
Roosterplein bijeenkomsten 2017 

Sinds 2013 organiseren we voor roostermakers in het onderwijs bijeenkomsten, waarbij roostermakers elkaar 
ontmoeten om kennis en ervaringen te delen. 
 
Doelgroep 
Roostermakers en planners in het voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs.  
 
Doel 
Het doel van de bijeenkomsten is het delen van informatie, kennis en ervaringen op het gebied van roosteren in 
het onderwijs. Centraal hierin staan software, werkwijze en beleid. We vinden het belangrijk dat iedereen een 
actieve rol heeft in zowel het verstrekken als ontvangen van informatie. 
 
Werkwijze 
Tijdens de bijeenkomsten staan verschillende onderwerpen op het programma. Per onderwerp wordt er door een 
expert een presentatie gegeven. Dit wordt opgevolgd door een werkvorm waarin de roostermakers met elkaar 
over dit onderwerp ervaringen uitwisselen.  
 
Data 
In 2017 worden de roosterplein bijeenkomsten gehouden op maandag 13 maart en donderdag 9 november. 
 
Locatie 
De bijeenkomsten vinden plaats bij het IJsseldelta Center (in het stadion van PEC Zwolle), 
Stadionplein 20 te Zwolle. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en een heerlijke lunch. 
 
Kosten 
Voor deelname aan de bijeenkomsten vragen wij een jaarlijkse bijdrage van € 199 per persoon (excl. 21% BTW). 
Dit is inclusief koffie, thee, lunch en schrijfwaren.   
 
Programma 2017 
Aan het eind van een jaar inventariseren we bij de deelnemers de wensen voor het programma van het volgende 
jaar. Op de volgende pagina’s vindt u het programma voor de bijeenkomsten van 2017.   
 
Contact 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Martijn Gerritsen of Winanda Huizinga van Rooster & co op 
telefoonnummer 0528 231234 of per e-mail via info@roosterenco.nl. 
 
Aanmelden voor de bijeenkomsten 
Enthousiast geworden? Indien u zich wilt aanmelden vragen wij u het formulier op onze website in te vullen via 

deze link: http://www.roosterenco.nl/diensten/roosterplein. Hier vindt u tevens een overzicht van de scholen die 

zich reeds hebben aangemeld voor de bijeenkomsten. 

  



Roosterplein bijeenkomsten 2017 

Bijeenkomst maandag 13 maart 2017  11.00 -16.00 uur 
  

10.45 uur Inloop 

11.00 uur Roostervoorbereiding en communicatie tijdens het roosterproces 

Voordat een rooster gemaakt kan worden, heeft een roostermaker veel informatie nodig, 

bijvoorbeeld een lessenverdeling, vakkenkeuzes, beschikbaarheid van docenten en 

onderwijskundige randvoorwaarden. Winanda Huizinga van Rooster & co zal een 

presentatie geven over hoe zij inventarisatieformulieren gebruikt om alle informatie te 

verzamelen voor het maken van een rooster voor een school die ze niet kent. Deze 

inventarisatieformulieren kunnen voor u als roostermaker ook zeer bruikbaar zijn om 

binnen uw organisatie toe te passen. Deze zullen tijdens de bijeenkomst uitgedeeld 

worden (en digitaal verspreid). Ook zal Winanda haar ervaring delen over de 

communicatie tijdens het roosterproces.  

 

Uiteen in groepen: 

Na de presentatie gaan we uiteen in groepen om ervaringen met elkaar uit te wisselen 

over hoe de roostermakers informatie verzamelen en hoe zij communiceren tijdens het 

roosterproces.  

  

12.00 uur Roosterrad  

Het roosterrad is een nieuw onderdeel tijdens de bijeenkomsten. Het doel is 

om over een tal van onderwerpen ervaringen met elkaar uit te wisselen in 

een kleinere groep.  

Het rad bepaalt welk onderwerp besproken wordt in de groep. Iedere 

roostermaker geeft d.m.v. een rode of een groene kleur aan of hij of zij 

goed of minder goed bedreven is in dit onderwerp. Vervolgens worden er 

over dit onderwerp informatie en tips uitgewisseld.  

 

13.00 uur Lunch (wordt verzorgd) 

13.45 uur Roosterdebat  

Door middel van stellingen discussiëren we over uitgangspunten van het rooster of de 

roosterorganisatie. 

