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1. Inhoud en opzet van het beheermodel  
Dit document bevat een beschrijving van een beheermodel voor het plannings- en roosterproces 
binnen de Amstelcampus. Er is in het project Optimalisatie Capaciteit Amstelcampus (OCA) veel 
gedaan, gezien, en uitgezocht (zie Bijlage 1 voor beschrijving van de deelprojecten van OCA). Elk 
project is per definitie eindig, het project kan overgebracht worden naar de staande organisatie. Hier 
hoort een beheermodel bij. Dit beheermodel beschrijft de huidige kijk op het beheren van het 
plannings- en roosterproces, aanpassingen in de toekomst zijn indien nodig mogelijk.  

Het opstellen van een beheermodel voor het plannings- en roosterproces op de Amstelcampus dient 
vier doelen:  

1. Borging 
Het borgen van de ontwikkelde processen en resultaten uit de deelprojecten van het project 
Optimalisatie Capaciteit Amstelcampus.  
Dit doel wordt in het beheermodel behaald door te beschrijven welke acties er uitgevoerd 
moeten worden en wie/welk gremium deze actie uitvoert.   

2. Monitoren 
Het roosterproces monitoren om bij te houden of de gewenste doelstellingen behaald 
(zullen) worden. 
Dit doel wordt in het beheermodel behaald door het betreffende plannings- en 
roosterproces op hoofdlijnen te beschrijven. Zo is duidelijk wat er beheerd wordt in het 
beheermodel.   

3. Sturen 
Het sturen binnen het roosterproces om gewenste doelstellingen te kunnen bereiken. 
Dit doel wordt in het beheermodel behaald door te benoemen wie/welk gremium wanneer 
de doelstellingen bepaalt, bijstelt en stuurt indien er sprake is van afwijking van de norm van 
een doelstelling. 

       4.    Evalueren 
 Het evalueren van het plannings- en roosterproces, gebaseerd op het beheermodel.  

Dit doel wordt in het beheermodel behaald door de evaluatiemomenten in een jaarcyclus te 
beschrijven en vervolgens te borgen.  
 
 

2. Het plannings- en roosterproces Amstelcampus 
Het plannings- en roosterproces bestaat in grote lijnen uit een aantal stappen die in de PDCA-cyclus 
geplaatst kunnen worden (zie Figuur 1). 
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Figuur 1. 
 
In onderstaande tabel staat het plannings- en roosterproces dat beheerd moet worden beschreven. 
Per processtap is aangegeven wie de actiehouder is van de stap, wat het product is van de 
processtap, welke informatie er nodig is om de stap uit te kunnen voeren en wie deze benodigde 
informatie aanlevert.  
De afkorting ‘KSF’ staat voor ‘Kritieke Succes Factor’ en de afkorting ‘KPI’ staat voor ‘Key 
Performance Indicator’. KSF’s zijn doelstellingen op strategisch niveau, KPI’s zijn de uitwerkingen van 
een KSF op tactisch en/of operationeel niveau. Een KSF is bijvoorbeeld ‘De capaciteit van de basis 
onderwijsruimtes van de Amstelcampus worden optimaal benut’. Dit kan uitgewerkt worden in een 
of meerdere KPI’s (bijvoorbeeld ‘De gemeten bezettingsgraad van een basis onderwijsruimte’) en 
bijbehorende norm (bijvoorbeeld ‘De gemeten bezettingsgraad van een basis onderwijsruimte is 
tenminste 70% van de geroosterde bezetting’).  
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 Processtap Actiehouder Product Benodigde 
informatie 

Wie levert 
benodigde 
informatie 

1. Kaders en 
doelen 

    

1.1 KSF opstellen 
 

Regiegroep 
(besluit door 
CBO) 

KSF Strategische kaders CvB en decanen 
(CBO) 

    Evaluatie KSF vorig 
studiejaar 

Regiegroep 

1.2 KPI’s en 
normering 
opstellen 

Regiekamer 
(besluit door 
Regiegroep) 

KPI’s en normering Vastgestelde KSF Regiegroep 

    Evaluatie KPI’s en 
normering vorig 
studiejaar 

Regiekamer 

2. Afstemmen 
vraag en 
aanbod 

    

2.1 Curriculum-
ontwikkeling 
per opleiding 

Opleidingsmana
ger 

Curriculum per 
opleiding 

Info over 
onderwijslogistieke 
middelen en 
mogelijkheden 

Roosteraar (als 
adviseur) 

2.2 Student-
prognoses 

opleidingsmanag
er 

Studentprognose 
volgend studiejaar 

Check Institutional 
Research 

Institutional 
Research 

    Studielink gegevens Studielink 
2.3 Verdelings-

systematiek 
voorstel 
Regiekamer, 
besluit 
Regiegroep 

Verdeling 
onderwijsruimtes 
aan faculteiten 
Amstelcampus 

Beschikbare 
onderwijsruimtes 

FS/Huisvesting 

    Metingen FS/Huisvesting 

    Groei/krimpfactor 
(t.o.v. de vier 
faculteiten 
onderling) 

Opleidings-
managers en IR 
(studentprognoses) 

