
Roosterpleinbijeenkomsten 2020

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 beroepsonderwijs. 

  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.  

  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 2020 worden de Roosterpleinbijeenkomsten gehouden op maandag 5 oktober en donderdag 12 november.

  Locatie
  De bijeenkomsten vinden plaats bij Van der Valk hotel Zwolle, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle. 

  Kosten

  schrijfwaren.  

  Programma 2020
  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 2020.  

  Contact
  Voor vragen kunt u contact opnemen met Martijn Gerritsen of Winanda Huizinga van Rooster & co op (030) 2006100 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.roosterplein.nl. 
  Hier vindt u tevens een overzicht van de scholen die reeds deelnemen aan de bijeenkomsten.



Bijeenkomst 5 oktober 2020 11.00 -16.00 uur

10:45 - 11:00 Inloop

11:00 - 11:30 Welkom
  Kennismaking en uitleg van het programma

11:30 - 12:30 Tips en trucs roosterprogramma’s
  Uitwisseling van tips en trucs over het eigen roosterprogramma staat in dit onderdeel centraal

12:30 - 13:30 Lunch (wordt verzorgd) & netwerken

13:30 - 14:30 

14:30 - 14:45 Pauze

14:45 - 15:45 

15:45  Afsluiting met drankje

1. Toetsroosters

Door Anne-Marie Brands
van Rooster & co

2. Maatwerk in de 
praktijk

Door Steven Boot
van  Ichthus College 
Kampen

3. Gepersonaliseerd 
leren in Zermelo 

Door Rob Kemper 
van Zermelo

4. Gepersonaliseerd 
leren in Xedule (MyX)

Door Dennis van Oeveren 
van Advitrae

5. Roosterbeleid en 
parttime medewerkers

Door Winanda Huizinga 
van Rooster & co

6. Onderwijstijd 
in het MBO

Door Jérôme Smits 
van OCW

7. Automatische 
roosterkoppeling 
Zermelo en Somtoday

Door Roniel Scholma 
van Somtoday

8. Magister: 
Roosteren anno 2020

Door Jan Willem Pol 
en Ronald de Witte 
van Magister

Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de programma onderdelen op de vervolgpagina’s.



Bijeenkomst 12 november 2020 11.00 -16.00 uur

10:45 - 11:00 Inloop

11:00 - 11:05 Welkom

11:05 - 12:30 
  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 en geven we elkaar feedback. 

  Roosterrad

  Groepen worden gevormd aan de hand van het gebruikte roosterprogramma.

12:30 - 13:30 Lunch (wordt verzorgd) & netwerken

13:30 - 14:30 

14:30 - 14:45 Pauze

14:45 - 15:45

15:45  Afsluiting met drankje

9. Keuzevak voor 
betrouwbare prognoses

Door Jan Hartog van Ichthus 
College Dronten en Kirsten 
Meijer van Foleta

10. De praktijk van 
onderwijs op maat

Door Dennis van Oeveren 
van Advitrae

11. WebUntis Student

Door een medewerker 
van Untis

12. Zermelo (onderwerp 
wordt later bepaald)

Door een medewerker 
van Zermelo

13. Van prognose naar 
formatie en roostering

Door Martijn Gerritsen 
van Rooster & co

14. WebUntis Roosteren

Door een medewerker 
van Untis

15. Maetch: 
the serious game

Door Dennis van Oeveren 
van Advitrae

16. KWT in Somtoday

Door Roniel Scholma 
van Somtoday

Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de programma onderdelen op de vervolgpagina’s.



Toelichting programma onderdelen

1. Toetsroosters – Anne-Marie Brands
Bijna op alle scholen worden toetsroosters gemaakt. Anne-Marie Brands van Rooster & co deelt haar ervaringen over het opzetten van toetsroosters en de 
technische mogelijkheden in de software die hiervoor gebruikt kunnen worden. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring met elkaar. 

