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07-03-2011 1.0 T. Kraak De Roosterorganisatie – to be Inservice (onderdeel van 
het project Ruimtetoewijzing) 

 

 
Doel 
 
Een goed lesrooster is de uitkomst van een goede samenwerking tussen de opleidingen en de roosterbureaus. Het doel van 
dit document is om afspraken te maken tussen betrokken partijen in dit proces om zo gezamenlijk zorg te dragen dit doel te 
verwezenlijken.  
 
 

Scope 
 
Dit document is van toepassing op alle domeinen en alle daarbinnen vallende opleidingen in het verlengde van het project 
Ruimtetoewijzing. 
 
 

Toepasbaarheid 
 
Dit document moet worden toegepast. 
 

Met terugwerkende kracht en in de toekomst n.v.t. 

Alleen in de toekomst Ja 



 
 

1. Algemeen 
 
 
1.1 Waarom dit kaderdocument? 
 
De roostermakers op locatie zijn gecentreerd in het roosterbureau van de locatie en vallen sinds januari 2013 
onder de Inholland Serviceorganisatie (ISO). 
De diverse roosterbureaus vormen tezamen de roosterorganisatie. Dit kaderdocument is bedoeld om 
afspraken vast te leggen tussen de roosterorganisatie en het onderwijs. Om een gelijk speelveld te krijgen voor 
alle domeinen is het noodzakelijk dat de regels gelden voor alle opleidingen. 
 
Het tijdig en correct roosteren is belangrijk. Tijdigheid van de roosters, het hebben van weinig wijzigingen en de 
juiste communicatie rondom de wijzigingen beïnvloedt de studententevredenheid. Bovendien bepaalt het rooster 
ook de manier waarop mens en middelen, zoals docenten en ruimtes in de gebouwen worden ingezet. De wens is 
om de studententevredenheid te verhogen en de benutting van gebouwen te optimaliseren. Om deze wensen te 
kunnen realiseren zijn afspraken nodig die bepalen hoe, wanneer en door wie de roostergegevens aangeleverd 
dienen te worden en hoe er geroosterd wordt. Hieronder vallen ook afspraken over de mogelijke inzet van 
docenten gedurende alle werkdagen en lestijden gedurende een week.  
 

 
1.2 Reikwijdte van dit proces 
 
Van dit roosterproces zijn de roostercoördinatoren proceseigenaar. Het proces is vastgelegd in een 
processchema (bijlage 1) waarin de procesactiviteiten per actor en tijdstip zijn opgenomen. Het proces start bij  
het verzamelen van de roostergegevens door het onderwijs (de teamleider O&O dan wel de 
roostercontactpersoon) en beoogt de tijdige presentatie van kwalitatief goede roosters. Deze kwaliteit van de 
roosters is af te leiden uit o.a. student- en medewerkerstevredenheid en uit efficiënte ruimtebenutting. De kwaliteit 
van het proces is van invloed op het resultaat. Voor de prioritering hiervan zie 3.3.  

 
 
1.3 Het geldende normenkader 
 
Kaders en richtlijnen volgens het Studentenstatuut en de CAO voor hoger onderwijs, alsmede het door het CvB 
vastgestelde jaarrooster en het instellingsplan 2016-2022 Durf te leren.  
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2. Totstandkoming van het rooster 
 
 
2.1 Van aanlevering roostergegevens tot opleveren collegerooster: hoe, wanneer en door wie? 
 
2.1.1 Aanlevering van de roostergegevens 
Wie 
De teamleider O&O (dan wel clustermanager of teammanager, te besluiten in het domein) is eindverantwoordelijk 
voor de aanlevering van juiste, tijdige en complete roostergegevens. Hij/zij kan de rol hebben van 
roostercontactpersoon (bijvoorbeeld bij een kleine opleiding) maar kan ook besluiten binnen de opleiding een 
functionaris aan te wijzen die deze rol van roostercontactpersoon heeft binnen de opleiding. Deze 
roostercontactpersoon is degene die de roostergegevens aanlevert en fungeert als spil tussen de opleiding 
(bijvoorbeeld tussen diverse jaarcoördinatoren of teamleiders) en het roosterbureau en is zodoende de vaste 
contactpersoon voor het roosterbureau. Expliciet wordt hier vermeld dat in de aangeleverde roostergegevens de 
juiste beschikbaarheid van elke docent is verwerkt op basis van de gemaakte afspraken tussen de teamleider 
O&O en de docent. Alles wat niet van te voren is gepland, wordt niet toegevoegd in het gepubliceerde rooster. In 
het domein moet duidelijk zijn wie de beschikbaarheid van de docenten aanlevert  en wat de route is bij 
aanvullingen c.q. wijzigingen. 
Het aanleveren van de roostergegevens voor alle opleidingen geschiedt middels inzetplanningstool Quintiq.  
 