    Evaluatie 
verdelings-
systematiek vorig 
studiejaar 

Regiekamer 

3. Roosterproces     
3.1 Inzetplanning 

 
Teamcoördinato
r (per team)/ 
Onderwijscoördi
nator (per 
opleiding) 

inzetplanning Docentbeschikbaar
heid 

Opleidingsmanager 

    Curriculum 
(concept OER) 

Opleidingsmanager 

3.2 Rooster-
gegevens 
verzamelen 
 

Onderwijs-
coördinator 
levert aan aan 

 Excel of 
WePer4Mens 

(Onderwijs-) 
coördinator 
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rooster(coördina
tor) 

3.3 Roosteren 
 

Roosteraar rooster Inzetplanning Teamcoördinator/ 
Onderwijscoördinat
or (per opleiding) 

    Roostergegevens/ 
curriculum 

(Onderwijs-) 
coördinator 

    Beschikbare 
ruimtes 

Regiegroep voor 
toewijzing 
beschikbare 
ruimtes per 
faculteit, FMT voor 
toewijzing 
beschikbare 
ruimtes per 
opleiding. 

4. Meting en 
analyse 

    

4.1 Meten KPI’s FS  Rapportages FS/BOL 

    Metingen FS/Huisvesting 
(Measuremen) 

4.2 Analyse KSF’s Regiekamer  Rapportages FS/BOL 

 
 

3. Functionarissen  
 
Overleg 
Een van de adviezen van het onderzoek naar het 
beheermodel (zie Bijlage 2) is dat er meer 
overlegmomenten moeten komen tussen 
onderwijs en ondersteuning op de verschillende 
lagen in de organisatie (zie Figuur 2). Naar 
aanleiding van dit advies is onderstaande tabel 
ontwikkeld. Hierin is een voorstel gedaan welke 
functionaris vanuit de ondersteuning overlegt 
met welke functionaris vanuit het onderwijs bij 
een aantal processtappen. De invulling van de 
functionaris kan echter per faculteit verschillen. 
Het is de faculteiten uiteraard toegestaan om 
een andere (gedelegeerde) functionaris het 
overleg te laten voeren.     Figuur 2. 
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 Processtap Wie overlegt Doel overleg Laag 
1. Kaders en doelen   
1.1 KSF opstellen CBO besluiten (Regiegroep 

voorbereiden). 
Voorstel/vaststelling van KSF’s. HvA 

1.2 KPI’s en normering 
opstellen 

Regiegroep besluiten 
(Regiekamer voorbereiden) 

Voorstel/vaststelling van KPI’s en 
normering. 

Amstel-
campus 

2. Afstemmen vraag en aanbod   
2.1 Curriculum-

ontwikkeling 
Onderwijs: docenten – 
Ondersteuning: roosteraar 

- Adviseren over optimaal gebruik 
van ruimtes en formatie. 
- Achtergrondinformatie over 
curriculum inwinnen. 
- Tijdig signaleren knelpunten 
tussen vraag (curriculum) en 
aanbod (onderwijsruimtes) en 
doorgeven aan 
opleidingsmanager. 

Vak 

2.3 Verdelingssystematiek Regiegroep (en Regiekamer 
voorbereidend) 

Opstellen en vaststellen van 
verdelingssystematiek van 
onderwijsruimtes Amstelcampus. 

Amstel-
campus 

4. Meting en analyse   

4.2 Analyse (factoren die 
verdelingssystematiek 
bepalen en/of KPI’s) 

Ondersteuning: hoofd 
onderwijsbureau/roostercoör
dinator – Onderwijs: 
teamcoördinator / 
onderwijscoördinator 

Achtergrondinformatie van 
analyses achterhalen (het verhaal 
achter de cijfers). 
Deze informatie kan gebruikt 
worden om evt. normeringen of 
verdelingssystematiek bij te 
stellen. 

Opleiding 

 
 
Rolopvatting functionarissen  
Om ervoor te zorgen dat de geformuleerde acties daadwerkelijk opgepakt worden, staan in dit 
beheermodel de taken en verantwoordelijkheden per rol beschreven.  

Ook is er n.a.v. het advies uit het onderzoek voor het beheermodel (zie Bijlage 2) een omschrijving 
opgesteld van de benodigde basishouding van alle functionarissen: 

De HvA werkt met een ‘klein binnen groot’ principe als het gaat om de inrichting van de organisatie. 
Hierbij is iedere faculteit op zichzelf als het ware weer een eigen school met de vrijheid om de 
organisatie verder in te richten, hetzelfde principe geldt voor iedere opleiding binnen een faculteit. 
De vier faculteiten op de Amstelcampus delen een aantal gebouwen met elkaar en vormen daarmee 
ook een eenheid die belang heeft bij een bepaalde mate van onderlinge afstemming. Deze twee 
vormen (klein binnen groot en onderlinge afstemming tussen faculteiten) lijken wellicht een 
tegenstelling, maar kunnen ook gecombineerd worden. Het is bij een dergelijke samenwerking op 
Amstelcampusbreed niveau wel van groot belang dat alle functionarissen uit het beheermodel in 
staat zijn om een goede afweging te maken tussen de verantwoordelijkheden die zij vanuit hun eigen 
functie hebben en het Amstelcampusbrede belang. Om het algemene belang te dienen, zowel op 
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korte termijn, als op lange termijn, zullen functionarissen soms water bij de wijn moeten doen. De 
maximale winst op deelonderdelen leidt niet noodzakelijk tot het optimale eindresultaat. Van de 
functionarissen wordt een bepaalde rolopvatting gevraagd als het gaat om Amstelcampusbrede 
werkzaamheden, waarbij het uitgangspunt is dat functionarissen bij het nemen van besluiten er 
onderling met elkaar uitkomen.  

