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Verloop project

Looptijd

Het project verbetering roosters is een project gefinancierd uit het Innovatiefonds van de Hoge-

school Rotterdam en heeft de looptijd van een jaar: van september 2011 tot en met augustus 2012.

Doel

Doel van het project is het verhogen van de studenttevredenheid in de NationaleStudentenEnqûete 

van de huidige 2,8 naar een 3,5 op een schaal van 5, per september 2013.

Organisatie project 

Voor het project is door het college van bestuur een projectleider aangesteld, Servaas van der 

Horst. Samen met de directeur van ABZ Herman Veenema heeft hij een stuurgroep samengesteld. 

Voor de samenstelling, zie bijlage 1. 

De stuurgroep heeft dit schooljaar vijf keer vergaderd.

Activiteiten project

De projectleider heeft een groot aantal personen binnen de hogeschool Rotterdam geïnterviewd. 

Samen met Dick Glasbergen heeft de projectleider roosterdeskundigen van Avans, Fontys, HAN en 

Hogeschool Leiden geïnterviewd. Zie bijlage 2 voor de namen.

Literatuur

Een aantal documenten is geraadpleegd. Zie bijlage 3.

Tussenrapport

Voor de bestuursraad van 15 december 2011, heeft de projectleider een tussenrapport opgesteld. 

Zie bijlage 4.

Rondje langs de velden

In de weken na de presentatie bij de bestuursraad, heeft de projectleider ‘een rondje langs de velden’ 

gemaakt: een bezoek aan de managementteams van de instituten. Doel van deze bezoeken was een 

toelichting geven op de matrix van aanbevelingen die in het project gegenereerd is.

Bij 10 van de 11 instituten is dit bezoek afgelegd. Bij 9 van de 10 had het managementteam de 

gewenste samenstelling: directie, onderwijsmanagers en manager bedrijfsvoering. Bij het tiende 

instituut ontbrak de directie. Naar aanleiding van deze bezoeken, is de matrix op details aangepast. 

Zie bijlage 5.

Matrix uitgewerkt

In de matrix is over de horizontale as een aantal ‘spelers’ onderscheiden die alle een belangrijke 

rol hebben in het roosterproces. 

Over de verticale as staan de deelprocessen gerangschikt die een onderdeel uitmaken van het 

roosterproces. 

Op het kruispunt staan de producten die iedere speler kan of moet opleveren bij ieder deelproces.

Vervolgens zijn alle producten verder uitgeschreven. Dit is gedaan per speler. Bij sommige producten 

is de gedachte achter het advies wat uitvoeriger beschreven; dan is het op te leveren product zo 

‘nieuw’ dat een onderbouwing noodzakelijk lijkt. Zie pagina 8 tot en met 22.

Meetinstrumenten

Een van de problemen van het roosterproces binnen de hogeschool, blijkt het gebrek aan informa-

tie te zijn. In samenwerking met de dienst HR Services is een aantal meetinstrumenten benoemd 

aan de hand waarvan bepaald kan worden of het roosterproces naar wens verloopt. Zie bijlage 6.

Gezamenlijk roosteren op het Museumpark

De grootste roosterproblemen doen zich voor op de locatie Museumpark. Vanuit het project is er 

een aparte notitie geproduceerd over een mogelijke oplossing voor deze locatie. Bijlage 7.
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Roosterprocesbeschrijving

Vanuit het overleg managers bedrijfsvoering is in 2011 het initiatief gekomen een aantal cruciale 

bedrijfsprocessen gezamenlijk te beschrijven. Een van die beschrijvingen behelst het roosterproces.

De projectleider heeft uitvoerig commentaar geleverd op de conceptversies. In de vergadering van 

15 maart 2012 hebben de managers bedrijfsvoering bijgaande beschrijving vastgesteld. Bijlage 8.

Interview Profielen
In de Profielen van februari 2012 verscheen een interview van redacteur Jos van Nierop met de 
projectleider. Bijlage 9.
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Samenvatting en conclusies

De studenten van de Hogeschool Rotterdam zijn ontevreden over de kwaliteit van de roosters. Deze 

ontevredenheid is per locatie verschillend: zeer ontevreden zijn de studenten van het Museumpark, 

gemiddeld tevreden zijn de studenten bij de Willem de Kooning Academie en op de Kralingse Zoom, 

bovengemiddeld tevreden zijn de studenten van het Academieplein.

Roosteren is een redelijk eenvoudig en toch delicaat proces. Het feitelijke roosterproces is niet 

meer dan een docent aan een klas aan een les aan een lokaal koppelen. Het delicate zit hem in het 

proces dat leidt tot een rooster: een besluitvaardig college van bestuur met een rationeel huisves-

tingsplan, een helder roosterkader van de directie, voldoende kwantiteit en kwaliteit van lokalen, 

voldoende kwantiteit, kwaliteit en beschikbaarheid van docenten, een curriculum dat uitvoerbaar 

is, een gedisciplineerd draaiend managementteam, een volwassen PDCA-cyclus rond de roosters 

en een set meetinstrumenten die werkelijk sturend werkt.

Zo beschouwd is een goed rooster een wonder van organisatie; er hoeft maar een klein onderdeel 

fout te gaan en het roosterproces ontspoort.

Het project heeft tot een groot aantal aanbevelingen geleid. Zoals hierboven reeds gemeld: zie 

bijlage 5, 6 en 7.

Hieronder zijn de belangrijkste aanbevelingen samengevat.

1. Hoe hoger in de organisatie de aandacht voor de bedrijfsvoering, hoe beter het rooster

We zagen dit zowel bij de instituten binnen de hogeschool die het bovengemiddeld goed 

doen, als bij andere hogescholen die het beter doen dan de Hogeschool Rotterdam: de 

onderwijsorganisatie krijgt ook op het niveau van het college van bestuur en de directies, de 

onverdeelde aandacht.

2. Hoe beter de onderwijsorganisatie, hoe beter de onderwijsinhoud

Deze conclusie is niet ‘wetenschappelijk’ tot stand gekomen, we hebben er niet uitvoerig 

op onderzocht, maar de hoofdlijn is duidelijk, opnieuw binnen én buiten de hogeschool: een 

goede organisatie vergroot de kans op goed onderwijs. Een goede organisatie leidt tot een 

goed rooster, een goed rooster leidt tot rust bij studenten en docenten, en dat leidt weer tot 

een hogere waardering voor de inhoud.

3. De sleutel tot een goed rooster ligt bij de onderwijsmanager

De onderwijsmanager is verantwoordelijk voor de aanlevering van de basis van een goed 

rooster: juiste gegevens. De onderwijsmanager die grip heeft op het curriculum en op het 

docententeam, levert op tijd de juiste en volledige gegevens. Als de goede gegevens eenmaal 

binnen zijn, is een goed rooster niet ver weg meer.

4. Het roosterproces moet permanent een volledige PDCA cyclus doorlopen

Om te kunnen bepalen of een rooster goed is, zal de directie van een instituut een rooster-

kader moeten opstellen. Vervolgens moet gemeten worden of de eisen uit dat roosterkader 

gehaald worden, moet geanalyseerd worden waarom sommige eisen niet gehaald worden, 

en zal door het management beleid moeten worden geformuleerd om alsnog de eisen uit het 

kader te halen.

5. Voor een goed rooster is een rationeel huisvestingsbeleid noodzakelijk

Geen goed rooster zonder helderheid rond de huisvesting. Welk instituut zit op grond van 

welke criteria in welk gebouw met welke faciliteiten? Wanneer is deze informatie bekend?

Een locatie heeft rechtstreeks invloed op een curriculum. Een curriculum heeft rechtstreeks 

invloed op de planning van de inzet van docenten. En dat heeft weer rechtstreeks invloed 

op de roostergegevens. Wil een rooster kans van slagen hebben, dan moet het college van 

bestuur in oktober de huisvesting tot in detail op orde hebben voor het schooljaar daaropvol-

gend.

6. Begin veel eerder met plannen

Het rooster zit aan het eind van een keten: vaststellen curriculum, curriculum administratief 

verwerken, docentinzet plannen, planningsgesprekken voeren, docentinzet bijstellen, aanle-

veren roostergegevens, rooster publiceren. 
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Omdat roosters drie weken voor de start van een onderwijsperiode gepubliceerd moeten 

worden, is de volgende planning logisch:

• vaststellen curriculum: 1 januari

• verwerken administratie: januari en februari

• docentinzet plannen: maart

• planningsgesprekken voeren: maart en april

• roostergegevens genereren: mei

• publiceren rooster: 2e week augustus

Allesbepalend is dus de tijdige vaststelling van het curriculum.

7. Maak specifieke managementleden verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering
Binnen het college van bestuur is geen van de leden expliciet verantwoordelijk voor de 

bedrijfsvoering van de hogeschool. De diensten die de kern uitmaken van de bedrijfsvoering 

van de hogeschool, zijn verdeeld over de verschillende collegeleden. Bij directies zijn ook de 

portefeuilles ‘verbrokkeld’ verdeeld. 

We adviseren om één lid van het college van bestuur verantwoordelijk te maken voor de 

bedrijfsvoering, en in deze portefeuille zoveel mogelijk ‘kerndiensten’ onder te brengen

We adviseren één lid van de instituutsdirectie verantwoordelijk te maken voor de bedrijfsvoe-

ring. Dit lid stuurt ook de manager bedrijfsvoering aan.
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De aanbevelingen

College van bestuur
Filosofie
‘Het moet werken’

Onderwijsinhoud en onderwijsvernieuwing kunnen alleen floreren, indien de onderwijsorganisatie op 
orde is. Het college van bestuur stuurt op uitvoering en uitvoerbaarheid. Onderwijsveranderingen 

worden alleen doorgevoerd indien alle randvoorwaarden aanwezig zijn om deze verandering ook 

daadwerkelijk te laten slagen.

Organisatie

Eén lid van het college is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

In de huidige organisatie zijn instituten en diensten verdeeld over de drie leden van het college. 

Het spreken met één mond wordt daardoor erg moeilijk. Het is bestuurlijk niet gewaarborgd dat 

de agenda’s van de verschillende diensten overeenkomen.

Aanbeveling is één lid van het college verantwoordelijk te maken voor de bedrijfsvoering. Dit lid 

krijgt dan ook alle diensten in de portefeuille. Indien dit een te omvangrijke portefeuille wordt: 

breng in ieder geval HR Services, de Facilitaire Dienst, Personeel & Organisatie en Financiën onder 

bij één portefeuillehouder.

Het verantwoordelijke lid van het college van bestuur stelt voor alle instituten vast aan welke eisen 

op het gebied van bedrijfsvoering moet worden voldaan. Het lid bewaakt ook de managementin-

formatie die over bedrijfsvoering wordt gegenereerd.

Keten

De keten curriculum-ptd-planningsgesprekken-hogeschoolgids-roostering wordt een vast onderdeel 

van de managementcontracten en de bilaterale overleggen tussen college en directie. Het collegelid 

dat verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering, stelt de criteria vast waarop in het management-

contract gemeten wordt.

Curriculum

Wezenlijke wijzigingen in het curriculum – minor verplaatsen naar andere onderwijsperiode – worden 

door het college uiterlijk 1 oktober bekendgemaakt. 

Opleidingen hebben aldus nog twee maanden de tijd om hun curriculum voor september daarop-

volgend, in orde te brengen.

Beschikbaarheid docenten

De beschikbaarheid van docenten is deels afhankelijk van het werktijdenbesluit 2006. Dit is een 

onderdeel van de cao, dat per 1 februari 2012 verlopen is. Het college zorgt voor een actualisering 

van het werktijdenbesluit.

Rooster

Het college draagt zorg voor de publicatie van het jaarrooster, de lestijdentabel en de tijden van 

keuzevakken en minoren, vóór 1 oktober.

Het jaarrooster – 4 x 10 weken of toch iets anders – heeft rechtsreeks invloed op het curriculum. 

Gezien de deadline voor het vaststellen van het curriculum, 1 januari, is publicatie van bovenstaande 

gegevens per 1 oktober dus noodzakelijk.

Ruimtegebruik

Het college draagt zorg voor een rationeel huisvestingsplan, vóór 1 oktober.

De verdeling van huisvesting dient te geschieden aan de hand van objectieve normen: zoveel vier-

kante meter per student, zoveel vierkante per medewerker, zoveel vierkante meter vaklokalen bij een 

minimaal gebruik van zoveel percentage. Deze normen worden hogeschoolbreed gecommuniceerd.

Ten tweede draagt het college van bestuur zorg voor de ontwikkeling van objectieve meetinstru-

menten.

Deze instrumenten meten het ingeroosterde gebruik van de vierkante meters. Aan de hand van de 

meetgegevens, komt eventueel een herverdeling van de toegewezen vierkante meters tot stand.
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Ten derde draagt het college van bestuur zorg voor een rationeel beleid rond ruimteverdeling per 

locatie. In dit beleidstuk wordt besloten over al dan niet roosteren in domeinen en decentraal of 

centraal per locatie.

Hogeschoolgids

Dezelfde gegevens die noodzakelijk zijn voor een goed rooster, zijn ook noodzakelijk voor een goede 

hogeschoolgids. Wij adviseren de hogeschoolgids per 1 augustus te laten publiceren.

Overleg

In de bilaterale overleggen met de directies wordt roostering, als onderdeel van de operationele 

kwaliteit van de bedrijfsvoering, een belangrijk agendapunt. De bespreking vindt plaats aan de hand 

van de parameters die genoemd worden in het managementcontract.

Bestuurlijke informatie

Het college van bestuur draagt zorg voor een klein aantal meetinstrumenten aan de hand waarvan 

de kwaliteit van de roosters beoordeeld kan worden.

De kwaliteit van een rooster kan worden vastgelegd in Kritische Prestatie Indicatoren, kpi’s. Deze 

indicatoren kunnen worden gemeten. Aan de hand van deze metingen kunnen college, directeuren 

en ondersteunende diensten beleid ontwikkelen op het gebied van operationele kwaliteit.

Meerdere werkgroepen houden zich binnen de hogeschool bezig met kpi’s. Het college van bestuur 

bewerkstelligt onderlinge afstemming tussen deze werkgroepen.

