docenten en studenten naartoe konden gaan om lokalen aan te vragen 

en te overleggen m.b.t. wijzigingen en roosteraanvragen. De roostermakers waren daarom mede geselecteerd op sociale 

vaardigheden. Nu de roosterbalie opgeheven is, is benaderbaarheid nog steeds een kenmerk van de roostermakers.

Verbeterpunten & succesfactoren

Verbeterpunten

Verbeterpunt in de aanpak van het plan- en roosterproces bij de CHE is het systematisch handhaven van deadlines 

m.b.t. het aanleveren van roosterinformatie en wijzigingen.

Succesfactoren

Succesfactoren in de aanpak van het plan- en roosterproces bij de CHE zijn:

 - Alle betrokkenen bij het roosterproces hebben gezamenlijk het LEAN-traject gevolgd m.b.t het plan- en 

roosterproces, en daarna ook gezamenlijk de keuze gemaakt voor het nieuwe systeem Xedule. Hierdoor is sprake van 

en een gedeelde taal en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het rooster.

 - Duidelijke en gerichte sturing op docentbeschikbaarheid.

 - Roosteraars zijn gesprekspartners voor het onderwijs en curriculumontwikkeling en zijn zichtbaar.

NSE-scores

Christelijke Hogeschool Ede
2017 2018

Landelijk 
gemiddelde 

2018

Ontwikkeling  
CHE 2017 - 

2018

Studierooster (themascore) 3,51 3,56 3,36 0,05

Het tijdig bekendmaken van de studieroosters 3,52 3,55 2,59 0,02

Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in 
het studierooster 3,29 3,39 2,8 0,10

De studeerbaarheid van het studierooster 3,56 3,63 2,95 0,07

Het aantal in het studieprogramma 
geroosterde onderwijsuren 3,66 3,67 3,44 0,02

Proces - Rooster

In de ‘Hogeschoolbrede Roosterregels’ zijn de volgende punten vastgelegd met betrekking tot het roosterproces:

1. Per rooster wordt gewerkt conform een gezamenlijk overeengekomen tijdpad.

2. Gegevens worden - zo mogelijk - aangeleverd per semester (= twee blokken).

3. Na de controles worden geen wijzigingen (bijv. in docenteninzet, werkvormen e.d.) gehonoreerd, behalve in geval 

van calamiteiten.

4. Na het gereedkomen van het definitieve lesrooster worden alleen wijzigingen geaccepteerd in uitzonderlijke 

gevallen, met een fiat van de betreffende teamleider. Die wijzigingen mogen geen gevolg hebben voor andere dan 

de aanvragende opleiding.

5. In het rooster worden (mits tijdig aangevraagd) de volgende activiteiten meegenomen, buiten de vaste 

vergaderbalk:

 - Transferactiviteiten;

 - HR-, onderwijscommissie-, MT- en examencommissie-vergaderingen;

 - Ontwikkelgroepen of andere werkgroepen vanaf 5 deelnemers;

 - Studiedag(en) intern;

 - Deelname aan grootschalige activiteiten, bijv. met externe doelgroepen;

 - Stagebezoek;

 - Supervisie;

 - Deelname aan een opleiding, cursus, symposium et cetera.

Bij de optimalisatie van roosters letten roostermakers op de volgende zaken, in volgorde van belangrijkheid:

 - Zijn alle uren geplaatst?

 - Voor studenten minimaal 3 uur op een lesdag en maximaal 8 uur.

 - Evenwichtige spreiding van lessen, over de dag (niet teveel opeenvolgende hoorcolleges) en over de week.

 - Adequate lokalen bij de lessen.

 - Geen hoorcolleges aan het einde van de dag. 

 - Het rooster is minimaal twee weken voor aanvang van het blok definitief.

 - Zo weinig mogelijk tussenuren voor studenten.

 - Eén (structurele) vrije dag voor studenten.

 - Zo weinig mogelijk tussenuren voor docenten.

Feitelijk

Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

De CHE stuurt scherp op docentbeschikbaarheid. Wanneer een docent een aanstelling heeft van 0,6 fte moet deze  

ook echt 6 volledige dagdelen beschikbaar zijn, en bij 1 fte 9 dagdelen. Het roosterbureau streeft ernaar iedere docent 

1 dagdeel lesvrij te roosteren voor onderwijsontwikkeling. 
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Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

De inzetplanners zijn in dienst van de academies en werken voor het onderwijs. Het takenpakket verschilt sterk per 

inzetplanner.

Feitelijk

Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

Vanuit de directie wordt gestuurd op docentbeschikbaarheid: docenten met een aanstelling van 0,6 fte, zijn 6 hele 

dagdelen beschikbaar. 

Curriculumontwikkeling is een zaak van het onderwijs. De roostermakers worden niet in dit proces meegenomen.

Proces - Rooster

Het handhaven van criteria en deadlines verschilt sterk per academie en per roostermaker. Er wordt niet strak gestuurd 

op het halen van de deadlines voor het aanleveren roosterinformatie en het doorvoeren van wijzigingen. Iedere 

roostermaker gaat daar anders mee om. De roostermakers worden hier ook niet op aangestuurd. Er is geen manager van 

het roosterteam, de directeur van de dienst ICT en Facilitaire zaken is direct leidinggevende van de roostermakers.

Roosteren vindt plaats binnen compartimenten. Zo nodig wisselen de roostermakers onderling lokalen uit. 

Verbeterpunten & succesfactoren

Verbeterpunten

Avans zit middenin een transitie van het roosterproces. De samenvoeging van roostermakers en inzetplanners in 

logistiek medewerkers loopt samen met de implementatie van Xedule. Aandachtspunt is het actief betrekken van alle 

betrokkenen in dit proces.

Succesfactoren

Door Avans zijn de volgende succesfactoren benoemd:

 - Het uitleggen aan de academies en opleidingen hoe de onderwijslogistieke functioneert heeft het bewustzijn van 

de samenhang en afhankelijkheid in de keten en het onderlinge begrip versterkt. 

 - Hantering van Xedule voor inzetplanning en roostering.

NSE-scores

Avans
2017 2018

Landelijk 
gemiddelde 

2018

Ontwikkeling 
Avans 2017 - 

2018

Studierooster (themascore) 3,42 3,50 3,36 0,08

Het tijdig bekendmaken van de studieroosters 3,35 3,41 2,59 0,06

Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in 
het studierooster 3,21 3,29 2,8 0,08

De studeerbaarheid van het studierooster 3,44 3,53 2,95 0,09

Het aantal in het studieprogramma 
geroosterde onderwijsuren 3,67 3,75 3,44 0,08

3.3 Avans

Op 3 juli 2018 heeft een interview plaatsgevonden met Erik Blokland (programmamanager 
onderwijslogistiek). 

Achtergrond / context

Avans bestaat uit 21 academies met zelfsturende teams waarbinnen docenten zelf de verschillende rollen vervullen en 

verdelen. 

 

Het programma onderwijslogistiek loopt vanaf 2013. Aanvankelijk was de inzet gericht op het informeren van de 

academies over de onderwijslogistieke keten, het creëren van bewustzijn en het verbinden van stakeholders uit de 

keten. Hierdoor is meer begrip ontstaan tussen de verschillende partijen in de keten: roostermakers, inzetplanners en 

curriculumontwikkelaars.  

Doordat de financiële mogelijkheden beperkter zijn geworden, is er meer aandacht voor onderwijslogistiek. Dat wordt 

versterkt door het afstoten van gebouwen.

 

In 2013 heeft de programmamanager onderwijslogistiek enen ruimteverdeelmodel opgesteld. De academies waren hier 

niet bij betrokken. 

 

Avans is bezig met de overgang van het roosteren met Untis naar het plannen en roosteren met Xedule. Hiervoor is 

een pilot uitgevoerd met vier academies, waarvan drie Xedule hebben geïmplementeerd. Zij enthousiasmeren de andere 

academies om Xedule in te voeren. Xedule zal vanaf september 2018 bij nog negen academies worden ingevoerd. 

 

Met de invoering van Xedule wil Avans het mogelijk maken docentloos en studentloos te roosteren en te agenderen, 

waarbij docenten en studenten zelf een lokaal kunnen boeken bij een les of overleg.

Avans wil de aparte roostermakers en aparte inzetplanners vervangen door een combinatiefunctie (‘logistiek 

medewerker’), die met Xedule kan werken op het gebied van inzetplanning en roostering en de verbinding kan leggen 

vanuit onderwijslogistiek met het onderwijs. Op dit moment heeft alleen de Academie voor Algemeen en Financieel 

Management een soortgelijke functie. Deze academie is een van de vier koplopers in het programma onderwijslogistiek 

en scoort het beste op de NSE op het gebied van roosteren. Bij de andere drie koplopers heeft Xedule ertoe geleid dat 

de inzetplanner en roostermaker nauwer samenwerken.

 

Ambitie is dat de invoering van Xedule leidt tot meer inzicht in de inzetplanning en de roosteraanvraag en dat het 

roosterproces en de ruimteverdeling daardoor strakker georganiseerd worden, doordat de academies hun onderwijs 

moeten afstemmen op de beschikbare ruimte. 

 

Roostermakers waren aanvankelijk sceptisch over de invoering van Xedule, omdat ze in Xedule niet meer de 

mogelijkheid hebben lokalen uit te wisselen of om items ‘over elkaar te roosteren’. Opleidingen zien meerwaarde in 

Xedule, omdat het verschillende scenario’s kan uitrekenen en snel signaleert wanneer iets niet kan worden geroosterd. 

Dergelijke signalen pakt de inzetplanner op met de coördinator of een andere betrokkene uit het onderwijs. 

Formeel

Proces – Rooster

Het roosterbureau is ondergebracht bij de dienst ICT en Facilitaire zaken. De 21 academies hebben elk een eigen 

compartiment waarbinnen ze hun onderwijs moeten roosteren. Elke roosteraar werkt voor één academie.  

De roostermakers zitten bij elkaar in één ruimte, maar zijn ook regelmatig op locatie werkzaam. 

Er zijn instellingsbrede criteria en deadlines.
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Feitelijk 

Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

Bij domein BMR zoeken de roosteraar en planner elkaar regelmatig op om te overleggen. Daarbij blijkt overigens vaak 

dat het belang van het onderwijs het wint van het belang van een goed rooster.

Signalering van knelpunten (passen lessen in het rooster, sluit de docentbeschikbaarheid aan bij het curriculum) 

vindt nog maar beperkt plaats. Met de invoering van Xedule - dat een signaleringsfunctie heeft – komen dergelijke 

knelpunten beter in beeld.

Sturen op docentbeschikbaarheid blijkt in de praktijk lastig. Er worden regelmatig afwijkende afspraken tussen de 

docent en de HHD gemaakt.

Proces - Rooster

Op twee momenten in het jaar komen de roosteraars en inzetplanners bij elkaar om lokaalknelpunten m.b.t. het rooster 

op te lossen. Het onderwijs zit niet bij dit overleg. Bij de implementatie van Xedule zal ook gekeken worden hoe de 

samenwerking tussen de bedrijfsvoering en het onderwijs kan worden verbeterd.

De invloed van niet lesgebonden taken (als stagebezoeken) op de lessen is groot. Vroeger werden eerst de niet 

lesgebonden taken geroosterd en daarna de lessen. Nu is dat andersom. Hierdoor kunnen lessen beter ingeroosterd 

worden. Deze aanpak leidt overigens wel tot roosterwijzigingen wanneer docenten hun planning niet rond krijgen. 

Het is lastig te sturen op het proces van wijzigingen in verband met het ontbreken van juiste informatie. Ook na de 

afgesproken deadlines worden wijzigingen doorgevoerd. Doordat het aantal wijzigingen niet goed geregistreerd wordt, 

is hier moeilijk op te sturen.

De teamleider Roostering voert periodiek overleg met het HHD-overleg van het Domein BMR over knelpunten 

in het roosterproces. Goed contact en goede communicatie met het onderwijs is erg belangrijk, maar niet altijd 

vanzelfsprekend.

Verbeterpunten & succesfactoren

Verbeterpunten

De samenwerking met het onderwijs blijft een aandachtspunt. Er wordt te weinig gedacht in termen van ketens. Wie is 

waarvoor verantwoordelijk? Voelt een docent zich verantwoordelijk voor het rooster en de vraag of de onderwijsvraag 

past in het rooster? De samenwerking tussen de roostermaker en de planner is goed vormgegeven, maar de 

signalerings- en sturingsfunctie van de planner richting het onderwijs kan nog meer versterkt worden. 