Zo zouden er besluiten genomen kunnen worden die in het voordeel zijn van de gehele 
Amstelcampus, maar in het nadeel zijn voor een onderdeel van de Amstelcampus. Het is de taak van 
de functionaris die aanwezig was bij het besluit om dit terug te brengen naar de eigen ‘achterban’ 
(bijvoorbeeld naar collega’s van de eigen faculteit). Bij dit terugbrengen van een besluit is een aantal 
punten van belang: 

• dat het besluit daadwerkelijk gecommuniceerd wordt 
• hoe het besluit gecommuniceerd wordt 

Om de rolopvatting van functionarissen op de Amstelcampus te kunnen ondersteunen, kan na het 
genomen besluit besproken worden hoe de functionarissen het besluit zullen communiceren en of zij 
voldoende informatie hebben om het besluit uit te leggen.   

 

Rol procesmanager 
Er is één functionaris in het beheermodel die de functie van procesmanager heeft. Deze functie heeft 
de taak om het beheermodel te implementeren en de beschreven processen te begeleiden.  

• Adviseren van Regiegroep en Regiekamer.  
• Procesbegeleiding (ervoor zorgen dat Regiekamer en Regiegroep tot adviezen en besluiten 

komen). 
• De communicatie tussen Regiegroep en Regiekamer verzorgen. 
• De doelstellingen en tijdlijn bewaken. 
• Faciliteren: plannen van overleggen, verzamelen van informatie, schrijven van stukken, 

voorbereiden en voorzitten van de Regiegroep). 
• Het verzamelen en betekenis geven aan data/rapportages.  

 

Gremia 
De volgende drie gremia hebben een rol in het formuleren en vaststellen van de doelstellingen voor 
het plannings- en roosterproces ieder studiejaar.  

Formeel CBO (CvB en decanen) 
• (voorgenomen) Besluit strategische kaders HvA  
• Besluit Kritieke Succes Factoren 
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Regiegroep Optimalisatie Capaciteit Amstelcampus 
Vertegenwoordiging in de Regiegroep en de bijbehorende rol: 

• Bedrijfsvoering 
Wie: Directeur bedrijfsvoering. 
Rol: gezamenlijk verantwoordelijk voor Amstelcampusbrede visie en input leveren vanuit de 
faculteiten. 

• Onderwijs 
Wie: Opleidingsmanager (1 opleidingsmanager per faculteit die namens alle opleidingen van 
de faculteit spreekt). 
Rol: gezamenlijk verantwoordelijk voor Amstelcampusbrede visie en input leveren vanuit de 
faculteiten. 

• FS/Huisvesting: 
Wie: directeur FS of hoofd BOL.  
Rol: actief faciliteren, adviseren, voorzien van rapportages en pro-actief signaleren.  

 
Besluiten:  

• Voorbereidende besluitvorming: KSF’s voorbereiden (jaarplan) (in CBO wordt besluit 
genomen), verantwoordelijken voor het monitoren van en het sturen op de KSF’s.  

• KPI’s en bijbehorende normen vaststellen (incl. verantwoordelijken voor het monitoren van 
het en het sturen op de KPI’s). 

• Afwijkingen van de norm van KPI’s vaststellen. 
• Verdeling van ruimtes Amstelcampus (voorbereid door Regiekamer) vaststellen. 
• Aanpassingen in beheermodel. 
• Overige. 

 
 
Frequentie en duur van Regiegroepoverleg: 

• In principe 1x in 6 weken (1,5 uur) inplannen, tenzij vaker/minder vaak nodig blijkt (afhankelijk 
van de tijdslijn en doelstellingen). 

• Het opstellen van de KSF’s zelf is een eenmalig overleg van een dagdeel. 
 
 
Benodigd om op de gewenste manier te kunnen werken: 

• Managementinformatie (afgestemd op vastgestelde KSF’s en KPI’s). 
• Adviezen vanuit Regiekamer (achtergrondinformatie). 
• Betrokkenheid bij onderwijs en onderzoek en bereidheid om met een Amstelcampusbrede blik 

naar doelstellingen te kijken.  
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Regiekamer Optimalisatie Capaciteit Amstelcampus 
 
Vertegenwoordiging in de Regiekamer en de bijbehorende rol: 

• Bedrijfsvoering 
Wie: hoofden onderwijsbureau elke faculteit.  
Rol: input leveren met mandaat vanuit de eigen faculteit. Zij zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de Amstelcampusbrede visie. 

• FS 
Wie: teamleider Onderwijslogistiek (FS BOL) en medewerker FS 
Huisvesting/Vastgoedmanagement.  
Rol: actief faciliteren, adviseren, voorzien van rapportages en pro-actief signaleren. 

 
Besluiten:  

• Voorbereiden KPI’s, normeringen en verantwoordelijken voor het monitoren en sturen op de 
KPI’s.  