2. Maatwerk in de praktijk – Steven Boot 
Ichthus College in Kampen heeft sinds een aantal jaren maatwerk geïmplementeerd door middel van keuzelessen op dinsdag; eerst alleen voor VWO-bovenbouw 
leerlingen, maar sinds schooljaar 2019-2020 is dit voor de hele school geïntroduceerd. Steven Boot is kartrekker binnen de school en vertelt waarom er voor deze vorm is 
gekozen, wat de ervaringen in de praktijk zijn en hoe het logistiek wordt geregeld. Voor een introductie kijk op: http://bit.ly/steven_boot.

3. Gepersonaliseerd leren in Zermelo – Rob Kemper
Gepersonaliseerd leren in het voortgezet onderwijs begint steeds meer vorm te krijgen. Dit heeft invloed op het onderwijsbeleid van uw school en daarmee op de 
organisatie van het onderwijs. Eén van de uitdagingen is het op orde krijgen van de roosters. We willen leerlingen enerzijds meer regie en keuzemogelijkheden geven, 
anderzijds willen we graag weten waar ze zijn en welke lessen ze volgen. In het afgelopen jaar heeft Zermelo grote stappen gezet in het mogelijk maken om verschillende 
vormen van gepersonaliseerd leren terug te laten komen in het rooster. Tijdens deze presentatie vertelt Rob Kemper van Zermelo u op welke manier u maatwerkroosters 
en keuzeroosters met Zermelo kunt organiseren.

4. Gepersonaliseerd leren in Xedule (MyX) – Dennis van Oeveren
In de nieuwe module van Xedule ‘MyX’ staat interactie centraal die voortdurend plaats vindt tussen coach, docent, roostermaker en leerling. Dit met als centrale thema het 
onderwijs zo te kunnen organiseren dat iedere leerling grip heeft op de leerdoelen waar hij of zij aan wil werken. Dat vraagt om een gehele nieuwe benadering van het 
plan- en roosterproces. De combinatie van Xedule en de module MyX maakt dit alles mogelijk. Dennis van Oeveren van Advitrae vertelt over de mogelijkheden van MyX 
en hoe deze mogelijkheid in de school gebruikt kan worden. Voor een introductie kijk op: http://bit.ly/Myx_xedule.

5. Roosterbeleid en parttime medewerkers – Winanda Huizinga
Elke school heeft te maken met een grote groep parttime medewerkers. Dit maakt het roosteren complex. Winanda Huizinga vertelt over de adviezen die zij scholen geeft 
ten aanzien van het beleid rond inzet van parttime medewerkers. Ook komt hierbij aan bod hoe het opstellen van roosterbeleid kan bijdragen aan transparante 
uitgangspunten en een beter rooster.

6. Onderwijstijd in het MBO - Jérôme Smits
Het berekenen van de onderwijstijd is veelal een taak van de roostermaker. Daarbij is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de kaders die de inspectie stelt. Jérôme 
Smits van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap vertelt over de kaders voor het MBO en de interpretatie daarvan. 

7. Automatische roosterkoppeling Zermelo en Somtoday – Roniel Scholma
Laat u in deze presentatie inspireren en overtuigen van het nut van de automatisch koppeling tussen Zermelo en Somtoday. Tijdens deze sessie vertelt Roniel Scholma, 
consultant bij Somtoday, over de voordelen en voorwaarden van deze koppeling. Met een eenvoudig stappenplan en een procesbeschrijving krijgt u goed inzicht in dit 
stukje automatisering. Hierdoor bent u goed voorbereid om deze koppeling te gaan gebruiken en houdt u tijd over voor werkzaamheden die er echt toe doen: een goed 
rooster maken.



Toelichting programma onderdelen

8. Magister: Roosteren anno 2020 – Jan Willem Pol en Ronald de Witte

nieuwe automatische roosterkoppeling van Magister hierin? U gaat kennismaken met de werking van en impact op een persoonlijk rooster, op de informatievoorziening 
naar leerlingen en docenten en op keuzewerktijd. Jan Willem Pol en Ronald de Witte van Magister vertellen over deze nieuwe mogelijkheden.