Succesfactoren

Succesfactoren in de aanpak van Windesheim zijn:

 - De ‘vergaderband’: er is een vast tijdslot voor vergaderingen. Dit voorkomt losse vergaderingen in het rooster, 

waardoor lessen niet meer passen.

 - Lessen eerst roosteren en daarna de niet lesgebonden taken van docenten. Risico is wel dat er achteraf veel 

wijzigingen komen.

 - Periodiek overleg van de teamleider Roostering met de HHD’s creëert bewustzijn rondom het roosterproces. 

3.4 Windesheim

Op 5 juli 2018 heeft een interview plaatsgevonden met Ed Nanloh (teamleider planning & roostering 
bij domein Business, Media en Recht). 

 

Achtergrond / context

Windesheim bestaat uit 5 domeinen. De roostering vindt plaats op het niveau van het domein.

Per september 2018 wordt gestart met de vervanging van Untis als roosterprogramma door Xedule. Eerst zal de 

planningsmodule worden ingevoerd, later wordt ook geroosterd met Xedule. Windesheim Flevoland is al begonnen met 

het plannen in Xedule. De ervaringen zijn positief.  

Formeel proces

Proces - Rooster

De roostermakers van Windesheim werken decentraal, ieder voor een eigen domein met een eigen compartiment van 

centraal toegewezen ruimtes. 

Binnen het domein Business, media & Recht (BMR) zijn de volgende afspraken gemaakt met de Hogeschool Hoofd 

Docenten (HHD, d.w.z. opleidingsmanagers) en de teams:

 - Afspraken voor een goed rooster voor de student: 

 - Er wordt geroosterd binnen de toegewezen beschikbare lokalen van het domein tussen het 1e en 10e lesuur (van 

08.30 tot 18.30). 

 - Een klas wordt minimaal 3 uur en maximaal 8 per dag ingeroosterd met een maximum van 2 tussenuren. 

 - Er wordt gestreefd een klas niet meer dan 6 uur per dag in ter roosteren. 

 - Afspraken voor een goed rooster voor de docent:

 - De roostering is conform cao HBO en arbeidstijdenwet. 

 - Knelpunten worden door de HHD en het team besproken en opgelost. 

Domein BMR werkt met een ‘vergaderband’: alle opleidingen zijn op een specifiek moment vrij om elkaar op te zoeken 

en met elkaar te vergaderen. 

Niet lesgebonden taken worden ook geroosterd. Alleen stagebezoeken worden niet geroosterd, hiervoor worden (nadat 

het rooster definitief is) onderlinge afspraken gemaakt tussen docent en de student. 

Onderdeel van het roosterproces is een diagnose van de input voor het rooster. Deze wordt met de HHB besproken, 

wat kan leiden tot aanpassingen. Tot en met de controle van de diagnose kunnen wijzigingen op roosterformat en 

docentbeschikbaarheid plaatsvinden. Daarna zijn wijzigingen alleen nog in onderstaande gevallen mogelijk: 

 - Bij het conceptrooster zijn alleen nog wijzigingen mogelijk op niet goed doorgevoerde roostervoorwaarden of 

docentbeschikbaarheid (zoals uiterlijk bij de diagnose is aangegeven) of bij knelpunten in lokalenbeschikbaarheid. 

 - Bij het definitieve rooster en na publicatie zijn alleen nog wijzigingen mogelijk bij acute problemen en uitdagingen 

(zoals ziekte, nog niet ingevulde vacatures en zwaarwegende actuele gebeurtenissen). Dit kan alleen door de HHD 

worden aangevraagd.

Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

Er zijn afspraken over inzetbaarheid van docenten. Docenten moeten het totale aantal dagdelen van hun aanstelling 

beschikbaar zijn om onderwijs te geven. 

Domein BMR werkt met inzetplanners, die in dienst zijn van het bedrijfsbureau van het domein. De inzetplanners 

werken nauw samen met het onderwijs en de roostermakers. Samen kijken ze naar de samenhang tussen wijzigingen in 

het onderwijs, de inzetplanning en het rooster. Andere domeinen overwegen deze functie ook in te zetten.
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NSE-scores

Windesheim
2017 2018

Landelijk 
gemiddelde 

2018

Ontwikkeling 
WH 2017 - 

2018

Studierooster (themascore) 3,42 3,43 3,36 0,01

Het tijdig bekendmaken van de 
studieroosters 3,37 3,37 2,59 0,00

Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in 
het studierooster 3,19 3,23 2,8 0,03

De studeerbaarheid van het studierooster 3,44 3,43 2,95 -0,01

Het aantal in het studieprogramma 
geroosterde onderwijsuren 3,68 3,69 3,44 0,01

3.5 InHolland

Op 10 juli 2018 heeft een interview plaatsgevonden met Sandra van den Bos (manager 
serviceorganisatie voor facilitaire zaken, onderwijsondersteuning, decanaat, international office en 
roosterbureau en portefeuillehouder onderwijslogistiek regio Amsterdam).

Achtergrond / context

Inholland is per vestiging georganiseerd. Elke vestiging heeft zijn eigen serviceorganisatie. Serviceprocessen zijn wel 

hogeschoolbreed ingericht. Er is druk op de huisvesting bij Inholland.

Inholland is onder begeleiding van en externe adviseur bezig om het roosterproces te onderzoeken. Daarbij wordt 

het huidige functioneren van het planproces en het roosterproces via enquêtes en workshops met de betrokken 

medewerkers in beeld gebracht. Op basis daarvan worden vorstellen gedaan voor optimalisering van het roosterproces 

en wordt bepaald welke nieuwe plan- en roostertool er aangeschaft gaat worden. 

De regio Amsterdam start september 2018 met een pilot voor een jaarrooster.

Formeel

Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

Bij Inholland gelden de volgende afspraken m.b.t. docentinzet: 

 - Er wordt niet gewerkt met kantoortijden voor onderwijsgevenden. Docenten kunnen tussen 08.30 en 22.15 uur 

ingezet worden. 

 - Een onderwijsgevende wordt niet meer dan 5 college-uren achter elkaar ingeroosterd. Daarna heeft hij/zij een 

ingeplande pauze. 

 - Een onderwijsgevende wordt per werkdag maximaal 8 klokuren ingeroosterd. 

 - Uitgangspunt is om tussen het 5de en het 7de college-uur een lunchpauze in te plannen, afhankelijk van de 

starttijd die dag. 

 - Er wordt naar gestreefd docenten op één dag slechts op één locatie les te laten geven.

Voor de inzetplanning wordt het programma Quintiq gebruikt.  

De curriculumcommissie maakt het curriculum, de teamleider van de opleiding vertaalt dat naar de inzetplanning. 

De roostercontactpersoon levert de roostergegevens aan en fungeert als spil tussen de opleiding (en daarbinnen de 

jaarcoördinatoren of teamleiders) en het roosterbureau.

Proces - Rooster

Inholland hanteert de volgende uitgangspunten voor het rooster:

 - Er wordt niet gewerkt met kantoortijden voor studenten. Dat waarborgt flexibiliteit in eigen planning. 

 - Er wordt niet meer dan 5 college-uren achter elkaar ingeroosterd. Daarna is er een ingeplande pauze.

 - Er wordt getracht per werkdag maximaal 8 college-uren in te roosteren. 

 - Het maximaal aantal vrije uren tussen college-uren bedraagt 3. 

 - Uitgangspunt is om tussen het 5de en het 7de college-uur een lunchpauze in te plannen, afhankelijk van de 

starttijd die dag. 

 - Voor deeltijdonderwijs wordt in overleg met de opleiding een eet- pauze ingeroosterd.

 - Deze uitgangspunten worden gehandhaafd door de teamleider O&O. 

Per regio is er een roosterbureau ingericht waar roosteraars met elkaar samenwerken voor alle gebouwen in die regio. 

Voor toetsen is er een overstijgende toetsorganisatie die over alle gebouwen heen de toetsen roostert. 
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De roosteraars werken op locatie in het roosterbureau van de locatie. Alle roosterbureaus samen vormen het team 

roosterorganisatie en vallen sinds januari 2013 onder de Inholland Serviceorganisatie (ISO).

De onderwijsruimtes worden gedeeld met alle vestigingen in de regio.

Na het verwerken van de roostergegevens in Syllabus+ levert de roostermaker een conceptrooster op, waarin lessen 

en les-gerelateerde activiteiten worden opgenomen. Hieronder vallen ook: stagebezoeken, teamoverleggen, excursies 

en instroomactiviteiten mits deze bij aanlevering van de roostergegevens bekend zijn. Vergaderingen, bila’s en PCM-

gesprekken worden niet in de roosters verwerkt.

 De roostercontactpersoon is verantwoordelijk voor controle van het conceptrooster. Uitgangspunt is dat 

roostermutaties tot een minimum beperkt dienen te blijven. In geval van mutaties vanuit de opleiding neemt de 

roostercontactpersoon van de opleiding contact op met het roosterbureau. 

Het roosterbureau heeft een signaleringsfunctie, die zich onder meer richt op de volgende aspecten: 

 - Onderhoudswerkzaamheden in onderwijs luwe perioden.

 - Het tegengaan van schaduwroostering of andere belemmeringen voor een goed rooster.

 - Bewaken van afspraken. 

Hiernaast is het roosterproces schematisch weergegeven. 

Feitelijk

Proces - Rooster

Voor elke student wordt getracht het onderwijs per dag zo compact mogelijk in te roosteren. Zo mogelijk wordt op 

verzoek van het onderwijs een roostervrije dag gerealiseerd. Bij het samenstellen van de roosters wordt in volgorde 

gekeken naar a. het belang van de student, b. het belang van de docent en c. het streven naar optimaal gebruik van 

ruimten en middelen. Als er van specifieke ruimten maar een beperkte hoeveelheid beschikbaar is, ligt de prioriteit bij 

optimale bezetting van deze ruimtes. 

Er wordt nog onvoldoende gestuurd vanuit het onderwijs op het beperken van het aantal roosterwijzigingen, zeker na 

het publiceren van het definitieve rooster. De roostermakers zijn erg servicegericht bij het doorvoeren van wijzigingen. 

Er vindt een gesprek plaats over de handhaving van de deadlines in het roosterproces, onder meer over het doorgeven 

van wijzigingen, om de afspraken hierover levend te houden. In de regio Amsterdam is er een Huisvestigingsoverleg, 

waar alle teamleiders van de opleidingen en de roostermakers aan deelnemen. In dit overleg spreken opleidingen 

elkaar ook aan op het niet halen van deadlines, omdat de ene opleiding dan op de ander moet wachten i.v.m. het 

vrijgeven van ruimtes e.d. Overigens zien studenten het aantal wijzigingen niet per als een probleem, mits er goed en 

tijdig over gecommuniceerd wordt. 

Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

De ene teamleider hanteert bij curriculumontwikkeling en inzetplanning een meer bedrijfsmatige blik dan de ander. 

De aandacht voor ruimtegebruik in de roosteraanvraag verschilt. Sommige opleidingen hebben een ‘bemiddelaar’ of 

contactpersoon tussen de curriculumontwikkelaar/teamleider en de roostermaker. Bij andere opleidingen treedt de 

teamleider zelf op als roostercontactpersoon.

De roostermaker wordt op dit moment niet betrokken bij curriculumontwikkeling. Bij inzetplanning wordt niet gekeken 

naar de gevolgen voor ruimtegebruik. 

Verbeterpunten & succesfactoren

Verbeterpunten

Op dit moment is het proces foutgevoelig doordat er met twee verschillende systemen gewerkt wordt in het plan- en 

roosterproces (Quintiq en Syllabus+). Daarnaast is de samenwerking in de keten niet optimaal. Inholland wil van de 

verschillende systemen af en zoekt een nieuw plan- en roosterprogramma. Ook wordt met alle betrokken partijen het plan- 

en roosterproces doorgelicht.
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Figuur 3 – Bron: J. Starken: Kaderdocument proces totstandkoming roosters 2016-2017. Versie 01/04/2015, p. 11.
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3.6 Saxion

Op 17 juli 2018 heeft een interview plaatsgevonden met Carien van Horne (procesmanager 
programma Continu Verbeteren & Onderwijslogistiek) en Sandra van Dieren (manager roosterbureau 
en projectleider Onderwijslogistiek).