Wat 
Onderstaande gegevens dienen te worden aangeleverd aan het roosterbureau:  

 Inzetbaarheid docenten met daarin verwerkt de vergadermomenten van de opleiding 

 Klasbenaming/welke klas 

 Groepsgrootte/subgroepen 

 Ruimtebehoefte 

 Onderwijsinformatie (aantal lesmomenten per week/periodiciteit/soort onderwijs) 

 Duur van de lessen 

 Opleidingsjaarrooster 

 De opleidingsspecifieke gegevens zoals bijvoorbeeld afstudeervarianten, onderwijsspecifieke ruimten etc . 

 Overzicht van de geplande evenementen (zie paragraaf 2.3) 
 
Wanneer 
Jaarlijks wordt er door de roosterorganisatie een jaarplanning roostering vastgesteld met  aanleverdata van de 
roostergegevens, data voor het opleveren van het conceptrooster, één controleronde en uiteindelijk de data voor 
het definitieve rooster. Deze jaarplanning roostering (zie bijlage 2) houdt rekening met de verschillende varianten.   
 
2.1.2 Verwerken van de roostergegevens 
Bij voorkeur worden gedurende de verwerkingsperiode (de tijd tussen aanlevering gegevens en oplevering 
conceptrooster) mutaties zo snel mogelijk doorgegeven aan het roosterbureau. Stelregel is: hoe completer 
aangeleverd op de deadline datum, des te hoger de kwaliteit van het rooster. Gedurende de verwerkingsperiode 
is de roostermaker verantwoordelijk voor het maken van het conceptrooster.  
 
2.1.3 Opleveren van het conceptrooster, de mutatieronde en het definitieve rooster 
Na het verwerken van de roostergegevens levert de roostermaker een conceptrooster op. De 
roostercontactpersoon is verantwoordelijk voor controle van het conceptrooster. Indien docenten hierbij betrokken 
worden, is het van belang dat zij tijdig aan de teamleider O&O dan wel roostercontactpersoon hun eventuele 
mutaties doorgeven. De teamleider O&O dan wel roostercontactpersoon stuurt hier actief op. Uitgangspunt is dat 
roostermutaties tot een minimum beperkt dienen te blijven. In geval van mutaties vanuit de opleiding neemt de 
roostercontactpersoon van de opleiding contact op met het roosterbureau. Er is derhalve géén direct contact 
tussen studenten/docenten en het roosterbureau. Dit is de enige mutatieronde in het proces.   
 



De roostermaker verwerkt vervolgens de mutaties en levert een definitief rooster op aan de 
roostercontactpersoon. Dit gebeurt uiterlijk twee weken voor aanvang van de periode. Vanaf dat moment is de 
teamleider O&O verantwoordelijk voor het rooster. 
 
2.1.4 Mutaties in een lopend rooster 
De studenttevredenheid op het gebied van roostering hangt in grote mate af van dit het punt: ‘mutaties in een 
lopend rooster’. Uitgangspunt is dat we niet of zo weinig mogelijk muteren in een lopend rooster. In geval van 
verzuim dan wel plotselinge vacatures spreken we van een korte termijn mutatie (mutaties in de lopende week). 
De roostercontactpersoon treedt dan in contact met de roostermaker over de wijze waarop deze mutatie in het 
rooster verwerkt dient te worden. De opleiding draagt zorg voor communicatie naar studenten en docenten.  
 
Lange termijn mutaties (mutaties over de lopende week heen) worden gecommuniceerd via de roosters. Aan 
studenten en docenten wordt nadrukkelijk geadviseerd het rooster wekelijks te checken op wijzigingen. 
 
Wanneer een les komt te vervallen (bijvoorbeeld door verzuim van de docent) is het de verantwoordelijkheid van 
de opleiding dat deze les opnieuw wordt aangeboden. De roostercontactpersoon stemt dit af met de 
roostermaker. 
 
Een uitzondering in het mutatieproces is bijvoorbeeld een onvoorziene flinke groei in het aantal inschrijvingen 
waardoor er op het laatste moment nog een groep geroosterd dient te worden. Zo’n situatie vraagt flexibiliteit van 
de betrokken partijen.  
 