• Voorbereiden zaalverdeling en –systematiek. 
• Vaststellen ruimtetypes onderwijs. 
• Besluitvorming bij escalatie DFB (proces), indien nodig in HBO. 
• Adviserend aan Regiegroep op functionele aanpassingen (zomerprogramma) en andere 

huisvestingszaken. 
• Voorbereiden inrichting/aanpassing SODAC onderwijsruimtes (eigenheid). 
• Vaststellen kaders voor databeheer. 

 
Frequentie en duur van Regiekameroverleg: 

• 1 x per maand een uur, tenzij vaker nodig blijkt. 
 
Benodigd om op de gewenste manier te kunnen werken: 

• Onafhankelijke voorzitter (procescoördinator). 
• Secretaris. 
• Valide gegevens, goede rapportages en analyses (FS/BOL). 
• Formalisering gremium (adviserend op huisvestingskwesties). 

 
Positie van de Regiekamer t.o.v. andere gremia: 

• Voorbereidend voor HBO en SOL. 
• Besluitvormend bij escalatie vanuit DFB (indien het Amstelcampus zaken betreft). 
• Adviserend naar Schakelfunctionarissenoverleg, Projectorganisatie huisvestingsplan, 

Expertisegroep onderwijslogistiek (Egol) en Project DLO. 
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4. Doelstellingen bepalen 
 

Vaststellen van doelstellingen 
Om de doelstellingen voor het verbeteren van het plannings- en roosterproces op de Amstelcampus 
te bepalen, voeren de volgende gremia in onderstaande volgorde acties uit: 
 

 

Figuur 3. 

In Figuur 3 is het startpunt van het proces om doelstellingen vast te stellen de strategische kaders die 
door het CvB/CBO vastgesteld worden. Er is geen vast moment waarop dit in het CBO plaatsvindt, 
bovendien zijn de kaders vaak vloeibaar in de tijd. Bovenstaand proces zal dus bij ingang van het 
beheermodel van start gaan met de strategische kaders die op dat moment gelden. De Regiegroep 
zal zich vergewissen van de stand van zaken rondom strategische kaders en bij een gewijzigde stand 
van zaken, treedt het proces uit Figuur 3 in werking. Ook worden de Kritieke Succes Factoren en Key 
Performance Indicatoren ieder studiejaar opnieuw bekeken en indien de Regiegroep het nodig acht 
om doelstellingen aan te passen, treedt het proces zoals beschreven in Figuur 2 in werking.                 
In Bijlage 3 staat beschreven welke KPI’s er in het vervolgproject Optimalisatie Capaciteit 
Amstelcampus zijn voorgesteld. 

De Regiegroep bereid op Amstelcampus niveau onderwijslogistieke KSF’s voor die de onderwijsvisie 
ondersteunen, waarbij wordt aangesloten op de strategische kaders van de HvA. De optimalisatie van 
beschikbare capaciteit maakt tenminste deel uit van de doelstellingen.  
 

Monitoren en sturen van doelstellingen 
Als niemand zich verantwoordelijk voelt voor het monitoren en sturen op de vastgestelde 
doelstellingen, is de kans klein dat de doelstellingen behaald worden. Daarom is het van groot belang 
dat bij iedere KPI een persoon benoemd wordt die verantwoordelijk is voor het monitoren van de KPI 
en dat er een persoon benoemd wordt die verantwoordelijk is voor het sturen op de KPI.  

CvB/CBO
• Strategische kaders HvA vaststellen

Regiegroep
• Kritieke Succes Factoren formuleren

Regiekamer
• Key Performance Indicatoren + normering formuleren

CBO
• Kritieke Succes Factoren vaststellen

Regiegroep
• Key Performance Indicatoren + normering vaststellen
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Met monitoren wordt bedoeld dat de persoon regelmatig de ontwikkeling van de KPI bekijkt en de 
daadwerkelijke ontwikkeling afzet tegen de gestelde norm. Hij/zij signaleert tijdig indien er 
afwijkingen van de norm of verwachtingen zijn.  

Met sturen wordt bedoeld dat de persoon actie onderneemt om de gestelde norm van de KPI te 
kunnen behalen. De persoon die stuurt heeft hiervoor een signaal ontvangen van de persoon die 
monitort dat de KPI afwijkt van de verwachting/norm. 

 

Evalueren 
Na het uitvoeren van het plannings- en roosterproces, is van belang om het proces te evalueren opdat 
de volgende cyclus een verbeterde versie kan worden (PDCA cyclus).  
 
Het evalueren van het plannings- en roosterproces kan tijdens bestaande evaluatiemomenten. Zo 
vinden er in het onderwijs module-evaluaties (na ieder blok of na ieder semester) plaats waarin de 
evaluatie van het plannings- en roosterproces een standaard agendapunt is. Het is aan de Regiekamer 
om de uitkomsten van de evaluaties binnen de eigen faculteit op te halen, op Amstelcampusbreed 
niveau samen te voegen om tot adviezen te komen voor verbetering van de doelstellingen voor de 
volgende cyclus. 
 
Naast het evalueren van het plannings- en roosterproces, is het ook van belang om te evalueren hoe 
de uitvoering van dit beheermodel verloopt. Dit kan d.m.v. zelf-evaluaties van het 
samenwerkingsproces in de verschillende gremia en andere overlegmomenten tussen onderwijs en 
ondersteuning. Op deze manier kan men onderzoeken of de verschillende kaders van onderwijs en 
ondersteuning meer naar elkaar toegroeien. De procescoördinator initieert deze zelf-evaluaties over 
het samenwerkproces bij de verschillende functionarissen. 
 