PTD

Het college van bestuur draagt zorg voor het vaststellen van de hogeschoolbrede kaders voor de 

ptd, vóór 1 november. Aan de hand van deze kaders kunnen curriculum per opleiding en een taak-

toedeling per docent worden vastgesteld.

Het college van bestuur schrijft dwingend voor dat elk instituut van de hogeschool de administra-

tie van de docent ptd in Osiris op orde heeft per 1 september 2012. Registratie in ‘eigengemaakte’ 

bestanden wordt niet meer geaccepteerd vanaf die datum.

De ptd module in Osiris is bewezen goed functionerend en wordt ondersteund vanuit HR Services. 

Planningsgesprekken

Het college stelt vóór 1 december de kaders voor het planningsgesprek op.

Scholing

Het college van bestuur bewerkstelligt dat de scholing van directie en management in het teken 

komt te staan van ‘Van beleid naar uitvoering’.

De middenkaderdagen van de afgelopen jaren waren overwegend van strategisch karakter. Er is 

vrijwel nooit aandacht geweest voor operationele kwaliteit. Nieuwe directeuren worden na bin-

nenkomst over allerlei onderwerpen voorgelicht, behalve over uitvoering. 
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Directie
Filosofie
‘Ik ben meewerkend voorman’.

De instituten van de hogeschool die bovengemiddeld goed scoren op het gebied van roostering, heb-

ben alle een directie die zeer sterk stuurt op operationele kwaliteit. De directie heeft een structuur 

geschapen waarin verantwoordelijkheden van management en docenten helder zijn omschreven. 

Daarnaast heeft de directie duidelijke kaders aangegeven waarbinnen de bedrijfsvoering plaatsvindt.

Organisatie

Eén lid van de directie is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Dit lid geeft leiding aan de manager 

bedrijfsvoering, is verantwoordelijk voor de ptd-normen van het instituut, stelt de roosterkaders 

op en legt verantwoording af over kpi’s aan het college van bestuur.

Keten

Het lid verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering stelt samen met de manager bedrijfsvoering een 

jaarplanning op en een planning voor de keten curriculum-ptd-planningsgesprekken-hogeschool-

roostering. Dit lid zit de vergadering voor die regelmatig plaatsvindt tussen directie, onderwijsma-

nagers en manager bedrijfsbureau.

Curriculum

De directie zorgt ervoor dat het curriculum uiterlijk 1 januari wordt vastgesteld.

Om in de tweede week van augustus de roosters van kwartaal 1 te publiceren, moet het curriculum 

op 1 januari worden vastgesteld. Dan kunnen in januari en februari de gegevens in Osiris worden 

vastgelegd, kunnen in maart en april de planningsgesprekken plaatsvinden aan de hand van gegevens 

van het jaar erop volgend, kunnen in mei de roostergegevens door de onderwijsmanagers aan de 

roosteraars worden geleverd en kan voor de zomervakantie de hogeschoolgids gepubliceerd worden.

De directie zorgt ervoor dat het opleidingsoverstijgende deel van het curriculum (bijvoorbeeld 

alle opleidingen van een instituut krijgen wiskunde), op een zorgvuldige wijze in de jaarplanning 

terechtkomt.

Personeelsbeleid

De directie stelt het personeelsbeleid vast.

Roosteren wordt moeizamer, naarmate docenten een kleinere aanstelling en/of een beperktere 

beschikbaarheid hebben. De directie stelt in zijn personeelsbeleid vast of er bijvoorbeeld gestreefd 

moet worden naar grotere aanstellingen en/of grotere inzetbaarheid van docenten met een kleine 

aanstelling.

Inzetbaarheid

De directie stelt de kaders van de beschikbaarheid van docenten en studenten vast.

De directie bepaalt hoe het werktijdenbesluit 2006 door het instituut wordt geïnterpreteerd. De 

directie bepaalt binnen welke grenzen er eventueel privileges worden toegekend aan docenten.

Hoe minder privileges, hoe beter het rooster, zelfs voor de docent die zijn privileges kwijt raakt.

Rooster

De directie stelt het roosterkader op.

Wanneer is een rooster goed? De directie moet kpi’s benoemen aan de hand waarvan gemeten kan 

worden of een rooster goed is. De directie zorgt ervoor dat die kpi’s daadwerkelijk worden gemeten en 

dat er terugkoppeling plaatsvindt richting onderwijsmanagers, manager bedrijfsbureau en docenten.

De directie checkt regelmatig het rooster. De betrokkenheid van de directie bij dit onderwerp, blijkt 

onder andere uit kennis over het feitelijke rooster. 

Het lid van directie dat over bedrijfsvoering gaat, werpt met enige regelmaat een blik op het roos-

ter. Indien de directie roosters aantreft die niet voldoen aan het roosterkader, kan/zal de directie 

contact opnemen met de verantwoordelijke onderwijsmanagers.
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De directie besluit over het aantal conceptroosters.

Hoe minder conceptroosters, hoe beter. Naarmate er meer conceptroosters verschijnen, worden 

ze minder nauwgezet gecontroleerd door de docenten. Wij adviseren slechts één conceptrooster 

te laten publiceren, en vervolgens geen wijzigingen in het definitieve rooster toe te staan, behalve 
in gevallen van evidente overmacht, te bepalen door de onderwijsmanager.

De directie stelt roosterkaders op voor nieuw onderwijs.

De ontwikkeling van nieuw onderwijs, biedt de mogelijkheid onderwijs meer ‘roosterbestendig’ te 

maken. De directie stelt normen op voor de wensen die cursusbeheerders aan het rooster kunnen 

stellen. Op termijn komt de directie ook met normen voor het huidige onderwijs.

De directie bewerkstelligt dat het bedrijfsbureau al bij de vorming van nieuw onderwijs wordt be-

trokken bij de uitvoerbaarheid van de nieuwe cursus.

De directie neemt een beredeneerd besluit over roosteren per jaar of per kwartaal.

Naarmate de gegevens in een instituut beter op orde zijn, is het eenvoudiger een jaarrooster op 

te leveren. Dat leidt weer tot toenemende rust bij studenten en docenten.

Overleg per locatie

De directie heeft eens per kwartaal overleg met de collega-directeuren van de locatie over de 

operationele kwaliteit.

Of er centraal of decentraal per locatie wordt geroosterd, per kwartaal vindt er op directieniveau 

overleg plaats tussen de instituten. Uit deze vergaderingen komen onderlinge afspraken voort en 

adviezen richting het college van bestuur.

Hogeschoolgids

De directie is verantwoordelijk voor het aanleveren van de hogeschoolgids vóór 1 mei bij de dienst 

ABZ.

Deze verplichting is ook opgenomen in het managementcontract tussen college van bestuur en 

directie. Publicatie vóór de zomervakantie zorgt ervoor, dat alle belangrijke regels rond de rechts-

positie van studenten, gegarandeerd zijn vastgelegd en gecommuniceerd, voordat het academisch 

jaar begint. 

Overleg

De directie heeft per kwartaal overleg met de onderwijsmanagers en de manager bedrijfsvoering 

over de kwaliteit van het rooster van het kwartaal daaraan voorafgaand.

Dit advies is een uitwerking van de gedachte dat processen beter verlopen, naarmate ze hoger in 

de organisatie aandacht krijgen. In dit overleg presenteert de manager bedrijfsvoering de cijfers 

en de analyse over het rooster; dit aan de hand van de door de directie vastgestelde roosterkaders. 

Onder verantwoordelijkheid van de directie neemt het managementteam besluiten over de inrichting 

van het roosterproces voor de kwartalen daaropvolgend.

Ten tweede voert de directie per kwartaal overleg met collega-directeuren van de locatie. In dit 

overleg worden ook besluiten genomen van logistieke aard. Afhankelijk van het onderwerp, schuift 

de roosteraar van de locatie, indien deze functie bestaat, aan bij dit overleg.

Bestuurlijke informatie

Aan de hand van bestuurlijk informatie over roosters, doet de directie zelf voorstellen in de bilo’s 

met het college van bestuur.

Directie en college van bestuur moeten beschikken over dezelfde bestuurlijk informatie. Deze 

informatie komt voor geen van de gebruikers als een verrassing en vormt de basis van een op 

verbetering gericht traject.

De bestuurlijke informatie wordt opgesteld mede op verzoek van de directie: er wordt gemeten op 

zodanige wijze, dat de directie op dit punt ook beleid kan ontwikkelen.
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PTD

De directie beslist over de ptd-normering van het instituut.

In de keten van curriculum naar rooster, zijn beslissingen over de kosten van een cursus van door-

slaggevend belang. De directie stelt richtlijnen op voor de uitvoering van de cursus, na overleg 

met de instituutsmedezeggenschapsraad. Deze richtlijnen worden gegeven vóórdat het curriculum 

wordt vastgesteld.

Planningsgesprek

De directie bepaalt de kaders van het planningsgespek.

De directie bepaalt of er apart een evaluatie- en een planningsgesprek plaatsvindt. Ten tweede 

bepaalt de directie of het planningsgesprek plaatsvindt aan de hand van de planningsgegevens van 

het schooljaar daaropvolgend, danwel aan de hand van gegevens van het lopende jaar.

Ons advies is nadrukkelijk dat er planning van het daaropvolgende schooljaar ter tafel ligt in het 

planningsgesprek.

Scholing

De directie bewerkstelligt dat de scholing van management en personeel in het teken komt te staan 

van ‘Van beleid naar uitvoering’.
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Onderwijsmanagers
Filosofie
‘Ik ben verantwoordelijk van de inhoud én de organisatie van het onderwijs’.

De onderwijsmanager is de kernfunctionaris op het gebied van vorm en inhoud van het onderwijs. 

Hij geeft richting aan de inhoudelijke oriëntatie van de opleiding, staat garant voor de kwaliteit ten 

overstaan van de visitatiecommissie, heeft de externe contacten met beroepenveld en landelijk 

overleg, en is verantwoordelijk voor de organisatie van de opleiding.

Organisatie

De onderwijsmanager levert de roostergegevens. 

De roostergegevens vormen de kern van het operationele proces: wie gaat welke les aan welke klas 

geven? Beslissingen over de inzet van docenten hebben arbeidsrechtelijke en onderwijsinhoude-

lijke effecten: de onderwijsmanager bepaalt. De onderwijsmanager onderhoudt de contacten met 

de roosteraars. De onderwijsmanager bepaalt of een roosterwijziging doorgang vindt. Individuele 

docenten hebben nadrukkelijk geen toegang tot de roosterdienst, behoudens uitzonderingsgevallen 

die door de directie zijn omschreven. 

De onderwijsmanager heeft een vaste contactpersoon binnen het bedrijfsbureau. Deze contact-

persoon, bij voorkeur een coördinator logistiek, beheerst het curriculum van de onderwijsmanager 

tot in de puntjes en is in staat aanvragen tot roosterwijziging te beoordelen.

Curriculum

De onderwijsmanager levert het conceptcurriculum 1 december op bij de directie. De directie stelt 

het curriculum per 1 januari vast.

Op deze manier kunnen in januari en februari de gegevens in Osiris worden vastgelegd, kunnen in 

maart en april de planningsgesprekken plaatsvinden aan de hand van gegevens van het jaar erop 

volgend, kunnen in mei de roostergegevens door de onderwijsmanagers aan de roosteraars worden 

geleverd en kan voor de zomervakantie de hogeschoolgids gepubliceerd worden.

Personeelsbeleid

De onderwijsmanager streeft in het aannamebeleid naar een grotere inzetbaarheid van docenten.

De onderwijsmaner doet zelf de sollicitatiegesprekken, samen met vertegenwoordigers van de 

opleiding. Hoe groter de inzetbaarheid van een docent, hoe makkelijker in te roosteren.

Een van de onderbelichte aspecten van het sollicitatiegesprek, is het controleren van de beschik-

baarheid. Is de sollicitant in staat in de avond les te geven? Is de sollicitant, in geval ven een 

deeltijdaanstelling, in staat op meer dagdelen les te geven dan zijn aanstellingsomvang met zich 

meebrengt? Het werktijdenbesluit 2006 verplicht een docent X + 1 dagdelen beschikbaar te zijn, 

bij een aanstelling van 0,X fte.

Beschikbaarheid docenten

De onderwijsmanager stelt één keer per jaar de beschikbaarheid van de docent vast.

Deze vaststelling vindt bij voorkeur plaats in het planningsgesprek, in maart/april. De vaststelling 

vindt in ieder geval plaats voordat het rooster van kwartaal 1 wordt gemaakt.

De beschikbaarheid wordt schriftelijk vastgelegd, en door docent en onderwijsmanager getekend. 

Wijzigingen worden slechts met toestemming van de onderwijsmanager doorgevoerd.

Rooster

De onderwijsmanager is ervoor verantwoordelijk dat het rooster uiterlijk drie weken voor het begin 

van het kwartaal gepubliceerd is.

De onderwijsmanager houdt zelf de publicatiedatum bij. In samenwerking met het bedrijfsbureau 

houdt de onderwijsmanager het aantal roosterwijzigingen na de datum van publicatie bij. 

Onder leiding van de onderwijsmanager vindt er in het volgende kwartaal een analyse plaats van 

het aantal roosterwijzigingen.

De onderwijsmanager kijkt wekelijks even in de roosters. 
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Ruimteverdeling

De onderwijsmanager bekijkt tijdens de vorming van een nieuw curriculum of dit curriculum roos-

terbaar is.

Deze check vindt plaats in samenwerking met de vaste coördinator logistiek. Doel van deze check is 

te verhinderen dat er ‘onmogelijke’ werkvormen worden gekozen, die in praktijk niet of nauwelijks 

uitvoerbaar zijn. Zo is het massaal kiezen voor werkvormen met 15 studenten, niet mogelijk op een 

locatie die nauwelijks 15-persoons lokalen heeft.

Hogeschoolgids

De onderwijsmanager is verantwoordelijk voor de aanlevering van het opleidingsgedeelte van de 

hogeschoolgids bij ABZ, vóór 1 mei.