 
2.1.5 Wat niet wordt ingeroosterd 
Alleen lessen en les-gerelateerde activiteiten zullen door roostermakers in de lesroosters of beschikbaarheid 
verwerkt worden. Hieronder vallen ook: stagebezoeken, teamoverleggen, excursies, instroomactiviteiten mits deze 
bij aanlevering van de roostergegevens bekend zijn.  
Bila’s, PCM-gesprekken en privé-aangelegenheden zullen niet in de roosters worden verwerkt. 
Ook vergaderingen die in een bestaand rooster moeten worden ingevoegd, met roosterwijzigingen als gevolg, 
zullen niet geroosterd worden. 
 
 

2.2 Rapportages 
 
De voortgang van het proces wordt gemeten door periodiek verkregen informatie van alle roostermakers binnen 
de roosterorganisatie, te verwerken in een overzicht. Belangrijkste meetpunten zijn tijdigheid en volledigheid 
(rapportage op alle actoren in het proces) én mutaties in het conceptrooster verwerkt tot rapportages die op 
https://insite.inholland.nl/servicepunt/onderwijsadministratie/Pages/rapportage_iso.aspx te raadplegen zijn.  
Zie bijlage 3. 

 

 

2.3 Evenementen 
 

De aanlevering van lesgegevens is niet het enige dat het roosterproces en dus de kwaliteit van collegeroosters 
beïnvloedt. Er worden binnen Inholland ook evenementen gepland die soms duidelijk hun weerslag hebben op het 
roosterproces, terwijl ze tot nog toe qua procedures buiten het roosterproces vallen, zoals een International Week, 
Studiekeuzecheck en proefstuderen. Dit leidt regelmatig tot problemen voor het roosterproces omdat bijvoorbeeld 
docenten hiervoor achteraf vrij geroosterd dienen te worden. Daarnaast is het belangrijk dat er een reële aanvraag 
voor lokalen komt, zodat het onderwijs voor de zittende studenten niet in gevaar komt. Het is belangrijk dat er 
afstemming plaats vindt tussen de stakeholders (WIR, domein, opleiding) over deze activiteiten om genoemde 
problemen te voorkomen. Daarom is het noodzakelijk dat het roosterproces omtrent evenementen op een 
vergelijkbare manier wordt gestructureerd als het roosterproces voor het onderwijs. Dit betekent dat voor het 
aanleveren van evenementgegevens dezelfde gegevens dienen te worden aangeleverd als bij 
lesroostergegevens via hetzelfde tijdspad (zie paragraaf 2.1.1). 

https://insite.inholland.nl/servicepunt/onderwijsadministratie/Pages/rapportage_iso.aspx
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3. Organisatorische afspraken 

 
 

3.1 Afspraken studenten 
 
Voor elke student wordt getracht het onderwijs per dag zo compact mogelijk in te roosteren. Zo mogelijk wordt op 
verzoek van het onderwijs een roostervrije dag gerealiseerd. Voor studenten geldt qua inroostering de achturige 
werkdag die leidt formeel tot dagen van 8 klokuren of 2 dagdelen van 4 klokuren.  
 
We hebben de volgende uitgangspunten: 

 Er wordt niet gewerkt met kantoortijden voor studenten. Dat waarborgt flexibiliteit in eigen planning. De 
voltijdopleidingen zullen in principe tussen 8.30-18.00 uur plaatsvinden.  

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

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

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

 Uitgangspunt is om tussen het 5
de

 en het 7
de

  college-uur een lunchpauze in te plannen, afhankelijk van de 
starttijd die dag. 

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

 De CvB normering rond de minimale aantallen college-uren worden gehandhaafd door de teamleider 
O&O. 

 
 

3.2 Afspraken medewerkers 
 
Afspraken inzake Werk en Verlof van de medewerker worden vastgelegd in overleg met de teamleider O&O. De 
roosterbeschikbaarheid van docenten wordt aan het roosterbureau bekend gemaakt via de inzetplanningstool 
Voor medewerkers geldt qua inroostering de achturige werkdag zoals in de HBO-CAO is afgesproken. Dit leidt 
formeel tot 2 aansluitende dagdelen van 4 klokuren. Afwijking hiervan gebeurt in overleg tussen de docent en de 
teamleider O&O. 
 
De volgende afspraken gelden in dit verband: 

 Er wordt niet gewerkt met kantoortijden voor onderwijsgevenden. Dat waarborgt flexibiliteit in eigen 
planning. Dit wil tevens zeggen dat docenten tussen 08.30 en 22.15 uur ingezet kunnen worden.  

