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Rooster

1. Probleem

2. Gewenste oplossingen

3. Uitdagingen, discussiepunten



Even wat rechtzetten

• Geen automatische koppeling 

Syllabus+ en Peoplesoft

• Met update naar nieuwe versie 

Syllabus+ wordt ingezet op koppeling

• Update streefdatum 1-9-’10



Probleem 1

Beter communiceren van 
beschikbare roosterinformatie 

Studenten en medewerkers worden slecht 
geïnformeerd over

• Regulier rooster
• Roosterwijzigingen
• Tentamenrooster

Lage studenttevredenheid (STO)



Oorzaken

Gevolg van fusieproces

• Noodzakelijke gegevens komen uit veelheid van 
bronnen, veelheid aan kanalen en veelheid aan 
media, via veelheid aan afdelingen

• Processen en afspraken verschillen per School en 
per locatie

• Maar ook: beperkingen Syllabus+



Gewenste oplossingen

Regulier rooster en tentamenrooster

1.Tijdig beschikbaar

2.Via Insite/ Mysite direct toegankelijk
• Binnen 2 klikken
• Voor elke student op dezelfde plaats

3.Ook benaderbaar via ELO



Gewenste oplossingen

Roosterwijzigingen

1. Standaard via info-schermen

2. Als nieuws-item op Mysite

3. Last minute: mail/ SMS-service



Extra kansen

Student-oplossingen INTT/ 2KG

1. Eigen webweergave roosters

2. Betere toegankelijkheid

3. Hoge score STO



Timetables “klassiek”



Timetables “klassiek” 
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Proces en communicatie

Processen
• Tijdigheid datalevering

• Afstemmen processen en 
afspraken over grenzen 
locaties en Schools

• Alles via Syllabus+ 
(ook tentamens)

• Basis (mede) creeren als 
bron voor publicatie

Communicatie
• Data presenteren

• Eenheid krijgen bij
• Insite
• Elo
• Publ schermen

• Basis (mede) creeren als 
bron voor publicatie



Processen Communicatie
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Stand van zaken (1)

Reguliere roosters

1. Alle betrokken partijen rond de tafel

2. Overname INTT/ 2KG

3. Planning functionele verbetering INTT/2KG

4. Beoogde pilot sms-service



Web-publicatie, beoogd

• Ontwikkeling roosterpagina
• Gebaseerd INTT/ 2KG

• Samenbrengen Rooster + wijzigingen

• Extern zonder, intern met docentgegevens

• Op Insite vaste plaats

• Op Mysite gepersonifieerd

• Gekoppeld aan SMS-abonneeservice



Stand van zaken (2)

Organisatie (processen)

1. Planning voor centralisering roosters

2. Alle roostering via 1 applicatie

3. Hernieuwd vastleggen afspraken m.b.t. 
publicatie roosterinformatie



Roosterwijzigingen

• Vaststelling roosters
• 2 weken voor aanvang periode

• 2 weken voor aanvang tentamen

• Roosterwijziging
• Voorzien: do 16.00 voor lesweek

• Onvoorzien: monitor-informatie



Stand van zaken (3)

Roosterwijzigingen

1. Analyse roosterwijzigingen

Doel: 
koppeling soort wijziging – soort 
communicatie

2. Pilot programma beheer info-schermen



Communicatie rond roosterwijziging

• Voorstel wijzigingencommunicatie:
• Wekelijks (do 16.00) verwerking in 

roosterprogramma

• Alle wijzigingen na die tijd: monitor 

en sms-service



Contact

• Voor vragen:

Hans van Driel

Hans.vanDriel@INHolland.nl
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