
Roosterpleinbijeenkomsten 2019   

Sinds 2013 organiseert Rooster & co netwerkbijeenkomsten voor roostermakers en planners in het onderwijs. Hierbij ontmoeten roostermakers en planners 
elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. 
 
Doelgroep 
Roostermakers en planners in het voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs.  
 
Doel 
Het doel van de bijeenkomsten is het uitwisselen 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 door een expert een presentatie verzorgd. Dit wordt 
opgevolgd door een werkvorm waarin de roostermakers met elkaar over dit onderwerp ervaringen uitwisselen.  
 
Data 
In 2019 worden de roosterplein bijeenkomsten gehouden op maandag 25 maart en donderdag 28 november. 
 
Locatie 
De bijeenkomsten vinden plaats bij Van der Valk hotel Zwolle, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle.  
Er wordt gedurende dag gezorgd voor koffie, thee, fris en een heerlijke lunch. 
 
Kosten 
Voor deelname aan de bijeenkomsten vragen wij een bijdrage van € 295,- per jaar (vrijgesteld van BTW). Dit is inclusief koffie, thee, frisdrank, lunch en 
schrijfwaren.   
 
Programma 2019 
Na de twee bijeenkomsten inventariseren we jaarlijks 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 2019.   
 
Contact 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Martijn Gerritsen of Winanda Huizinga van Rooster & co op (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 reeds deelnemen aan de bijeenkomsten. 
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Bijeenkomst maandag 25 maart 2019  11.00 -16.00 uur 
10.45 uur Inloop 

11.00 uur Welkom 

Kennismaking en uitleg van het programma. 

11.30 uur Tips & trucs roosterprogramma’s 

Uitwisseling van tips en trucs over het eigen roosterprogramma staat in dit onderdeel centraal.  

12.30 uur Lunch (wordt verzorgd) & netwerken 

 zaal Vecht 1 zaal Vecht 2 zaal Vecht 3 

13.30 uur Clusteren 

Het maken van clusters staat in dit onderdeel 

centraal. Winanda Huizinga van Rooster & co 

bespreekt de volgende onderwerpen: 

Wanneer maak je proefclusters? 

Wat kan het resultaat zijn van proefclusteren en wat 

wordt er in de praktijk met deze info gedaan? 

Welke zaken onderzoek je bij het maken van een 

cluster? 

Hoe ga je om met clusters over de leerjaren en/of 

opleidingen heen? 

 

Hierna praat men verder over dit onderwerp in 

groepen per roosterprogramma. 

 

Maatwerk 

Scholen vragen zich continu af of hun onderwijs 

voldoet aan de verwachtingen en behoeften van 

leerlingen. Regelmatig worden nieuwe 

onderwijskundige ideeën uitgezet in een school. 

Veelal hebben deze consequenties voor het rooster. 

Martijn Gerritsen van Rooster & co vertelt over zijn 

ervaringen bij scholen die kiezen voor meer 

aandacht voor het individuele traject van 

leerlingen. Hij geeft voorbeelden hoe hier op 

scholen invulling aan is gegeven en hoe een 

verandertraject is ingezet. Ook vertelt Martijn op 

welk moment en in welke mate de roostermakers 

hierin betrokken zouden moeten zijn. 

Foleta – koppeling rooster 

Foleta is een softwarepakket dat het formatieproces 

ondersteunt. Een meerderheid van de scholen in 

Nederlands maakt hiervan gebruik. Foleta biedt de 

mogelijkheid de lessentabel en docententoedeling 

naar het roosterprogramma te exporteren (Zermelo, 

Untis en MasterPlan). Dit is tijdbesparend voor de 

roostermaker en voorkomt fouten. Ook kan het 

rooster in Foleta geanalyseerd worden, om te 

controleren of de gegevens van het 

roosterprogramma overeen komen met de 

gegevens in Foleta.  

 

De presentatie wordt verzorgd door  

Felix Maseland van Foleta. 

