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Inleiding/Samenvatting 

 

Bij de start van het Project PTD/Roosteren (november 2016) was één van de doelen van het IMT 

een NSE score van ‘ruim boven de 3.0’ voor ‘Roosteren’ in studiejaar 2017 – 2018 en 4.0 in 

studiejaar 2018 - 2019. De NSE van 2017 laat een – voorzichtige – stijging van de score zien. 

Geen reden om achterover te leunen. Wel een goede stimulans om door te gaan op de ingeslagen 

weg. 

 

De doelen die het IMT stelde m.b.t. PTD betroffen o.a. eenduidige opslagen, voor de start van het 

studiejaar een jaartaakoverzicht voor iedere docent en het gaan werken met één PTD systeem 

(2018 – 2019).  

Een van de noodzakelijke stappen naar realiseren van deze doelstellingen, is het beter 

samenwerken van Onderwijs en Ondersteuning bij het tot stand komen van de PTD en roosters. 

Om invulling te geven aan ‘beter samenwerken’ hebben vertegenwoordigers van ‘Onderwijs en 

Ondersteuning’1 de verschillende kanten van de vraagstukken belicht (wensen studenten, wensen 

docenten, impact van onderwijskundige keuzes, regelgeving, beperkte vierkante meters, 

bedrijfsmatige haalbaarheid/betaalbaarheid, etc.). Voor het realiseren van eenduidige opslagen is 

een analyse gemaakt van de verschillen tussen de opleidingen. De inzichten leidden uiteindelijk tot 

een gedeeld beeld over de complexiteit van PTD en roosteren. En de conclusie dat de eerste stap 

naar een verbetering, het maken van heldere afspraken is over de werkwijze (proces), regels en 

systeemgebruik. 

Dit handboek is het resultaat van het project PTD/Roosteren. Het omvat een set afspraken die in 

de projectgroep PTD zijn gemaakt op basis van input/feedback van studenten, onderwijsmanagers, 

docenten, coördinatoren (vanuit onderwijskundig perspectief) en die zijn afgestemd met 

ondersteunende medewerkers (toetsing bedrijfsmatige uitvoerbaarheid).  

 

De afspraken gelden voor een studiejaar (het eerste is 2017-2018). Jaarlijks wordt door de 

‘kwaliteitskring PTD/Roosteren’ een update van dit handboek gemaakt en deze wordt door de 

directie vastgesteld. 

  

                                                
1 zie bijlage 3 voor deelnemers 

2017 2016 2015 2014 Trend 2017 2016 2015 2014

3,2 3,4

3,1 3,2 3,3 3,3 3,4 2,9 3,3 3,0

3,0 3,0 3,1 3,0 3,2 3,0 3,2 3,0

3,3 3,3

3,5 3,5

De studeerbaarheid van het studierooster

Het aantal in het studieprogramma geroosterde 

onderwijsuren

Het tijdig bekendmaken van de roosters

Tijdig bekendmaken roosterwijzigingen

Studierooster - themascore

Jaar Trend

Trend NSE Roosteren HR - IvL HR IVL
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Het handboek omvat afspraken m.b.t. 

1. PTD en roosterafspraken 

2. de planning van de onderwijslogistieke keten 

3. aandachtspunten gedurende het studiejaar (waar handboek betrekking op heeft) 

4. welke collega waarvoor is te benaderen 

5. van welke collega wat mag worden verwacht (verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rollen) in 

de onderwijslogistiek.  

Dit handboek is geen uitputtend handboek. Er is bewust getracht het zo beknopt mogelijk te 

houden, zodat het een praktisch werkbaar basisdocument is voor iedere betrokkene bij en 

geïnteresseerde in planning en roostering. Een basis die op grond van ervaringen verder 

uitgebouwd en ontwikkeld kan worden. 

Delen van de werkwijze en afspraken, die in dit handboek zijn vastgelegd, zijn niet nieuw. In 

voorbereiding op de start van het studiejaar 2017-2018 is dit voorjaar de werkwijze al 

aangescherpt. En is er met elkaar gekeken naar de gemaakte afspraken ten aanzien van de 

onderwijslogistiek. Dit heeft geleid tot meer samenwerking tussen de verschillende ‘stakeholders’ 

vanuit één kijk op onderwijslogistiek. 
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Hoe werken we 

Om de kwaliteit van het roosteren te verbeteren en te waarborgen werken vertegenwoordigers uit 

Onderwijs en Ondersteuning beter samen en meer georganiseerd. Dit geven we vorm door een 