 

14.15 uur Workshop opstellen procedures roosterwerkzaamheden – deel 1 

De vervangbaarheid van roostermakers op scholen is meestal niet goed geregeld. Het 

opstellen van procedures van roosterwerkzaamheden is een handige methode om de 

manier van werken vast te leggen. Wanneer noodzakelijk zal de roostermaker dan 

makkelijker vervangen kunnen worden.  

Tijdens een workshop geven we handvatten om procedures op te stellen. Tijdens de 

bijeenkomst zullen we ter plekke voor de eigen situatie procedures gaan opstellen voor 

het verwerken van dagelijkse roosterwijzigingen en het maken van toetsroosters. Nadat 

deze zijn opgesteld, bespreken we de procedures in kleine groepen. Dit met als doel  

ervaringen uit te wisselen en mogelijk de eigen werkwijzen efficiënter te kunnen maken.    

 

15.00 uur Pauze 

15.15 uur Workshop opstellen procedures roosterwerkzaamheden – deel 2 

Vervolg.  

 

16.00 uur Einde programma 

  



Roosterplein bijeenkomsten 2017 

Bijeenkomst donderdag 9 november 2017  11.00 -16.00 uur 
  

10.45 uur Inloop 

11.00 uur Roosterrad  

Tijdens dit onderwerp wisselen we ervaringen uit in een kleinere groep.  

Het rad bepaalt welk onderwerp besproken wordt in de groep. Iedere 

roostermaker geeft d.m.v. een rode of een groene kleur aan of hij of zij 

goed of minder goed bedreven is in dit onderwerp. Vervolgens worden er 

over dit onderwerp informatie en tips uitgewisseld.  

  

12.00 uur VO MBO 

Keuzeaanbod in de onderbouw 

Steeds meer scholen profileren zich met 

het aanbieden van een keuzevak in de 

onderbouw. In een presentatie deelt  

Winanda Huizinga van Rooster & co haar 

ervaringen met de keuzes die scholen 

daarin maken en hoe scholen dit 

organiseren.   

 

 

Uiteen in groepen: 

Na de presentatie gaan we uiteen in 

groepen om ervaringen met elkaar uit te 

wisselen.  

 

Meerjarenplanning 

Veel MBO instellingen hebben in hun rooster 

en planningsproces te maken met een 

meerjarenplanning. Henk Knevelbaard van 

het Alfa College verzorgt een presentatie 

waarin hij laat zien hoe de meer-

jarenplanning binnen hun instelling wordt 

vormgegeven met behulp van het 

programma Xedule. 

 

Uiteen in groepen: 

Na de presentatie gaan we uiteen in 

groepen om ervaringen met elkaar uit te 

wisselen.  

 

12.45 uur Lunch (wordt verzorgd) 

13.30 uur VO MBO 

KWT in SOMtoday en Magister 

Zowel SOMtoday als Magister hebben een 

keuzewerktijdmodule waarin keuzes van 

leerlingen geregistreerd kunnen worden. 

Martijn Gerritsen van Rooster & co zal de 

technische mogelijkheden van beide 

pakketten bespreken.  

  

Keuzedelen 

Sinds het schooljaar 2016-2017 hebben MBO 

instellingen te maken met het begrip 

keuzedelen. Veel instelling zijn nog aan het 

stoeien met de invulling en het inplannen 

van deze keuzedelen. Jessica Donker van 

Edu’Actief neemt ons tijdens een 

presentatie mee in de wereld van de 

keuzedelen. 

14.15 uur Vakkenpakketstroomlijnen 

Veel scholen hebben te maken met 

terugloop in leerlingenaantallen. In veel 

gevallen moet er dan ook gestroomlijnd 

worden in de 

vakkenpakketkeuzemogelijkheden. 

Winanda Huizinga van Rooster & co vertelt 

over haar ervaring bij scholen die hiermee 

te maken hebben gehad.  
 

Keuzedelen – ervaringen 

Na de presentatie wisselen de instellingen 

informatie uit over hun ervaringen met 

keuzedelen tot nu toe.  

 

15.00 uur Pauze 

15.15 uur Roosterdebat  

Door middel van stellingen discussiëren we over uitgangspunten van het rooster of de 

roosterorganisatie. 

15.45 uur Evaluatie programma 2017  

16.00 uur Einde programma 