Deze verplichting is eenvoudig te halen als het curriculum rond 1 januari wordt vastgesteld, en de 

planningsgesprekken in maart en april worden gehouden.

Overleg

Ieder kwartaal heeft de onderwijsmanager een geagendeerd overleg met directie, collega-onder-

wijsmanagers en manager bedrijfsvoering, over het rooster van het kwartaal daarvoor.

In dit overleg wordt besproken in welke mate de roosterkaders zoals door de directie zijn vastge-

steld, zijn gehaald. Ook wordt het aantal roosterwijzigingen na de datum van publicatie besproken 

en wordt geanalyseerd in hoeverre de roosterwijzigingen noodzakelijk waren.

Het overleg resulteert in afspraken tussen directie, onderwijsmanagers en manager bedrijfsvoering, 

over de bedrijfsvoering rond het roosteren.

Ieder kwartaal heeft de onderwijsmanager een geagendeerd overleg met de collega-onderwijsma-

nagers en de manager bedrijfsvoering over het rooster dat komen gaat. Hier wordt onder andere 

de inzet van gedeelde collega’s en de knelpunten die door de roosteraars worden geconstateerd, 

besproken.

Iedere week heeft de onderwijsmanager een geagendeerd gesprek met de vaste contactpersoon 

vanuit het bedrijfsbureau. Hoe loopt het rooster, hoe is de eventuele uitval van docenten opgevan-

gen, voldoen de lokalen aan de eisen van de docent?

Ieder kwartaal heeft de onderwijsmanager overleg met een studentenpanel per opleiding. Dit 

overleg is een onderdeel van de pdca-cyclus van de opleiding. In dit panelgesprek wordt nadruk-

kelijk aandacht besteed aan de kwaliteit van de onderwijsuitvoering. In geval van hardnekkige 

problemen, is het gewenst dat bij dit overleg ook de manager bedrijfsvoering en/of de coördinator 

logistiek aanschuiven.

Bestuurlijke informatie

In samenwerking met de vaste coördinator logistiek, verzorgt de onderwijsmanager per kwartaal 

een analyse van de managementinformatie die wordt gegenereerd in de cockpits van BMI. 

Aan de hand van deze analyse doet de onderwijsmanager zelf voorstellen tot verbetering in het 

overleg met directie en collega-onderwijsmanagers.

PTD

De onderwijsmanager koppelt zelf, al dan niet in samenwerking met de vaste coördinator logistiek, 

in Osiris de docenten aan cursussen en klassen. 

Deze koppeling vindt plaats vóórdat het planningsgesprek plaatsvindt. Op deze wijze is het gesprek 

daadwerkelijk een planningsgesprek, de toekomst staat ter bespreking.

Wij adviseren nadrukkelijk afscheid te nemen van zelfgemaakte (Excel)bestanden. Osiris is een uit-

gerijpt programma dat ondersteund wordt door adviseurs van de dienst HRS en dat alle gegevens 

bevat om tot een sluitende planning te komen.

Planningsgesprekken

De onderwijsmanager doet zelf het planningsgesprek met de docent. In dit gesprek wordt het werk 

van het schooljaar daaropvolgend vastgesteld, en de beschikbaarheid van de docent.
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Manager Bedrijfsvoering
Filosofie
‘Ik garandeer een vlekkeloze bedrijfsvoering.’

De manager bedrijfsvoering garandeert de directie een vlekkeloze bedrijfsvoering, van het moment 

van inschrijven tot de dag van de diplomering van een student.

Om dit doel te bereiken, stelt de manager een jaar te voren vast welke producten hij van welke 

collega dient te ontvangen, en aan welke eisen deze producten dienen te voldoen.

Een manager bedrijfsvoering gaat nooit akkoord met het niet nakomen van afspraken die het 

bedrijfsbureau heeft gemaakt met directie, onderwijsmanagers en docenten.

Organisatie

De manager bedrijfsvoering is lid van het managementteam.

Keten

De manager bedrijfsvoering levert het management een gedetailleerde planning voor de gehele 

keten, van curriculum tot rooster.

De manager bewaakt deze planning met grote vasthoudendheid. Het functioneren van het bedrijfs-

bureau, is verregaand verknoopt met het volgen door alle partijen van de jaarplanning.

Curriculum

De manager bedrijfsvoering levert voor 1 november de randvoorwaarden waaraan het curriculum 

moet voldoen. 

De manager beschrijft nauwkeurig de eisen waaraan de gegevens voor Osiris moeten voldoen. 

Ook geeft de manager de normen waaraan cursussen moeten voldoen wat betreft het beslag op 

de lokalen.

Personeelsbeleid

De manager bedrijfsvoering  waarschuwt voor de knelpunten in het rooster als gevolg van beperkte 

beschikbaarheid van docenten. 

Gevoed door de roostermakers van een instituut, brengt een manager bedrijfsvoering advies uit 

aan het managementteam over de noodzakelijke beschikbaarheid van docenten.

Beschikbaarheid

De manager bedrijfsvoering levert vóór de planningsgesprekken een overzicht van de beschikbaar-

heid van docenten. 

De beschikbaarheid wordt vastgesteld in het planningsgesprek en in een nieuw overzicht van het 

bedrijfsbureau opgenomen. Dit overzicht gaat naar directie en onderwijsmanagers.

Rooster

De manager bedrijfsvoering kijkt afhankelijk van de situatie meerdere malen per week naar de 

roosters en meldt eventuele misstanden bij de verantwoordelijke onderwijsmanager. 

Het bedrijfsbureau meet in hoeverre het rooster voldoet aan de roosterkaders zoals vastgesteld 

door de directie.

De manager bedrijfsvoering doet eventueel voorstellen voor wijzigingen in het roosterkader, andere 

meetinstrumenten en aanpassing van individuele modules.

Ruimteverdeling

De manager bedrijfsvoering levert het managementteam per kwartaal een overzicht van het lokaal-

gebruik. Dit overzicht dient onder andere als basis voor gesprekken van directie met het college 

van bestuur en van de directie met collega-directeuren op dezelfde locatie.

Het lokalenoverzicht maakt ook knelpunten in het rooster duidelijk en de eventuele onevenwichtig-

heid in beschikbaarheid van docenten.
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Overleg

Ieder kwartaal heeft de manager bedrijfsvoering een geagendeerd overleg met directie en onder-

wijsmanagers, over het rooster van het kwartaal daarvoor.

In dit overleg wordt besproken in welke mate de roosterkaders zoals door de directie zijn vastge-

steld, zijn gehaald. Ook wordt het aantal roosterwijzigingen na de datum van publicatie besproken 

en wordt geanalyseerd in hoeverre de roosterwijzigingen noodzakelijk waren.

Het overleg resulteert in afspraken tussen directie, onderwijsmanagers en manager bedrijfsvoering, 

over de bedrijfsvoering rond het roosteren.

Ieder kwartaal heeft de manager bedrijfsvoering een geagendeerd overleg met de onderwijsma-

nagers over het rooster dat komen gaat. Hier wordt onder andere de inzet van gedeelde collega’s 

en de knelpunten die door de roosteraars worden geconstateerd, besproken.

Ieder kwartaal heeft de onderwijsmanager overleg met een studentenpanel per opleiding. Dit 

overleg is een onderdeel van de pdca-cyclus van de opleiding. In dit panelgesprek wordt nadruk-

kelijk aandacht besteed aan de kwaliteit van de onderwijsuitvoering. In geval van hardnekkige 

problemen, is het gewenst dat bij dit overleg ook de manager bedrijfsvoering en/of de coördinator 

logistiek aanschuiven.

Bestuurlijke informatie

In samenwerking met de vaste coördinator logistiek verzorgt de manager bedrijfsvoering per kwar-

taal een analyse van de managementinformatie die worden gegenereerd in de cockpits van BMI. 

Aan de hand van deze analyse doet de manager bedrijfsvoering voorstellen tot verbetering in het 

overleg met directie en de onderwijsmanagers.

PTD

De manager bedrijfsvoering zorgt ervoor dat in januari en februari de les- en docentgegevens juist, 

volledig en tijdig in Osiris worden geadministreerd.

De manager bewaakt deze gegevensstroom met grote vasthoudendheid. Het functioneren van het 

bedrijfsbureau, is geheel verknoopt met het aanleveren van de juiste gegevens voor Osiris.

Communicatie

De manager bedrijfsvoering zorgt voor publicatie van het rooster uiterlijk drie weken vóór de start 

van het kwartaal.

Eventuele afwijkingen van dit schema, meldt de manager in het overleg van het managementteam.
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Roostermaker
Filosofie
‘Ik maak een prachtig rooster ‘

De roostermaker streeft naar een rooster dat voldoet aan het roosterkader van de directie.

Organisatie

De roostermaker heeft alleen contact met de opleidingsmanager en de coördinator logistiek over 

een rooster. Slechts in uitzonderlijke gevallen, vast te stellen door de directie, hebben docenten 

toegang tot de roostermaker.

De roostermaker rapporteert aan de manager bedrijfsvoering over het roosterproces.

Curriculum

De roostermaker adviseert, samen met de coördinator logistiek, de onderwijsmanager en de cur-

riculumcommissie over de inrichting van het curriculum.

Beschikbaarheid docenten

De roostermaker meldt in het begin van het roosterproces aan de manager bedrijfsvoering en de 

onderwijsmanager de knelpunten in de beschikbaarheid van docenten.

Rooster

De roostermaker waarschuwt de onderwijsmanager en de manager bedrijfsvoering indien de ge-

gevens van de onderwijsmanager onjuist en/of onvolledig en/of niet-tijdig zijn.

De roostermaker bewaakt deze gegevensstroom met grote vasthoudendheid. Het functioneren 

van het roosterproces is geheel verknoopt met het aanleveren van de juiste gegevens voor Untis.

De roostermaker adviseert onderwijsmanagers en de manager bedrijfsvoering over de uitvoerbaar-

heid van cursussen.

Overleg

De roostermaker heeft zo vaak als noodzakelijk overleg met de onderwijsmanager en de coördinator 

logistiek. Wekelijks heeft de roostermaker een ingepland overleg met de manager bedrijfsvoering. 

In deze overleggen laat de roostermaker voortdurend zien hoe het rooster zich verhoudt tot de 

wensen uit het roosterkader.

PTD

De roostermaker haalt de gegevens voor het roosteren uit Osiris.



Eindrapport project verbetering roosters

15

Cursusbeheerder
Filosofie
‘Ik ben integraal verantwoordelijk voor mijn cursus’

De cursusbeheerder levert op het afgesproken tijdstip alle relevante gegevens aan over zijn of haar 

cursus. De eisen waaraan deze gegevens moeten voldoen, heeft de cursusbeheerder ontvangen 

van de onderwijsmanager.

Curriculum

De cursusbeheerder levert de gegevens over zijn cursus aan bij de onderwijsmanager vóór 1 de-

cember.

Ruimteverdeling

De cursusbeheerder stelt in overleg met de onderwijsmanager de eisen op waaraan de lokalen 

moeten voldoen.

Dit overleg is van cruciaal belang. Een cursus die een beroep doet op lokalen die vrijwel niet 

voorhanden zijn, levert meteen roosterproblemen op. Evenzeer is een cursus die per week een 

wisselende onderwijsvorm heeft, moeilijker inroosterbaar.

De cursusbeheerder moet in samenspraak met de onderwijsmanager de praktische uitvoerbaar-

heid van de cursus bewaken.

Hogeschoolgids

De cursusbeheerder levert op het afgesproken tijdstip de cursushandleiding aan bij de onderwijs-

manager.

Overleg

De cursusbeheerder heeft een ingepland overleg met de collega’s die de cursus ook gaan verzorgen. 

In dit overleg wordt, naast de discussie over de inhoud, nadrukkelijk de praktische uitvoerbaarheid 

van de cursus besproken.
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Docent
Filosofie
‘Ik verzorg goed onderwijs’.

Onderwijs is goed als het inhoudelijk en organisatorisch deugt. Elke docent is medeverantwoordelijk 

voor beide aspecten.

Beschikbaarheid docenten

De docent komt in het planningsgesprek tot een afspraak met de onderwijsmanager over de inzet-

baarheid voor het schooljaar daaropvolgend.

Rooster

De docent controleert het conceptrooster grondig en bespreekt eventuele wijzigingen met de 

onderwijsmanager.

De docent doet geen voorstellen tot wijzigingen in het definitieve rooster, behalve indien dit rooster 
evidente fouten bevat danwel in geval van calamiteiten.

De docent geeft les op het tijdstip en in het lokaal zoals vermeld in het rooster.

Planningsgesprek

De docent bereidt het planningsgesprek grondig voor. 

In het planningsgesprek nemen docent en onderwijsmanager de planning voor het volgende school-

jaar tot in details door. Ook wordt dan de beschikbaarheid voor het hele jaar vastgesteld.
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Dienst  Personeel & Organisatie
Filosofie
‘We trainen in uitvoering’

De afgelopen jaren zijn veel trainingen voor het middenkader besteed aan strategische onderwerpen. 

Het college wendde zich rechtstreeks tot de onderwijsmanagers en de managers bedrijfsvoering. 

In 2012 staat alles in het teken van ‘Van Beleid naar Uitvoering’.

Organisatie

Binnen de dienst P&O is één persoon verantwoordelijk voor de scholing van directies en middenkader.

Op deze manier wordt het waarschijnlijker dat de scholing aan het management volgens een con-

sistente lijn wordt uitgevoerd.

Beschikbaarheid docenten

De dienst herschrijft het werktijdenbesluit 2006.

Het werktijdenbesluit is onderdeel van de cao die januari 2012 is verlopen en is verlengd tot septem-

ber 2012. In de nieuwe cao kan waarschijnlijk het werktijdenbesluit per instelling worden aangepast. 

De dienst komt met voorstellen voor deze aanpassing in het voorjaar van 2012.

Planningsgesprek

De dienst komt met de kaders voor het planningsgesprek vóór 1 november.

Deze kaders, inclusief het werktijdenbesluit, hebben weer invloed op het curriculum en moeten dus 

worden vastgesteld ruim voordat het curriculum wordt vastgesteld.