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

 Een onderwijsgevende wordt per werkdag maximaal 8 klokuren ingeroosterd. 

 Uitgangspunt is om tussen het 5
de

 en het 7
de

 college-uur een lunchpauze in te plannen, afhankelijk van de 
starttijd die dag. 

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

3.3 Prioritering  
 
Bij het samenstellen van de roosters wordt de volgende volgorde van belangen gehanteerd:  

1. Het belang van de student.  
2. Het belang van de docent. 
3. Streven naar een optimaal gebruik van ruimten en middelen. 

In sommige gevallen is er maar een beperkte beschikking over bepaalde specifiek voor een doel ingerichte 
ruimtes. In dat geval kan de prioriteit liggen bij het hebben van een optimale bezetting van dit soort ruimtes en/of 
middelen.  
 
 

 



3.4 Periodisering  

 
De organisatorische periodisering is vastgelegd door het College van Bestuur (zie vastgesteld jaarrooster op 
Insite). Die periodisering gaat uit van 4 onderwijsperiodes en een 5de periode in de zomerperiode.  
Voor 2016-2017 kan het onderwijs kiezen uit twee onderwijsperioden (semesters), waarbij voor de aanlevering de 
deadlines voor periode 1 en 3 wordt aangehouden. Tevens zijn er twee mogelijkheden voor de start van  
periode 4 (10 april 2017 of 17 april 2017). In bijlage 2  worden voor beide varianten de deadlines vermeld.  
  
Elke onderwijsperiode is opgebouwd uit onderwijsweken en toetsweken. Vastgesteld door het CvB is dat elke 
onderwijsperiode uit minimaal 7 onderwijsweken bestaat. De toetsweken zijn bestemd voor activiteiten als 
schriftelijke toetsing, andere toetsvormen en presentaties van projecten. Het CvB heeft de mogelijkheid 
opengelaten voor toetsing gedurende de onderwijsweken en lessen gedurende de toetsweken.  
 
Door de domeinen worden zelfstudieweken vastgesteld; in deze zelfstudieperioden vinden geen 
onderwijsactiviteiten plaats volgens een vastgesteld onderwijsrooster. Wel is het mogelijk om van alle 
onderwijsfaciliteiten gebruik te maken tenzij er in deze weken dagen voorkomen die gelden als feestdag of 
aangewezen vrije dag.  
 
Het is van groot belang dat de keuzes die het onderwijs hierin maakt gelijktijdig met de aanlevering van de 
gegevens van periode 1 aan het roosterbureau worden kenbaar gemaakt. Verder zal het onderwijs de toetsing 
buiten toetsweken met het ISO moeten bespreken. 
 
 
 

3.5 Collegedagen 
 
De collegedagen worden in principe gepland door de roostermaker rekening houdend met de wensen van de 
opleiding (in deze wensen is rekening gehouden met de wens van de student), de beschikbaarheid van de 
docenten en, daar waar van toepassing, met de colleges die op andere locaties zijn ingepland. Voor Academy 
activiteiten en master- en deeltijdopleidingen worden de collegedagen jaarlijks vastgesteld door de teamleider 
O&O in overleg met het roosterbureau. Daar waar nog keuzeonderwijs van kracht is wordt dit niet op donderdag 
geroosterd zodat op deze dag opleiding gebonden bijeenkomsten zoals SLB- bijeenkomsten kunnen plaatsvinden.  
 
 

3.6 Collegetijden  
 
Als reguliere lestijden geldt het volgende: 
 

01  08.30-09.15 

02  09.15-10.00 

03  10.00-10.45 

rustslot  10.45-11.00 

04  11.00-11.45 

05 *  11.45-12.30 

06 *  12.30-13.15 

07 *  13.15-14.00 

08   14.00-14.45 

rustslot  14.45-15.00 

09  15.00-15.45 

10  15.45-16.30 
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11  16.30-17.15 

12 *  17.15-18.00 

13 *  18.00-18.45 

14   18.45-19.30 

15  19.30-20.15 

rustslot  20.15-20.30 

16  20.30-21.15 

17  21.15-22.00 

* een van deze lesuren als lunch- dinerpauze 
 
 