Achtergrond / context

Saxion is al een aantal jaren bezig om de organisatie en werkwijze van de ondersteuning te verbeteren, waarbij de 

studenten en medewerkers als gebruikers het uitgangspunt vormen, het eigenaarschap van de ondersteuning bij de 

academies ligt en de focus ligt op het versterken van vraagsturing en samenhang in de ketens. Dit heeft in 2011 geleid 

tot concentratie van de dienstverlening, de vorming van twee servicecentra (voor administratie en informatie en voor 

voorzieningen), invoering van een dienstverleningsmodel, het versterken van het opdrachtgeverschap bij de academies 

(vraagsturing binnen gezamenlijke kaders), het organiseren van de dienstverlening in integrale teams, de benoeming 

van academiedirecteuren als keteneigenaar en procesverbetering met behulp van de Lean-methodiek. Deze aanpak 

heeft geleid tot verbetering in het functioneren van het roosterproces en tot hogere NSE-scores. 

De beoogde resultaten zijn echter nog niet behaald. Daarom wordt een volgende stap gezet, door invoering van een 

Business Support Organisatie, waarbij de omslag wordt gemaakt van een taakgerichte aanpak (met afzonderlijke 

eenheden die op hun eigen taken worden afgerekend) naar een meer ketengerichte werkwijze. Daarbij ligt de focus op 

de organisatie en regie van processen en ketens. 

Formeel

Proces - Rooster

De roostermakers zijn centraal georganiseerd en werken in teams die verschillende academies bedienen. Daarbij richt 

elke roostermaker zich primair op een eigen academie, maar ze kunnen met elkaar schakelen en werk van elkaar 

overnemen.

Per academie is er een roosterstrategie vastgesteld. Daarbij gaat het o.a. om volgordelijkheid van de aanlevering van 

gegevens en roostering van lessen.

 

Er wordt gestuurd op 12 studentbeloftes op het gebied van roosteren en toetsen.

DE STAND VAN ZAKEN JUNI 2017

STUDENTBELOFTEN ROOSTEREN 
EN TOETSEN BIJ SAXION

Saxion gaat 
studentgerichte 
roosters maken, 
gebaseerd op 
de volgende 

uitgangspunten:

Een lange 
lesdag 

heeft een 
ingeroosterde 
lunchpauze

We verlagen 
het aantal 
tussenuren

Een 
geïntegreerd 

les- en 
toetsrooster

We verhogen 
de kwaliteit 

van tussenuren 
door een online 

reserveringssysteem 
voor ruimtes

Het realiseren van een regelmatig 
rooster voor alle studenten is op dit 

moment nog een aandachtspunt. 
We scoren hier 52%

Komend studiejaar werken we aan de 
implementatie van een geïntegreerd les- 

en toetsrooster.

We meten op max. één tussenuur per 
dag. De meeste academies zijn op 

de goede weg en scoren op dit punt 
boven de 90%!

Op dit moment worden de 
mogelijkheden bekeken voor het 

online reserveren van 

Vanuit het dashboard kunnen we 
zien dat Saxion op dit punt boven 

de 90% scoort.

We werken hard aan het realiseren 
van een gepersonaliseerd rooster. 

Komend studiejaar zetten we hiervoor 
de nodige stappen bij Saxion Parttime 

School.

Bij de meeste academies is nog 
ruimte voor verbetering. Op 

Saxionniveau scoren we in het 
dashboard rond de 80%.

Docentbeschikbaarheid is bij veel 
academies verruimd. We werken 
aan het meetbaar maken van de 

gegevens.

Hier hebben we hard aan gewerkt! We meten of 
de pauze tussen 11:00-14:00 uur plaatsvindt. 
We zijn er nog niet helemaal, maar bij Saxion 

staat het dashboard rond de 75%.

Op dit moment werken 3 academies 
mee aan een pilot in september 

voor het realiseren van een 
semesterrooster. Indien succesvol, 
zal dit straks voor alle academies 

gaan gelden.

We zijn op de goede weg! Saxion 
scoort hier tussen de 80 – 90%

Het rooster is 
elke week gelijk 
qua begin- en 

eindtijden

Het rooster is 
lang van tevoren 

bekend (minimaal 
een semester of 

jaarrooster) We gaan voor 1 
lesvrije dag in de 
week (op die dag 

worden ook excursies, 
SLB-gesprekken etc. 

gepland)

Een gepersonaliseerd 
rooster waarbij 
je intekent voor 
onderwijs (en 

automatisch deel kunt 
nemen aan de toetsen)

Het lesrooster 
gaat voor andere 
activiteiten van 

docenten
(bijvoorbeeld 

vergaderingen)

Werktijden en lesdagen 
van de docent volgen het 

rooster, uitgezonderd 
mantelzorg en tweede 

baan

Een 
lesdag heeft 

minimaal 
4 lesuren

VOLG ALLE ONTWIKKELINGEN EN 
TUSSENTIJDSE RESULTATEN OP 

SAXION.NL/ONDERWIJSLOGISTIEK

Succesfactoren

Door Inholland zijn de volgende succesfactoren benoemd:

 - De dialoog aangaan en vanuit verschillende perspectieven het belang van het naleven van de afspraken en 

deadlines belichten. 

 - Onderwijsteamleiders met een bedrijfsmatige blik, die bij curriculumontwikkeling en inzetplanning de gevolgen voor 

rooster en ruimtegebruik meenemen.

NSE-scores

Inholland
2017 2018

Landelijk 
gemiddelde 

2018

Ontwikkeling 
IH  

2017 - 2018

Studierooster (themascore) 3,28 3,35 3,36 0,06

Het tijdig bekendmaken van de studieroosters 3,32 3,38 2,59 0,06

Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het 
studierooster 2,98 3,07 2,8 0,09

De studeerbaarheid van het studierooster 3,32 3,34 2,95 0,02

Het aantal in het studieprogramma 
geroosterde onderwijsuren 3,52 3,59 3,44 0,08

Figuur 4 – Bron: Presentatie OL4D - Wrapup Studentbeloften, Saxion
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In het 8e en 9e uur was er veel uitval, doordat docenten de lessen annuleerden. Het CvB heeft besloten dat er op 

lessen in het 8e en 9e uur gestuurd moet worden. Daartoe zijn er blokken gemaakt in de lesdagen: van 8.30 - 12.30 uur 

en van 13.00 – 17.30 uur. 

 

De manager roosterbureau gaat jaarlijks langs bij elke academie om te vragen wat de curriculumplannen zijn en of er 

andere zaken spelen die invloed kunnen hebben op het rooster.

Voorheen werkten de roostermaker voor een eigen academie. Doordat de roostermakers nu werken voor clusters van 

academies werken die dezelfde ruimtes of gebouwen gebruiken is er meer regelruimte voor de roostermakers om 

onderling af te stemmen en het rooster te optimaliseren. 

Er is geen lokalenprobleem, maar een probleem m.b.t. de spreiding van het onderwijs. Er is een ruimteverdelingsmodel 

ontwikkeld, dat ook tot kritiek leidt dat de roostermakers de academies te weinig ruimtes hebben gegeven. Het 

ruimtegebruik wordt via het dashboard gemonitord. 

Via werktafels bespreken de planner, de roosteraar, docenten en de teamleider van de opleiding elk kwartiel het 

rooster. Dat heeft bijgedragen aan betere sturing door de teamleider op het aanleveren van de roostergegevens en op 

de kwaliteit van de roosterdata.

De roostermakers hebben vier weken om een conceptrooster te maken. Wijzigingen op het conceptrooster worden 

gemonitord via het dashboard. Als een wijziging veel problemen oplevert voor een andere opleiding of klas wordt dat 

direct gesignaleerd en wordt hierop geacteerd.

Studenten vinden voorspelbaarheid van het rooster belangrijker dan het aantal wijzigingen. Het is van belang een 

duidelijk onderscheid te maken tussen wijzigingen in de categorie ‘shit happens’ (die sowieso doorgevoerd worden) en 

wijzigingen in de categorie ‘slordigheidjes’ (waarvan bepaald moet worden of ze echt nodig zijn). 

Verbeterpunten & succesfactoren

Verbeterpunten

Saxion start na de zomer met de implementatie van Xedule als nieuw plan- en roostersysteem. Saxion wil Xedule 

gebruiken om de processen van inzetplanning en roostering te verbeteren. Gekoppeld aan de invoering van Xedule 

wordt toegewerkt naar één team van planners en roostermakers. Saxion wil centrale onderwijslogistieke adviseurs 

inzetten, die moeten zorgen voor meer grip op het planningsproces, het ruimtegebruik en op docentbeschikbaarheid. 

Succesfactoren

Succesfactoren in de aanpak van Saxion zijn:

 - Studentbeloftes m.b.t. het rooster. 

 - Dashboards om de realisatie van de studentbeloftes te monitoren.

 - De verantwoordelijkheid voor het realiseren van studentbeloftes bij het onderwijs te leggen en de realisatie van die 

beloftes te bespreken in de managementgesprekken (CvB-academiedirecteuren-teamleiders opleidingen).

 - Het actief aangaan van de verbinding tussen het roosterbureau en het onderwijs (ophalen van ontwikkelingen en 

voornemens).

 - Roostermakers werken voor clusters van academies, waardoor ze meer regelruimte krijgen.

 - Werktafels waarin de planner, de roostermaker, docenten en de teamleider van de opleiding regelmatig bij elkaar 

komen om over het rooster te spreken.

Voor het rooster zijn de volgende criteria geformuleerd:

 - Maximaal twee tussenuren per week.

 - Maximaal een gebouwwissel per dag.

 - Minimaal vier uur les op een dag.

 - We publiceren het rooster vroegtijdig.

 - Alle studenten hebben 1 lesvrije dag (i.v.m. stages en projecten).

Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

Iedere academie heeft een of meerdere planners/gegevensbeheerders, die in dienst zijn bij het bedrijfsbureau van de 

academie.

Er zijn normen geformuleerd voor docentbeschikbaarheid. Daarbij is een verdeling gemaakt in werkdagen en 

mantelzorgdagen. Op werkdagen worden docenten geacht aanwezig te zijn. 

Feitelijk

Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

Er is op dit moment niet voldoende grip op het planningsproces, het ruimtegebruik en de docentbeschikbaarheid. 

Saxion wil onderwijslogistieke adviseurs inzetten, die de academies hierbij ondersteunen.

Teamleiders moeten sturen op de docentbeschikbaarheden en de werkdagen versus mantelzorgdagen. De mate waarin 

dat gebeurt verschilt per opleiding.

Het komt vaak voor dat de docentbeschikbaarheid voor het eerste kwartiel te laat wordt aangeleverd, ook i.v.m. nog 

openstaande vacatures en nieuwe medewerkers. 

Een goede samenwerking tussen de planner/gegevensbeheerder en de teamleider van de opleiding draagt bij aan de 

kwaliteit van de roostergegevens. 

Proces - Rooster

Zes van de studentbeloften worden gemonitord via een dashboard, dat gekoppeld is aan het roostersysteem Eduflex en 

aan het managementinformatiesysteem. De dashboards worden gebruikt voor het gesprek over het rooster met de 

academiemanagers en de directeuren. De academies bespreken het dashboard met het CvB en schrijven zelf een 

analyse n.a.v. het dashboard. Zo worden de academies verantwoordelijk voor het realiseren de studentbeloftes.

Figuur 5 – Bron: Presentatie OL4D - Wrapup Studentbeloften, Saxion.
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3.7 Hanze Hogeschool Groningen

Op 19 juli 2018 heeft er een interview plaats gevonden met Rudy de Vries (manager Roostering, 
Evenementen en Procesmanagement) en Leo Siepel (senior procesmanager).

Achtergrond / context

De Hanze Hogeschool heeft 18, ‘Schools’ die nagenoeg autonoom opereren. Er worden visies gedeeld, maar er zijn ook 

veel verschillen. 

De afdeling REP (Roostering, Evenementen en Procesmanagement) houdt zich bezig met functioneel beheer, facilitaire 

ondersteuning, evenementen, planning & roostering en ruimtemanagement. REP ziet zichzelf als neutrale en 

verbindende partij tussen de verschillende Schools en tussen de Schools en Huisvesting en facilitair zaken.