Scholing

De dienst stimuleert de scholing van het management; alles moet gericht zijn op ‘Van Beleid naar 

Uitvoering’.
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Dienst  HR Services
Filosofie
‘Wij zorgen voor transparantie’

Een deel van de roosterproblematiek is het gevolg van het veronderstelde gebrek aan lokalen.

HR Services meet het ingeroosterde en feitelijke gebruik van de lokalen en zorgt aldus voor trans-

parantie.

Organisatie

De directeur van HR Services is verantwoordelijk voor de inrichting van de meetinstrumenten 

(‘cockpits’).

Keten

HR Services verzorgt een hogeschoolbrede planning waarin alle stappen in de keten curriculum-

ptd-planningsgesprekken-hogeschoolgids-roostering op elkaar zijn afgestemd.

Rooster

De dienst HR Services zorgt voor conventiedocumenten waarin het technisch gebruik van het 

roosterprogramma Untis of Webuntis hogeschoolbreed wordt vastgesteld. 

Deze afspraken zijn noodzakelijk om drie redenen:

• betrouwbare metingen in de cockpits kunnen slechts gedaan worden bij dezelfde inrichting 

van (web)untis

• de communicatie via een app (zie onder communcatie) kan alleen slagen bij standaardisering 

van het gebruik van het roosterprogramma

• het uitwisselen van kennis en ervaring rond het roosterproces tussen instituten, wordt een-

voudiger als het programma op dezelfde manier gebruikt wordt.

Ruimteverdeling

De dienst HR Services zorgt voor instrumenten waarmee de ruimteverdeling gemeten kan worden.

Bestuurlijke informatie

De dienst heeft per 1 september 2012 de volgende meetinstrumenten werkend in een ‘cockpit’:

• datum publicatie studentrooster

• aantal roosterwijzigingen na publicatie

• lokaalbezetting volgens rooster

• kwaliteit van studenten- en docentenrooster.

De kwaliteit van het rooster wordt gekwantificeerd aan de hand van een aantal eenvoudige kpi’s 
(kritische prestatie-indicatoren).

Communicatie

De dienst heeft per 1 september 2012 een methode ontwikkeld waarmee de roosters getoond kun-

nen worden op smartphones.
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Facilitaire Dienst
Filosofie
‘Wij zorgen op tijd voor voldoende en goede lokalen, die optimaal benut kunnen worden’.

Organisatie

Per locatie heeft de dienst één verantwoordelijke voor de kwaliteit van de leslokalen.

Deze collega zorgt er voor dat de gegevens in Planon geheel actueel zijn en dat de roostermakers op 

die locatie per dag op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen in aantal en/of inrichting van lokalen.

Ruimteverdeling

In samenwerking met het college van bestuur zorgt de dienst voor het huisvestingsplan, inclusief 

gedetailleerde gegevens per instituut, vóór 1 november.

De omvang en de soort van lokalen, heeft invloed op het curriculum. Het huisvestingsplan moet 

dus worden vastgesteld, voordat het curriculum wordt vastgesteld.

De dienst zorgt voor de meting van het lokalengebruik en doet aan college en directies voorstellen 

tot wijziging indien het lokalengebruik niet conform de planning is.

Overleg

De locatieverantwoordelijke van de FaDi heeft vier keer per jaar overleg met de managers be-

drijfsvoering van de instituten die op die locatie gehuisvest zijn. In dit overleg worden zowel de 

ruimteverdeling als de kwaliteit van de lokalen besproken. Ook worden de huisvestingsplannen voor 

de nabije toekomst in dit overleg besproken.

Bestuurlijke informatie

De Facilitaire Dienst zorgt voor een softwarematige koppeling tussen Planon en Untis.

Untis en Planon zijn nu gescheiden werelden. Een wijziging in Planon, leidt niet automatisch tot 

een wijziging in het lokalenbestand van Untis.

Omdat ook Planon niet geheel actueel is ten opzichte van de werkelijke toestand van het lokaal, 

dreigt er een dubbele achterstand ten opzichte van de realiteit: Untis is niet gelijk aan Planon is 

niet gelijk aan werkelijkheid.
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Hoe verder?

Er ligt nu een pakket aan aanbevelingen, per september zal een aantal cockpits de benodigde 

meetgegevens opleveren, en in de managementcontracten tussen college en directies zijn nu harde 

eisen opgenomen over de publicatiedata van roosters.

Maar dat leidt niet automatisch tot een hogere tevredenheid van studenten over roosters.

Het hoofdprobleem van de hogeschool is van culturele aard: teveel mensen in de hogeschool vinden 

de onderwijsorganisatie van ondergeschikt belang. Er ontbreekt een ‘fundamentele verbetenheid’ 

om zich te houden aan afspraken, om bedrijfsprocessen serieus te nemen, om voortdurend te 

meten en te sturen.

Voor een blijvende verbetering van de roosters is het noodzakelijk dat de gehele bedrijfsvoering 

van het onderwijs bij de hogeschool verbetert. En daarvoor is het weer nodig dat in de gehele 

hogeschool de bedrijfsvoering permanent de volledige aandacht krijgt van college, directies en 

middenmanagement.

In de bilaterale gesprekken tussen college en directies zullen metingen omtrent (onder andere) 

roosters met grote regelmaat besproken en geanalyseerd moeten worden.

In de managementteamvergaderingen bij de instituten zullen de roosters met grote regelmaat 

besproken en geanalyseerd moeten worden. Welke eisen uit het roosterkader zijn niet gehaald, 

wat was daarvan de oorzaak, wat kunnen we in de toekomst veranderen?

In de overleggen tussen onderwijsmanagers en docenten zal voortdurend de organisatie van het 

onderwijs moeten worden besproken en verbeterd.

Maar áls al deze maatregelen worden genomen, en áls zoveel kernspelers binnen de hogeschool 

de bedrijfsvoering zoveel aandacht gaan geven, dan is het ‘onvermijdelijk’ dat de Hogeschool Rot-

terdam de positie van slechts roosterende hogeschool van Nederland, gaat verlaten.
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Bijlagen
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Bijlage 1 - Leden stuurgroep project verbetering roosters

Leden stuurgroep project verbetering roosters

Dick Glasbergen (voormalig directeur IBB)

Niels Holswilder (studentlid CMR)

Hannie Kopmels (manager bedrijfsvoering CoM)

Jacqueline van der Linden (hoofd team 1 bedrijfsbureau IvG)

Elisabeth Minneman (directeur IMO)
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Bijlage 2 - Interviews

Interviews

Voor het project is er gesproken met:

intern

• Bert Ardesch (manager bedrijfsvoering IFM)

• Paul Bassant (voormalig onderwijsmanager Technische bedrijfskunde, nu hoofd centrale roos-

terdienst locatie Academieplein)

• Robbert Boonk (directeur IvG)

• John Beeking (directeur HR Services)

• Jeroen Chabot (directeur Willem de Kooning, telefonisch)

• Sander Daleman (ontwikkelaar HRooster.nl)

• Gerard van Drielen (lid CvB, portefeuillehouder huisvesting)

• Dick Glasbergen (voormalig directeur IBB)

• Martin de Groot (roosterdeskundige FaDi)

• Manon van Hoek (roosteraar IvL)

• Albert Hofstede (onderwijsmanager opleiding Communicatie, instituut commercieel)

• Hannie Kopmels (manager bedrijfsvoering instituut CoM, lid werkgroep 1 roostertop)

• Snjezana Krikovic (roosteraar instituut CoM)

• Arjan Lagendaal (manager bedrijfsvoering Willem de Kooning Academie)

• Jacqueline van der Linden (hoofd team 1 bedrijfsbureau IvG)

• Emile van de Logt (onderwijsmanager Elektrotechniek)

• Lia Lugthart (onderwijsmanager PABO Rotterdam)

• Hans Maas (directeur CMI)

• Elisabeth Minneman (directeur IMO, lid werkgroep 1 roostertop)

• Bregje Nagtzaam (vastgoedmanager FaDi)

• Maarten van Ogtrop (onderwijsmanager Bouwkunde bij IBB)

• Ruud Ooms (ptd-deskundige HRS, onderwijslogistiek adviseur)

• Niek Ploegman en Peter van Gulik (onderwijsmanagers CoM)

• Kavita Raghoebarsing en Aninka Rombout (roosteraars RBS)

• Jan Roelof (lid CvB)

• Telke Ruhe, Patricia Wilson, Esther Heemskerk (bedrijfsbureau IMO)

• René Slootweg (onderwijsmanager Mediatechnologie en Technische Informatie)

• Arjan Sullock (voormalig hoofd roosterdienst Academieplein)

• Herman Veenema (directeur ABZ, opdrachtgever van dit project)

• Marcelle Zeddeman (servicemanager Osiris)

Extern

• Ad de Jager, roosterdeskundige Avans 

• Mark Reijndorp, procesmanager Avans

• Frans Beerens, roosterdeskundige Fontys

• Jan Bert Rijnberk en Maarten van Rooij, roosterdeskundigen Hogeschool Arnhem en 

 Nijmegen

• André Heldoorn, projectleider Omix, trekker project verbetering roosters bij HR in 2007-2009 

en tegenwoordig roosterdeskundige bij Hogeschool Leiden
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Bijlage 3 - Literatuur

Literatuur

Naast de informatie uit de gesprekken, ontving ik de volgende documenten:

• Resultaten NSE 2011 verder uitgesplitst (Charlotte Smitshoek)

• Verslagen en achterliggende literatuur van de ‘roostertoppen’ van januari en maart 2011 

(Herman Veenema) 

• De documenten gegenereerd door Omix 2007-2009.

• ‘Combisheet CoM’ (Hannie Kopmels)

• Scriptie MD-traject ‘Effectief en efficiënt ruimtegebruik II – Ketenregie in planning en rooste-

ring (Bert Ardesch)

• Normen verdeling vierkante meters (Bregje Nagtzaam, Fadi)

• Roosterprocesbeschrijvingen van vijf instituten

• Roosterprocesbeschrijving uit overleg managers bedrijfsvoering
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Bijlage 4 - Tussenrapport bestuursraad 15 december 2011

Tussenrapport bestuursraad 15 december 2011

Aan: College van Bestuur, Bestuursraad

Van: Servaas van der Horst

Datum: 15 december 2011

Betreft:  2e rapport project verbetering roosters

Inleiding

Dit tussenrapport lag voor ter bespreking in de vergadering van het college van bestuur op dinsdag 

6 december 2011. Naar aanleiding van de discussie in het college, is het rapport bijgesteld.

Nu ligt het rapport voor ter bespreking in de Bestuursraad van 15 december 2011.

Beginsituatie

Volgens de nationale studentenenquête scoort de Hogeschool Rotterdam het laagst van alle ho-

gescholen op het gebied van tevredenheid over roosters. Het landelijk gemiddelde bedraagt 3,4, 

de hogeschool haalt 2,8. De gewenste score is 3,5.

Doel project

Het doel van het project is het optrekken van de studenttevredenheid naar de gewenste landelijke 

score: een 3,5 in september 2013.

Projecten in het verleden

Al jarenlang probeert de hogeschool de onderwijslogistiek te verbeteren. De projectleider ontving 

stukken uit 1995 (onderzoek studenten Small Business),  2000-2004 (Hocus Pocus) en 2007-2009 

(Omix). Hocus Pocus heeft geleid tot de instelling van gecentraliseerde bedrijfsbureaus per instituut; 

het project van Omix tot decentralisatie van een aantal roosterdiensten per locatie, maar niet tot 

een acceptabele studentwaardering voor de roosters.

Werkwijze tot nu toe

Rond het huidige project is een stuurgroep gevormd, met vijf leden: 

• Dick Glasbergen (voormalig directeur IBB)

• Niels Holswilder (studentlid CMR)

• Hannie Kopmels (manager bedrijfsvoering CoM)

• Jacqueline van der Linden (hoofd team 1 bedrijfsbureau IvG)

• Elisabeth Minneman (directeur IMO)

Om een indruk te krijgen van de reikwijdte en de inhoud van het probleem, heb ik een groot aantal 

collega’s gesproken. In bijlage 1 staan de namen en de functie.

Ontvangen documenten

Naast de informatie uit de gesprekken, ontving ik de volgende documenten:

• Resultaten NSE 2011 verder uitgesplitst (Charlotte Smitshoek)

• Verslagen en achterliggende literatuur van de ‘roostertoppen’ van januari en maart 2011 

(Herman Veenema)

• ‘Combisheet CoM’ (Hannie Kopmels)

• Scriptie MD-traject ‘Effectief en efficiënt ruimtegebruik II – Ketenregie in planning en rooste-

ring (Bert Ardesch)

• Normen verdeling vierkante meters (Bregje Nagtzaam, Fadi)

• Roosterprocesbeschrijvingen van vijf instituten

• Deel van de documenten gegenereerd door Omix 2007-2008.

Kwaliteit roosters

Het is nog niet eenvoudig te stellen wat een goed rooster is. Zo zijn veel tussenuren in het ene 

onderwijsconcept een zegen, en in het andere een vloek.

 

De Nationale Studenten Enquête meet op drie onderwerpen:

• - tijdigheid bekendmaking roosters

• - tijdigheid bekendmaking wijzigingen in roosters

• - geschiktheid van het rooster.

Wat er onder geschiktheid wordt verstaan, is niet uit de NSE op te maken.
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In dit project vinden we een rooster goed als het voldoet aan de volgende eisen:

• rooster maand van te voren bekend

• geen wijzigingen na publicatie

• les in geschikt lokaal

• lessen aaneengesloten (maar: afhankelijk van onderwijsconcept)

• rooster per dag goed gevuld: geen reis voor één blokuur

• werkbare mengeling van theorie en praktijk

Dit is geredeneerd vanuit het perspectief van de student. Voor de docent komen daar nog extra 

eisen bij; die worden in dit stuk niet behandeld.

De eerste resultaten

Ik heb niet stelselmatig de kwaliteit van de roosters van afgelopen eerste kwartaal onderzocht. 

Maar de geluiden zijn vaak dezelfde:

• late publicatie van het rooster, soms in week 2 van het lopende kwartaal

• reusachtige aantallen wijzigingen, tot meer dan 600 per instituut

• contacturennorm wordt niet altijd gehaald

• studenten moeten naar school komen voor 100 minuten les.