5. Aandachtspunten 
Op het moment van opstellen van het beheermodel (maart 2018) is er een aantal zaken te 
benoemen die goed lopen en een aantal die de aandacht verdienen.  
 
Wat loopt goed? 

• Het gestelde doel (geen inhuur van externe ruimtes voor onderwijs van de Amstelcampus 
faculteiten) is behaald.  

• De gremia om tot acties en besluiten te komen rondom planning en roostering op de 
Amstelcampus zijn gevormd en lopen goed. 

• Er is een beeld van de KPI’s die gebruikt kunnen worden om het plannings- en roosterproces 
te sturen (zie Bijlage 3). Deze kunnen als uitgangspunt dienen bij de ingebruikname van het 
beheermodel.  

 
Wat verdient aandacht? 

• Er zijn veel verschillende functionarissen betrokken in het plannings- en roosterproces. Ook is 
er voor veel functionarissen geen financiële prikkel om de capaciteit van de onderwijsruimtes 
op de Amstelcampus te optimaliseren. Deze factoren vergroten de uitdaging om tot breed 
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gedragen besluiten te komen. Het is essentieel dat het uitdragen van besluiten en de 
samenwerking tussen functionarissen actief geëvalueerd zal blijven worden. 

• De strategische kaders zijn vloeibaar in de tijd. Het is mogelijk dat de stand van zaken van de 
strategische kaders wijzigt op een moment dat het in slecht uitkomt in het plannings- en 
roosterproces. 

• Er staat nog één deelproject open: het ontwikkelen van vijf rapportages in PowerBI. Twee 
van de vijf rapportages zijn in een vergevorderd stadium van realisatie, maar zijn nog niet 
opgeleverd. Het is van belang dat de procesmanager de realisatie van de vijf rapportages 
blijft bewaken.  
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Bijlage 1 
 
Aanleiding en opzet project Optimalisatie Capaciteit Amstelcampus 
Het “Samen roosteren op de Amstelcampus” loopt sinds 2013. Het afstoten van een aantal panden en 
daardoor de afname van het totaal aantal beschikbare vierkante meters voor de faculteiten op de 
Amstelcampus heeft geleid tot een verscherping van de roosterproblematiek. Naast voorgenoemde 
factoren zijn ook beschikbaarheid van docenten, opbouw van curriculum en de benutting van de 
beschikbare dagen en tijden variabelen die invloed hebben op de roosterproblematiek. Dit heeft geleid 
tot het huren van extra (externe) vierkante meters voor het 1e semester van 2016/2017.   

Na overleg met en instemming van de betrokken decanen heeft de rector de directeuren 
bedrijfsvoering van de faculteiten gevraagd om – in overleg met FS - tot een dusdanige oplossing te 
komen dat het huren van externe vierkante meters vanaf 2016-2017 blok 3 niet meer nodig is. Deze 
oplossing moet een duurzaam karakter hebben en daarom voor de navolgende jaren leiden tot een 
betere inplaatsing van het onderwijs op de locatie Amstelcampus. 

Het doel is door de rector als volgt gedefinieerd:  

Externe inhuur van theorielokalen voor de inroosteringproblemen vindt vanaf aanvang 2e semester 
(febr. 2017) niet meer plaats.  

In het project Optimalisatie Capaciteit Amstelcampus is dit doel vertaald in het volgende hoofddoel: 
Het ontwikkelen van een onderwijslogistiek proces en het inrichten van een organisatie waarbij met 
behulp van verschillende instrumentaria de Onderwijslogistieke keten continu verbeterd wordt.  

Hierbij ligt de focus op drie verschillende invalshoeken (subdoelstellingen):  

• Verbeteren van onderwijslogistieke processen  
• (Her)inrichten van de organisatie  
• (Door)ontwikkelen van instrumentarium 

De projectopzet bestaat uit 5 verschillende onderdelen die verdeeld zijn over de PDCA zoals hieronder 
in Figuur 4 beschreven. 
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Figuur 4. 

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het CvB. Namens de bedrijfsvoerders en decanen treden 
Saskia Goedhard (portefeuillehouder onderwijslogistiek) en Harold Swartjes (directeur Facilitaire 
Service) op als gedelegeerd opdrachtgever. De Regiegroep bestaat uit de directeuren bedrijfsvoering 
van de faculteiten op de AC, de directeur FS en 4 opleidingsmanagers. De Regiegroep legt de besluiten 
voor aan de stuurgroep Huisvesting met de vraag om deze te bekrachtigen. 

 

Figuur 5. 

De directeuren bedrijfsvoering zijn betrokken bij het project door (naast deelname in de Regiegroep) 
elk het eigenaarschap van een deelproject op zich te nemen. Jaak Mulder heeft als mede 
portefeuillehouder onderwijslogistiek ook een deelproject voor zijn rekening genomen.  
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Per deelproject is een team opgesteld vanuit de verschillende faculteiten en de verschillende functies 
in het plannings- en roosterproces, zowel vanuit de bedrijfsvoering, als het onderwijs. Het bleek lastig 
om betrokken medewerkers vanuit het onderwijs deel te laten nemen, terwijl dit juist zo belangrijk is. 
Juist bij een onderwerp als planning en roostering, wat op het snijvlak ligt van bedrijfsvoering en 
onderwijs, is het noodzakelijk om zowel de bedrijfsvoering, als het onderwijs te betrekken. 