Formeel

Proces - Rooster

De roostermakers binnen de Hanze Hogeschool zijn centraal gepositioneerd en vallen onder REP.

Er wordt in eerste instantie binnen het toegewezen contigent van de School geroosterd. Vervolgens komt het 

roosterteam per gebouw bij elkaar om het restant van de te roosteren activiteiten te roosteren over het hele gebouw 

(en dus over de contigenten van betrokken Schools). Als laatste stap komen de senior roostermakers bij elkaar om het 

restant van het rooster over de hele campus te roosteren. 

 

De contigenten van de Schools worden mede op basis van studentenaantallen ieder jaar opnieuw bepaald door REP in 

samenwerking met de afdeling Huisvesting.

Het roosterproces bestaat uit een conceptronde waarna er nog wijzigingen kunnen komen op het conceptrooster. Bij de 

wijzigingen wordt onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke wijzigingen en zogenoemde ‘wannahaves’. Wanneer een 

School de roosterdeadline niet haalt, dient de School dat zelf aan te geven bij het CvB om uitstel te vragen voor de 

deadlines. Als een School uitstel krijgt staat deze achteraan in de rij bij de ruimteverdeling en heeft de School geen 

zekerheid dat in of dichtbij het eigen contigent geroosterd wordt.

Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

Iedere School heeft een onderwijsplanner, die ook betrokken wordt bij de ontwikkeling van het curriculum. Het 

functieprofiel van de planner verschilt per School. 

Feitelijk

Proces – Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

De roostermakers worden niet betrokken bij de curriculumontwikkeling.

De Hanze Hogeschool heeft zelf een planningstool (InDato) ontwikkeld, waar planners informatie over de 

inzetplanning en de roosterinformatie invoeren. Deze tool is ontwikkeld in samenwerking met de gebruikers uit het 

onderwijs en wordt permanent doorontwikkeld. 

 

Proces – Rooster

Roostermakers vallen onder REP en opereren in teams op de verschillende locaties. Iedere vestiging heeft dus een 

roosterteam. De roostermakers en de planner zitten dichtbij elkaar in hetzelfde gebouw en spreken elkaar regelmatig. 

Ieder roosterteam heeft een senior roostermaker die ervoor zorgt dat zaken in goede banen lopen. De senior 

roostermakers van de verschillende roosterbureaus werken samen en overleggen regelmatig over het roosterproces en 

de inhoud van het rooster. 

NSE-scores

Saxion
2017 2018

Landelijk 
gemiddelde 

2018

Ontwikkeling  
Saxion 

2017 - 2018

Studierooster (themascore) 3,42 3,42 3,36 0,01

Het tijdig bekendmaken van de studieroosters 3,46 3,42 2,59 -0,04

Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in 
het studierooster 3,15 3,16 2,8 0,01

De studeerbaarheid van het studierooster 3,43 3,47 2,95 0,03

Het aantal in het studieprogramma 
geroosterde onderwijsuren 3,63 3,64 3,44 0,02
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3.8 Hogeschool Leiden

Op 31 mei 2018 heeft een interview plaatsgevonden met Jacqueline van Wettum (coördinator 
roosterbureau) en Imke van Hagen (assistent coördinator roosterbureau).

 

Achtergrond / context

De afgelopen twee jaar zijn er verschillende stappen gezet om de ruimteverdeling en het roosterproces te verbeteren. 

In 2016 is een audit uitgevoerd door Turner. N.a.v. deze audit zijn veranderingen in het roosterproces doorgevoerd, 

waaronder de invoering van de roosterprocescoördinatoren (RPC’s). Ook is de tijd dat het roosterteam heeft om het 

rooster te maken verkort, waarmee er meer tijd ontstond voor het onderwijs om de roosterdata correct aan te leveren. 

In de zomer van 2017 hebben de faculteitsdirecteuren het initiatief genomen om de ruimtevraag in beeld te brengen 

en een voorstel te doen voor de ruimteverdeling tussen faculteiten. 

In de discussie over de sturingsfilosofie in het najaar van 2017 is geconcludeerd dat de huidige taakverdeling tussen 

de dienst Onderwijs & Studentzaken en de faculteiten op het gebied van het roosterproces niet adequaat is. Een 

werkwijze waarbij het roosterproces binnen instellingsbrede kaders voor een belangrijk deel wordt uitgevoerd door de 

faculteiten sluit beter aan bij de sturingsfilosofie, omdat verantwoordelijkheden en sturingsmogelijkheden dan meer in 

één hand liggen en taken worden belegd bij partijen die sturingsmogelijkheden hebben om hun verantwoordelijkheid 

waar te maken. 

De beschikbaarheid van onderwijsruimtes wordt als groot probleem ervaren, vanwege de groei van het aantal studenten 

en vernieuwing van het onderwijs (curriculumontwikkeling, werkvormen, groepsgroottes). Dat zet spanning op het 

roosterproces. De druk op het rooster en de ruimte zal de komende jaren nog versterkt worden door de belofte uit het 

instellingsplan om studenten actief en voltijds te laten studeren.

Om in te spelen op de toenemende ruimtevraag zijn door Facilitair Bedrijf maatregelen genomen, zoals het inrichten 

van extra studieplekken, het zodanig inrichten van ruimtes dat ze voor meerdere doelen gebruikt kunnen worden 

en het delen van ruimtes. Daarnaast is ruimte gehuurd in de nabijheid van de campus. Omdat deze maatregen 

niet volstaan is in strategisch huisvestingsplan enerzijds besloten tot uitbreiding van de ruimte door nieuwbouw, 

anderzijds tot sturen op efficiënt ruimtegebruik.

Hogeschool Leiden heeft het Programma Ruimte geïnitieerd, dat gericht is op het optimaliseren van het plan- en 

roosterproces (uitgaande van decentraal roosteren binnen compartimenten), de ontwikkeling van een ruimte-

referentiemodel en het verbeteren van de informatievoorziening voor het plan- en roosterproces.

Formeel

Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

Iedere faculteit heeft een roosterprocescoördinator (RPC) in dienst die als contactpersoon tussen het onderwijs en 

het roosterbureau fungeert. Sommige RPC’s vullen zelf de docenteninzet en roosterinformatie in het systeem Xedule, 

andere faculteiten hebben hun eigen ‘Xedulevuller’ om dit te doen. 

De taaktoedeling en inzetplanning wordt gemaakt door de opleidingsmanagers. Her wordt de RPC niet bij betrokken. 

Proces - Rooster

Het roosterbureau is (nog) centraal georganiseerd en de roostermakers werken geclusterd per faculteit samen. 

De roostermakers zijn een aantal dagdelen per week fysiek op de faculteit werkzaam en een aantal dagdelen op het 

roosterbureau. 

 

Voorheen waren de functies van planner en roostermakers gecombineerd in één persoon, maar in verband met 

belangenverstrengeling zijn deze functies uit elkaar gehaald en zijn de roostermakers bij elkaar in teams gezet. De scheiding 

tussen roosteraar en planner is zo ‘zacht’ mogelijk, zodat beide elkaar wel goed blijven opzoeken.

De relatie tussen de planner en het roosterbureau verschilt per School. De communicatie tussen de planner en het roosterbureau 

is over het algemeen goed. Er wordt tijdig afgestemd over het komende jaar. 

Bij roosteraanvragen wordt weinig aandacht besteed aan de gevolgen voor huisvesting en organiseerbaarheid. Dat komt mede 

doordat huisvesting niet in het budget van de Schools zit.

Er wordt, zowel door REP als door de onderwijsmanagers, steeds meer gestuurd op deadlines en kwaliteit van de aangeleverde 

gegevens, om het aantal roosterwijzigingen te beperken. Daardoor is het aantal conceptroosters ook afgenomen. De afspraak 

dat de School zelf bij het CvB om uitstel van deadlines vraagt is een extra stimulans voor de School om zich aan de deadlines te 

houden. Het gebeurt dan ook niet vaak dat Schools het CvB om uitstel vragen. 

Bij de selectie van roostermakers wordt gekeken ze passen binnen de cultuur van de School, naar hun sociale vaardigheden en 

naar flexibiliteit en het vermogen om te gaan met verschillende belangen en druk. Door hierop te sturen is de kwaliteit van het 

roosterteam verbeterd.

Er is op iedere locatie zes wekelijks multidisciplinair (MD) overleg, waarin de planners, de senior roostermakers, de 

locatiemanager, de informatiemanager/ICT-specialist en een team- en/of projectleider uit het onderwijs samenkomen. Geregeld 

schuift ook iemand vanuit facilitair/vastgoed aan. In dit overleg worden onder andere zaken besproken die invloed hebben op 

het rooster, zoals curriculumontwikkeling of verbouwingen. 

Verbeterpunten & succesfactoren

Verbeterpunten

De organisatie van het roosterproces verloopt goed. Verbeterpunt is in het proces van curriculumontwikkeling aandacht besteden 

aan de organiseerbaarheid van het curriculum, zodat het curriculum niet achteraf moet worden aangepast, omdat het niet 

organiseerbaar blijkt te zijn en het plan- en roosterproces daardoor vertraging oploopt of het rooster niet goed te organiseren is. 

Succesfactoren

Door de Hanze Hogeschool worden de volgende succesfactoren benoemd:

 - Betrokkenheid van alle stakeholders bij de ontwikkeling en het beheer van de planningstool, waardoor men elkaar beter 

kent, onderling begrip toeneemt en er een gedeeld perspectief is ontwikkeld.

 - Roostering op verschillende schaalniveaus (contingent van de School, gebouw, campus).

 - School moet om uitstel van roosterdeadline vragen bij CvB, voelt daardoor extra druk om de deadline te halen. 

 - Nauwe relatie tussen planner en roostermaker.

 - Multidisciplinair overleg.

 - Sturen op competenties van roostermakers bij aanname.

NSE-scores

Hanze Hogeschool
2017 2018

Landelijk 
gemiddelde 

2018

Ontwikkeling 
Hanze  

2017 - 2018

Studierooster (themascore) 3,48 3,46 3,36 -0,02

Het tijdig bekendmaken van de studieroosters 3,47 3,45 2,59 -0,02

Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in 
het studierooster 3,33 3,30 2,8 -0,03

De studeerbaarheid van het studierooster 3,44 3,43 2,95 0,00

Het aantal in het studieprogramma 
geroosterde onderwijsuren 3,68 3,67 3,44 -0,01
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Het rooster wordt gemaakt in het programma Syllabus+. Docentinzet en roosterinformatie worden geregistreerd in 

Xedule. 

Voor het rooster zijn de volgende criteria vastgesteld:

 - De maximale dagspanne van docenten is 8 uur plus een half uur pauze. (Hier mag 1x per week van worden 

afgeweken).

 - De maximale dagspanne van studenten is 8 uur.

 - Een lesdag van studenten omvat minimaal 3 klokuren. Hierbij worden alleen de roosters van de 1e- en 2e-jaars 

studenten gemeten, aangezien zich bij 3e- en 4e-jaars een geheel ander onderwijsprogramma voordoet met beperkte 

lesactiviteiten. 

Daarnaast zijn onderstaande basisafspraken geformuleerd voor het roosterproces:

Basisafspraak 1:

Voor in te roosteren (onderwijs)activiteiten in de weken 1 t/m 8 van een onderwijsperiode wordt altijd 

onderstaande volgorde van voorrang gehanteerd voor algemene en specifi eke ruimtes:

1. Evenementen categorie 1 t/m 3

2. Hogeschoolbreed geldt dat repeterende lesactiviteiten van zowel bekostigd als contractonderwijs altijd met 

voorrang geroosterd worden. Bekostigd gaat hierbij wel vóór contractonderwijs

3. Niet-repeterende lesactiviteiten

4. Overige evenementen

5. (Her)Toetsen (vinden plaats in de avond, geen voorrang op onderwijs)1. Hertoetsen voor 

propedeusestudenten vinden niet plaats in de avond indien de opleiding dit wenst

6. Vergaderingen

Basisafspraak 2:

Voor in te roosteren (onderwijs) activiteiten in de weken 9 en 10 (toetsweken) van een onderwijsperiode 

wordt altijd onderstaande volgorde van voorrang gehanteerd voor algemene en specifi eke ruimtes:

1. (Her)Toetsen (in principe toetsen overdag)

2. Hogeschoolbreed geldt dat repeterende lesactiviteiten van zowel bekostigd als contractonderwijs altijd met 

voorrang geroosterd worden. Bekostigd gaat hierbij wel vóór contractonderwijs

3. Niet-repeterende lesactiviteiten

4. Evenementen (diplomering in de avonden)2 (voorkeur Evenementen in avond/zaterdag)

5. Vergaderingen

In deze weken vinden in de grote zalen en 40+ lokalen geen HL-brede of clusterspecifi eke evenementen plaats 

(met uitzondering van de diplomeringen in periode 4, en met uitzondering van G1.023 en eventueel A1.008), 

tenzij er na datum defi nitief ruimte blijkt te zijn.