3.7 Publicatie 
 
Publicatie van de roosters vindt plaats via Timetables (https://timetables.inholland.nl), via MyTimetables, een 
applicatie geschikt voor de smartphone welke ook via intranet te bereiken is (https://mytimetables.inholland.nl) en 
via de InhollandApp. Er zijn geen schaduwadministraties in anderen systemen. Deze drie applicaties zijn de enige 
wijze waarop de roosters door de roosterorganisatie worden gepubliceerd.  
Voor incidentele lokaalreserveringen kunnen studenten en docenten gebruik maken van Webroombooking 
(https://insite.inholland.nl/servicepunt/reserverenenbestellen). De lokaalaanvraag voor vak-specifieke 
onderwijsruimtes (alleen door docenten te reserveren) wordt door het roosterbureau toe- dan wel afgewezen. De 
reservering is een feit indien de docent een bevestigingsmail van de reservering heeft ontvangen.  
Indien de roostermaker signaleert dat er sprake is van schaduwroostering, zal hij/zij contact zoeken met de 
verantwoordelijke teamleider O&O.  
 

 
4. Risico’s en randvoorwaarden 
 
De belangrijkste risico’s bij dit proces zijn: 
 
1. Te laat aanleveren van roostergegevens 
Er wordt gestreefd naar tijdige publicatie (2 weken voor aanvang periode). Bij te late aanlevering van de 
roostergegevens ontstaat een grotere werkdruk op het roosterbureau om dit te realiseren. Hierdoor kan de kans 
op fouten toenemen wat ten koste kan gaan van de kwaliteit van de roosters en ten koste van de medewerkers. 
Een belangrijker knelpunt is dat bij late aanlevering de roosters van andere opleidingen klaar zijn en er minder 
ruimte en flexibiliteit is om goede roosters te kunnen maken. Verder is het te laat aanleveren van gegevens een 
risico op het niet tijdig kunnen realiseren van een rooster. 
 
2. Onvolledig en onjuist aanleveren van de roostergegevens 
Bij onvolledige aanlevering van de roostergegevens (al dan niet tijdig) ontvangen studenten een onvolledig rooster 
waarop nog vele wijzigingen zullen volgen. De kwaliteit van de roosters komt hierdoor dus onder druk. Tevens 
kunnen capaciteitsproblemen op het roosterbureau ontstaan omdat de roostermaker met 
wijzigingen/toevoegingen voor de ene periode bezig blijft, terwijl hij/zij al met het roosteren van de volgende 
periode aan de gang zou moeten zijn. 
 
3. Hoog aantal mutaties in een reeds gepubliceerd rooster 
Een groot aantal mutaties in een vastgesteld rooster wordt door studenten als hinderlijk ervaren. Tijdig en volledig 
aanleveren van roostergegevens kan het aantal mutaties verminderen. Roostermakers zijn op deze wijze in staat 
om het rooster tijdig te completeren. Roosterwijzigingen worden hierdoor gereduceerd tot niet te voorkomen 
mutaties als verzuim van de docent. 
 
4. Noodzakelijke randvoorwaarden om het proces goed te laten verlopen zijn: 

 Beschikbaarheid roostercontactpersoon 

https://timetables.inholland.nl/
https://mytimetables.inholland.nl/
https://insite.inholland.nl/servicepunt/reserverenenbestellen


 Capaciteit van het roosterbureau 

 Kennis en inzicht van zowel roostermaker als roostercontactpersoon 

 Draagvlak bij roostermaker, roostercontactpersoon, teamleider O&O, docenten van de opleiding en cluster 
t.a.v. alle afspraken 

 Discipline docenten 

 Facilitering (techniek, ICT) 
 
5. Signaleringsfunctie van de roosterbureaus 
Het roosterbureau heeft een signaleringsfunctie ten aanzien van het volgende:  

 In onderwijsluwe periodes is de kans aanwezig dat er onderhoud wordt gepleegd en lokaalruimtes niet 
beschikbaar zijn voor onderwijs.  

 Indien er sprake is van schaduwroostering of andere opvallende zaken die een kwalitatief rooster in de 
weg staan. 

 Bewaken van afspraken. 
 
6. Gelijkwaardige verdeling 
Een gelijkmatige verdeling in de onderwijsweken en de onderwijsperioden geeft minder druk op het rooster en 
vergroot de studenttevredenheid. Het is daarom belangrijk dat het curriculum in balans is. Ook een goede 
verdeling van de stageperiodes binnen een opleiding draagt hieraan bij.  
 