Aanbeveling 1: Benoem duidelijk de rol en het eigenaarschap van het onderwijs in het beheermodel 
van het plannings- en roosterproces zodat er prioriteit en beschikbaarheid komt vanuit het onderwijs 
om aandacht te geven aan dergelijke projecten rondom het plannings- en roosterproces. 

 
(voorlopige) Resultaten deelprojecten 
Deelproject 1 

In deelproject 1 is een verdelingssystematiek 
ontwikkeld waarbij gekeken wordt naar 
studentprognoses en de geroosterde vraag vanuit het 
afgelopen jaar gecorrigeerd met een 
“intensiteitsfactor”. Deze verdelingssystematiek gaat 
uit van een 90% verdeling begin mei met daarna een 
10% verdeling. 

Aanbeveling 2: Bespreek met de opleidingen begin oktober de analyse van de bezettingsgraad meting 
in september en de studentprognoses om zo de ruimtebehoefte voor het jaar daarop in kaart te 
brengen. 

Aanbeveling 3: Verdeel 90% van de ruimtes al begin van het voorgaande schooljaar zodat voor de 
opleidingen duidelijk is wat de kaders zijn voor curriculumontwikkeling. 

Aanbeveling 4: Maak transparant wat de verschillen zijn in ruimtegebruik per student tussen de 
faculteiten en opleidingen met de daarbij gerealiseerde bezettingsgraden. 

 

Deelproject 2 

In deelproject 2 is gekeken naar de mogelijkheden om 
het roosterproces te verbeteren. Na een globale 
analyse van het roosterproces en de daarbij 
behorende knelpunten is als belangrijkste 
oplossingsrichting het weglaten van de 
conceptroosters geconstateerd, waardoor het 
roosteren later kan starten met minder wijzigingen tot 
gevolg.  

FBE is hier met een pilot mee van start gegaan. Onderdeel van deze pilot is ook het verbeteren van de 
roostergegevens door deze uitgebreid te bespreken met de onderwijscoördinator en de 
opleidingsmanager. 
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Aanbeveling 5: Sla de conceptfase roostering over waardoor men later kan starten met roosteren. 

Aanbeveling 6: Bespreek de roostergegevens en volgorde van roosteren met de opleidingsmanager 
voor de start roostering. 

 

Deelproject 3 

In deelproject 3 is een analyse gemaakt van de No 
Shows per faculteit en opleiding. Uit deze analyse 
blijkt dat ongeveer 20% van de geroosterde 
activiteiten een no show oplevert en daarmee voor 
niks is ingeroosterd. Dit zorgt niet alleen voor een 
lagere bezetting maar heeft ook grote invloed op de 
kwaliteit van de roosters. 

Van die No Shows is 50% tot 70% (verschilt per faculteit) afkomstig doordat men wel op de betreffende 
activiteit aanwezig is geweest maar dat de duur van deze activiteit te lang staat ingeroosterd. In de 
ronde langs de faculteiten blijkt dat een deel van deze no shows veroorzaakt wordt door de 
contacturennorm die inmiddels niet meer van toepassing is. 

Aanbeveling 7: Zorg voor een goede standaard analyse van de meetgegevens met daarin de No Shows 
uitgesplitst tot op opleidingsniveau. 

Aanbeveling 8: Benoem de No Shows als KPI en wijs een eigenaar toe per faculteit om op deze KPI te 
sturen. 

Aanbeveling 9: Laat het percentage No Shows bij de nieuwe zaaltoewijzing een negatief effect hebben 
op het aantal toegewezen ruimtes. 

 

Deelproject 4 

In deelproject 4 is de rapportagebehoefte in kaart 
gebracht en daarbij is gekeken hoe de 
betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van data 
verbeterd kan worden. Er wordt een nieuwe 
rapportagetool ingericht door FS/BOL die voorziet in 
rapportages rondom de volgende vijf thema’s: 
Geroosterde bezettingsgraad, Gemeten 
bezettingsgraad (no shows), Kwaliteitsstandaarden 
van het roosterproces, Docentbeschikbaarheid en 
Roosterkwaliteit. 

Aanbeveling 10: Wijs op basis van de analyses en rapportages KPI’s toe aan de verschillende 
betrokkenen rondom dit proces om eigenaarschap te borgen. 
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Deelproject 5 

In deelproject 5 is onderzocht in hoeverre het mogelijk 
is om een financiële prikkel in te bouwen voor efficiënt 
ruimtegebruik. Na doorrekening van de 
huisvestingskosten op opleidingsniveau bleek dat de 
financiële prikkel minimaal aanwezig was bij de 
meeste opleidingen, omdat het slechts een beperkt 
deel van het totaal budget is. Daarom is het advies om 
te sturen op geroosterde en gemeten bezettingsgraad. 

Aanbeveling 11: Stuur op geroosterde en gemeten bezettingsgraad.  