Basisafspraak 3:

A: De uniforme jaarindeling, de jaarplanning, de hogeschoolbrede roosterplanning en categorieën 

evenementen zijn geaccordeerd door het College van Bestuur en bindend voor alle clusters. Deze documenten 

zijn (m.u.v. uniforme jaarindeling 15/2) uiterlijk 15 april van studiejaar (t) door het CvB vastgesteld voor 

studiejaar (t+1).

B: De inventarisatie evenementen in geaccordeerd door het College van Bestuur en bindend voor alle clusters. 

Dit document is uiterlijk 15 april van studiejaar (t) door het CvB vastgesteld voor studiejaar (t+1).

Basisafspraak 4:

Het defi nitieve rooster inclusief het toetsrooster wordt twee weken voor de start van periode 2, 3 en 4 (zie 

roosterplanning) en één week voor de start van periode 1 gepubliceerd op rooster.hsleiden.nl.

Conceptroosters worden digitaal ter controle verstrekt aan de onderwijsmanager en op verzoek ook aan 

coördinatoren of andere gedelegeerden. Het team Roosteren voegt daaraan een knelpuntenlijst toe en geeft 

eventuele alternatieve roostermogelijkheden aan. De onderwijsmanager is verantwoordelijk voor de controle 

door coördinatoren/moduleleiders/docenten etc. Wijzigingen worden digitaal in het daarvoor afgestemde 

format aangeleverd.

Tevens is de onderwijs?? verantwoordelijk voor het doorvoeren van de wijziging in Xedule.

Onderwijsondersteuning voert de wijziging vervolgens door in het roosterprogramma.

Bij inroostering van correct, tijdig en volledig aangeleverde roosterinformatie wordt door het team Roosteren 

na het 2e concept het rooster verfi jnd.

Basisafspraak 5:
Bij gebleken ruimtetekort overdag kunnen voltijdstudenten ook in de avonduren (ma t/m do) ingeroosterd 

worden.

Basisafspraak 6:

Vergaderingen voor minder dan 5 docenten worden niet opgenomen in het rooster, tenzij het de 

examencommissie, toetscommissie of curriculumcommissie betreft. Vergaderingen kleiner dan 20 personen 

worden in de vergaderzalen geroosterd. Is er geen vergaderzaal beschikbaar, kan een lesruimte gebruikt 

worden, indien beschikbaar na datum 2e conceptrooster. Vergaderingen boven de 20 personen worden in een 

lesruimte geroosterd indien beschikbaar na datum 2e conceptrooster.

Basisafspraak 7: Er wordt geroosterd in halve uren of een veelvoud hiervan.

Basisafspraak 8:
Onder repeterende lesactiviteit wordt verstaan een activiteit die gedurende tenminste 6 weken in 1 

onderwijsperiode op zelfde dag en tijdstip, voor zelfde studentgroep, zelfde lokaal(soort) en dezelfde lesduur 

wordt geroosterd.

Basisafspraak 1:

Voor in te roosteren (onderwijs)activiteiten in de weken 1 t/m 8 van een onderwijsperiode wordt altijd 

onderstaande volgorde van voorrang gehanteerd voor algemene en specifi eke ruimtes:

1. Evenementen categorie 1 t/m 3

2. Hogeschoolbreed geldt dat repeterende lesactiviteiten van zowel bekostigd als contractonderwijs altijd met 

voorrang geroosterd worden. Bekostigd gaat hierbij wel vóór contractonderwijs

3. Niet-repeterende lesactiviteiten

4. Overige evenementen

5. (Her)Toetsen (vinden plaats in de avond, geen voorrang op onderwijs)1. Hertoetsen voor 

propedeusestudenten vinden niet plaats in de avond indien de opleiding dit wenst

6. Vergaderingen

Basisafspraak 2:

Voor in te roosteren (onderwijs) activiteiten in de weken 9 en 10 (toetsweken) van een onderwijsperiode 

wordt altijd onderstaande volgorde van voorrang gehanteerd voor algemene en specifi eke ruimtes:

1. (Her)Toetsen (in principe toetsen overdag)

2. Hogeschoolbreed geldt dat repeterende lesactiviteiten van zowel bekostigd als contractonderwijs altijd met 

voorrang geroosterd worden. Bekostigd gaat hierbij wel vóór contractonderwijs

3. Niet-repeterende lesactiviteiten

4. Evenementen (diplomering in de avonden)2 (voorkeur Evenementen in avond/zaterdag)

5. Vergaderingen

In deze weken vinden in de grote zalen en 40+ lokalen geen HL-brede of clusterspecifi eke evenementen plaats 

(met uitzondering van de diplomeringen in periode 4, en met uitzondering van G1.023 en eventueel A1.008), 

tenzij er na datum defi nitief ruimte blijkt te zijn.

Basisafspraak 3:

A: De uniforme jaarindeling, de jaarplanning, de hogeschoolbrede roosterplanning en categorieën 

evenementen zijn geaccordeerd door het College van Bestuur en bindend voor alle clusters. Deze documenten 

zijn (m.u.v. uniforme jaarindeling 15/2) uiterlijk 15 april van studiejaar (t) door het CvB vastgesteld voor 

studiejaar (t+1).

B: De inventarisatie evenementen in geaccordeerd door het College van Bestuur en bindend voor alle clusters. 

Dit document is uiterlijk 15 april van studiejaar (t) door het CvB vastgesteld voor studiejaar (t+1).

Basisafspraak 4:

Het defi nitieve rooster inclusief het toetsrooster wordt twee weken voor de start van periode 2, 3 en 4 (zie 

roosterplanning) en één week voor de start van periode 1 gepubliceerd op rooster.hsleiden.nl.

Conceptroosters worden digitaal ter controle verstrekt aan de onderwijsmanager en op verzoek ook aan 

coördinatoren of andere gedelegeerden. Het team Roosteren voegt daaraan een knelpuntenlijst toe en geeft 

eventuele alternatieve roostermogelijkheden aan. De onderwijsmanager is verantwoordelijk voor de controle 

door coördinatoren/moduleleiders/docenten etc. Wijzigingen worden digitaal in het daarvoor afgestemde 

format aangeleverd.

Tevens is de onderwijs?? verantwoordelijk voor het doorvoeren van de wijziging in Xedule.

Onderwijsondersteuning voert de wijziging vervolgens door in het roosterprogramma.

Bij inroostering van correct, tijdig en volledig aangeleverde roosterinformatie wordt door het team Roosteren 

na het 2e concept het rooster verfi jnd.

Basisafspraak 5:
Bij gebleken ruimtetekort overdag kunnen voltijdstudenten ook in de avonduren (ma t/m do) ingeroosterd 

worden.

Basisafspraak 6:

Vergaderingen voor minder dan 5 docenten worden niet opgenomen in het rooster, tenzij het de 

examencommissie, toetscommissie of curriculumcommissie betreft. Vergaderingen kleiner dan 20 personen 

worden in de vergaderzalen geroosterd. Is er geen vergaderzaal beschikbaar, kan een lesruimte gebruikt 

worden, indien beschikbaar na datum 2e conceptrooster. Vergaderingen boven de 20 personen worden in een 

lesruimte geroosterd indien beschikbaar na datum 2e conceptrooster.

Basisafspraak 7: Er wordt geroosterd in halve uren of een veelvoud hiervan.

Basisafspraak 8:
Onder repeterende lesactiviteit wordt verstaan een activiteit die gedurende tenminste 6 weken in 1 

onderwijsperiode op zelfde dag en tijdstip, voor zelfde studentgroep, zelfde lokaal(soort) en dezelfde lesduur 

wordt geroosterd.

Figuur 6 – Bron: Basisafspraken Roosteren Hogeschool Leiden 2015 - 2016’

Feitelijk

Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

De roostermaker wordt niet betrokken bij de in de curriculumontwikkeling. Het verschilt per faculteit en opleiding of 

de RPC in dit proces wordt meegenomen. De rolinvulling van de RPC’s verschilt per faculteit.

Xedule wordt gebruikt om de roosterinformatie in te voeren en zo te koppelen naar het roostersysteem Syllabus+. De 

kwaliteit en tijdigheid van de data is een aandachtspunt. De signaleringsfunctie die Xedule heeft wordt niet gebruikt.  

 

Er wordt niet systematisch bijgestuurd om de curricula en de beschikbaarheid van docenten af te stemmen op de 

beschikbare ruimte en het rooster.

Proces - Rooster

Het roosterbureau maakt het rooster op basis van de beschikbare ruimten en docentbeschikbaarheid. De roostermakers 

zelf maken geen inhoudelijke afweging over de toedeling van de ruimtes of docentbeschikbaarheid. Wel adviseren zij 

de RPC’s hierover. De roostermakers hebben een signalerende en adviserende rol, de RPC neemt besluiten (in overleg 

met de onderwijsmanager of -coördinator).

Binnen de hogeschool zijn er geen inhoudelijke normen op basis waarvan bij de verdeling van ruimte bepaald kan 

worden wat prioriteit heeft en wie waar recht op heeft. Op de basisafspraken wordt vanuit het roosterbureau gestuurd, 

maar vanuit de faculteiten vrijwel niet.

Er worden door het roosterbureau rapportages gemaakt over het roosterproces, die worden besproken in het 

maandelijkse RPC-overleg tussen de RPC’s en de manager en coördinator van het Roosterbureau. 

Er is voor de eerste periode van het studiejaar 2018-2019 een pilot uitgevoerd met decentraal roosteren. Daarbij 

kon nog onvoldoende gestuurd worden op het curriculum en de docentinzet. Ook bleek dat de uitruil tussen de 

compartimenten van de faculteiten nog niet efficiënt verloopt. De uitkomsten en ervaringen worden meegenomen in 

het programma Ruimte.

Verbeterpunten & succesfactoren

Verbeterpunten

Om beter te sturen op het rooster en het gebruik van de ruimtes is een goed beeld nodig van de onderwijsvraag, de 

vertaling daarvan in de ruimtevraag, de consequenties van deze vraag op hogeschoolniveau en het daadwerkelijk 

gebruik van de ruimte. Belangrijk aandachtspunt is dat de aanpak zich niet alleen op het roosterproces sec richt, maar 

dat bij de inrichting van het curriculum en het maken van afspraken over inzetplanning rekening wordt gehouden met 

de gevolgen voor de ruimteverdeling en het rooster. De rolverdeling in het roosterproces is nog onvoldoende helder. 
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3.9 Hogeschool Rotterdam

Achtergrond / context

In 2012 is het eindrapport van het project Verbetering Roosters Hogeschool Rotterdam verschenen. Doel was 

verbetering van de NSE-score m.b.t. roosters van 2,8 naar 3,5. Het functioneren van het roosterproces is geanalyseerd. 

Er zijn matrices opgesteld waarin de deelprocessen, de betrokken partijen per deelproces en de door elke partij uit 

te voeren activiteiten en op te leveren producten zijn beschreven. Ook zijn meetinstrumenten ontwikkeld, waarmee 

de tevredenheid over het roosterproces kan worden bepaald. De conclusies en aanbevelingen uit dit project zijn niet 

hogeschoolbreed ingevoerd. Het is aan de instituten om de adviezen al of niet toe te passen. 

Specifiek voor het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) is in maart 2017 is het project Inzet en roostering op 

kracht! gestart. In dat project zijn afspraken gemaakt over de planning en taaktoedeling van docenten (PTD) en 

het roosteren. Vraagstukken rondom het rooster en PTD zijn van verschillende kanten belicht (studenten, docenten, 

onderwijskundige keuzes, regelgeving, ruimtemogelijkheden, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid) en er is een analyse 

gemaakt van de verschillen tussen de opleidingen binnen IvL. Dat leidde tot een gedeeld beeld over de complexiteit 

van PTD en roosteren. Er is een handboek Onderwijslogistiek (‘Samenwerken aan een optimale onderwijsplanning en 

roostering’) voor 2017-2018 opgesteld. Het handboek is vastgesteld en wordt nu ingevoerd.