Beter dan gemiddeld

In de hogeschool doen drie instituten het bovengemiddeld goed: EAS, IBB en, als je VTM uit de 

resultaten filtert, de WdKA.
Met managers van IBB en van de WdKA, alsmede met de roosteraars van het Academieplein is 

uitgebreid gesproken. 

Ik constateer de volgende overeenkomsten tussen de drie instituten:

• directie, onderwijsmanagers en bedrijfsbureau hebben de keten curriculum-ptd-hogeschool-

gids-rooster tot prioriteit gemaakt

• directie stuurt zelf onderwijsmanagers en bedrijfsbureau aan op dit onderwerp

• onderwijsmanagers leveren zelf roostergegevens aan roosterdienst

• privileges van docenten zijn grotendeels tot geheel afgeschaft: docenten zijn dagdelen be-

schikbaar, en die beschikbaarheid ligt het hele jaar vast

• ingewikkelde roosterwensen worden door roosteraar noch onderwijsmanager gehonoreerd

• individuele docenten hebben geen toegang tot de roosteraars: alles loopt via de onderwijsma-

nager

• het curriculum is al vroeg in het kalenderjaar op orde

• onderwijsmanagers plannen in de ptd-module van Osiris.

• wijzigingen in het rooster na publicatie, worden actief tegengewerkt door onderwijsmanagers 

en bedrijfsbureau.

De eerste analyse

Het rooster is een trechter van ellende. Alles wat bovenin fout gaat, zorgt ervoor dat er een slecht 

en laat rooster gepubliceerd wordt.

Een slecht rooster is fnuikend voor zowel de docent- als studenttevredenheid. Er bestaat een 

samenhang tussen de processen die leiden tot de vorming van het curriculum, de invulling van 

de ptd, de publicatie van de hogeschoolgids, en de oplevering van het rooster. Opleidingen die 

vroegtijdig hun curriculum op orde hebben, hebben daarna weinig moeite de andere processen 

goed te laten verlopen.

Belangrijkste factor voor het slagen van het hele logistieke proces, is de vastberadenheid van het 

managementteam van een instituut: directie, onderwijsmanagers, manager bedrijfsvoering.

Veel sprekers constateren een zeer gebrekkige discipline bij alle deelnemers in het roosterproces. 

Gegevens worden te laat en/of onvolledig en/of foutief aangeleverd aan de roosteraars, zonder 

sanctie. Over vier lagen lijkt er geen werkelijk interesse in het onderwerp: van CvB naar directie 

naar onderwijsmanagers naar docenten. 

Sommige sprekers constateren een letterlijke normloosheid: er bestaan geen normen voor rooster-

wensen. Een docent mag alles voor elk moment van de dag aanvragen, en niemand die de docent 

tegenhoudt. Het inwilligen van verzoeken van docenten - liever pas om half tien beginnen, liever 

een roostervrije dag - leidt tot de paradoxale situatie dat het rooster op sommige momenten van 

de week bomvol is en er een lokalentekort lijkt, en de feitelijke constatering dat er op ieder moment 

van de dag op alle locaties van de hogeschool massaal lokalen leeg staan. Hoe meer privileges voor 

een docent, hoe lager de waardering van dezelfde docent voor datzelfde rooster. 
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De kwestie centraal-decentraal roosteren levert verschillende waarnemingen op. Op het Acade-

mieplein is de roostering gecentraliseerd en is de studentenwaardering bij twee van de drie deel-

nemende instituten hoog (IBB en EAS). Maar op de Kralingse Zoom heeft de decentralisatie van 

de roostering juist tot een hogere waardering geleid, in ieder geval bij de deelnemende instituten.

Uit het landelijk onderzoek van Peter van ’t Riet, uit 2009, blijkt dat over het algemeen centralisering 

heeft geleid tot een hogere studentwaardering.

Decentralisatie wordt door de ene spreker bepleit als voorbeeld van ‘verantwoordelijkheid neerleg-

gen daar waar de beslissingen genomen kunnen worden’, en door de ander als een gemakzuchtige 

managementtruc die altijd zal leiden tot suboptimaal gebruik van schaarse ruimte.

Een van de sprekers noemt een rooster een onderhandelingsproduct. Deze omschrijving laat meteen 

zien hoe een slecht rooster tot stand gekomen is: door slechte onderhandelingen, met ondeugde-

lijke argumenten.

Bij Avans spelen grotendeels dezelfde problemen, maar de studenten zijn daar meer tevreden, 

vooral in Den Bosch. Hier lijkt een ander verwachtingspatroon en de aanwezigheid van hun uit-

stekend geoutilleerde studielandschappen (Xplora) belangrijke pluspunten. Avans heeft een veel 

hogere bezetting van technische vaklokalen weten te bereiken, door hun vaklokalen min of meer 

universeel in te richten.

Bij Fontys Tilburg is gekozen voor een andere aanpak. Opleidingen hebben allemaal hun eigen 

roosteraar (meer dan 200 Fontysbreed!) en deze leveren allemaal hun eigen rooster op, binnen de 

lokalen die ze vanuit de afdeling Ruimtebeheer krijgen toegewezen. 

Knelpunten

Meest opvallend is dat een vaak genoemd knelpunt, tekort aan lokalen, weinig wordt genoemd door 

de sprekers. Het is niet het hoofdprobleem, dat is de organisatie. Ook wordt er nooit geklaagd over 

de roosteraars, die doen hun werk goed.

Op heel verschillende niveaus worden de volgende knelpunten genoemd:

• geen hogeschoolbrede planning

• late wijzigingen in het curriculum, soms hogeschoolbreed:

• instituten zijn soms van elkaar afhankelijk voor het rooster: de roosterdienst kan pas gaan 

roosteren als het laatste instituut zijn gegevens heeft ingeleverd. Als die gegevens vervolgens 

te laat en/of foutief zijn, loopt het proces vast op degene die de zaakjes niet op orde heeft.

• geen normen voor roosterwensen

• geen normen voor beschikbaarheid en/of wijzigingen in beschikbaarheid

• geen mogelijkheid om per instituut de aanspraak op vierkante meters te monitoren

• reusachtige aantallen roosterwijzigingen in de eerste weken van kwartaal 1 (soms meer dan 

600 per instituut)

• ernstige klachten over werkdruk van onderwijsmanagers.

Aanbevelingen

De aanbevelingen vallen uiteen in een administratief, een personeel en een facilitair gedeelte. Deze 

aanbevelingen zijn zeker niet uitputtend en zullen in het eindrapport uitgebreid en onderbouwd 

worden.

Administratief

• een curriculum moet uiterlijk 1 januari definitief worden vastgesteld, voor september daarop-

volgend

• een rooster wordt één maand voor aanvang van een kwartaal gepubliceerd

• het rooster voor het eerste kwartaal wordt voor de zomervakantie gepubliceerd

• wijzigingen in het rooster vinden, na publicatie, niet meer plaats, behoudens gevallen van 

evidente overmacht

• er moet een hogeschoolbrede planning komen, waarin intelligent de onderwijslogistieke pro-

cessen op elkaar worden afgestemd

• beschrijving van het roosterproces in Mavim

• registratie van inzet van docenten in Osiris, niet in huisgemaakte bestanden

• registratie van de contacturen in Osiris

• opname van kwantitatieve en kwalitatieve logistieke eisen in het managementcontract tussen 

college en directie

• opstellen van normen voor roosterwensen (per instituut?).
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Personeel

• permanente scholing van onderwijsmanagers op logistiek gebied

• opwaarderen van de functie van ‘coördinator logistiek’; dit moet de rechterhand van de on-

derwijsmanager worden, met gezag

• beperking van aantal docenten met kleine aanstellingen en/of beperkte beschikbaarheid

• sturen in aannamebeleid op druk geroosterde dagen: niet iedereen vrij op woensdag en 

vrijdag

• de mogelijkheden van het werktijdenbesluit 2006 (nog steeds geldend) meer inzetten: bij een 

aanstelling van 0,X fte, moet de docent X + 1 dagdelen beschikbaar zijn

Facilitair

• het inrichten van goed geoutilleerde gemeenschappelijke studieruimtes zoals de Xplora 

gebouwen van Avans 

• generen van managementinformatie over lokalenbezetting

• genereren van managementinformatie over contacturen

• het niet meer inroosteren van bepaalde werkvormen (projectbegeleiding bijvoorbeeld: wel 

een docent, een klas en een tijdstip koppelen, maar geen lokaal toewijzen)

• indien decentraal roosteren blijft bestaan: het vrijgeven van niet gebruikte lokalen vanaf 

bijvoorbeeld vier weken voor het komende kwartaal

• vaststellen van normen voor de manier waarop (wijzigingen in) het rooster wordt (worden) 

gecommuniceerd.

Discussie

De kern van het voorstel bestaat uit een verschuiving van de aandacht bij directie en management 

naar de onderwijslogistiek, naar de organisatie, naar de uitvoering. Een kwalitatieve groei van de 

onderwijsmanagers en een verandering in de taakopvatting van directies, lijkt noodzakelijk. 

Deze aanbeveling is het gevolg van de constatering dat aan de ene kant er geen grote problemen 

zijn met de roosteraars, het roosterprogramma, zelfs niet met het lokalenaanbod, en dat aan de 

andere kant de instituten die bovengemiddeld goed scoren, directies, onderwijsmanagers en een 

manager bedrijfsvoering hebben die met grote vasthoudendheid hun logistieke processen bege-

leiden en optimaliseren. 

Absoluut zorgelijk zijn de signalen dat onderwijsmanagers hun taak veel te zwaar en omvangrijk 

vinden. De combinatie van én de verantwoordelijkheid voor de inhoud van een opleiding én voor de 

organisatie én voor de gesprekscyclus én voor de contacten met het werkveld én voor het landelijk 

overleg, resulteert in een baan die in zijn huidige vorm niet goed is uit te voeren.

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is vergroting van het aantal onderwijsmanagers niet 

wenselijk. De winst zal gezocht moeten worden in een betere ondersteuning vanuit het bedrijfsbu-

reau en een andere onderwijsorganisatie bij directie en management.

Het resultaat van het Omix-project, de decentralisatie van de roosterdiensten per locatie, heeft 

niet geleid tot grote verbeteringen. Dat lijkt ook voorzienbaar. De kern van de problemen zit hem 

niet bij de roosteraars, maar bij de kwaliteit van de gegevens die door de onderwijsmanagers aan 

de roosteraars worden aangeleverd: te laat, onvolledig, en onjuist.

Roosteren op zich is een simpel proces: een tijdstip en een lokaal koppelen aan een klas, een les 

en een docent. Maar zodra een van de basisgegevens niet deugt, volgt er meteen een slecht roos-

ter en er achteraan een stortvloed aan wijzigingen. En daar ontstaan dan de onvoldoendes in de 

studentwaardering.

De beslissing te gebruiken instrumenten dwingend op te leggen – alle ptd-gegevens in Osiris – behoeft 

zorgvuldige afweging. Er zijn opleidingen die hun roosterproces uitstekend op orde hebben (in juli 

het rooster klaar voor het hele jaar daaropvolgend), en dat doen met ‘huisgemaakte’ bestanden. 

En er zijn opleidingen die alles in Osiris plannen en administreren, en nog in kwartaal 2 meer dan 

300 wijzigingen op het rooster genereren.
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Bijlage 5 - Matrices

Matrix van aanbevelingen College, Directie en OM

College Directie OM

Filosofie ‘Het moet werken’ ‘Ik ben meewerkend voorman 
en zorg voor een structuur 
en voorwaarden opdat alles 
optimaal werkt’ 

‘Ik ben verantwoordelijk voor 
organisatie van het onderwijs 
én inhoud’

Organisatie 1 lid verantwoordelijk voor 
gehele bedrijfsvoering van hr
1 lid portefeuille-houder van 
‘kerndiensten’

1 directeur met bedrijfsvoering 
als aandachtsgebied

OM levert roostergegevens, 
spreekt als enige met 
roosteraar
Vastkoppel met CL

Keten Keten curriculum-ptd-plan-
ningsgesprekken-hogeschool-
gids-roostering onderdeel van 
bilo’s en management-contract

1 directeur verantwoordelijk 
voor de keten

Curriculum Wezenlijke wijzigingen uiterlijk 
1 oktober; dit geldt ook voor 
i-labs, minoren en keuze-
onderwijs

Vaststelling 1 januari voor 
september daaropvolgend

Vaststelling concept 1 
december

Personeelsbeleid Stelt personeelskaders vast 
(bijv. minimaal 0,6 fte aanstel-
ling voor part-timers)

Streeft in aanname beleid naar 
grote inzetbaarheid

Beschikbaarheid 
docenten

Actualiseren werktijden besluit 
2006

Vaststellen kaders beschikbaar-
heid

Beslist over beschikbaarheid 
van docent, 1 x per jaar

Rooster -Kaders vóór 1 december, voor 
studenten en personeel
-Beleid centraal of decentraal 
roosteren opstellen
- Beleid sturend of  laissezefaire 
vaststellen
- Komt met studentjaar-rooster 
voor 1 november

- Checkt wekelijks rooster
- Stelt roosterkader op 
- Streeft naar jaarrooster
- Beslist over aantal concept-
roosters
- Stelt kaders op uitvoering van 
nieuw onderwijs

Checkt dagelijks
Verantwoordelijk voor 
publicatie, steeds 3 weken voor 
eerste dag kwartaal

Ruimteverdeling -huisvestings-plan voor 1 
november 
-meetinstrumenten voor 
ruimtegebruik

-per kwartaal overleg met 
collega-directeuren op locatie

Checkt eisen lokalen voor 
geheel curriculum

Hogeschoolgids In overleg met ABZ vaststellen 
planning en inhoud, voor 1 
januari

Verantwoordelijk voor 
publicatie vóór zomervakantie

Verantwoordelijk voor publi-
catie van opleidingsgedeelte 
vóór 1 mei

Overleg In bilo’s met directie hoofd-
punt van aandacht, bij alle 
collegeleden

- Per kwartaal roosteroverleg 
met OM en MB
- Per kwartaal overleg met 
collega-directeuren per locatie

- Per kwartaal roosteroverleg 
met Directie en MB
- Per kwartaal roosteroverleg 
met collega OM’s
- Per week overleg met MB
- Per kwartaal met studenten-
panel, veel aandacht voor 
organisatie

Bestuurlijke 
informatie

Onderwerp bespreken in bilo’s 
met directie
College dwingt cockpits af bij 
HRS

Doet zelf in bilo met college 
voorstellen tot verbetering

Doet zelf voorstellen in MT 
overleg

PTD Schrijft ptd in Osiris voor, voor 
gehele HR.

