
Verslag atelier Roosteren en inzetplanning, 5 november 2019  
  
 
Op 5 november 2019 is door het programma Goed Georganiseerde School 
een atelier georganiseerd over het (optimaliseren van) plan- en 
roosterproces. Vertegenwoordigers van de Hogeschool van Amsterdam, 
Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam en Christelijke Hogeschool Ede 
waren aanwezig. Tijdens het atelier is gesproken over de conclusies van 
de door het programma Goed Georganiseerde School uitgevoerde 
Casestudies Roosteren (presentatie bijgevoegd) en Inzetplanning, good practices van hogescholen en 
is samen gewerkt aan de aanpak van concrete vraagstukken. 
 
Het programma 
Het programma van het atelier zag er als volgt uit: 
 

1. Check-in. In twee groepen bespraken de deelnemers wat good practices zijn binnen de eigen 
hogeschool, waar ze tegenaan lopen en wat ze willen leren tijdens het atelier. Als een 
deelnemer aan het vertellen was, konden de overige deelnemers ideeën / vragen / 
associaties opschrijven op de beautiful mind (te zien in de afbeelding hieronder). 

2. Dialoog. Tijdens de dialoog werden er verdiepende vragen gesteld over de inhoud uit de 
check-in. Vervolgens werden per groep de vijf belangrijkste thema’s geselecteerd.  

3. Casestudies presentatie. Ronald Ulrich (programmamanager Goed Georganiseerde School) 
presenteerde de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar roostering en 
inzetplanning.  

4. Selectie thema’s. Op basis van de dialoog en de presentatie selecteerden de deelnemers op 
welke thema’s en bijbehorende vraag ze wilden ingaan. 

5. Oplossingen bedenken. In tweetallen bedachten de deelnemers ´100 oplossingen´ voor een 
van de vraag. Hieruit selecteerden ze een top 10.  

6. Concrete acties formuleren. In de laatste ronde gingen deelnemers van dezelfde hogeschool 
met elkaar aan de slag om deze oplossingen te vertalen naar concrete acties waar ze in hun 
hogeschool mee aan de slag kunnen. Tijdens de afsluiting van het atelier werden deze 
concrete acties plenair met elkaar gedeeld. 
 

  
 
 
  



Opgaven: zes thema’s 
Op basis van de input van de hogescholen en de casestudies zijn zes thema´s geselecteerd, die de 
belangrijkste opgaven voor de deelnemers aan het atelier beschrijven: 
 

1. Samenwerking onderwijs en ondersteuning: 
• Hoe verbind je beide ketens? Hoe zorg je dat roostermakers vroegtijdig betrokken 

worden bij curriculumontwikkeling en dat roosterkaders daarbij worden meegenomen? 
Hoe betrek je het onderwijs meer bij het roosterproces? 

• “Het wordt altijd opgelost.” Doordat er uiteindelijk altijd een rooster, de roostermakers 
de problemen toch wel oplossen en het rooster en de bezetting nogal uiteenlopen, 
ervaart het onderwijs minder urgentie om het eigen gedrag aan te passen. Bovendien 
sluiten de planning van het onderwijs en de planning van het rooster niet goed op elkaar 
aan. Dit zorgt er onder meer voor dat het lastig is voor roostermakers om op tijd juiste 
info te ontvangen, aangezien last minute wijzigingen vaak nog worden doorgevoerd in 
het rooster.  

 
2. Decentraal of centraal organiseren van het roosterproces.  

• Hogescholen maken hierin verschillende keuzes. 
• Door flexibilisering wordt dit vraagstuk urgenter. 
 

3. Rooster en bezetting.  
• De hogescholen geven aan dat het lastig is goed in te schatten hoeveel ruimte er 

daadwerkelijk nodig is. De feitelijke bezetting is veelal rond de 50%. Daardoor wordt er 
niet optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte en/of wordt ten onrechte 
externe ruimte gehuurd. Dit leidt tot de volgende vragen bij de deelnemers: (1) hoe krijg 
je aan de voorkant beter zicht op het ruimtegebruik? (2) Hoe kun je hierop sturen?  

 
4. Optimale methodiek en rolverdeling. 

• De deelnemers zijn op zoek naar een optimale methodiek en rolverdeling voor het plan- 
en roosterproces. Welke kaders leg je vast en op welk niveau leg je die kaders vast? Wat 
laat je vrij? Hoe kom je tot deze kaders en wie bepaalt ze? Hoe en door wie worden 
kaders en procedures gehandhaafd? Wat is een werkbare rolverdeling? Wie gaat 
waarover? Wie heeft mandaat? Is de roostermaker verantwoordelijk voor een succesvol 
rooster of is de opleiding dit?  