Formeel

Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

Uitgangspunten met betrekking tot inzetplanning zijn dat een docent het volledige aantal dagdelen van de aanstelling 

beschikbaar is voor inroostering, m.u.v. de stage bezoekdagen, en dat het rooster docenten faciliteert in het goed 

organiseren van lessen en andere taken.

Proces - Rooster

Bij de Hogeschool Rotterdam heeft ieder instituut een eigen roosterbureau. Voor IvL zijn in het Handboek 

Onderwijslogistiek de volgende basisafspraken gemaakt:

• Basisuitgangspunten algemeen:

 - Roostering in 4 perioden van 10 weken voor de voltijdsopleidingen.

 - Publicatie van het rooster per periode voor 10 weken op HINT.

 - Het rooster is 4 weken voor de start van de periode beschikbaar, m.u.v. periode 1. 

 - De stagedagen liggen vast voor een jaar en worden tussentijds niet gewijzigd.

 - De vergaderdagen voor de opleidingen worden IvL-breed afgestemd en vastgelegd.

 - In de lesaanvraag wordt de minimale roosterbehoefte aangevraagd en niet de maximale roosterbehoefte.

 - De logistieke werkwijze is vastgelegd in een roosterproces inclusief planning en wordt jaarlijks geüpdatet en 

geaccordeerd door het IMT. Deze planning is bindend voor alle opleidingen.

 - Er wordt gewerkt met 15 rooster/leseenheden van 50 minuten.

• Basisafspraken studenten:

 - Elke student heeft les op de dagen maandag tot en met vrijdag afhankelijk van het aantal stagedagen.

 - Een student heeft elke lesdag minimaal 2 uur les gecombineerd met docentvrije activiteiten en maximaal 8 uur 

les. Studiesucces is het uitgangspunt bij het aantal uren les. Het ideaal is een evenredige verdeling over de 

lesdagen.

 - Een student heeft maximaal één zelfstudie-blokuur (100 minuten) op een dag en een pauze.

 - Reistijd voor externe lesactiviteiten vindt waar dat kan plaats tijdens de pauzes, zodat dit niet van de lestijd 

afgaat.

 - Studenten hebben zo veel mogelijk een vast lokaal bij deeltijdlessen, met uitzonderling van de vak- of 

practicumlokalen. Docenten reizen hierdoor tussen de lessen door in het pand. Voor voltijdlessen is de 

beschikbaarheid van lokalen leidend en reizen de studenten.

• Omgaan met wijzigingen:

 - Beperkt houden van het aantal wijzigingen, zodat iedereen vroegtijdig weet waar hij/zij aan toe is voor langere 

Succesfactoren:

Door Hogeschool Leiden worden de volgende succesfactoren benoemd:

 - Roostermakers werken in clusters van faculteiten samen.

 - Doordat de roostermakers een aantal dagdelen op de faculteit zitten, worden knelpunten sneller aangepakt. 

NSE-scores

Hogeschool Leiden
2017 2018

Landelijk 
gemiddelde 

2018

Ontwikkeling  
HL 2017 - 

2018

Studierooster (themascore) 3,03 2,94 3,36 -0,08

Het tijdig bekendmaken van de studieroosters 2,72 2,59 2,59 -0,13

Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in 
het studierooster 2,84 2,80 2,8 -0,04

De studeerbaarheid van het studierooster 3,03 2,95 2,95 -0,08

Het aantal in het studieprogramma 
geroosterde onderwijsuren 3,51 3,44 3,44 -0,08
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termijn en kan bouwen op zijn/haar rooster. Het gepubliceerde rooster wordt alleen gewijzigd om de volgende 

redenen:

 - Ziekte en familiaire omstandigheden (onverwachte calamiteiten die niet te voorzien zijn).

 - Wijzigingen van lokaal indien het aantal studenten groter is dan het lokaal.

 - Lessen worden niet van dagdeel of van dag gewijzigd. Het rooster wijzigt alleen voor de dag zelf. Lessen 

worden niet standaard verplaatst naar een andere dag. 

 - Wijzigingen die niet in het nadeel van de student zijn.

• Volgorde van inroostering:

 - 1. Vergadercorridor op vaste dag per opleiding.

 - 2. Lesactiviteiten.

 - 3. Onderwijsgerelateerde evenementen.

 - 4. Toetsactiviteiten.

 - 5. Individuele/externe activiteiten.

• Tijdspad voorbereiding roosterproces:

 - 1. Vaststellen examenprogramma’s: 1-12 voor opvolgende studiejaar.

 - 2. Gesprekscyclus (afstemmen PTD/jaartaak met docenten): februari/maart.

 - 3. Vaststellen PTD (taaklast): 1 april.

 - 4. Alle gegevens voor roostering aanleveren: 1 mei.

 - 5. Vaststellen combisheets (aanbod 4 periodes): 1 mei.

 - 6. Vaststellen aantal klassen en groepsgrootte: 8 mei.

 - 7. Publiceren rooster blok 1: 1 juli.

• Afspraken over inzetbare ruimten en gebruik (ICT) middelen:

 - Alle lokalen zijn gelijk beschikbaar voor alle lesactiviteiten van IvL. Uitzonderingen hierop zijn:

 - Vaklokalen van de Lerarenopleiding.

 - Practicumlokalen (bij voorkeur niet ingezet voor andere lessen, wel zo flexibel mogelijk ingericht vanwege de 

aanwezigheid van materialen en apparatuur).

 - Indien er geen practicum- en/of vaklessen ingeroosterd staan, zijn alle lokalen gelijk beschikbaar voor 

geheel IVL.

• Kick-off en evaluatie:

 - De roostering van een periode wordt gevolgd door een evaluatie met alle direct betrokkenen van het 

roosterproces. Doel hiervan is het rooster, de werkwijze en de communicatie continu te verbeteren. Resultaten 

worden teruggekoppeld aan het IMT. 

• Proceseigenaar:

 - Hoofd bedrijfsbureau is proceseigenaar van het roosterproces, ziet toe op een goed verloop van het rooster en 

neemt het eindbesluit bij knelpunten voor alle opleidingen.

Feitelijk

Proces - Curriculumontwikkeling, taaktoedeling & inzetplanning

Bij IvL zit het hoofd van het onderwijsbureau in de curriculumcommissie. 

Er wordt sinds het studiejaar 2018-2019 gewerkt met IvL-brede PTD-normen. Uitgangspunten zijn rechtsgelijkheid 

tussen docenten, eenvoud en transparantie (reductie van het aantal opslagfactoren) en ruimte voor docententeams 

en coördinatoren om initiatieven te nemen die passen bij het team. Er wordt uitgegaan van een verdeling 80-20 (80% 

onderwijs, 10% organisatie en 10% professionalisering). Organisatietaken die een sterke relatie hebben met onderwijs 

worden als onderwijs geadministreerd. De onderwijsmanager is verantwoordelijk voor een evenwichtige verdeling 

van werkzaamheden over de dagen van de week en de verschillende onderwijsperioden. Opslagfactoren zijn voor alle 

docenten gelijk en geven het minimum aan. Coördinatoren zijn eindverantwoordelijk voor het beheer van het PTD-

systeem. Elke docent krijgt éénmaal per jaar PTD-overzicht als onderdeel van de jaarlijkse gesprekscyclus. 
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Proces - Rooster

Het eindrapport van het project Verbetering Roosters Hogeschool Rotterdam is niet vastgesteld, maar wordt wel 

gebruikt. Het CvB besteedt in bilo´s met directeuren veel meer aandacht aan rooster- en huisvestingsproblematiek. 

Dat geldt ook voor directeuren richting onderwijsmanagers en managers bedrijfsvoering. Daarbij maken instituten en 

opleidingen eigen keuzes. Roostermakers maken ook gebruik van het rapport. De NSE-scores voor roostering zijn sinds 

2012 gestegen.

Bij IvL lopen de procedures m.b.t roostering op zich goed, maar op alle onderdelen zijn verbetermaatregelen mogelijk 

door betere planning en afstemming, wat leidt tot betere roosters en beter gebruik van lokalen. Er zijn nog geen 

normen voor de verdeling van het aantal te roosteren uren per student en de verdeling van het aantal lokalen per 

opleiding of cluster naar rato van het aantal studenten (voltijd en deeltijd). 

 

Om meer volgens de PDCA-cyclus te werken is een kalender opgesteld en een Kwaliteitskring PTD en Roosteren 

ingesteld, waar de afspraken worden gemaakt, processen worden geëvalueerd, verbetervoorstellen worden besproken 

en bijstellingen worden geformuleerd. In deze Kwaliteitskring zijn onderwijs en ondersteuning vertegenwoordigd. De 

afspraken betreffen het organiseren van het onderwijsaanbod (curriculum commissie, opleidingen en bedrijfsbureau), 

roostering van het onderwijsaanbod (roosterdienst) en evaluaties (Kwaliteitskring). De manager bedrijfsvoering is 

proceseigenaar van het onderwijslogistieke proces, ziet toe op een goed verloop en neemt besluiten bij knelpunten 

rondom de organisatie. De manager bedrijfsvoering is bovendien eindverantwoordelijk voor de jaarlijks afstemming 

van de planning tussen het roosterbureau, de onderwijsmanagers, coördinatoren, directie en bedrijfsvoering. Het is de 

bedoeling dat het handboek jaarlijks door de Kwaliteitskring PTD en Roosteren wordt geüpdatet.

Een nieuwe uitdaging ligt in de flexibilisering van het onderwijs voor de deeltijdopleidingen. Daarbij is de opgave een 

rooster te ontwikkelen dat de gewenste flexibiliteit en differentiatie optimaal faciliteert en uitvoerbaar is. 

Verbeterpunten & succesfactoren

Verbeterpunten

Het handboek voor IvL is vastgesteld door het IMT en gepubliceerd. Opgave is de implementatie van de kaders en 

afspraken en het daadwerkelijk werken volgens de in het handboek beschreven rolverdeling en procedures. 

Tweede verbeterpunt is het sturen op het curriculum en de inzet van docenten. Het management zou hier meer 

grenzen in moeten stellen, zowel richting curriculumcommissie als richting docenten.  

Succesfactoren

Uit de aanpak van de Hogeschool Rotterdam komen de volgende succesfactoren naar voren: 

 - Helderheid over kaders voor het roosterproces en de docentinzet en de verdeling van rollen en 

verantwoordelijkheden.

 - Prioriteit voor het rooster bij bestuur en management.

 - Sturen op docentinzet.

 - Actieve betrokkenheid van het hoofd van het onderwijsbureau bij curriculumontwikkeling.

NSE-scores

Hogeschool Rotterdam
2017 2018

Landelijk 
gemiddelde 

2018

Ontwikkeling  
HR  

2017 - 2018

Studierooster (themascore) 3,20 3,26 3,36 0,06

Het tijdig bekendmaken van de 
studieroosters 3,09 3,15 2,59 0,06

Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in 
het studierooster 2,92 3,00 2,8 0,08

De studeerbaarheid van het studierooster 3,26 3,32 2,95 0,06

Het aantal in het studieprogramma 
geroosterde onderwijsuren 3,51 3,56 3,44 0,05
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Conclusies

4

4. Conclusies 
Op basis van de casestudies worden in dit hoofdstuk 7 succesfactoren benoemd voor het plan- en 
roosterproces. In paragraaf 4.1 worden deze succesfactoren beschreven en vergeleken met de in 
hoofdstuk 2 geformuleerde hypothesen. In paragraaf 4.2 worden op basis van deze succesfactoren 
ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes geformuleerd voor het plan- en roosterproces. 

4.1 Zeven succesfactoren voor het plan- en roosterproces

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

Bij de meeste hogescholen zijn de kaders, procedures en rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd. Er wordt 

echter niet altijd voldoende aandacht besteed aan de implementatie van de kaders, procedures en rollen en 

verantwoordelijkheden. Bovendien wordt er lang niet altijd op deze kaders gestuurd. Goede voorbeelden zijn, die er 

aan bijdragen dat kaders, procedures en rollen en verantwoordelijkheden gaan leven:

 - Het met alle betrokken partijen analyseren van de problematiek en formuleren van gezamenlijke ambities in termen 

van studentbeloftes.