PDCA cyclus en een ‘Gebruikersgroep/Kwaliteitskring PTD/Roosteren’ op te zetten. In dit orgaan 

worden de afspraken gemaakt, verbetervoorstellen behandeld en bijstellingen geformuleerd. Door 

te werken met gezamenlijk gemaakte afspraken weet iedereen waar hij/zij aan toe is, kan werk 

beter georganiseerd worden en wordt het bijvoorbeeld ook beter mogelijk zowel afspraken privé als 

voor werk goed te plannen. De (generieke) uitgangspunten zijn: 

 We werken gedurende een studiejaar met een vaste set afspraken voor PTD en roostering 

(processen en systemen). 

 Het maken van jaarlijkse (bijgestelde) afspraken is de verantwoordelijkheid van de 

‘Kwaliteitskring PTD/Roosteren’ (deelnemers vormen afspiegeling van Onderwijs en 

Ondersteuning).  

 De directie stelt de afspraken vast (gelden voor heel IvL) en maakt deze bekend bij alle 

studenten en medewerkers van IvL. 

 De afspraken worden toegepast gedurende het onderwijslogistieke proces: organiseren van 

het onderwijsaanbod (Curriculum commissie, Opleidingen, Bedrijfsbureau), roostering van 

het onderwijsaanbod voor een volgend studiejaar (Roosterdienst) en evaluaties 

(Kwaliteitskring). 

 De kwaliteitskring evalueert de processen en het werken met de gemaakte afspraken. 

 De kwaliteitskring richt de verbetercyclus m.b.t. onderwijslogistieke processen in, zodat 

signalen en verbetervoorstellen kunnen worden ingediend bij/behandeld door de 

kwaliteitskring. 

 De Manager Bedrijfsvoering is de proceseigenaar van het onderwijslogistieke proces en ziet 

toe op een goed verloop van de roostering en neemt besluiten bij knelpunten rondom de 

organisatie.  

 We werken met een procesplanning voor de onderwijslogistiek. 

o De Manager Bedrijfsvoering is eindverantwoordelijk voor jaarlijkse afstemming (in 

het voorjaar) van de planning tussen het roosterbureau, de onderwijsmanagers, 

coördinatoren, directie en de bedrijfsvoering. 

o De procesplanning is vastgelegd in Excel (‘Procesplanning Onderwijslogistiek IVL 

2017-2018’; zie ook verderop in dit document).  

o De planning wordt vastgesteld door de directie (geldt voor heel IvL). 

o De Manager Bedrijfsvoering is eindverantwoordelijk voor monitoren van de 

voortgang teneinde de werkwijze te kunnen verbeteren. 

 We hebben afspraken gemaakt over welke wijzigingen wel en niet worden doorgevoerd (zie 

pagina 4). Daarmee wordt het rooster zo stabiel mogelijk gehouden. Dit doen we op basis 

van feedback van studenten. Zij hebben de wens uitgesproken dat het rooster minimaal aan 

verandering onderhevig is.  
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Procesplanning onderwijslogistiek  

We werken met een centrale planning voor onderwijslogistiek die eenmaal per jaar (in het 

voorjaar) wordt afgestemd met alle betrokkenen. Deze planning staat beschreven in Excel en heet 

Procesplanning Onderwijslogistiek 2017-2018 (zie bijlage 1).  

Deze planning bestaat uit meerdere onderdelen: 

1. Een samenvatting met de hooflijnen van het onderwijslogistieke proces. 

2. Beschrijving van ‘Proces Ontwikkeling Curriculum’ 

3. Beschrijving van het proces ‘Beleid onderwijslogistiek’ per studiejaar. In de beschreven 

stappen in dit proces worden keuzes gemaakt en de richting van de onderwijslogistiek bepaald. 

4. Beschrijving van het ‘Roosterproces per periode’ waarin de totstandkoming van het rooster 

wordt beschreven 

5. Beschrijving van het ‘Toetsproces per periode’, zodat helder is wie wat moet doen rondom 

toetsing.  

Naast informatie over deadlines en wie acties uitvoeren, worden (korte) instructies verschaft over 

de wijze waarop de betreffende medewerkers zijn/haar informatie correct en volledig aan moet 

leveren (GP Untis of via de PTD Excel IVL).  

Door hanteren van deze werkwijze is (ruim vooraf) bij alle verantwoordelijken bekend hoe de 

planning en het proces eruit ziet en worden alle betrokkenen in staat gesteld haar/zijn 

verantwoordelijk hierin te nemen.  