 
5. Roosteren voor verschillende opleidingen. 

• Het vastleggen van kaders en het roosterproces wordt bemoeilijkt doordat hogescholen 
veel verschillende opleidingen hebben die het allemaal net iets anders aanpakken. Hoe 
ga je bij het roosteren om met verschillen tussen opleidingen? Hoe ga je om met kleine 
opleidingen binnen grote hogescholen?  

• Deze vraag wordt urgenter door de flexibilisering. Wat zijn de consequenties van 
flexibilisering voor roostering en inzetplanning? Hoe organiseer je het roosterproces voor 
flexibele opleidingen? Wat is de informatiebehoefte om te sturen op het plan- en 
roosterproces voor flexibele opleidingen en wat vraagt het van de systemen?  

 
6. Rooster van de toekomst. 

• “Met de oplossing van vandaag creëren we het probleem van morgen.” Tijdens de sessie 
gaat het ook veel over waar we heen gaan (zoals volledige flexibiliteit voor de student). 
Deelnemers vragen zich af wat de stip op de horizon is. Door deze vraag te stellen, wordt 
met andere ogen gekeken naar de oplossingen die worden bedacht. Zijn deze duurzaam? 
Houden ze rekening met eventuele veranderingen?  



 
Van 100 oplossingen naar de 10 beste 
In tweetallen hebben de deelnemers deze thema’s vertaald naar concrete vragen. Voor elke vraag 
werden 100 oplossingen geformuleerd, die vervolgens werden teruggebracht tot de 10 beste 
oplossingen/antwoorden. Hieruit kunnen een aantal algemene conclusies worden getrokken. De 
complete lijst met de beste oplossingen is opgenomen in de tabel op de volgende pagina.  
 

   
 

Samenwerking, verantwoordelijkheid en de PDCA-cyclus terug 
Het thema samenwerking tussen ondersteuning en onderwijs komt in deze ronde regelmatig terug. 
Het is belangrijk tijdig de juiste mensen te betrekken en samen op te trekken bij zowel de 
onderwijsontwikkeling als het roosterproces. Daarnaast moet het proces vertrouwen en respect 
waarborgen en draagvlak creëren door tot gezamenlijke afspraken en oplossingen te komen. Steun 
van het management is volgens de deelnemers ook een belangrijke factor: de betrokkenen moeten 
zich ondersteund en gefaciliteerd voelen.  
 
Hierbij komt de vraag van rolverdeling en beslissingsbevoegdheid op. Het is belangrijk vast te leggen 
wie waarvoor verantwoordelijk is en wie waarover beslissingsbevoegdheid heeft. En degenen die 
verantwoordelijk zijn moeten ook beslissingsbevoegdheid krijgen.  
 
Het is belangrijk roostering op te nemen in de plan-do-check-act-cyclus (PDCA). Daarbij gaat het 
enerzijds om afspraken en deadlines om richting en sturing te geven aan het proces. Maar ook om 
het evalueren en controleren van deze afspraken en het leren van de ervaringen.  
 
Flexibel rooster 
Zowel bij het rooster van de toekomst als bij het omgaan met verschillen tussen opleidingen, komt 
het thema flexibilisering terug. Volgens de deelnemers is het rooster van de toekomst flexibel en 
krijgt de student zoveel mogelijk de regie over het rooster. Dit vraagt om nieuwe manieren van 
roosteren en loslaten van overtuigingen zoals de 8 tot 17 uur-mentaliteit. Ondersteunende techniek 
voor het aanmelden voor vakken en toetsen is hierbij een vereiste. 
 
NB. Op 10-02-2019 organiseert het programma het Atelier flexibeler programmeren van onderwijs 
en toetsen. Aanmelden hiervoor kan bij Nanja Wesselingh (wesselingh.n@hsleiden.nl). 
  



 
Hoe ziet het rooster 
van de toekomst 
eruit? 

Wat zijn de kaders van 
roosters van de 
toekomst? 

Hoe ga je om met 
verschillen tussen 
opleidingen? 

Hoe betrek je onderwijs bij 
roosteren en inzetplanning zodat 
het proces soepeler verloopt? 

Student heeft 
maximale regie op 
rooster via: 
1. Vakken 
2. Tijd 
3. Toetsing 

Loslaten regels aantal 
lesuren per dag voor 
studenten. 

Financiën: doorbelasten 
‘jaartaak’ m2.. 

Leren van elkaar. Beter goed gejat 
dan slecht bedacht. Kijk hoe 
anderen het doen. Leer van elkaar, 
wat je wel/niet moet doen. 

Keuzeruimte binnen 
kaders voor student. 

Inzetcapaciteit: 
- Weekenden, 

vakantie, avonden 
- Vrije tijd anders 

inzetten 
Komt ten goede aan 
docentbeschikbaarheid. 