 - Het door vertegenwoordigers van het onderwijs en de ondersteuning samen opstellen van een handboek of 

richtlijnen.

 - Sturen op naleving van de kaders door bestuur en management, als onderdeel van de P&C-cyclus.

Deze succesfactor bevestigt hypothesen 1, 2, 3 en 10:

 - Hypothese 1: Er zijn normen opgesteld m.b.t. curriculumontwikkeling, inzetplanning, roostering en 

roosterwijzigingen (zowel inhoudelijke normen als procesnormen).

 - Hypothese 2: Er is helderheid over processtappen en rollen m.b.t. curriculumontwikkeling, inzetplanning en 

roosterproces en roosterwijzigingen.

 - Hypothese 3: De verantwoordelijken voor (deel)processen hebben adequate sturingsmogelijkheden en 

bevoegdheden.

 - Hypothese 10: Er vindt handhaven plaats van de afgesproken normen en procedures.

Op basis van de casestudies zijn er bij deze succesfactor twee belangrijke aandachtspunten te formuleren:

 - Sturing op inzetplanning en sturing op het roosterproces wordt steeds vaker op elkaar afgestemd. Op de verbinding 

tussen het roosterproces en curriculumontwikkeling wordt in de meeste cases niet actief gestuurd. 

 - In theorie is er vaak sprake van helderheid over rollen en zijn er adequate bevoegdheden en sturingsmogelijkheden. 

In de praktijk is dit echter lang niet altijd het geval, omdat er te weinig aandacht wordt besteed aan implementatie 

van de kaders en de gewenste manier van werken. 

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 als 

basis voor het gesprek. In de praktijk is ontbreekt deze informatie vaak. Verschillende hogescholen werken aan het 

verwerven van adequate sturingsinformatie. Daarbij gaat het o.a. om:

 - Informatie over bezettingsgraad (aantallen en pieken in de dag, weken, maanden).

 - Real time meten van aantal en type wijzigingen zodat daar direct op gestuurd kan worden.

 - Signalering van onjuiste of onrealistische roosteraanvragen, zodat daar aan het begin van het plan- en 

roosterproces al naar gehandeld kan worden.

Bij enkele hogescholen maakt het plan- en roosterproces deel uit van de dashboards die worden gebruikt in de P&C-

cyclus. De meeste hogescholen sturen niet actief op het plan- en roosterproces.
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Deze succesfactor bevestigt hypothese 5: 

 - Het hele plan- en roosterproces wordt door zowel onderwijsteams als het roosterbureau gezien als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid.

Aandachtspunt is dat curriculumontwikkeling in het algemeen nog niet als gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt 

beschouwd. 

Gebruik gevoel van urgentie

De laatste succesfactor is het gebruik van gevoel van urgentie als dat aanwezig is. Dat kan gaan om NSE-scores, 

frustratie over de bestaande aanpak, ruimtegebrek of noodzaak tot bezuinigingen.

Deze succesfactor bevestigt hypothese 14:

 - Er is urgentie van het vraagstuk (b.v. ruimtegebrek, negatieve energie of frustratie over de bestaande aanpak, 

bezuinigingen etc.).

Geconcludeerd kan worden dat de meeste hypothesen bevestigd worden door de succesfactoren. In de casestudies 

blijkt dat het implementeren van kaders, het handelen volgens afgesproken procedures en rollen en het sturen 

op naleving van de kaders als weerbarstige opgaven worden gezien. Er zijn vaak wel kaders en procedures, maar 

het ontbreekt aan wederzijds begrip, een gedeeld perspectief en het plan- en roosterproces wordt niet als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid gezien. Er wordt maar beperkt gestuurd op een roosterbaar curriculum. Bovendien 

ontbreekt veelal regie met doorzettingsmacht. 

Deze succesfactor bevestigt hypothese 14:

 - Betrokkenen beschikken over adequate sturingsinformatie.

Duidelijke en gerichte sturing op docentbeschikbaarheid 

Een adequaat rooster vraagt om sturing op beschikbaarheid van docenten. Daarbij gaat het om: 

 - Het hanteren van expliciete normen. Veel hogescholen hanteren als uitgangspunt dat een voltijdse aanstelling 

betekent dat een docent 8 tot 10 dagdelen per week beschikbaar is.

 - Sturen op inzetbaarheid van docenten door het management.

 - Registratie van inzetbaarheid en inzet van docenten.

Deze succesfactor bevestigt hypothese 6:

 - Er wordt door de onderwijsmanager gestuurd op inzetplanning in het licht van de gevolgen voor het rooster.

Escalatiemodel en prioriteit bestuur en directie

Bestuur en directie moeten prioriteit geven aan het rooster en er moet een escalatiemodel zijn om knopen door te 

hakken. Voorbeelden zijn:

 - Onderwijsdirecteuren moeten uitstel vragen aan het CvB als ze termijnen niet gaan halen.

 - Een beheermodel, waarvan het gebruik door CvB en decanen zo nodig wordt afgedwongen.

Deze succesfactor bevestigt hypothese 9:

 - Er is een escalatieprocedure afgesproken.

Stimuleren van wederzijds begrip

In alle casestudies wordt het belang benadrukt van wederzijds begrip tussen onderwijs en ondersteuning. Een aantal 

hogescholen besteedt hier expliciet aandacht aan. Voorbeelden zijn:

 - Voorlichting: 

 - Het versterken van bewustzijn over de logistieke keten bij het onderwijs door de (samenhang in de) keten te 

bespreken met onderwijsmanagers en docenten.

 - Samenwerking: 

 - Het betrekken van roostermakers en/of planners bij curriculumontwikkeling.

 - Periodiek overleg tussen de verschillende partijen in de keten (roostermakers, inzetplanners, onderwijsmanagers 

en curriculumontwikkelaars). 

 - Bemensing: 

 - Onderwijslogistieke managers en medewerkers die kennis hebben van of ervaring hebben in het onderwijs en de 

competenties hebben om de verbinding met het onderwijs te leggen.

 - Opleidingsmanagers die zowel vanuit een onderwijskundige als vanuit een bedrijfsmatige of onderwijslogistieke 

invalshoek kijken.

 

Deze succesfactor bevestigt hypothese 4: 

 - Er is actieve dialoog tussen onderwijs en roosterbureau/roostermakers en begrip voor elkaars positie.

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. Voorbeelden zijn:

 - Het gezamenlijk doorlopen van een LEAN-traject gericht op optimalisering van het plan- en roosterproces.

 - Het samen formuleren van studentbeloftes.

 - Het samen ontwikkelen van een planningstool door ICT-ers, roostermakers en vertegenwoordigers van het 

onderwijs.

 - Roostermakers zitten op de faculteit en afwegingen worden gemaakt door roostermakers en het onderwijs 

gezamenlijk.
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Implementatieprincipes

Bij de implementatieprincipes gaat het om het expliciet aandacht besteden aan en tijd nemen voor de implementatie 

van de kaders en de procedures en het leerproces dat daarbij hoort. Daar kunnen de volgende implementatieprincipes 

van worden afgeleid:

 - Bespreek met alle betrokkenen wat het procesontwerp van hen en van anderen vraagt.

 - Maak helder hoe gestuurd wordt op naleving van de kaders en procedures.

 - Vertaal de aanpak naar systemen en stuurinformatie.

 - Organiseer een leerproces door samen praktijkcases te bespreken.

Sturingsprincipes 

Bij de sturingsprincipes gaat het om het actief sturen in de keten en om het geven van prioriteit aan het plan- en 

roosterproces in de sturing. Daar kunnen de volgende sturingsprincipes van worden afgeleid:

 - Zorg voor periodieke afstemming tussen de schakels in de keten (roostermakers-planners-opleidingsmanagers-

curriculumcommissies).

 - Zorg voor doorzettingsmacht en een escalatiemodel.

 - Neem het plan- en roosterproces op in de P&C-cyclus.

 - Handhaaf de kaders en procedures.

Randvoorwaardelijk: investeren in wederzijds begrip

Randvoorwaarde voor een effectieve inrichting van het plan- en roosterproces is wederzijds begrip tussen de 

verschillende betrokken partijen. Daaruit kunnen de volgende randvoorwaardelijke principes worden afgeleid:

 - Investeer in ontmoeting en dialoog tussen onderwijs en ondersteuning.

 - Zet op sleutelposities mensen die beide werelden kennen.

 - Zorg voor korte lijnen tussen de betrokken partijen. 

De hogescholen die hebben deelgenomen aan de casestudies verschillen qua schaal, sturingsfilosofie, organisatiemodel 

en inrichting van de bedrijfsvoering. In een deel van de cases is sprake van centrale roostering, bij andere cases is de 

roostering gedecentraliseerd. Uit de casestudies komt niet naar voren dat een van deze modellen effectiever is dan 

het andere. Het is belangrijker dat het model aansluit bij de cultuur en de sturingsfilosofie van de instelling, dat er 

duidelijkheid is over de kaders, de procedures, rollen en verantwoordelijkheden, dat er sprake is van wederzijds begrip 

en een gedeeld perspectief, dat aandacht besteed wordt aan implementatie van kaders en procedures en dat dat actief 

gestuurd wordt op naleving van de kaders en samenhang in het hele plan- en roosterproces. 

4.2 Ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes
 
Uit de succesfactoren kunnen de volgende ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes worden 
afgeleid voor de inrichting van het plan- en roosterproces.

Ontwerpprincipes

Bij de ontwerpprincipes gaat het om samen ontwikkelen door alle betrokken partijen in het plan- en roosterproces 

(´get the system in the room´). Daar kunnen de volgende ontwerpprincipes van worden afgeleid:

 - Analyseer het proces met alle betrokkenen en voer daarbij de dialoog over de verschillende perspectieven.

 - Ontwerp het plan- en roosterproces als geheel.

 - Formuleer samen uitgangspunten, ambities en kaders (gedeeld perspectief).

 - Werk de kaders samen uit in een procesontwerp.

INVESTEER IN WEDERZIJDS BEGRIP
Ontmoeting en dialoog tussen onderwijs en ondersteuning;

Mensen die beide werelden kennen op sleutelposities;
Korte lijnen.

ONTWERPPRINCIPES
• Analyseer proces met alle betrokkenen;
• Voer dialoog over perspectieven
• Ontwerp plan- en roosterproces als geheel;
• Formuleer samen uitgangspunten, ambities en kaders;
• Werk kaders samen uit in procesontwerp.

IMPLEMENTATIEPRINCIPES
• Bespreek wat procesontwerp van betrokkenen vraagt;
• Maak helder hoe gestuurd wordt op naleving van kaders en procedures;
• Vertaal aanpak naar systemen en stuurinformatie;
• Organiseer leerproces (samen praktijkcases bespreken).

STURINGSPRINCIPES
• Periodieke afstemming tussen schakels keten;
• Doorzettingsmacht en escalatie model;
• Plan- en roosterproces in P&C-cyclus;
• Handhaaf kaders en procedures.