7.  Vergaderingen, commissies etc. 
In de huidige situatie zijn er per week wisselende vergader- dan wel commissiemomenten voor de docent. Dit maakt 
het onmogelijk om lessen gedurende een periode wekelijks op hetzelfde moment te laten plaatsvinden, hetgeen wel 
wenselijk is vanuit de student en het onderwijs.  
Indien de opleiding een algemene locatieoverstijgende vergadercorridor instelt, bij voorkeur aan het begin of het eind 
van de dag, kunnen alle vergaderingen van de opleiding gepland worden. De roostermaker blokkeert de 
vergadercorridor in de beschikbaarheid van de docenten, zodat er op dit vaste moment geen lessen geroosterd 
zullen worden. Het voordeel van een vaste vergadercorridor is een beter, minder onrustig en evenwichtiger rooster 
voor zowel student als docent. In sommige gevallen is het onvermijdelijk om tijdens een vergadercorridor te 
roosteren (zie punt 8). Dan is de beschikbaarheid door de roostermaker eenvoudig te wijzigen. De activiteiten zoals 
stagebezoeken, afstudeerbegeleiding, instroomactiviteiten, cursussen, activiteiten voor de Academy,  werkweken 
etc. dienen vooraf te worden verwerkt in de beschikbaarheid van de docent.  
 
8. Beschikbaarheid docenten 
De beschikbaarheid van docenten met een relatief kleine aanstelling wordt soms voor een onevenredig deel 
verbruikt door vergaderingen of een vergadercorridor. De tijd die overblijft voor lessen is daardoor beperkt en er is 
minder speelruimte om voor de student een goed rooster te realiseren.  
 
9. Communicatie 
Voor de opleidingen waarvan de lessen op meerdere locaties plaatsvinden, is het van groot belang dat er 
afstemming tussen de betreffende roostermakers plaatsvindt. Er zijn ook docenten die op meerdere locaties 
lesgeven. De teamleiders O&O dienen met elkaar af te stemmen op welke locatie en op welk(e) dag (deel) deze 
docent les dient te geven. Dit moet in de beschikbaarheid van de docent worden opgenomen. 
 
10. Semester systeem 
Vanaf 2013-2014 zal de organisatorische periodisering voortkomen uit de domeinen omdat de domeinen dan ook 
voor semesters mogen kiezen. Er wordt nu van uitgegaan dat een semester twee periodes duurt. De implicaties 
hiervan zullen in de praktijk moeten blijken. 
 
11. Overige kaders 
Het is van belang dat de OER, de kaderbrief, de begroting en de periodeboeken/studiehandleidingen tijdig bekend 
zijn zodat de inzetplanning van docenten kan worden opgesteld en aangeleverd aan het betreffende 
roosterbureau volgens de genoemde aanleverdata. 
 



11 Kaderdocument proces totstandkoming roosters 2016-2017  

 

Bijlage 1 : processchema totstandkoming roosters (geel gearceerde activiteiten = rapportagemoment)

Roostercontact-

persoon opleiding
Facilitaire zaken Roostermaker StudentDocent

Invoeren 

beschikbare 

ruimten in planon 

& syllabus+

Basis-informatie 

medewerkers

Beschikbaarheid 

per periode, 

kwalificaties

(Volledig) 

aanleveren 

roostergegevens 

periode X

Verzamelen 

basisinformatie 

roosterplanning

Basis-informatie 

curriculum 

(studieplan)

Basisinformatie 

groepsgrootte 

en klassen

Maken 

conceptrooster

Conceptrooster 

naar 

roostercontact-

persoon

Beoordelen 

conceptrooster

Aanpassen 

conceptrooster

Definitief rooster 

gereed

Publiceren 

definitief rooster

Rooster 

beschikbaar

Rooster 

beschikbaar via 

intranet 

(timetables)

Rooster 

beschikbaar via 

intranet 

(timetables)

Wijzigingen in een 

lopend rooster

Incidentele 

wijzigingen 

ruimtes 

Incidentele wijzigingen 

beschikbaarheid 

(ziekte etc.)

1x 

per 

jaar

4 weken 

voor start 

onderwijs 

periode

3 weken 

voor start 

onderwijs 

periode

2 weken 

voor start 

onderwijs

periode

Incidenteel 

tijdens 

onderwijs-

periode

Mutaties 

conceptrooster

Aanvraag 

incidentele 

roosterblokkering 

periode 

Incidentele wijzigingen 

beschikbaarheid 

(ziekte etc.)