9. Keuzevak voor betrouwbare prognoses – Jan Hartog en Kirsten Meijer
Op het Ichthus College in Dronten vindt een pilot plaats met de nieuwe module Keuzevak van Foleta (zie ook www.keuzevak.nl). Hierin is het mogelijk keuzevakken 
en prognoses te verwerken en deze te koppelen aan de formatie in Foleta. Jan Hartog (roostermaker van Ichthus College) vertelt over zijn ervaringen met deze module. 
Ook is Kirsten Meijer van Foleta aanwezig om inhoudelijke vragen te beantwoorden.

10. De praktijk van onderwijs op maat – Dennis van Oeveren
De wens om onderwijs op maat aan te bieden, waarin de leerling/student centraal staat, wekt veel enthousiasme. We willen wel, maar hoe? De logistieke uitdagingen 
van personaliseren zorgen ook voor weerstand: hoe brengen we de leervraag van de leerling/student en het leeraanbod van de school/instelling op een passende 

11. WebUntis Student
WebUntis Student is een web-based cursusmanagementsysteem dat de ouderwetse en ongemakkelijke registratieformulieren vervangt en de coördinatie van de 

demonstreert de mogelijkheden van WebUntis Student. 

12. Zermelo (onderwerp wordt later bepaald)
Een medewerker van Zermelo zal een presentatie geven over een actueel onderwerp voor de gebruikers. 

13. Van prognose, naar formatie en roostering – Martijn Gerritsen
Het maken van prognoses is een eerste en belangrijke stap in het rooster- en formatieproces. Het management, de formatiebeheerder en roostermaker hebben allen 
een belangrijke rol in dit proces. Martijn Gerritsen van Rooster & co vertelt over zijn ervaring met het opzetten van een gestroomlijnd proces van prognose naar formatie 
en roostering.
  
14. WebUntis Roosteren 
Roosteren met WebUntis is een nieuwe mogelijkheid die binnenkort beschikbaar komt. Een medewerker van Untis demonstreert de mogelijkheden van 
WebUntis Roosteren.



Toelichting programma onderdelen

15. Maetch: the serieus game – Dennis van Oeveren 
Maetch is een methode om met onderwijsteams een serious game te spelen om te ervaren hoe zelfroosteren kan bijdragen aan een optimaal rooster voor student 
én docent. Het is een geheel nieuwe manier om het juiste gesprek te voeren over ‘roosteren’. Met het teamspel maakt de docent/team op een leuke interactieve manier 
kennis met de kansen en uitdagingen voor het realiseren van het perfecte rooster. Maetch is een real life gaming & serious play. Dat wil zeggen dat het spel gebaseerd is 

dus kan bij alle scholen/instellingen ingezet worden. Dennis van Oeveren van Advitrae vertelt over Maetch en speelt live met de deelnemers the game. 
Voor een introductie kijk op: https://www.maetch.nl.

16. KWT in Somtoday - Roniel Scholma
Steeds meer scholen bieden leerlingen keuzemogelijkheden aan door middel van keuzewerktijd. Somtoday ondersteunt maatwerkcoördinatoren, roostermakers en 
mentoren met de administratieve verwerking ervan. Roniel Scholma, consultant bij Somtoday, geeft een presentatie over de mogelijkheden van KWT in Somtoday. 
U krijgt inzicht in de verschillende opties en voorwaarden om KWT i.c.m. Somtoday succesvol in gebruik te nemen. Daarnaast wordt het KWT dashboard in Somtoday 
gedemonstreerd, waarin het keuzeproces van de leerling inzichtelijk gemaakt wordt voor de mentor of maatwerk coördinator. Somtoday leest KWT roosters in vanuit Untis, 
Zermelo, Masterplan of Xedule.