Verantwoordelijkheid 
ligt bij opleiding. 
Roostermaker 
ondersteunt en 
adviseert. 

Vertrouwen en respect. Zorg voor 
een omgeving waar vertrouwen en 
respect bovenaan staan. 

Deel rooster 
vastleggen; deel open 
space. 

Verhouding contact-
onderwijs/digitaal/ 
toetsen/beoordelen 
veranderen. 

Gezamenlijkheid. 
Oplossing ligt in 
samenwerking: 
studenten betrekken, 
projectleider aanstellen, 
afstemmen tussen 
opleiding, instituut en 
campus. 

Heldere probleemstelling. Maak 
heldere probleemstellingen zodat 
je voorkomt dat je verzandt in 
randzaken (zoals de waan van de 
dag). 

Grofmaziger 
inzetplanning. 

Vakaanmelding en 
toetsaanmelding 
(techniek). 

PDCA-cyclus: 
Prognoses 
Evalueren 
Jaarlijkse kaders 
vaststellen 

Gezamenlijke afspraken. Er 
moeten goede en duidelijke 
afspraken gemaakt worden die 
door iedereen gedragen worden. 

Ruimtegebruik 
minder onderhevig 
aan pieken en dalen. 

Docent bepaalt 
programma aan de hand 
van gegeven tijd en 
ruimte. 

Flexibel roosteren. 
Student kiest rooster. 
Modules roosteren. 
Opleiding laat het los. 

Juiste mensen aan tafel. Het is 
belangrijk om te kijken of de juiste 
mensen aan tafel zitten, die een 
oplossing voor het probleem 
kunnen leveren. 

De onderwijs-
instelling moet naast 
het rooster ook een 
rijke leeromgeving 
zijn. 

Student kiest eigen 
rooster. 

Grof- en fijnmazig 
roosteren. Grofmazig 
voor lange termijn op 
instituuts- of 
campusniveau, fijnmazig 
door opleiding. 

Beslissingsbevoegdheid. Goede 
afspraken over de 
beslissingsbevoegdheden van elke 
speler en krijgt hij/zij voldoende 
steun van het management? 

Loslaten van de 8 tot 
17 uur- mentaliteit en 
de jaarplanning. 

Communicatie en 
draagvlak nodig. 

Automatisch roosteren 
Zoeken naar optimum.  
Meerdere opties. 

Er moet gezorgd worden voor de 
juiste facilitering van de 
betrokkenen (in tijd en middelen). 

 Helderheid en 
studeerbaarheid student. 

 Zorgen voor inzicht in de 
deelprocessen van de betrokkenen 
en de daarbij horende deadlines 
en overlap tussen processen van 
de betrokkenen. 

 Blokpublicatie.  Begin with the end in mind.  
 Welke deadlines zijn echt 

nodig? Mandaat nodig: 
- Docent 
- Ondersteuning 
- Wat vastleggen in 

systemen  

  



 
En nu aan de slag 
Tijdens de laatste ronde gingen deelnemers van dezelfde hogeschool met elkaar aan de slag om deze 
oplossingen te vertalen naar concrete acties waar ze in hun hogeschool mee aan de slag kunnen. De 
volgende concrete acties zijn hieruit naar voren gekomen: 
 
Christelijke Hogeschool Ede  
• Uitkomsten atelier delen in stand up roosterteams. 
• Curriculumvernieuwers bij stand up roosterteams betrekken. 
 
Hogeschool Rotterdam 
• De PDCA-cyclus weer organiseren (opleidingen, roosterteam en manager bedrijfsvoering). 
• Model ontwikkelen voor toekenning van ruimte (in beeld brengen van kosten, stimuleren 

kostenbewustzijn). 
 
Hogeschool Leiden 
• Per faculteit afspraken maken over rollen en mandaten. 
• Ruimte creëren in het curriculum (minder kaders en minder volplannen). 
 
Hogeschool van Amsterdam 
• Zorgen voor gedeeld beeld van het rooster voor de toekomst. 
• Aan de slag met ‘praattafels’: vroegtijdig met het onderwijs aan tafel en het onderwijs helpen 

begrip te krijgen voor wat het rooster vraagt. 
• Meer gefaseerde oplevering van het rooster (van grof naar fijn). 
 

Deelnemers blijven graag op de hoogte 
Tijdens de afronding van het atelier gaven de deelnemers aan graag op de hoogte te worden 
gehouden en betrokken te blijven bij het programma Goed Georganiseerde School en thema’s als 
roostering en flexibilisering. Er werd ook positief gereageerd op het idee om een community of 
practice op te zetten vanuit het programma Goed Georganiseerde School.  

 