PTD afspraken  

Vanaf studiejaar 2017-2018 werken we met één PTD Excel voor alle LERO Opleidingen en één PTD 

Excel voor de Pabo. Het PTD Excel IVL wordt aangeleverd door de betreffende onderwijsmanager. 

De besluitvorming rondom de PTD normeringen/opslagen is per november 2017 afgerond. Deze 

zijn vastgesteld door het IMT en door de IMR goedgekeurd, ze gelden voor heel IvL en zijn 

transparant voor iedereen (zie bijlage 2). Hiermee kan (in ieder geval voor studiejaar 2018 – 2019) 

met IvL brede normeringen/opslagen worden gewerkt. 

De Coördinatoren zijn eindverantwoordelijk voor beheer/bijhouden van het PTD systeem. 

Ondersteuning bij verwerken van wijzigingen in en opvragen van gegevens uit het PTD systeem 

kan worden belegd bij een (eigen) ondersteuner van de opleiding/het cluster. Technische 

ondersteuning/beheer van het PTD systeem wordt geleverd door de ICT medewerker van IvL.  

Elke docent van IVL krijgt tweemaal per jaar een PTD overzicht. Dit is uiterlijk juni van het jaar 

voorafgaand aan het nieuwe studiejaar en rond de kerst op basis van bijgewerkte gegevens. Het 

precieze moment wordt door de onderwijsmanager aan docenten doorgegeven. 
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Roosterafspraken  

Bij het opstellen van het rooster spelen belangen van studenten en docenten. Het belang van 

studenten staat voorop. 

We willen onze studenten optimaal faciliteren met een rooster dat de studeerbaarheid ondersteunt. 

Een dergelijk rooster is gebaseerd op de behoeften van studenten: stabiliteit en tijdigheid. 

Docenten willen een goed werkbaar rooster dat hen faciliteert in het goed organiseren van de 

lessen en andere taken. 

Om dit te kunnen realiseren zijn afspraken gemaakt (zie hieronder). Deze treden in werking zodra 

het Handboek door het IMT is vastgesteld. De kwaliteitskring PTD/Roosteren monitor/evalueert de 

werking van de afspraken. Het IMT stelt deze jaarlijks bij en vast voor het volgend studiejaar.  

Periodieke roosterinformatie wordt door de betreffende onderwijsmanager aangeleverd conform de 

periodeplanning. 

De afspraken: 

Basisuitgangspunten algemeen 

 We publiceren ons rooster in vier perioden van 10 weken voor de voltijdopleidingen.  

 We publiceren het rooster per periode voor 10 weken op HINT.  

 Het rooster is vier weken voor de start van de periode beschikbaar.  

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

 De vergaderdagen voor de opleidingen worden IVL breed afgestemd en vastgelegd. 

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

 Onze logistieke werkwijze is vastgelegd in een roosterproces inclusief planning en wordt jaarlijks 
ge-update en geaccordeerd door het IMT. Deze planning is bindend voor alle opleidingen.  

 We werken met 15 rooster/leseenheden van 50 minuten: 

1. 08:30 – 9:20 5. 12:10 – 13:00 9. 15:50 – 16:40 13. 19:30 – 20:20 

2. 09:20 – 10:10 6. 13:00 – 13:50 Pauze 14. 20:20 – 21:10 

Pauze 7. 13:50 – 14:40 10. 17:00 – 17:50 15. 21:10 – 22:00 

3. 10:30 – 11:20 Pauze 11. 17:50 – 18:40  

4. 11:20 – 12:10 8. 15:00 – 15:50 12. 18:40 – 19:30  
 

 Basisafspraken studenten 

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

 Een student heeft elke lesdag minimaal 2 uur les gecombineerd met docentvrije activiteiten en 
maximaal 8 uur les. Studiesucces is het uitgangspunt bij het aantal uren les. Ons ideaal is een 
evenredige verdeling over de lesdagen.  

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

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

 Studenten hebben zoveel mogelijk een vast lokaal bij deeltijdlessen met uitzondering van de vak-/ 
practicumlokalen. Docenten reizen hierdoor tussen de lessen door in het pand. Voor voltijdlessen 
is de  beschikbaarheid van lokalen leidend en reizen de studenten. 
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Basisafspraken voor docenten 

 De CAO is leidend voor de inzet in de roostering van docenten zoals bijvoorbeeld iemand die 1.0 
FTE werkt is 10 dagdelen beschikbaar voor inroostering (dit is niet per definitie daadwerkelijk 
ingeroosterd) 

 De 7de en 8ste verdieping worden ingezet voor M&M en/of Talen. Studenten hebben zoveel 
mogelijk een vast lokaal bij deeltijdlessen met uitzondering van de vak-/ practicumlokalen. 
Docenten reizen hierdoor tussen de lessen door in het pand. Voor voltijdlessen zijn de 
beschikbaarheden van lokalen leidend. 