De elf aanbevelingen zijn voor een gedeelte reeds uitgevoerd (nummer 4, 5, 6, 7, en 9) en zijn voor 
een gedeelte verwerkt in het beheermodel (nummer 1, 2, 3, 8, 10 en 11).  
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Bijlage 2  
 
Methode 
Voor het opstellen van het beheermodel is een onderzoek uitgevoerd om te inventariseren hoe 
functionarissen op de Amstelcampus momenteel handelen in het plannings- en roosterproces en 
welke conclusies hieruit getrokken kunnen worden voor het in uitvoering nemen van het nieuwe 
beheermodel. Hiervoor zijn 49 personen geïnterviewd met de volgende functies: 
• Decaan 
• Directeur bedrijfsvoering 
• Docent 
• Hoofd onderwijsbureau 
• Huisvesting en BOL 
• Onderwijscoördinator 

• Opleidingsmanager 
• Roosteraar 
• Roostercoördinator 
• Student 
• Teamcoördinator 

 
De interviews zijn gehouden in de periode oktober/november van 2017, en in december/januari 
geanalyseerd en vertaald naar resultaten en adviezen. 
 
 
Resultaten 
In de interviews zijn duidelijke patronen te 
herkennen. De hoofdbevinding is dat de 
functionarissen allen hetzelfde doel hebben 
(“kwalitatief hoogwaardig onderwijs 
bieden”), maar op te delen zijn in twee 
groepen die ieder vanuit eigen kaders werken 
om dit gezamenlijke doel te bereiken. Deze 
twee groepen zijn ondersteuning en 
onderwijs  
(onderverdeeld in rollen in Figuur 6).  
     
  
 

Figuur 6. 
 
• De ondersteunende rollen hanteren vooral de meer algemene afspraken als kader.  
• De rollen vanuit het onderwijs gaan in de basis vaak uit van maatwerk.   
 
Voorbeelden van kaders waarin dit terug te zien is, zijn het percentage wijzigingen na publicatie van 
het rooster en de docentbeschikbaarheid.  
• Percentage wijzigingen na publicatie rooster:  

Ondersteuning hanteert de norm van max. 20% wijzigen na publicatie van het rooster. Bij het 
onderwijs is dit percentage doorgaans niet bekend en handelt iedere functionaris vanuit de 
afspraak ‘zo min mogelijk wijzigingen doorvoeren na publicatie’. 
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• Docentbeschikbaarheid: 
Een versnipperde docentbeschikbaarheid (een beschikbaarheid waarin een docent bijvoorbeeld het 
eerste lesuur van een dag niet beschikbaar is en de rest van de dag wel) is een van de oorzaken 
voor een grillig patroon van de roostering van onderwijsruimtes (veel onderwijsruimtes nodig op 
het midden van de dag en weinig onderwijsruimtes aan de randen van de dag). Ondersteuning 
heeft doorgaans het beeld dat er HvA-brede afspraken zijn over de docentbeschikbaarheid. In het 
onderwijs verschilt het per opleiding welke afspraken er gehanteerd worden rondom de 
docentbeschikbaarheid.  
 

 
Analyse 
Twee factoren die een belangrijke rol spelen in dit verschil in kaders zij 

• de verantwoordelijkheden vanuit de functieomschrijving en  
• de informatie. 

 
Verantwoordelijkheden 
Vanuit de functieomschrijving en taken heeft iedere functie verantwoordelijkheden en daarmee 
belangen op een bepaalde laag in de organisatie. De verantwoordelijkheden van onderwijsgevende 
functies liggen verspreid over verschillende lagen (opleiding, team en vak). De 
verantwoordelijkheden van ondersteunende functies daarentegen liggen meer geconcentreerd op 
één laag: faculteit. Dit verklaart mogelijk voor een gedeelte het verschil in kaders, een docent heeft 
andere verantwoordelijkheden dan een teamcoördinator of een opleidingsmanager, waardoor er 
binnen het onderwijs meer perspectieven meespelen in het roosterproces.   
Het is overigens opvallend dat niemand vanuit de functieomschrijving een verantwoordelijkheid 
heeft op de laag van de Amstelcampus. 
 
 

Laag Onderwijs Ondersteuning Beide 
Amstelcampus … … … 
Faculteit … Directeur bedrijfsvoering, 

hoofd onderwijsbureau 
en roostercoördinator. 

Decaan 

Opleiding Opleidingsmanager Roosteraar Onderwijscoördinator en 
student 

Team Teamcoördinator …  
Vak Docent …  

 
 
Informatie 
Een aantal functionarissen mist informatie over (processen van) functionarissen van de andere 
groep. Er is doorgaans weinig achtergrondinformatie bekend over waarom de ene functionaris iets 
doet en dit leidt soms tot onbegrip voor elkaars handelen, processen en afspraken. Hieronder 
worden twee voorbeelden beschreven. 
 
De roosteraar heeft weinig kennis over de achterliggende redenen van bepaalde keuzes in een 
curriculum.  
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De roosteraar krijgt doorgaans informatie over het curriculum via bestanden (excel of 
WePer4Mens). Hier blijkt niet uit waarom bijvoorbeeld vak X aan het begin van de week 
gegeven moet worden en waarom dat niet aan het einde van de week kan. Op het moment 
dat de roosteraar tegen knelpunten aanloopt in het rooster, denkt hij/zij mee met mogelijke 
oplossingen. Als dan informatie mist over achterliggende redenen is het lastig(er) om zinvolle 
alternatieven voor te dragen. 
Andersom werkt het ook door: tijdens de curriculumontwikkeling ontbreekt informatie bij de 
docenten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de beschikbare ruimtes waarin het 
onderwijs kan plaatsvinden. Hierdoor worden mogelijke knelpunten tussen de wens van het 
onderwijs en de mogelijkheden van de ondersteuning niet gesignaleerd in de 
ontwikkelingsfase. 