14.30 uur Pauze 

 zaal Vecht 1 zaal Vecht 2 zaal Vecht 3 

14.45 uur Interne communicatie 

Een roostermaker heeft te maken met veel 

verschillende informatiebronnen. Welke informatie 

haalt of krijgt de roostermaker van welk persoon en 

hoe zorgt de roostermaker ervoor dat deze 

informatie gestroomlijnd en geordend wordt? In 

welke mate is de directie betrokken bij de afspraken 

rondom het stroomlijnen van informatie? Onder 

andere deze vragen bespreekt Winanda Huizinga 

van Rooster & co tijdens dit onderwerp. 

 

Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om roosters 

te communiceren naar docenten en leerlingen. We 

bespreken de mogelijkheden en ervaringen met de 

verschillende systemen. 

 

Roostersituaties uit de praktijk 

Tijdens deze sessie kunnen gebruikers van de 

verschillende roosterprogramma’s problemen of 

een casus voorleggen aan medegebruikers.  

 

(LET OP: neem je laptop mee met roostersoftware!) 

Foleta – Vragenuurje 

Er is de mogelijkheid om de koppeling met Foleta uit 

te proberen in uw eigen roosterprogramma/Foleta-

omgeving. Felix Maseland van Foleta is beschikbaar 

om vragen aan te stellen.  

 

Daarnaast is het mogelijk andere uiteenlopende 

vragen te stellen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld: 

• Wijzigingen in CAO MBO of VO  

• Digitale januaribrief 

• Enz. 

 

16.00 uur Einde programma 
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Bijeenkomst donderdag 28 november 2019  11.00 -16.00 uur 
10.45 uur Inloop 

11.00 uur Welkom 

11.05 uur Reflectie speed-date 

Als roostermaker weet je als geen ander wat er mis kan gaan in een (rooster)organisatie. Tijdens dit onderdeel kijken we eens niet naar de organisatie, maar staan 

we middels speed-dates stil bij onszelf. Allereerst stelt een ieder voor zichzelf vast op welk gebied hij/zij zichzelf zou willen verbeteren. Daarna gaan we in twee 

rondes speed-daten. In de ene ronde voorzie je collega-roostermakers van feedback. In de andere ronde ontvang je feedback. 

 

12.00 uur Roosterrad 2.0 

Het rad bepaalt welk onderwerp besproken wordt in de groep. We wisselen informatie en tips uit over het betreffende onderwerp. Groepen 

worden gevormd aan de hand van het gebruikte roosterprogramma. 

 

12.30 uur Lunch (wordt verzorgd) & netwerken 

13.30 uur Roostersituaties uit de praktijk 

Tijdens dit onderdeel kunnen roostermakers elkaar problemen of een casus voorleggen. De groepen worden ingedeeld op basis van de gebruikte 

roostersoftware.  

(LET OP: neem je laptop mee met roostersoftware!) 

 

14.30 uur Pauze 

 zaal Vecht 1 zaal Vecht 2 zaal Vecht 3 

14.45 uur Verantwoordelijkheden van de roostermaker en 

adviseren van de schoolleiding 

De functie van roostermaker heeft de afgelopen 20 

jaar een grote ontwikkeling ondergaan. Van docent 

die het roosterwerk als taak erbij deed tot 

volwaardige OOP functie. Daarnaast van 

uitvoerend roostermaker naar adviserend en 

proactieve roostermaker die bijvoorbeeld meedenkt 

in mogelijkheden voor onderwijskundige beleid. 

 

Hoe ga je om met vraagstukken over 

onderwijskundige wijzigingen? Hoe kom je tot een 

goed onderbouwd advies richting je schoolleiding? 

Winanda Huizinga van Rooster & co bespreekt deze 

vragen tijdens deze sessie. 

 

Prognose 

Het maken van prognoses is belangrijke stap in het 

rooster- en formatieproces. Martijn Gerritsen van 

Rooster & co vertelt over zijn ervaringen hiermee en 

hoe hij tot betrouwbare prognoses komt. 

Onderwijstijd 

De te behalen onderwijstijd mag de school 

tegenwoordig naar eigen inzicht over de leerjaren 

heen verdelen. 

We bespreken hoe deze flexibiliteit er in de praktijd 

uitziet en bespreken waaraan activiteiten moeten 

voldoen om ze mee te mogen tellen als 

onderwijstijd. 

 

We hebben de inspectie van het onderwijs 

gevraagd om dit onderwerp te presenteren, maar 

zijn nog in afwachting van een antwoord. 

16.00 uur Einde programma 

 


