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Drenthe College: 
 

is een doorsnee ROC: 

• 8.000 MBO-studenten, gebruikelijk aanbod van opleidingen, 11 MBO-
locaties (Emmen, Assen, Meppel, Hoogeveen) 

• 586 FTE 

 

is een bijzonder ROC: 

• locaties liggen vrij ver uit elkaar 

• gebruik van Magister 

• naast roostermakers ook planners 

• applicatie landschap goed op orde (=85 Applicaties, Onderwijs + 
Bedrijfsvoering) 

• periode roosters in GP Untis, dag roosters in Magister 
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Wat is onderwijslogistiek?  

Een mogelijke definitie: 

• Zo goed mogelijke roosters 

 

• waarin het volledige onderwijsprogramma wordt gerealiseerd 

 

• voor alle studenten / groepen 

 

• gegeven de beschikbare ruimtes (lokalen) 

 

• gegeven het beschikbare budget (docenten, instructeurs, materialen) 
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Wat is onderwijslogistiek? 

• Zo goed mogelijke roosters 

 wat is een goed rooster? 

• waarin het volledige onderwijsprogramma wordt gerealiseerd 

 veel keuzes worden al in het curriculum gemaakt! 

• voor alle studenten / groepen 

 groepsgroottes zijn belangrijk 

• gegeven de beschikbare ruimtes (lokalen) 

 de trend is naar minder maar bruikbaardere ruimtes 

• gegeven het beschikbare budget (docenten, instructeurs, materialen) 

 norm 1:22 (= 3.350 €/voltijdsstudent) 
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Aanpak onderwijslogistiek 
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Organisatie 
 
een ‘matrix’ met een 
functionele kolom 
onderwijslogistiek 
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organisatie 

• Richt onderwijslogistiek als functionele kolom in; benoem een Coördinator 
Onderwijslogistiek 

• Organiseer planning en roostering per locatie, onderdeel van de sector 
waar de locatie bij hoort 

• Perioderoosters worden door planners gemaakt; week- en dagroosters 
door administratief medewerkers 

• Praat met studenten (niet over, maar met)! 



Kennis en scholing 
 
logistiek is een vak! 
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Dieper én breder inzicht in onderwijs-logistiek en 
alle factoren die daarbij een rol spelen: 

•nieuwe functie Coördinator Onderwijslogistiek 
op HBO+ niveau 

•Iedere sector heeft planner (die ook periode-
rooster gaat maken) op schaal 10 

•trainingen voor planners en voor 
opleidingsmanagers 

•‘gluren bij de buren’: referentie-bezoeken bij 
andere ROC’s 

 

kennis en 
scholing 



Proces 
 
rust in het proces geeft rust in de roosters 

17-1-2014 

Hier is de laatste jaren al de nodige aandacht voor geweest, maar nog veel 
verbetering mogelijk: 

•‘Bedrijfsregels’ afspreken 

•Afspraak is afspraak! Geen ‘vrijblijvende’ deadlines…. 

•Rol van opleidingsmanagers is cruciaal (vooral t.a.v. afspraken met 
docenten): “standvastig en beslissingsvaardig” 

•Alle ‘stakeholders’ moeten in het proces betrokken worden 

 

proces 



Meten = weten 
 
rapportages over alle relevante aspecten 
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• Inzet van docenten: 

– groepsgrootte (per type lesactiviteit) 

– uren onderwijs per docent / team 

gepland en gerealiseerd 

• Gebruik van lokalen 

– per type lokaal 

– zowel in uren als in stoelen 

• Kwaliteit van de roosters 

• Aantal roosterwijzigingen 

 
meten = 
weten 



Applicatieve ondersteuning 
 
meer dan een roosterprogramma 
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applicaties 

• Goede ondersteuning van de verschillende 
processen (plannen, roosteren) 

• Integratie van de verschillende 
processtappen en informatie-elementen 
(curriculum, plannen, roosteren, aan- en 
afwezigheidsregistratie, formatief 
resultaatbeheer) 
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Curriculum 
(lessen / onderwijsactiviteiten) 

Formatie 
(kwalitatief / kwantitatief) 

 

Groepen/klassen 

Lokalen 

Planning / 

Werkverdeling 

Roosteren 

aan- en 

afwezigheidsregistratie 

formatief 

resultaatbeheer 

Word-bestanden 

Excel-bestanden 

Informatie-elementen, Processen en Systemen 
 
 

Untis 

Magister 



Enkele uitdagingen 
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• Curricula zijn onderdeel van opleidingsplannen; volledig losstaande 
Word-documenten 

• Integratie van de verschillende processtappen is éénrichtingsverkeer 

• Problemen t.a.v. lokalen en lesverdeling over de week worden pas 
zichtbaar bij roostering  heel laat, en geen ‘terugkoppeling’ naar 
curriculum of werkverdeling 

• Planning gebeurt in een kwetsbaar stelsel van grote Excel-bestanden. 
Gekeken naar Foleta, maar besloten dit niet te implementeren 

• Vakcodes worden zowel voor planning/roostering als voor formatief 
resultaatbeheer gebruikt; is een puinhoop 

• Roosterautomaat wordt niet gebruikt 

 

 