Beslist over ptd-normen per 
cursus

Verantwoordelijk voor PTD in 
Osiris 
Koppelt zelf docenten aan vak-
ken in Osiris Alle ptd gegevens 
vóór planningsgepsrekken

Planningsgesprek Kaders vóór 1 december Stelt kaders voor planning en 
inhoud planningsgesprekken

OM doet zelf plannings-
gesprekken, in maart/april, 
stelt evt ptd bij

Communicatie Wezenlijke wijzigingen uiterlijk 
1 december

Scholing Voor directeuren en OM’s: 
accent op uitvoering

Accent op uitvoering Accent op uitvoering
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Matrix van aanbevelingen MB, Roosteraar/BB en Cursusbeheerder

MB Roosteraar/BB Cursusbeheerder

Filosofie ‘ik garandeer een vlekkeloze 
bedrijfsvoering’

‘Ik maak een prachtig rooster ‘ ‘Ik ben integraal verantwoor-
delijk voor mijn cursus’

Organisatie Lid van MT
Schakel tussen management 
en bb

Alleen contact met OM
Bij tekortschieten naar MB

Keten Levert directie planning voor 
gehele keten

Curriculum Levering kaders 1 november BB: Inkloppen Osiris januari- 
februari

Leveren gegevens aan OM 1 
december

Personeelsbeleid Waarschuwt voor knelpunten 
beschikbaarheid voor rooster

Beschikbaarheid 
docenten

Levert overzichten aan directie 
en OM’s

Meldt onwerkbare beschikbaar-
heid aan OM en CL

Rooster - Checkt dagelijks
- Meldt kwaliteit aan OM en 
directie
- Doet voorstel voor normen 
voor roosters en nieuw 
onderwijs

- Meldt OM en MB onuitvoer-
baarheid van gegevens
- Doet voorstellen voor nieuw 
onderwijs

Ruimteverdeling Levert het MT per kwartaal 
overzichten van lokalengebruik, 
per opleiding

Stelt in overleg met BB eisen op 
voor gebruik lokalen

Hogeschoolgids Levert module handleiding bij 
OM op afgesproken tijdstip

Overleg Per kwartaal roosteroverleg 
met Directie en OM’s
Per  2 weken overleg met OM’s 
Per week met roosteraar
Per kwartaal overleg met 
andere OM’s op locatie

Met Om en CL, zo vaak als nodig
Wekelijks met MB

Jaarlijks overleg met collega 
docenten, staat in planning

Bestuurlijke 
informatie

Doet zelf voorstellen in MT 
overleg

PTD Verantwoordelijk voor les- en 
personeelsgegevens in Osiris, 
in jan-feb

Haalt gegevens uit Osiris

Planningsgesprek

Communicatie Publicatie rooster 1 maand voor 
week 1
Wijzigingen tegenwerken

Scholing
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Matrix van aanbevelingen Docent en Dienst P&O

Docent Dienst P&O

Filosofie ‘’Ik verzorg goed onderwijs’ ‘We trainen in uitvoering’

Organisatie 1 verantwoordelijk voor scholing directie en 
middenkader: uitvoering centraal

Keten

Curriculum

Personeelsbeleid

Beschikbaarheid 
docenten

Levert beschikbaarheid op afgesproken tijdstip, 
binnen gestelde kaders

Herschrijft werktijdenbesluit 2006

Rooster Checkt concept- en de definitief rooster 
grondig, op afgesproken tijdstip.
Meldt knelpunten bij OM/CL

Ruimteverdeling

Hogeschoolgids

Overleg

Bestuurlijke 
informatie

PTD Beheert PTD hogeschool-breed

Planningsgesprek Bereidt het planningsgesprek grondig voor Kaders vóór 1 december

Communicatie

Scholing In overleg met college en directie ontwikkeling 
scholing over uitvoering

Matrix van aanbevelingen HRS en FaDI

HRS FaDi

Filosofie ‘Wij zorgen voor transparantie en wij faciliteren’ ‘Wij zorgen  op tijd voor voldoende en goede 
lokalen die optimaal benut kunnen worden’

Organisatie Directeur verantwoordelijk voor slimme 
cockpits

Per locatie 1 verantwoordelijke voor Planon en 
klachtafhandeling

Keten Levert managementinformatie voor alle stappen 
van keten

Curriculum

Personeelsbeleid

Beschikbaarheid 
docenten

Rooster Stelt conventiedocumenten voor de inrichting 
van Untis

Ruimteverdeling - meetinstrumenten voor ruimtegebruik - meten van ruimtegebruik
- huisvestingsplan voor 1 november

Hogeschoolgids

Overleg Vier keer per jaar overleg met MB’s over 
wijzigingen lokalenbestand en huisvestings
plannen

Bestuurlijke 
informatie

Per september 2012
-cockpit planning roosters
- cockpit gebruik lokalen
- cockpit kwaliteit studenten-rooster
- cockpit kwaliteit docenten-rooster

Op orde brengen van Planon database.
Koppeling Planon- Untis

PTD

Planningsgesprek

Communicatie HRS levert mobiel platform, per 1 september 
2012

Scholing
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Bijlage 6 - Meetinstrumenten

Meetinstrumenten

Aan: John Beeking, Jan Roelof

Van: Servaas van der Horst

Betreft: Meetinstrumenten roostering

Datum:  19 maart 2012

Inleiding

Om het roosterproces te verbeteren, zal er (ook) gemeten moeten worden. Wat is het doel van het 

rooster, wordt dat doel bereikt, welke beleids- of gedragswijzigingen moeten ervoor zorgen dat 

(alsnog) dat doel gehaald gaat worden?

Roosters en PDCA

Een goed rooster is cruciaal voor goed onderwijs. Het zorgt voor rust bij studenten en docenten, en 

faciliteert de kwaliteit van het onderwijs: voor een bepaalde module het juiste lokaal, op het juiste 

tijdstip, met de juiste docent en de juiste klas.

Om de kwaliteit van het rooster te verhogen, moet het roosterproces voortdurend de pdca- cyclus 

doorlopen. Om die cyclus zinvol te kunnen uitvoeren, is een aantal elementen noodzakelijk.

Roosterkader

De directie moet per instituut, eventueel zelfs per opleiding, een roosterkader opstellen: wanneer 

is het rooster goed? Hoeveel contacturen, hoeveel uren minimaal en maximaal per dag, een roos-

tervrije dag, op welke locatie?

Het roosterkader moet vallen binnen de wet en de cao en binnen de hogeschoolbrede regels.

Meest belangrijk is dat een roosterkader een uitvloeisel moet zijn van een visie op onderwijs. Waarom 

streeft een instituut naar tussenuren, of juist het vermijden ervan? Waarom moeten studenten bij 

voorkeur van half negen tot vijf in huis zijn, of waarom moet dat juist niet gebeuren?

Het roosterkader is ‘taakstellend’ voor onderwijsmanagers en bedrijfsbureau, zij weten nu welke 

doelen bereikt moeten worden.

Deze taakstelling kan ook weer worden besproken met studenten in de studentenpanels.

Rationeel meten

Als het roosterkader is geschetst, kan er gemeten worden. In zijn algemeenheid pleiten we voor een 

transparante en objectieve meting: iedereen weet wat er gemeten wordt, iedereen ziet de cijfers, 

iedereen kent de normen op grond waarvan er een eventuele kwalificatie ‘goed’ of ‘onvoldoende’ 
zal worden vastgesteld.

Op hogeschoolniveau is de dienst HRS in staat meetinstrumenten te ontwikkelen die voldoen aan 

bovenstaande criteria: transparant en objectief. HRS levert meetinstrumenten waarbij je kunt 

‘doordrillen’: met een paar kikken van de muis, komt de gebruiker bij de informatie op basisniveau, 

van studentennaam tot lokaalnummer. Dit voorkomt dat de juistheid van meetgegevens ter discus-

sie komt te staan.

Managementcontract

In het managementcontract 2012 tussen college van bestuur en onderwijsdirecties, zijn twee on-

derwerpen opgenomen die direct of indirect met roosteren te maken hebben:

• roosters worden uiterlijk drie weken voor de start van een onderwijsperiode gepubliceerd

• de teksten van de hogeschoolgids worden uiterlijk 1 mei aangeleverd bij de dienst ABZ.

De laatste deadline wordt gemeten door ABZ en is verder geen onderwerp van deze notitie.

Aanbevelingen uit roosterproject

Ook uit het roosterproject komt een aantal kwantitatieve criteria die gemeten kunnen worden.

Lokaalgebruik

Een goed rooster kan alleen tot stand komen op een locatie waar voldoende lokalen aanwezig van 

het type dat in het gekozen onderwijsconcept noodzakelijk wordt geacht. 

Hoewel in het project de oplossingen vooral worden gevonden in verbeteringen in het roosterproces 

zelf, is het duidelijk dat elk roosterproces strandt als er niet voldoende en/of niet de juiste lokalen 

aanwezig zijn.
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Meetinstrumenten

Bovenstaande elementen leiden tot de aanbeveling de volgende onderwerpen te meten.

1. Datum publicatie van het studentrooster. De datum, en de eventuele vertraging ten opzichte 

van de datum zoals vastgesteld in het managementcontract, worden gecommuniceerd via 

een cockpit die in ieder geval zichtbaar is voor college, directie, onderwijsmanagers en de 

manager bedrijfsvoering.

2. Aantal roosterwijzigingen na publicatie. Hoe meer roosterwijzigingen, hoe sterker de aanwij-

zing dat het roosterproces niet goed verloopt. Meten tot en met week 7 van ieder kwartaal. 

Communicatie via een cockpit die in ieder geval zichtbaar is voor college, directie, onderwijs-

managers en de manager bedrijfsvoering. Geen normen voor het maximaal aantal roosterwij-

zigingen, daarvoor zijn de instituten te verschillend.

3. Lokaalbezetting volgens het rooster. Het overgrote deel van de onderwijsruimten in de ho-

geschool zijn expliciet toegewezen aan een instituut en/of een opleiding. Op instituutsniveau 

moet de lokaalbezetting gemeten worden. Aan de hand daarvan kunnen dan rationele beslis-

singen genomen worden over de ruimtetoedeling per instituut.

Er wordt gemeten per uur, en per dag, en per week. Onderscheid wordt gemaakt tussen 

verschillende lokaaltypen: hoorcollegezalen, theorielokalen, vaklokalen, praktijklokalen. We 

stellen voor in eerste instantie geen normen te hanteren.

Deze cockpit is in ieder geval zichtbaar voor college, directie, onderwijsmanagers en de 

manager bedrijfsvoering. 

Een neveneffect van deze cockpit zou kunnen zijn dat het instituutsmanagement nu kan zien 

hoe de ingeroosterde werkdruk over de dagen en over de weken verdeeld is: wordt er ook 

lesgegeven aan de randen van de dag? En in week 8?

4. Kwaliteit van rooster, voor studenten en docenten. Dit onderwerp is lastiger te meten. Wat 

een rooster ‘goed’ maakt, is afhankelijk van het onderwijsconcept. Toch kunnen in ieder geval 

de volgende zaken gemeten worden:

• aantal dagen per kwartaal waarop studenten voor minder dan 4 ingeroosterde lesuren 

naar school moeten komen

• aantal dagen per kwartaal waarop studenten meer dan 3 tussenuren hebben

• aantal dagen per kwartaal waarop studenten of docenten meer dan 6 uur aaneengeslo-

ten les hebben, zonder pauze 

Van PDC naar A

Als er een roosterkader ligt, en er volgens dat kader wordt geroosterd, en als er gemeten wordt in 

hoeverre de normen uit dat kader worden bereikt, doemt de vraag op: wat doen we ermee?

Per bovengenoemd meetinstrument stel ik het volgende voor:

1. Datum publicatie studentrooster. Bespreking in bilo tussen college en directie, per kwartaal. 

Indien deadline herhaaldelijk niet gehaald wordt, komt de directie met een plan ter verbete-

ring van het roosterproces.

2. Aantal roosterwijzigingen. Bespreking in het overleg dat per kwartaal plaatsvindt tussen di-

rectie, onderwijsmanagers en manager bedrijfsvoering. De bespreking moet eventueel leiden 

tot beleidswijziging. 

3. Lokaalbezetting. Bespreking in meerdere gremia:

• in de bestuursraad

• tussen college en individuele directeuren

• tussen directeuren onderling, per locatie. 

4. Kwaliteit student- en docentenrooster. Bespreking in het overleg dat per kwartaal plaatsvindt 

tussen directie, onderwijsmanagers en manager bedrijfsvoering. De bespreking moet eventu-

eel leiden tot beleidswijziging. 
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Bijlage 7 - Gezamenlijk rooster op het Museumpark

Gezamenlijk rooster op het Museumpark

Aan: directies IMO, ISO, IVL

Van: Servaas van der Horst

Datum: 27 maart 2012

Betreft: project gezamenlijk roosteren Museumpark

Inleiding

De instituten die vanaf september 2012 locatie Museumpark bewonen, hebben in ieder geval één 

eigenschap gemeen: ze produceren roosters waarover de studenten ontevreden zijn.

In deze notitie doe ik voorstellen om het roosteren op het Museumpark anders te organiseren. 

Na bespreking met de directies en eventuele aanpassing van deze notitie, kan de nieuwe organisatie 

worden vastgesteld door de opdrachtgever van dit project, het college van bestuur.