9 weken 

voor start 

onderwijs 

periode

Aangepast rooster 

beschikbaar

Controleren 

rooster
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Bijlage 2a: Jaarplanning roostering 2016 – 2017 
Periodisering 10-12-10-12 (zie bijlage 4) 
 

Domein Periode 1 

29-8-2016 t/m 4-11-2016 

Periode 2 

7-11-2016 t/m 27-1-2017 

Periode 3 

30-1-2017 t/m 7-4-2017 

Periode 4 

10-4-2017 t/m 30-6-2017 

BFL 10 weken 12 weken 10 weken 12 weken 

CB 10 weken 12 weken 10 weken 12 weken 

TOI 10 weken 12 weken 10 weken 12 weken 

GSW 10 weken 12 weken 10 weken 12 weken 

ONI (lerarenopleiding) 10 weken 12 weken 10 weken 12 weken 

AFL (Dier- en Veehouderij, Food Commerce and 

Technology, Landscape and Environment 

Management) 

10 weken 12 weken 10 weken 12 weken 

 

Wat Wie Criterium Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 1: 2017-2018 

Reminder aan 
opleiding 

Roostermaker 
2 weken voor 

aanlevering 
16 mei '16 15 augustus '16 31 oktober '16 16 januari '17 15 mei '17 

Deadline 
aanlevering 
roostergegevens 

Roostercontactpersoon 
opleiding 

Verwerkingstijd 5 weken 
(*) 

30 mei ‘16 29 augustus ‘16 21 november ‘16 30 januari ‘17 29 mei '17 

Conceptrooster 
gereed 

Roostermaker 2 weken voor publicatie 4 juli ‘16 3 oktober ‘16 2 januari ‘17 6 maart ‘17 3 juli '17 

Conceptrooster 
gecontroleerd 

Roostercontactpersoon 
opleiding 

1 week voor publicatie 11 juli ‘16 10 oktober ‘16 9 januari ‘17 13 maart ‘17 10 juli '17 

Publicatie definitief 
rooster 

Roostermaker 
2 weken voor aanvang 

periode 
15 augustus ‘16 24 oktober ‘16 16 januari ‘17 20 maart ‘17  14 augustus '17 

Begin 
onderwijsperiode 

CvB Jaarrooster 29 augustus 7 november ‘16 30 januari ‘17 10 april ‘17 28 augustus '17 

        (*)     rekening houdend met 5 weken zomervakantie en 2 weken kerstvakantie 
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(vervolg) bijlage 2a: Jaarplanning roostering 2016 – 2017 
Periodisering 10-11-10-14 (zie bijlage 4) 
 

Domein Periode 1 

29-8-2016 t/m 4-11-2016 

Periode 2 

7-11-2016 t/m 20-1-2017 

Periode 3 

23-1-2017 t/m 31-3-2017 

Periode 4 

3-4-2017 t/m 7-7-2017 

AFL (Biologie en Medisch 

Laboratoriumonderzoek, Biotechnologie, Chemie 

10 weken 11 weken 10 weken 14 weken 

  

Wat Wie Criterium Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 1: 2017-2018 

Reminder aan 
opleiding 

Roostermaker 
2 weken voor 

aanlevering 
16 mei '16 15 augustus '16 24 oktober '16 9 januari '17 15 mei '17 

Deadline 
aanlevering 
roostergegevens 

Roostercontactpersoon 
opleiding 

Verwerkingstijd 5 weken 
(*) 

30 mei ‘16 29 augustus ‘16 14 november ‘16 23 januari ‘17 29 mei '17 

Conceptrooster 
gereed 

Roostermaker 2 weken voor publicatie 4 juli ‘16 3 oktober ‘16 19 december ‘16 27 februari ‘17 3 juli '17 

Conceptrooster 
gecontroleerd 

Roostercontactpersoon 
opleiding 

1 week voor publicatie 11 juli ‘16 10 oktober ‘16 2 januari ‘17 6 maart ‘17 10 juli '17 

Publicatie definitief 
rooster 

Roostermaker 
2 weken voor aanvang 

periode 
15 augustus ‘16 17 oktober ‘16 9 januari ‘17 13 maart ‘17  14 augustus '17 

Begin 
onderwijsperiode 

CvB Jaarrooster 29 augustus 7 november ‘16 23 januari ‘17 3 april ‘17 28 augustus '17 

        (*)     rekening houdend met 5 weken zomervakantie en 2 weken kerstvakantie 
    



(vervolg) bijlage 2a: Jaarplanning roostering 2016 – 2017 
 Periodisering 11-11-10-13 (zie bijlage 4) 

 

Domein Periode 1 

29-8-2016 t/m 11-11-2016 

Periode 2 

14-11-2016 t/m 27-1-2017 

Periode 3 

30-1-2017 t/m 7-4-2017 

Periode 4 

10-4-2017 t/m 7-7-2017 

ONI (Pabo)-ook digitaal 11 weken 11 weken 10 weken 13 weken 

 