 

 

Omgang met wijzigingen 

 De wens van studenten is om zo min mogelijk wijzigingen op het rooster door te voeren. We gaan 
zodoende het aantal wijzigingen zeer beperkt houden, zodat iedereen vroegtijdig weet waar hij/zij 
aan toe is voor langere termijn en kan bouwen op zijn/haar rooster.  
 

We wijzigen het gepubliceerde rooster alleen om de volgende redenen: 

o Ziekte en familiaire omstandigheden: kortdurende ziekte, ongeval, sterfte en andere 
onverwachte calamiteiten die niet te voorzien zijn. 

o Wijzigingen van lokaal indien het aantal studenten groter is dan het lokaal. 
o Lessen worden niet van dagdeel of van dag gewijzigd. Het rooster wijzigt alleen voor de 

dag zelf. Lessen worden niet standaard verplaatst naar een andere dag. 
o Wijzigingen die niet in het nadeel van de student zijn. 

 

Volgorde van inroostering 

1) Vergadercorridor op vaste dag per opleiding 
2) Lesactiviteiten 
3) Onderwijsgerelateerde evenementen  
4) Toetsactiviteiten 
5) Individuele/externe activiteiten 

Tijdspad voorbereiding roosterproces 

1) Vaststellen examenprogramma’s - 1 dec voor het opvolgende studiejaar 
2) Vaststellen combisheets - 1 feb 
3) Vaststellen PTD - 1 april 
4) Gesprekscyclus - afstemmen PTD/jaartaak met docenten – de maand april 
5) Vaststellen aantal klassen en groepsgroottes - 8 mei 
6) Alle gegevens voor de roostering aanleveren - 1 mei 
7) Publiceren rooster blok 1 - 1 juli 

Afspraken over inzetbare ruimten en gebruik  (ICT) middelen 

 Alle lokalen zijn gelijk beschikbaar voor alle lesactiviteiten van IVL. Uitzondering hierop zijn: 
o De vaklokalen van de PABO. Deze zijn op de begane grond en in de kelder. 
o De vaklokalen van  de LERO. Deze zijn op de 1ste verdieping. 
o De lokalen voor tekenen, drama, handvaardigheid, muziek en ICT, zijn practicumlokalen 

en zijn bij voorkeur niet ingezet voor andere lessen, maar zijn wel zo flexibel mogelijk 
ingericht. 

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

  



Handboek onderwijslogistiek Instituut voor Lerarenopleidingen 

 

8
 

 Kick off en evaluatie 

 De roostering van een periode start met een kick-off en bij het eind van de periode wordt deze 
beëindigd met een evaluatie met alle direct betrokkenen van het roosterproces, zodat we 
gezamenlijk starten aan een periode en deze na de oplevering van het rooster met elkaar 
evalueren. Doel hiervan is het rooster, de werkwijze en de communicatie continu te verbeteren. 
Deze bijeenkomsten hebben een verplichtend karakter. Resultaten worden teruggekoppeld aan 
het Instituut Management Team van IVL. 

Proceseigenaar 

 Het Hoofd bedrijfsbureau is de proceseigenaar van het roosterproces en deze rol wordt gesteund 
door het IMT. Zij ziet toe op een goed verloop van de roostering en neemt het eindbesluit bij 
knelpunten voor alle opleidingen. 

 
 

Wat kan je van wie verwachten 

Er zijn veel verschillende collega’s van verschillende organisatieonderdelen betrokkenen bij het 

onderwijslogistieke proces. Van deze rollen, afhankelijk van waar men in de organisatie werkt, zijn 

de taken en verantwoordelijkheden beschreven op hoofdlijnen, zodat iedereen een beeld heeft van 

de werkzaamheden (zie ook bijlage 1). 

Verantwoordelijkheden van het Roosterbureau: 

 Opstellen perioderooster. 

 Beheer perioderooster en dagroosterwijzigingen. 

 Ontvangen, analyseren, verwerken en terugkoppelen roosterwijzigingen. 

