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Deel 1: 

Betere roosters door betere planning en 

betere organisatie 
vertrekpunt: curriculum, groepen 

 

door Jaap de Mare 

adviseur voor ICT in het onderwijs 



Plannen en roosteren 

Plannen: de basis van de onderwijslogistiek 

 

 Curricula: wat moet er onderwezen worden 

 

 Inzetbaarheid van docenten (taakuren) 

 

 Studenten(aantallen), Groepen 

 



Plannen en roosteren 

Roosteren: de puntjes op de i 

 Beschikbaarheid van lokalen 

 Speciale afspraken, bijzondere gebeurtenissen 

resultaat: perioderooster, weekrooster 

 

 Last-minute wijzigingen, ziektes 

resultaat: dagrooster 

 

 Feitelijke realisatie – kan ook door het onderwijs buiten rooster 

worden geregistreerd! 

resultaat: gerealiseerde rooster 



Load Balancing 

Een goed rooster ontstaat uit een goede planning. Essentieel 

daarbij is een evenwichtige verdeling in de tijd 
 

Over de verschillende periodes in het jaar 

 BPV-verdeling: geen BPV in periode 1? Dan extra veel in periode 4! 
 



Load Balancing 

Een goed rooster ontstaat uit een goede planning. Essentieel 

daarbij is een evenwichtige verdeling in de tijd 
 

Over de verschillende weken in een periode 

 BBL starten met een voltijds periode? 

 Alternerende BBL (week-op-week-af) 
 



Load Balancing 

Een goed rooster ontstaat uit een goede planning. Essentieel 

daarbij is een evenwichtige verdeling in de tijd 
 

Over de verschillende dagen in de week 

 Bapo 

 Contracten met bedrijven 

 Vrije Keuze Leereenheden 

 Teamvergaderingen 



Theory of Constraints 

Verbeteren in kleine stappen 

 Geen ‘grand new design’ maar verbeteren in kleine stappen 

 Ieder rooster heeft bottlenecks. Richt je op het aanpakken van die 

bottlenecks 

 Geen bottlenecks? Dan zijn er besparingsmogelijkheden 
 

 



Roosteren is een vak… 

… en moet als zodanig worden georganiseerd 

 

 Centrale functionele aansturing, of zelfs centrale afdeling 

 

 Primus inter pares of afdelingshoofd 

 

 Scholing, intervisie, kennis-uitwisseling met andere ROC’s 

 

 Compartimentering? 
 



Roosteren is een vak… 

 

… met een goede taakverdeling 

 

 Laat planners plannen en roosteraars roosteren 

 

 Terugkoppeling over bottlenecks van roosteraar naar planner 
 



Roosteren is een vak… 

 

… met een adequate informatisering 

 

 Combinatie InForm (planning) en Rostar Eduflex (roostering) 

 

 Terugkoppeling gerealiseerde rooster vanuit aan- en 

afwezigheidsregistratie 

 

 Gebruik roosterautomaat? 



Informatiestromen op de Leijgraaf 

InForm 

Rostar Eduflex 

i-Pas 

Edictis   

gepland geroosterd gereali-
liseerd 



Deel 2: 

Onderwijslogistiek bij deelnemers die zelf hun 

route kiezen 
vertrekpunt: curriculum, individuele keuzes van deelnemers 

 

door Frans Thijssen 

beleidsmedewerker onderwijs en ICT, ROC de Leijgraaf 



    Uitgangspunten Leijgraaf 

 De deelnemer wordt de baas van zijn leerproces 

 Individuele leerplannen worden belangrijke bouwstenen 

 

 Onderwijsaanbod in de vorm van (referentie) arrangementen 

 Onderwijscatalogus bevat planbare leereenheden met alle benodigde 

informatie 

 

 Er moet worden opgeschaald naar meer flexibel onderwijs 

 Mensen en middelen moeten breed inzetbaar zijn (docenten worden 

coaches, ruimtes worden multi-inzetbare ruimtes) 

 

 Succesfactoren van de huidige situatie gebruiken 

 Integratie van systemen moet! 



 

 

Uitstroom 

 Portfolio-opbouw Intake / 

Assessment 

Vorming P.L.O.P. 

Uitstroom Instroom 

Instroom 

Domein 2 

Domein 6 

Domein 3 

Domein 5 

 Eind Assessment 

Domein 1 

 

 

Opleidings- 

aanbod 

In domeinen 

Diplomerings- 

aanbod 

In 80-20 

Evaluatiemoment PLOP 

Evaluatiemoment PLOP 

Uitgangspunt de Leijgraaf: “De Ballenbak” 



Informatiestromen in beeld 

Edictis 

Eduflex 

Edictis 
Intranet 



Het “Groene model”  uitgevoerd 

 

 

met Edictis en Eduflex 



KT 1S KT3S KT1G KT1S KT1G KT3G KT1E KT3S KT1E EH2 KT3E 

ITa KT2S KT2S KT4S KT2G KT2G ITb KT4G Ond KT2E KT2E KT4E 

13 weken per bal    -          basis: kerntaken uit het KD 

= Kerndeel   50 % 

= VVV deel   30 % 

= Vrij deel    20 % 

KT1S = Kerntaak 1 startniveau 

KT2G= Kerntaak 2 gevorderd 

KT3E= Kerntaak 3 eindniveau 

         = afsluiting /diplomaprofiel 

EH1 

ITa / ITb = Italiaans   EH1 / EH2 = EHBO   Ond = ondernemen 

1 
1 

2 4 3 

 

 

De  “oude bouwstenen” van de Ballenbak 

 



Het nieuwe onderwijsmodel 



Het nieuwe onderwijsmodel 



Het nieuwe onderwijsmodel 



Structureren aanbod:    Casco 





 De onderwijscatalogus: een verzameling studiewijzers 



De studiewijzer als referentiearrangement 



Leereenheid: 13 weken 16 uur pw 





Iedere leereenheid voorzien van roosterinfo 



Informatiestromen op de Leijgraaf 

InForm 

Rostar Eduflex 

i-Pas 

Edictis   

gepland geroosterd gereali-
liseerd 



Het uiteindelijke rooster per groep deelnemers 



De studiewijzer overgebracht naar Edictis 



Keuze per deelnemer aangeleverd 



Cohorten 

Lokalen 

Leereenheden 

Docenten 

Deelnemers 

Deelnemers-rooster 

Docenten-rooster 



Resulterende roosters 