Huidige situatie

In de Nationale Studenten Enqûete van 2011 is de themascore op het gebied van roosteren als volgt:

• Instituut voor Management Opleidingen: 2,7

• Instituut voor Sociale Opleidingen: 2,6

• Instituut voor Leraren Opleidingen: 2,9

Alledrie de instituten hebben hun eigen roosterdienst. Er is geen geformaliseerd overleg tussen 

deze diensten. Informeel vindt er ongeveer 2 weken voor het roosteren begint overleg plaats tussen 

de roosterdiensten. De drie roosterdiensten kunnen niet in elkaars lokalen kijken. 

Er wordt niet systematisch gemeten op de bezettingsgraad van lokalen. Er is geen overleg tussen 

directies en facilitaire dienst over de verdeling van vierkante meters.

De zalen op de 11e etage, de Symposiumzaal, de collegezalen, het Paviljoen en de Tine van der 

Veenzaal worden apart geroosterd. De 11e etage, de Symposiumzaal en de Tine van der Veenzaal 

worden geroosterd door de facilitaire dienst, collegezaal 1 door ISO, collegezaal 2 door IVL en het 

paviljoen door een aparte roosteraar, Ron Krabbe.

Het museumpark moet grondig verbouwd gaan worden. Hoewel de verbouwing is uitgesteld tot 

2013, is het duidelijk dat de komende jaren er voortdurend geschoven zal worden met opleidingen 

en instituten van en naar de locatie.

September 2012 komt in ieder geval het Instituut voor Management Opleidingen naar de hoogbouw 

van het Museumpark.

Goede praktijken

De opleidingen op het Academieplein hebben de hoogste roosterwaardering van de hogeschool. Op 

deze locatie wordt er gezamenlijk geroosterd, onder leiding van een ervaren roosteraar ‘met gezag’.

Op de vier hogescholen die voor het project bezocht zijn, wordt altijd per locatie geroosterd. We 

troffen twee modellen aan: roosteraars bij elkaar op 1 kamer, en roosteraars verdeeld over de in-

stituten, maar onder een strakke leiding.

Doel project

De combinatie: lage studentwaardering, versnipperde organisatie en grote verbouwingen in de nabije 

toekomst, maakt het noodzakelijk het roosteren op het Museumpark wezenlijk anders in te richten.

Voorstel is een project verbetering roosters Museumpark te beginnen. Dit project loopt vanaf het 

vierde kwartaal van het huidige schooljaar tot aan de zomer van 2013.

Dit project moet in eerste instantie leiden tot een gezamenlijke roostering op de locatie.

Op langere termijn is het doel van het project de studentwaardering op het gebied van de roosters 

in de NSE 2013 op minimaal een drie (op een vijfspuntsschaal) te brengen. 
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Subdoelen project 

PDCA-cyclus

Het project gezamenlijk roosteren op het Museumpark moet onder andere leiden tot een profes-

sioneel roosterproces dat voortdurend een PDCA cyclus doorloopt. 

Voor dit proces zullen de directies roosterkaders voor hun instituut moeten opstellen. Vervolgens 

zal aan de hand van objectieve en transparante metingen, bepaald moeten worden in hoeverre de 

instituten de eisen uit hun roosterkader bereiken.

Voor het project zal ook het gebruik van lokalen gemeten gaan worden. Aan de hand van deze me-

tingen zal de projectleider periodiek een samenvatting en een analyse leveren aan de stuurgroep. 

De stuurgroep kan vervolgens beslissingen nemen over een doelmatiger gebruik van de ruimte en/

of veranderingen in de organisatie van het roosteren.

Eigen domein

UItgangspunt bij het project is dat de drie instituten alle een eigen domein op de locatie bezetten. 

Daarnaast komt er waarschijnlijk een domein ‘algemeen’, met daarin onder andere de grote col-

legezalen, het paviljoen, de Symposiumzaal, de Tine van der Veenzaal en de zalen op de 11e etage.

Fysieke samenvoeging

De projectleider moet in overleg met de directies een beslissing nemen over de fysieke samenvoe-

ging van de roosterbureaus. 

Vóór samenvoeging pleit de constatering dat zowel intern als extern roosters van samengevoegde 

roosterbureaus hogere waarderingen van studenten krijgen.

Tégen samenvoeging pleit het geluid van sommige onderwijsmanagers dat ze de fysieke nabijheid 

van ‘hun’ roostermaker van belang vinden.

Nu al is voorstelbaar dat er een mengvorm ontstaat van bovengenoemde modellen: roosteren ‘op de 

afdeling’ voor een aantal dagen per week, en gezamenlijk roosteren op bijvoorbeeld 1 dag per week.

Organisatie project

Het project krijgt een stuurgroep waarin de directies van de drie instituten zitting hebben en Jan 

Roelof vanuit het college.

De stuurgroep stuurt de projectleider aan; de projectleider wordt betaald vanuit gemeenschap-

pelijke gelden.

Het gezamenlijk roosteren staat onder leiding van de projectleider. 

De projectleider is nadrukkelijk niet de leidinggevende van de roostermakers, dat blijven de mana-

gers bedrijfsvoering van de drie deelnemende instituten.

Tot nu toe heeft één collega binnen de hogeschool bovenomschreven traject al een keer doorlopen, 

Arjan Sullock Enzlin, op de locatie Academieplein. Arjan heeft bekendgemaakt dat hij graag de 

projectleider op het Museumpark wil adviseren en ondersteunen, maar dat hij geen belangstelling 

heeft om zelf die projectleider te worden.

De projectleider van het project verbetering roosters stelt zich bij deze kandidaat als projectleider 

gezamenlijk roosteren Museumpark.

Afronding project

Na afloop van het project, het vierde kwartaal van schooljaar 2012- 2013, zal geëvalueerd worden wat 
het gezamenlijk roosteren op het Museumpark heeft opgeleverd. Afhankelijk van het resultaat zal 

besloten worden of het project beëindigd wordt en/of gezamenlijk roosteren wordt gecontinueerd 

en/of een vaste ‘roostermanager’ voor het Museumpark zal worden aangesteld.
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Bijlage 8 - Roosterprocesbeschrijving

Roostering

Procesbeschrijving

Opsteller Bert Ardesch

Datum: 16-3-2012

Status: Definitief
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1. Inleiding

Planning en roostering van onderwijsactiviteiten is een complex geheel van samenhangende on-

derwijs- en bedrijfsvoeringsprocessen. De mate waarin de organisatie de roosterprocessen op orde 

heeft is in sterke mate bepalend voor de tevredenheid van zowel studenten als medewerkers. Het 

roosterproces begint bij de tijdige oplevering van het curriculum, de basis van alle roosteractivi-

teiten. Het proces eindigt bij de evaluatie van de roosterprocessen per onderwijsperiode, waarbij 

de volledige PDCA-cyclus wordt doorlopen en sturing op het roosterproces door het management 

kan plaatsvinden.

2. Doel

De uitvoering van de in dit document beschreven roosterprocessen zal resulteren in:

• publicatie van de lesroosters tenminste 3 weken voor aanvang van een onderwijsperiode;

• roosterwijzigingen zoveel als mogelijk worden beperkt en alleen nog worden veroorzaakt 

door onvoorziene omstandigheden (calamiteiten, overmacht);

• klas- en docentroosters met tenminste een 3.5 (vijfpuntschaal) worden beoordeeld in de  

tevredenheidsonderzoeken (NSE, MTO).

3. Afkortingen
Afkorting Verklaring
CL/RO Coördinator Logistiek/Roostermaker
CvB College van Bestuur
CB Cursusbeheerder
ID Instituutsdirectie
DO Docent
FADI Facilitaire Dienst
HINT Intranet HR
HR Hogeschool Rotterdam
HRS Hogeschool Rotterdam Services (Dienst)
KPI Kritische Prestatie Indicator
Kwazo Kwaliteitszorg
MTO Medewerkers tevredenheidsonderzoek
NSE Nationale  Studenten Enquête
OM Onderwijsmanager
OP Onderwijsperiode
P&O Personeel en Organisatie (Dienst)
PTD Planning Taaktoedeling Docenten
TC Team coördinator
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4. Betrokken partijen
Betrokken partijen Verantwoordelijk voor Bevoegdheden

College van Bestuur Tijdig vaststellen van HR-roosterkaders (zie uitwerking 
paragraaf 5)

Eindverantwoordelijk 
HR-beleid

HRS (Dienst) Tijdig aanleveren van het  HR-jaarrooster, de lestijdentabel en 
roosterkaders keuzevakken en minor

Mandaat CvB

P&O (Dienst) Tijdige vaststelling werktijdenregeling Mandaat CvB
Fadi (Dienst) Tijdige domeintoewijzing instituten (m2)

Inrichting en onderhoud onderwijsruimtes

Mandaat CvB

Curriculumcie Opleveren concept-curricula aan instituutsdirectie conform 
HR-planning

Instituutsdirectie Tijdig vaststellen roosterkaders instituut

Vaststellen curricula conform HR-planning

Uitvoering van roosterproces conform HR- en instituutska-
ders

Integraal verantwoordelijk 
alle opleidingen instituut

Onderwijsmanager (OM) Tijdige, volledige en correcte aanlevering roostergegevens/
PTD. Kan daarbij worden ondersteund door administratief 
personeel

Verantwoordelijk voor het 
gehele roosterproces van 
zijn/haar opleiding (en).

Manager Bedrijfsvoering Adviseert management over de inrichting van het rooster-
proces

Informeert het management over de voortgang van het 
proces 

Stelt  rapportage roostering op voor iedere OP, inclusief 
aanbevelingen ter verbetering proces

Teamcoördinator
(afhankelijk van het 
instituut)

Adviseren over inrichting roosterproces

Toezien op/meewerken aan uitvoering tijdige en correcte 
uitvoering roosterproces

Cursusbeheerder Tijdig aanleveren van juiste en volledige roosterinformatie 
dmv cursusbeschrijving Osiris/N@tschool

Roosteraar Het correct verwerken van de aangeleverde roostergegevens 
tot een (concept)lesrooster;

Toezien op/ meewerken aan het correct uitvoering van de 
gestelde roosterkaders;

Adviseren over toereikendheid lokalencapaciteit

MB voorzien van informatie ten behoeve van rapportage 
roostering per OP

Docent Tijdig kenbaar maken van wensen tav beschikbaarheid /
inzetbaarheid aan OM (per collegejaar)

Uitvoering van de lessen conform het gepubliceerde 
lesrooster
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5. Overzicht documenten

Document Wie/ verantwoordelijk Waar Bewaartermijn

Formulier verzoek roosterwijziging MB Shared >1 jaar
Formulier beschikbaarheid docent MB Shared >1 jaar
Formulier beschikbaarheid klassen/groepen MB Shared >1 jaar
Roostergegevens/PTD (Excel-export) Onderwijsmanager OSIRIS >1 jaar
Curriculumschema’s (format Hogeschoolgids) Instituutsdirectie Shared >7 jaar
Jaarrooster HR CvB Intranet (HINT) >1 jaar
Cursusbeschrijving Cursusbeheerder OSIRIS >7 jaar
Jaarplanning instituut Instituutsdirectie Intranet (HINT) >1 jaar
Keuzevak- en minortijden CvB (HRS) Intranet (HINT) >1 jaar
Lestijdentabel CvB (HRS) Intranet (HINT) >1 jaar
Managementrapportage roosterproces Manager Bedrijfsvoering Infoland >1 jaar
Onderwijsmodel CvB Intranet (HINT) >7 jaar
Overzicht  toewijzing onderwijsruimtes Facilitair Manager Intranet (HINT) >1 jaar
Student- en klasaantallen Manager Bedrijfsvoering Osiris >1 jaar
Roosterkaders Instituut Instituutsdirectie Intranet (HINT) >1 jaar
Werktijdenregeling P&O Intranet (HINT) >1 jaar

6. Planning

In het onderstaande overzicht worden per deelproces alle relevante oplevermomenten benoemd, 

alsmede de actoren die verantwoordelijke zijn voor het nakomen van de deadlines. Bij de pro-

cesstappen ‘Vaststellen roosterkaders HR’ en ‘Vaststellen roosterkaders Instituten’ is een verdere 

onderverdeling aangebracht.

Genoemde deadlines kunnen lesweken uit het lopende collegejaar zijn en lesweken uit het komende 

collegejaar. Binnen de genoemde weken geldt altijd de vrijdag rond 17.00 uur als oplevermoment. 

Per collegejaar worden de betreffende data/lesweken door de MB (proceseigenaar) toegevoegd 

en opgenomen in de jaarplanning van het instituut. In onderstaande tabel zijn de data van het col-

legejaar 2011-2012 als voorbeeld toegevoegd.