 Controles van het rooster op de volgende punten: 

o Zijn alle aangeleverde lessen geroosterd? 

o Voldoet het rooster aan de roosterafspraken? 

o Zijn alle lessen aan lokalen zijn gekoppeld? 

 Regulier overleg met de onderwijsmanagers, afstemming, informatie-uitwisseling m.b.t. 

ontwikkelingen. 

 Deelname aan projecten vanuit onderwijslogistiek perspectief. 

Verantwoordelijkheden van de Manager Bedrijfsvoering: 

 Aansturing van het roosterbureau 

 Afstemmen planning onderwijslogistiek en bijwerken Handboek Onderwijslogistiek 

 Regie voeren op het roosterproces IVL-breed en communicatie hierover. 

 Bewaken van de afspraken voor PTD en Roostering inclusief de kwaliteit van de PTD en het 

rooster.  

 Rapportage over de voortgang en kwaliteit van de planning, roostering en het werkproces 

voor de totstandkoming. 

 Deelname aan projecten vanuit onderwijslogistiek perspectief waaronder de inhoud van 

projecten vertalen naar onderwijs logistieke kaders en deze waar nodig doorvoeren. 

 

  



Handboek onderwijslogistiek Instituut voor Lerarenopleidingen 

 

9
 

Verantwoordelijkheden van de onderwijsmanager: 

 Eindverantwoordelijk voor de logistieke voortgang van de werkprocessen rondom 

onderwijslogistiek. 

 Aanlevering formulier beschikbaarheid en accorderen inzet. 

 Het voeren van regulier overleg met roostermaker(s), coördinatoren en hoofd 

Bedrijfsvoering over voortgang, afstemming, informatie-uitwisseling m.b.t. ontwikkelingen. 

 Sturing en inrichting PTD Excel 

 Bewaken normering gebruk PTD 

Verantwoordelijkheden van de Coördinator: 

 Uitvoerend verantwoordelijk voor de logistieke voortgang van de werkprocessen rondom 

onderwijslogistiek. 

 Inrichting PTD qua normeringen en afstemming PTD met medewerkers samen met de 

onderwijsmanager 

 Aanlevering formulier beschikbaarheid aan de onderwijsmanager 

 Tijdig, juist en volledig aanleveren van de gegevens voor een perioderooster in GP Untis. 

 Tijdig, correct en volledig aanleveren van de verzoeken van roosterwijzigingen. 

 Controle van het rooster op de volgende punten: 

o Of de juiste vakken aan de juiste docent zijn gekoppeld. 

o Of de juiste docent aan de juiste klassen lesgeeft. 

 Het voeren van regulier overleg met roostermaker(s), afstemming, informatie-uitwisseling 

m.b.t. ontwikkelingen. 

Tijdig = conform roosterplanning 

Correct = duidelijk beschreven, zodat dit goed in het rooster kan worden neergezet. 

Volledig = alle informatie om lessen, andere te roosteren activiteiten, faciliteiten en klassen 

te kunnen roosteren wordt aangeleverd 

Verantwoordelijkheden van de Docenten: 

 De opleidingsmanager tijdig (conform afspraken vooraf) informeren over het te geven 

onderwijsaanbod en hun beschikbaarheid voor onderwijs 

 Check van hun eigen PTD en input hiertoe inleveren. 

 Controle van het conceptrooster op de volgende punten: 

o Of de docent zelf de juiste vakken geeft aan de juiste klassen. 

o Of de docent het juiste aantal uren lesgeeft zoals afgesproken vooraf met de 

opleidingsmanager. 

o Of de docent is geroosterd conform haar/zijn beschikbaarheid. 

Verantwoordelijkheden van de Directie: 

 Beleidsmatige keuzes maken over onderwijskundige keuzes en bedrijfsmatige 

mogelijkheden. 

 Besluitvorming uitvoeren en vaststellen van afspraken die effect hebben op het onderwijs 

logistieke proces 

 Sturing van de onderwijsmanagers op de uitvoering van het logistieke proces 
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Vragen? 

Heb je ideeën en/of aanvullingen? Fijn! Geef ze dan door aan het Hoofd Bedrijfsvoering. Zij 

verzamelt, bundelt en stemt deze met eenieder af, zodat dit document verder ontwikkeld wordt en 

leidt tot verbetering van (de werkwijze) onze planning en roostering. 

 

Bijlage 1: Procesplanning Onderwijslogistiek IVL 2017-2018 

Bijlage 2: PTD Normeringen 

Bijlage 3: Deelnemers Project PTD/Roostering 


