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Wat hebben we gedaan? 

• Visie ontwikkeld op onderwijslogistiek 

• Functie specialist onderwijslogistiek gecreëerd 

• Keuze en implementatie Xedule meerjarenplanning, 

jaarplanning en roostering 

• Organisatieverandering m.b.t. logistiek proces 

– ‘Klassen’ afgeschaft 

– Studentroosters/individuele roosters 

– Event gestuurd onderwijs 



Waarom? 

• Keuzedelen -> individuele leerroutes 

– Persoonlijk leertraject 

• Toekomstgerichte oplossing 

– Clickable demo onderwijscatalogus 

– http://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Clickable_demo 

• Leveranciers (Advitrae en Fringe) enthousiast 

– Hun applicatie ‘ontwikkeld’ voor individueel 
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Groepen en studenten 

Eduarte 

Trajectplanner 

Jaarplanning 
(lessen – basisgroepen) 

Roosteren 
(lessen – studentgroepen) 

Xedule 

basisgroep studenten 

lessen 

studenten 

basisgroep 

studenten 

basisgroep → 
studentgroepen 





Waar liepen we tegenaan? 

• Geen klassen maar studentgroepen 
– Basisgroepen en studenten gaan automatisch van EduArte > Xedule  

– Xedule splitst basisgroepen in studentgroepen bij doorzetten jaarplanning 
naar roostermodule 

– Splitsing gebeurt voor iedere periode opnieuw > wisselende samenstelling 
studentgroepen 

– Na overzetten: mutaties in studentgroepen handmatige actie 

– Samenstelling studentgroepen niet inzichtelijk voor onderwijs en administratie 

– Publiceren van roosters in Xedule is niet gebruikersvriendelijk en foutgevoelig 
• Verschillende weergave rooster in Xedule, MijnAventus App, Trajectplanner, Outlook 

– Student in verkeerde studentgroep ziet verkeerde rooster in TP of staat niet  
op presentielijst 

• In 2 systemen (EduArte en Xedule) mutaties m.b.t. groepen 

• Driehoek Roostercontactpersoon, Specialist Onderwijslogisitek en 
Studentenadministratie niet goed georganiseerd 
– Docent van kastje naar de muur gestuurd. 

 



Waar liepen we tegenaan? 

• Applicaties nog onvoldoende doorontwikkeld en 

doorontwikkeling bij leveranciers gaat niet snel genoeg 

• Verandering te groot en te snel voor onderwijs en 

administratie 

 



Wat ontbrak er? 

• Inzicht in samenstelling studentgroepen 

• Vaste samenstelling groepen over periodes 

• Groepen in Trajectplanner ontbraken voor: 

– Communicatie 

– Waarderen 

• Verzuimcoördinatie 

– Zichtcontroles op groepsniveau werden gemist 

• Studentenadministratie 

– Procesverbaal omslachtig geworden  

– Geen uitnodigingen versturen op ‘klas’ niveau voor bijvoorbeeld 

ouderavonden. 

 

 

 

 





Wat hebben we veranderd? 

• Studentgroepen omzetten naar ‘type klas’ in Xedule 

– in jaarplanning al gekoppeld aan lessen 

– blijven constant over periodes heen 

– gaan ongewijzigd mee naar roostermodule 

– Xedule bepaalt samenstelling groepen niet meer 

 

• In Trajectplanner zelf groepen aanmaken 

– Opleidingsbeheerders 

– Communicatie 

– Waarderen 

 

• Groepssamenstellingen wisselen niet meer 

• Voor het onderwijs is het overzichtelijker 

• Rooster blijft hierdoor stabiel 

 



Doorontwikkeling schooljaar 17-18 

• Doorontwikkeling koppeling EduArte – Xedule tbv 

groepen en groepsdeelnames 

• Doorontwikkeling events in Trajectplanner 

• Koppeling Xedule – Trajectplanner tbv uitwisseling 

onderwijsproducten (vakken) 

• Ondersteuning keuzetraject in Trajectplanner 

• Koppeling Trajectplanner – Xedule tbv uitwisseling 

keuzes 



Lessons learned 

• Geen 2 veranderingen tegelijkertijd invoeren! 

• Zet enthousiasme om in realisme! 

• Zorg ervoor dat het CvB het snapt! 

– Maak het niet te complex 

– Zorg dat ze in control blijven 

• Zorg voor maximale ondersteuning vanuit  

    leveranciers! 
– Gezamenlijke doel nastreven 

– Wederzijds vertrouwen in projectresultaat 

– Ieders verantwoordelijkheden helder zijn 
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