1

2

3
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Bijlages

B

Bijlage 1: NSE-scores 2018

Studierooster (themascore)

 Instelling Score

1 HZ University of Applied Sciences 3,6

 2 NHL Hogeschool 3,6

3 Christelijke Hogeschool Ede 3,6

4 Avans Hogeschool 3,5

5 Stenden Hogeschool 3,5

6 Hanzehogeschool Groningen 3,5

7 Fontys Hogescholen 3,5

8 Christelijke Hogeschool Windesheim 3,4

9 Saxion Hogeschool 3,4

10 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 3,4

11 Hogeschool INHOLLAND 3,3

12 Zuyd Hogeschool 3,3

13 Hogeschool Rotterdam 3,3

14 Hogeschool Utrecht 3,2

15 De Haagse Hogeschool 3,2

16 Hogeschool van Amsterdam 3,1

17 Hogeschool Leiden 2,9

Het tijdig bekendmaken van de studieroosters 

Instelling Score

1 HZ University of Applied Sciences 3,8

2 NHL Hogeschool 3,6

3 Christelijke Hogeschool Ede 3,5

4 Stenden Hogeschool 3,5

5 Hanzehogeschool Groningen 3,4

6 Fontys Hogescholen 3,4

7 Saxion Hogeschool 3,4

8 Avans Hogeschool 3,4

9 Hogeschool INHOLLAND 3,4

10 Christelijke Hogeschool Windesheim 3,4

11 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 3,3

12 Zuyd Hogeschool 3,2

13 Hogeschool Rotterdam 3,2

14 Hogeschool Utrecht 3,1

15 De Haagse Hogeschool 3,0

16 Hogeschool van Amsterdam 2,8

17 Hogeschool Leiden 2,6
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Het aantal in het studieprogramma geroosterde onderwijsuren

 Instelling Score

1 Stenden Hogeschool 3,8

2 Avans Hogeschool 3,8

3 NHL Hogeschool 3,7

4 HZ University of Applied Sciences 3,7

5 Christelijke Hogeschool Windesheim 3,7

6 Christelijke Hogeschool Ede 3,7

7 Fontys Hogescholen 3,7

8 Hanzehogeschool Groningen 3,7

9 Saxion Hogeschool 3,6

10 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 3,6

11 Zuyd Hogeschool 3,6

12 Hogeschool INHOLLAND 3,6

13 Hogeschool Rotterdam 3,6

14 Hogeschool Utrecht 3,5

15 De Haagse Hogeschool 3,5

16 Hogeschool van Amsterdam 3,5

17 Hogeschool Leiden 3,4

Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster

 Instelling Score

1 HZ University of Applied Sciences 3,5

2 NHL Hogeschool 3,4

3 Christelijke Hogeschool Ede 3,4

4 Hanzehogeschool Groningen 3,3

5 Avans Hogeschool 3,3

6 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 3,3

7 Christelijke Hogeschool Windesheim 3,2

8 Fontys Hogescholen 3,2

9 Stenden Hogeschool 3,2

10 Saxion Hogeschool 3,2

11 Hogeschool INHOLLAND 3,1

12 Hogeschool Utrecht 3,1

13 Zuyd Hogeschool 3,0

14 Hogeschool Rotterdam 3,0

15 De Haagse Hogeschool 2,9

16 Hogeschool van Amsterdam 2,9

17 Hogeschool Leiden 2,8

De studeerbaarheid van het studierooster

 Instelling Score

1 Christelijke Hogeschool Ede 3,6

2 NHL Hogeschool 3,6 

3 HZ University of Applied Sciences 3,6

4 Stenden Hogeschool 3,6

5 Avans Hogeschool 3,5

6 Fontys Hogescholen 3,5

7 Saxion Hogeschool 3,5

8 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 3,5

9 Hanzehogeschool Groningen 3,4

10 Christelijke Hogeschool Windesheim 3,4

11 Hogeschool INHOLLAND 3,3

12 Zuyd Hogeschool 3,3

13 Hogeschool Rotterdam 3,3

14 De Haagse Hogeschool 3,3

15 Hogeschool Utrecht 3,2

16 Hogeschool van Amsterdam 3,2

17 Hogeschool Leiden 2,9
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 Instelling 2017 2018 Ontwikkeling

16 De Haagse Hogeschool 3,02 2,97 -0,05

17 Hogeschool Leiden 2,72 2,59 -0,13

Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster

 Instelling 2017 2018 Ontwikkeling

1 Hogeschool Utrecht 2,93 3,05 0,13

2 Zuyd Hogeschool 2,91 3,03 0,12

3 Christelijke Hogeschool Ede 3,29 3,39 0,10

4 Hogeschool INHOLLAND 2,98 3,07 0,09

5 Avans Hogeschool 3,21 3,29 0,08

6 Hogeschool Rotterdam 2,92 3,00 0,08

7 Stenden Hogeschool 3,09 3,17 0,07

8 NHL Hogeschool 3,33 3,40 0,07

9 Hogeschool van Amsterdam 2,85 2,89 0,04

10 Christelijke Hogeschool Windesheim 3,19 3,23 0,03

11 HZ University of Applied Sciences 3,42 3,45 0,03

12 Fontys Hogescholen 3,17 3,20 0,03

13 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 3,24 3,27 0,03

14 De Haagse Hogeschool 2,89 2,91 0,02

15 Saxion Hogeschool 3,15 3,16 0,01

16 Hanzehogeschool Groningen 3,33 3,30 -0,03

17 Hogeschool Leiden 2,84 2,80 -0,04

De studeerbaarheid van het studierooster

 Instelling 2017 2018 Ontwikkeling

1 Avans Hogeschool 3,44 3,53 0,09

2 Zuyd Hogeschool 3,25 3,33 0,09

3 Stenden Hogeschool 3,47 3,55 0,08

4 Christelijke Hogeschool Ede 3,56 3,63 0,07

5 Hogeschool Rotterdam 3,26 3,32 0,06

6 Hogeschool Utrecht 3,17 3,23 0,06

7 Fontys Hogescholen 3,44 3,49 0,05

8 De Haagse Hogeschool 3,22 3,26 0,04

9 Saxion Hogeschool 3,43 3,47 0,03

Bijlage 2: Ontwikkeling NSE-scores 
2017-2018 
Studierooster (themascore)

 Instelling 2017 2018 Ontwikkeling

1 Zuyd Hogeschool 3,19 3,30 0,11

2 Hogeschool Utrecht 3,15 3,24 0,09

3 Avans Hogeschool 3,42 3,50 0,08

4 Stenden Hogeschool 3,41 3,49 0,08

5 Hogeschool INHOLLAND 3,28 3,35 0,06

6 Hogeschool Rotterdam 3,20 3,26 0,06

7 Christelijke Hogeschool Ede 3,51 3,56 0,05

8 NHL Hogeschool 3,54 3,59 0,05

9 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 3,38 3,42 0,04

10 Fontys Hogescholen 3,43 3,45 0,03

11 Hogeschool van Amsterdam 3,08 3,10 0,02

12 Christelijke Hogeschool Windesheim 3,42 3,43 0,01

13 HZ University of Applied Sciences 3,63 3,64 0,01

14 Saxion Hogeschool 3,42 3,42 0,01

15 De Haagse Hogeschool 3,16 3,16 0,00

16 Hanzehogeschool Groningen 3,48 3,46 -0,02

17 Hogeschool Leiden 3,03 2,94 -0,08

Het tijdig bekendmaken van de studieroosters 

 Instelling 2017 2018 Ontwikkeling

1 Zuyd Hogeschool 3,07 3,22 0,15

2 Hogeschool Utrecht 3,01 3,15 0,14

3 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 3,23 3,32 0,09

4 Avans Hogeschool 3,35 3,41 0,06

5 Hogeschool INHOLLAND 3,32 3,38 0,06

6 Hogeschool Rotterdam 3,09 3,15 0,06

7 NHL Hogeschool 3,58 3,61 0,04

8 Stenden Hogeschool 3,44 3,47 0,04

9 HZ University of Applied Sciences 3,76 3,79 0,03

10 Christelijke Hogeschool Ede 3,52 3,55 0,02

11 Fontys Hogescholen 3,44 3,44 0,00

12 Christelijke Hogeschool Windesheim 3,37 3,37 0,00

13 Hogeschool van Amsterdam 2,85 2,85 0,00

14 Hanzehogeschool Groningen 3,47 3,45 -0,02

15 Saxion Hogeschool 3,46 3,42 -0,04
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Bijlage 3: Gespreksnotitie interviews

Vragen en bespreekpunten

Criteria en kaders

1. Welke criteria hanteert uw hogeschool voor een goed rooster? Hoe wordt er op deze criteria gestuurd?

2. Wat zijn de uitgangspunten en kaders binnen uw hogeschool m.b.t. inzetplanning van docenten? Hoe wordt er op 

deze uitgangspunten en kaders gestuurd?

3. Wat zijn de uitgangspunten en kaders binnen uw hogeschool m.b.t. curriculumontwikkeling? Hoe zijn de 

verantwoordelijkheden verdeeld? Hoe wordt op deze uitgangspunten en kaders gestuurd?

4. Wat zijn de uitgangspunten en kaders binnen uw hogeschool voor de vormgeving van het roosterproces? Hoe 

wordt er op deze uitgangspunten en kaders gestuurd?

Proces

5. Hoe ziet het proces van curriculumontwikkeling er op hoofdlijnen uit? Hoe wordt daarbij rekening gehouden met 

de uitvoerbaarheid?

6. Hoe ziet het proces om te komen tot taaktoedeling en inzetplanning van docenten er op hoofdlijnen uit? Hoe 

wordt daarbij rekening gehouden met de gevolgen voor het rooster?

7. Hoe ziet het proces om te komen tot het rooster er op hoofdlijnen uit? 

8. Hoe ligt in het roosterproces de verhouding tussen centrale en decentrale activiteiten? Hoe is de verhouding 

tussen enerzijds kaderstelling en standaardisatie en anderzijds vrijheid voor faculteiten of opleidingen? 

9. Hoe wordt in het roosterproces de interactie tussen onderwijs en ondersteuning vormgegeven? 

Sterke punten, knelpunten, dilemma’s en verbetermaatregelen

10. Wat zijn de belangrijkste knelpunten in het proces van curriculumontwikkeling tot en met het vaststellen van het 

rooster? Welke verbetermaatregelen zijn of worden genomen om deze knelpunten op te lossen?

11. Wat zijn de sterke punten van de aanpak van uw hogeschool in het roosterproces? Wat zijn de belangrijkste 

succesvoorwaarden?

12. Wat zijn de belangrijkste dilemma’s in het roosterproces? Welke belangentegenstellingen of tegengestelde visies 

op de problematiek liggen hieraan ten grondslag? Hoe wordt er met deze dilemma’s omgegaan?

Schriftelijke informatie 

Verzoek is om stukken over de aanpak (zoals plannen van aanpak, beschrijvingen van regels, procedures en/of 

processen, evaluaties en monitoringsinstrumenten) op te sturen, zodat we een beeld krijgen van de werkwijze en 

eventueel de gehanteerde aanpak om tot deze werkwijze te komen.

Daarnaast is het verzoek om mede o.b.v. de NSE de volgende vragen te beantwoorden:

a. Wat waren de scores op de meest recente NSE voor de volgende onderwerpen:

 - Aantal in het studieprogramma geroosterde onderwijsuren? 

 - De studeerbaarheid van het studierooster (b.v. spreiding en tijdstippen)? 

 - Het tijdig bekendmaken van de studieroosters? 

 - Het tijdig bekend maken van wijzigingen in het studierooster? 

b. Zijn de scores voor de genoemde onderwerpen in de meest recente NSE gestegen, gelijk gebleven of gedaald?

 Instelling 2017 2018 Ontwikkeling

10 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 3,42 3,45 0,03

11 NHL Hogeschool 3,59 3,62 0,03

12 Hogeschool INHOLLAND 3,32 3,34 0,02

13 Hogeschool van Amsterdam 3,15 3,16 0,01

14 Hanzehogeschool Groningen 3,44 3,43 0,00

15 Christelijke Hogeschool Windesheim 3,44 3,43 -0,01

16 HZ University of Applied Sciences 3,63 3,62 -0,01

17 Hogeschool Leiden 3,03 2,95 -0,08

Het aantal in het studieprogramma geroosterde onderwijsuren

 Instelling  2017 2018 Ontwikkeling

1 Stenden Hogeschool 3,66 3,76 0,11

2 Avans Hogeschool 3,67 3,75 0,08

3 Hogeschool INHOLLAND 3,52 3,59 0,08

4 NHL Hogeschool 3,65 3,72 0,07

5 Zuyd Hogeschool 3,55 3,62 0,07

6 Hogeschool Rotterdam 3,51 3,56 0,05

7 Hogeschool Utrecht 3,46 3,50 0,04

8 Fontys Hogescholen 3,64 3,67 0,03

9 Hogeschool van Amsterdam 3,46 3,48 0,02

10 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 3,61 3,63 0,02

11 Saxion Hogeschool 3,63 3,64 0,02

12 Christelijke Hogeschool Ede 3,66 3,67 0,02

13 Christelijke Hogeschool Windesheim 3,68 3,69 0,01

14 De Haagse Hogeschool 3,50 3,50 0,00

15 HZ University of Applied Sciences 3,71 3,70 -0,01

16 Hanzehogeschool Groningen 3,68 3,67 -0,01

17 Hogeschool Leiden 3,51 3,44 -0,08
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