 

 

  

Wat Wie Criterium Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 1: 2017-2018 

Reminder aan 
opleiding Roostermaker 2 weken voor aanlevering 16 mei '16 22 augustus '16 31 oktober '16 16 januari '17 15 mei '17 

Deadline aanlevering 
roostergegevens 

Roostercontactpersoon 
opleiding 

Verwerkingstijd 5 weken (*) 30 mei ‘16 5 september ‘16 21 november ‘16 30 januari ‘17 29 mei '17 

Conceptrooster 
gereed 

Roostermaker 2 weken voor publicatie 4 juli ‘16 10 oktober ‘16 2 januari ‘17 6 maart ‘17 3 juli '17 

Conceptrooster 
gecontroleerd 

Roostercontactpersoon 
opleiding 

1 week voor publicatie 11 juli ‘16 17 oktober ‘16 9 januari ‘17 13 maart ‘17 10 juli '17 

Publicatie definitief 
rooster 

Roostermaker 
2 weken voor aanvang 

periode 15 augustus ‘16 24 oktober ‘16 16 januari ‘17 20 maart ‘17  14 augustus '17 

Begin 
onderwijsperiode 

CvB Jaarrooster 29-aug-16 14 november ‘16 30 januari ‘17 10 april ‘17 28 augustus '17 
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Bijlage 2B: Jaarplanning toetsroostering 2016 – 2017 

Wat Wie Datum 

Aanlevering jaartoetsrooster  
(zowel locatie als locatieoverstijgende toetsen) 

Contactpersoon domein 2 mei '16 

 

 

Jaarplanning toetsroostering 2017 – 2018 

Wat Wie Datum 

Aanlevering jaartoetsrooster  
(zowel locatie als locatieoverstijgende toetsen) 

Contactpersoon domein 1 mei '17 
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Bijlage 3: Rapportage tijdigheid elke 6e week van een lesperiode.  
Zie: https://insite.inholland.nl/servicepunt/onderwijsadministratie/Pages/rapportage_iso.aspx 

 
 

Locatie Domein Cluster Opleiding 
en/of 
Domein  

Aanleveren 
roostergegevens 
op tijd  

Volledige 
aanlevering 
roostergegevens 

Conceptrooster op tijd 
nagekeken en gemeld 
aan roosterbureau 

Hoeveelheid 
wijzigingen op 
conceptrooster 

Publicatie definitief rooster op tijd 
afgerond 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 

  

https://insite.inholland.nl/servicepunt/onderwijsadministratie/Pages/rapportage_iso.aspx
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Bijlage 4:              Keuzes domeinen duur perioden studiejaar 2016-2017.          

(voor bijbehorende deadlines zie bijlages 2a: Jaarplanning roostering 2016 – 2017) 
        

10-12-10-12 

Domein Periode 1 

29-8-2016 t/m 4-11-2016 

Periode 2 

7-11-2016 t/m 27-1-2017 

Periode 3 

30-1-2017 t/m 7-4-2017 

Periode 4 

10-4-2017 t/m 30-6-2017 

BFL 10 weken 12 weken 10 weken 12 weken 

CB 10 weken 12 weken 10 weken 12 weken 

TOI 10 weken 12 weken 10 weken 12 weken 

GSW 10 weken 12 weken 10 weken 12 weken 

ONI (lerarenopl.) 10 weken 12 weken 10 weken 12 weken 

AFL (Dier- en Veehouderij, Food Commerce and 

Technology, Landscape and Environment 

Management) 

10 weken 12 weken 10 weken 12 weken 

 

‘Afwijkend’ 

10-11-10-14 

Domein Periode 1 

29-8-2016 t/m 4-11-2016 

Periode 2 

7-11-2016 t/m 20-1-2017 

Periode 3 

23-1-2017 t/m 31-3-2017 

Periode 4 

3-4-2017 t/m 7-7-2017 

AFL (Biologie en Medisch 

Laboratoriumonderzoek, Biotechnologie, Chemie 

10 weken 11 weken 10 weken 14 weken 

 

11-11-10-13 

Domein Periode 1 

29-8-2016 t/m 11-11-2016 

Periode 2 

14-11-2016 t/m 27-1-2017 

Periode 3 

30-1-2017 t/m 7-4-2017 

Periode 4 

10-4-2017 t/m 7-7-2017 

ONI (Pabo)-ook digitaal 11 weken 11 weken 10 weken 13 weken 

 