 
De docent heeft weinig kennis over het roosterproces.  

Het is voor docenten vaak niet duidelijk wat er gebeurt met de informatie (over bijvoorbeeld 
opbouw curriculum en/of docentbeschikbaarheid) die zij doorgeven aan bijvoorbeeld de 
teamcoördinator. De knelpunten in een proces en in een rooster worden wel besproken met 
het onderwijs, maar meestal niet met de docenten. Wel wordt van docenten verwacht dat zij 
het conceptrooster controleren. Omdat docenten doorgaans niet weten wat de knelpunten 
zoal zijn en hoe het roosterproces verloopt, is het voor hen ook lastig om het belang in te zien 
van een grondige check van het (concept)rooster.  

 
 
Advies 
Zoals in de resultaten staat beschreven: functionarissen van het plannings- en roosterproces hebben 
allen hetzelfde doel voor ogen (“kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden”), maar zijn op te delen in 
twee groepen (onderwijs en ondersteuning) die ieder vanuit eigen kaders werken om dit doel te 
bereiken. Om de verschillende kaders meer samen te laten komen, is het van belang dat beide 
groepen meer met elkaar in contact komen. Zo kan informatie uitgewisseld worden en kunnen 
verantwoordelijkheden op de Amstelcampusbrede laag uitgedragen worden.   
 
Uit de bevindingen en analyse vloeien de volgende twee adviezen voort: 
1. Structureel overleg op de verschillende lagen om informatie uit te wisselen. Dit leidt tot meer 
begrip voor elkaars situatie en hierdoor kunnen kaders meer naar elkaar toe groeien.  
2. In de rolbeschrijving de verantwoordelijkheid voor integratie van onderwijs en ondersteuning van 
iedere laag opnemen. 
 
1. Structureel overleg op verschillende lagen 
Door structureel overleg met elkaar te voeren op de verschillende lagen (vak, team, opleiding, 
faculteit en Amstelcampus) wordt informatie met elkaar gedeeld. Uit de interviews blijkt dat dit 
gedeeltelijk al door een aantal personen gedaan wordt, maar niet overal en niet op structurele basis.  
Wie er met wie zou moeten spreken en met welke frequentie is sterk afhankelijk van de structuur 
van de opleiding/faculteit, de fase van het studiejaar en de laag. De rol van onderwijscoördinator zou 
op veel lagen van betekenis kunnen zijn, deze is echter verschillend ingevuld bij opleidingen. Het doel 
van dit advies is niet om hier uniformiteit in aan te brengen: de invulling van structureel overleg 
moet passen bij de gehanteerde structuur van de opleiding. 
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Door in het beheermodel wel op te nemen dat er structureel overleg plaatsvindt op iedere laag, 
wordt men eraan herinnerd om dit bijvoorbeeld in de jaarplanning op te nemen voor iedere 
opleiding. Vervolgens kan iedere opleiding hier een eigen invulling aan geven wat betreft functies, 
frequentie en data.  
 
2. Verantwoordelijkheid voor integratie opnemen in de rolbeschrijving 
Omdat niemand vanuit de eigen functieomschrijving een verantwoordelijkheid heeft om te handelen 
in het belang van de hele Amstelcampus, is het van belang dat in het beheermodel toch een 
bepaalde mate van vervlechting plaatsvindt om in het Amstelcampusbrede belang te kunnen 
handelen.  
Het begint bij integratie tussen onderwijs en ondersteuning per faculteit en integratie van de vier 
faculteiten met elkaar. De integratie van de vier faculteiten met elkaar wordt geborgd in de (reeds 
bestaande) overlegorganen Regiekamer en Regiegroep. Door deze overlegorganen zullen besluiten 
genomen worden die op Amstelcampusbreed niveau van belang zijn, maar wellicht lastig door te 
voeren zijn binnen de eigen faculteit/opleiding/team/vak. Daarom is het van belang dat besluiten die 
gezamenlijk genomen worden vervolgens goed uitgedragen worden naar de eigen achterban. 
Concrete tips om dit uit te voeren: 

• expliciet bespreken hoe de functionarissen een genomen besluit terug zullen brengen, welke 
reacties zij verwachten en of zij voldoende informatie hebben om het besluit uit te leggen.  

• bij de volgende bijeenkomst kan expliciet gevraagd worden hoe het terugbrengen van het 
besluit is verlopen.  

Deze tips zijn niet alleen van belang voor de besluiten die Amstelcampusbreed genomen worden, 
maar ook voor besluiten die door onderwijs of juist door ondersteuning genomen worden en impact 
hebben op de andere groep.  
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Bijlage 3 
 

In het vervolgproject Optimalisatie Capaciteit Amstelcampus is een aantal KPI’s geformuleerd (zie 
Figuur 7). Deze zouden als uitgangspunt genomen kunnen worden voor de doelstelling bij de in 
gebruik name van het beheermodel.  

 

Figuur 7. 
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