Proces Processtap Datum LW Verantwoordelijk

Vaststellen 
roosterkaders HR

Opleveren lestijdentabel 1 februari 2.10 HRS

Toewijzen m2 aan instituten 1 februari 2.10 FADI

Opleveren keuzevak- en minortijden 1 februari 2.10 HRS

Opleveren HR-jaarrooster 1 februari 2.10 HRS

Opleveren onderwijsmodel 1 februari 2.10 College van Bestuur

Opleveren werktijdenregeling 1 februari 2.10 P&O

Vaststellen 
roosterkaders Inst

Opleveren richtlijnen docentbeschikbaarheid 1 maart 3.9 Onderwijsmanager

Opleveren richtlijnen klas- en docentroosters 1 maart 3.9 Instituutsdirectie

Roostergegevens Opleveren curriculum 1 januari 2.7 Onderwijsmanager

Opleveren jaarkalender 1 maart 3.9 Manager Bedrijfsvoering

Opleveren cursusbeschrijvingen (gehele jaar) 1 mei 4.2 Cursusbeheerder

Opleveren student- en klasaantallen 1 mei 4.2 Manager Bedrijfsvoering

Opleveren klasbeschikbaarheid 1 mei 4.2 Onderwijsmanager

Controle lesroostergegevens 1 Onderwijsmanager

Opleveren roostergegevens blok 1 1 juni 4.5 Onderwijsmanager

Opleveren roostergegevens blok 2-4 2 Onderwijsmanager

Maken rooster Export roostergegevens 2 Administratief medewerker

Inlezen roostergegevens 2 Roosteraar

Opstellen concept rooster 4 Roosteraar

Check concept rooster 4 Onderwijsmanager

Docent

Verwerken wijzigingen 4 Roosteraar

Akkoord? 7 Onderwijsmanager

Publicatie rooster blok 1 1 augustus Roosteraar

Publicatie rooster blok 2-4 7 Roosteraar
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Proces Processtap Datum LW Verantwoordelijk

Proces na publicatie Wijzigingsverzoek indienen Dagelijks Docent

Toetsing wijzigingsverzoek Dagelijks Onderwijsmanager

Afwijzing Dagelijks Onderwijsmanager

Verwerking wijzigingsverzoek Dagelijks Roosteraar

Rapportage 5 Manager Bedrijfsvoering

Analyse 7 Onderwijsmanager

Verbeteracties benoemen 7 Onderwijsmanager

Manager Bedrijfsvoering
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Vaststellen roosterkaders HR P

Opleveren lestijdentabel I U

Toewijzen m2 aan instituten I U

Opleveren keuzevak- en minortijden I U

Opleveren Hr-jaarrooster I U

Opleveren onderwijsmodel U

Opleveren werktijden I U

Vaststellen roosterkaders instituut P

Opleveren richtlijnen docentbeschikbaarheid U I U

Opleveren richtlijnen klas- docentroosters U

Roostergegevens U P

Opleveren curriculum V U U

Opleveren jaarkalender I U

Opleveren cursusbeschrijvingen (gehele jaar) I I

Opleveren student- en klasaantallen I U I

Opleveren kasbeschikbaarheid I U

Controle lesroostergegevens O U

Opleveren roostergegevens blok 1 U

Opleveren roostergegevens blok 2-4 U

Maken rooster P

Export roostergegevens U I

Inlezen roostergegevens U

Opstellen concept rooster I I U

Check concept rooster U U

Verwerken wijzigingen I U

Akkoord? U I

Publicatie rooster blok 1 U

Publicatie rooster blok 2-4 U

Proces na publicatie P

Wijzigingsverzoek indienen U I

Toetsing wijzigingesverzoek U I

Afwijzing I U

Verwerking wijzigingsverzoek I U

Rapportage I U I

Analyse U

Verbeteractiesbenomene U U U

U = uitvoerend, V = verantwoordelijk, I = geïnformeerd, O = ondersteunend, P = proceseigenaar



Eindrapport project verbetering roosters

47

6.1. Vaststellen roosterkaders HR
Het College van Bestuur stelt de door HRS, P&O en FADI uitgewerkte hogeschoolbrede roosterkaders 

(lestijdentabel, overzicht onderwijsruimtes, keuzevak- en minortijden, jaarrooster, onderwijsmodel 

en werktijdenregeling) vast voor het aankomende collegejaar en informeert de Instituutsdirecties 

hierover.

Eigenschappen Detailproces

Proceseigenaar College van Bestuur

Review datum 16-03-2012

Geldig tot 16-03-2013

Status Definitief

Vaststellen Roosterkaders HR

HRS P&O FADI College van bestuur

Opleveren richlijnen 
lestijdentabel

Opleveren lestijden

Uitvoerend Geïnformeerd

Toewijzen m2 aan 
instituten

Toewijzen m2 aan 
instituten

Uitvoerend Geïnformeerd

Opleveren keuzevak- 
en minortijden

Opleveren keuzevak- 
en minortijden

Uitvoerend Geïnformeerd

Opleveren HR-
jaarrooster

Opleveren HR-
jaarrooster

Uitvoerend Geïnformeerd

Opleveren 
 onderwijsmodel

Uitvoerend

Opleveren 
 werktijdenregeling

Opleveren 
 werktijdenregeling

Uitvoerend Geïnformeerd
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6.1.1. Opleveren lestijdentabel

HRS stelt de lestijdentabel voor de Hogeschool Rotterdam op en het College van Bestuur stelt vast.

 

6.1.2. Toewijzen m2 aan instituten

De FADI stelt het overzicht van de onderwijsruimtes voor alle Instituten van de Hogeschool Rot-

terdam op en het College van Bestuur stelt vast.

6.1.3. Opleveren keuzevak- en minortijden

HRS stelt de keuzevak- en minortijden (= tevens klasbeschikbaarheid reguliere rooster) voor de 

Hogeschool Rotterdam op en het College van Bestuur stelt vast.

6.1.4. Opleveren HR-jaarrooster

HRS stelt het jaarrooster voor de Hogeschool Rotterdam op en het College van Bestuur stelt vast.

6.1.5. Opleveren onderwijsmodel

Het College van Bestuur het onderwijsmodel voor de Hogeschool Rotterdam op en stelt vast.

6.1.6. Opleveren werktijdenregeling

P&O stelt de werktijdenregeling voor de Hogeschool Rotterdam op en het College van Bestuur 

stelt vast.
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6.2. Vaststellen roosterkaders Instituut
De Instituutsdirectie stelt de door de Manager Bedrijfsvoering en Onderwijsmanager uitgewerkte 

roosterkaders voor het Instituut (uitgangspunten roostering, overzicht onderwijsruimtes, concept 

ptd, student- en klasaantallen, richtlijnen docentinzetbaarheid, beschikbaarheid docent, beschik-

baarheid student, curriculum, jaarkalender en cursusbeschrijvingen) vast en informeert de Onder-

wijsmanager, de Manager Bedrijfsvoering en de Roosteraar hierover.

Eigenschappen Detailproces

Proceseigenaar Instituutsdirectie
Review datum 16-03-2012
Geldig tot 16-03-2013
Status Definitief

Vaststellen Roosterkaders Instituut

Instituutsdirectie Onderwijsmanager

Opleveren richlijnen 
docenbeschikbaarheid

Opleveren richlijnen 
docentbeschikbaar-
heid

Geïnformeerd Uitvoerend

Opleveren richtlijnen 
kla- en docentroosters

Uitvoerend

6.2.1. Opleveren richtlijnen docentbeschikbaarheid

De instituutsdirectie stelt de richtlijnen voor de docentbeschikbaarheid op.

6.2.2. Opleveren richtlijnen klas- en docentroosters

De instituutsdirectie stelt de richtlijnen voor de klas- en docentroosters op.
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6.3. Roostergegevens
Het proces “roostergegevens” omvat alle stappen die doorlopen moeten worden om de gegevens 

tijdig, volledig en correct, ten behoeve van de (les)roostering te verkrijgen.

Eigenschappen Detailproces

Proceseigenaar Onderwijsmanager

Review datum 16-03-2012

Geldig tot 16-03-2013

Status Definitief

Vaststellen Roosterkaders Instituut

Cursusbeheerder Instituutsdirectie Manager 
Bedrijfsvoering

Onderwijsmanager Curriculum-
commissie

Administratief 
medewerker

Opleveren 
curriculum

Opleveren 
 curriculum

Opleveren 
 curriculum

Opleveren 
 curriculum

Verantwoordelijk Uitvoerend Uitvoerend Uitvoerend

Opleveren 
jaarkalender

Opleveren 
 jaarkalender

Geïnformeerd Uitvoerend

Opleveren 
cursus-
beschrijvingen 
(gehele jaar)

Opleveren 
cursus-
beschrijvingen 
(gehele jaar)

Opleveren 
cursus-
beschrijvingen 
(gehele jaar)

Uitvoerend Geïnformeerd Geïnformeerd

Opleveren 
student- en 
klasaantallen

Opleveren 
student- en 
klasaantallen

Opleveren 
student- en 
klasaantallen

Geïnformeerd Uitvoerend Geïnformeerd

Opleveren klas-
beschikbaarheid

Opleveren klas-
beschikbaarheid

Geïnformeerd Uitvoerend

Controle 
lesrooster-
gegevens

Controle 
lesrooster-
gegevens

Uitvoerend Ondersteunend

Opleveren 
roostergege-
vens blok 1

Uitvoerend

Opleveren 
roostergege-
vens blok 2-4

Uitvoerend
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6.3.1. Opleveren curriculum

De Instituutsdirectie stelt het curriculum vast.

6.3.2. Opleveren jaarkalender

De Manager Bedrijfsvoering stelt de jaarkalender van het instituut op en de Instituutsdirectie stelt 

vast.

6.3.3. Opleveren cursusbeschrijvingen (gehele jaar)

De cursusbeheerder stelt de cursusbeschrijving op (voor alle onderwijsperiodes) en de onderwijs-

manager stelt vast.

6.3.4. Opleveren student- en klasaantallen

De manager bedrijfsvoering stelt de student- en klasaantallen (concept) op en informeert de insti-

tuutsdirectie en de onderwijsmanagers.

6.3.5. Opleveren klasbeschikbaarheid

De onderwijsmanager stelt de klasbeschikbaarheid op en informeert de instituutsdirectie.

6.3.6. Controle lesroostergegevens

De Onderwijsmanager controleert de lesroostergegevens, met ondersteuning van de Administratief 

medewerker.

6.3.7. Opleveren roostergegevens blok 1

De Onderwijsmanager levert het geheel van roostergegevens op.

6.3.8. Opleveren roostergegevens blok 2-4

De Onderwijsmanager levert het geheel van roostergegevens op.



Hogeschool Rotterdam

52

6.4. Maken rooster
Het proces ‘maken rooster’ omvat alle stappen die doorlopen moeten worden om tot een definitief 
(les)rooster te komen.

Eigenschappen Detailproces

Proceseigenaar Manager Bedrijfsvoering
Review datum 16-03-2012
Geldig tot 16-03-2013
Status Definitief

Maken Rooster

Onderwijsmanager Docent Roosteraar Administratief 
medewerker

Export 
 roostergegevens

Export 
 roostergegevens

Geïnformeerd Uitvoerend

Inlezen 
 roostergegevens

Uitvoerend

Opstellen concept 
rooster

Opstellen concept 
rooster

Opstellen concept 
rooster

Geïnformeerd Geïnformeerd Uitvoerend

Check concept 
rooster

Check concept 
rooster

Uitvoerend Uitvoerend

Verwerken 
wijzigingen

Verwerken 
wijzigingen

Geïnformeerd Uitvoerend

Nee

Akkoord? Akkoord?

Uitvoerend Geïnformeerd Ja

Ja

Publicatie rooster 
blok 1

Publicatie rooster 
blok 2-4

Uitvoerend Uitvoerend
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6.4.1. Export roostergegevens

Afhankelijk van het instituut, draait de Administratief medewerker de roosterexport vanuit Osiris 

en levert deze aan de Roosteraar.

6.4.2. Inlezen roostergegevens

Afhankelijk van het instituut, leest de Roosteraar de export met de roostergegevens uit Osiris 

(PTD) in in GP-Untis.

6.4.3. Opstellen concept rooster

De Roosteraar stelt een concept rooster op en verstuurt deze aan de Docent en aan de Onder-

wijsmanager.

6.4.4. Check concept rooster

De Docent en de Onderwijsmanager controleren het conceptrooster. Mutatieverzoeken worden 

uitsluitend door de Onderwijsmanager aangeleverd bij de Roosteraar.

6.4.5. Verwerken wijzigingen

De Roosteraar verwerkt de door de Onderwijsmanager goedgekeurde wijzigingen in Untis en stuurt 

het aangepaste rooster aan de Onderwijsmanager.

6.4.6. Akkoord?

De Onderwijsmanager controleert het rooster en geeft al dan niet akkoord aan de Roosteraar.

6.4.7. Publicatie rooster blok 1

De Roosteraar plaatst het definitieve lesrooster op HINT vóór 1 augustus.

6.4.8. Publicatie rooster blok 2-4

De Roosteraar publiceert het definitieve rooster uiterlijk in lesweek 7 (blokken 2,3 en 4).
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6.5. Proces na publicatie
Het proces ‘proces na publicatie’ omvat het indienen van wijzigingsverzoeken op een definitief 
rooster alsmede het rapporteren over, analyseren van en doen van verbetervoorstellen voor het 

roosterproces.

Eigenschappen Detailproces

Proceseigenaar Manager Bedrijfsvoering
Review datum 16-03-2012
Geldig tot 16-03-2013
Status Definitief

Proces na publicatie

Docent Instituutsdirectie Manager 
 Bedrijfsvoering

Onderwijsmanager Roosteraar

Wijzigingsverzoek 
indienen 

Wijzigingsverzoek 
indienen 

Uitvoerend Geïnformeerd

nee Toetsing 
wijzigingsverzoek

Toetsing 
wijzigingsverzoek

Uitvoerend Geïnformeerd

ja

Verwerking 
wijzigingsverzoek 

Verwerking  
wijzigingsverzoek

Geïnformeerd Uitvoerend

Afwijzing Afwijzing 

Geïnformeerd Uitvoerend

 Rapportage  Rapportage  Rapportage 

Geïnformeerd Uitvoerend Geïnformeerd

Analyse 

Uitvoerend

Verbeteracties 
benoemen 

Verbeteracties 
benoemen 

Verbeteracties 
benoemen 

Uitvoerend Uitvoerend Uitvoerend
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6.5.1. Wijzigingsverzoek indienen

Wijzigingsverzoeken voorzien van motivatie worden ingediend bij de Onderwijsmanager middels 

het roosterwijzigingsformulier.

6.5.2. Toetsing wijzigingsverzoek

De Onderwijsmanager toets het wijzigingsverzoek aan de roosterkaders HR + Instituut alsmede de 

afspraken die zijn gemaakt over het indienen van wijzigingen.

6.5.3. Afwijzing

De Onderwijsmanager stuurt een bericht van afwijzing naar de Docent.

6.5.4. Verwerking wijzigingsverzoek

De Roosteraar verwerkt het door de Onderwijsmanager goedgekeurde wijzigingsverzoek in GP-Untis.

6.5.5. Rapportage

De Manager Bedrijfsvoering maakt één keer per onderwijsperiode de managementrapportage en 

levert deze aan de Onderwijsmanager en de Instituutsdirectie.

6.5.6. Analyse

De Onderwijsmanager analyseert het roosterproces.

6.5.7. Verbeteracties benoemen

De Onderwijsmanager en de Manager Bedrijfsvoering benoemen na bespreking van de manage-

mentrapportage de verbeteracties t.a.v. het roosterproces.
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Bijlage 9 - Interview Profielen februari 2012
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