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Programma

• Introductie van de nieuwe tool

• Hoe en wanneer zetten we de tool in?

• Praktijkvoorbeelden uitgewerkt

• Vragen en/of opmerkingen



Herkent u dit?:

“Ik had V5, V4, H4 en V6 er in, en toen wilde H5 niet meer, dat was 
andere jaren de makkelijkste”



Herkent u dit?:

“Ik was bijna klaar, toen bleek dat er in H3a geen docenten meer 
beschikbaar waren op woensdagmiddag”



Herkent u dit?:

“Docent PJR was te krap beschikbaar, want hij mocht geen 4 lessen 
achter elkaar geven van de dokter”



Het roosterprobleem

Eén onderdeel op zichzelf kan ook het probleem zijn. 



Wat kan de roosteranalyse?

• Vroegtijdig inzicht in tegenstrijdigheden

• Vroegtijdig inzicht in moeilijke

afdeling       /       klas       /      docent      /       telgroep

• Gemaakte randvoorwaarden controleren



Hoe zetten we de roosteranalyse in?



Wat doet de roosteranalyse?

Per deelverzameling wordt een ‘mogelijke invulling’ (een soort roosterplan) 
gemaakt.

De ‘roosterplannen’ worden onafhankelijk van elkaar gemaakt.

De ‘roosterplannen’ kijken wel naar alle andere voorwaarden.

De analyse stopt wanneer de strafpunten drempel bereikt is.



Hoe en wanneer zetten we de tool in?



Roosteranalyse: het principe

• Er wordt niets echt ingeroosterd

• Je ziet alleen wat het zou kunnen worden als déze lessen nu als eerste 
optimaal ingeroosterd zouden gaan worden



Roosteranalyse: in de praktijk!

• School: basis / kader en havo

• Ingeroosterd: bk2; k4 en havo4 (let op gekoppelde lessen!)
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Roosteranalyse: tegenstrijdigheden?

• Docent sld04 heeft een bezettingsgraad van 80% 
• Met een drempelwaarde van 5.000 stp / les



Een voorbeeld: docenten



De roosteranalyse voor afdelingen:

Bk2, K4 en H4,5 zijn geroosterd, wat is nu de moeilijkste afdeling?
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Controle van randvoorwaarden:



Er is meer dan docenten en afdelingen: de totaalanalyse

Klassen, Onderwijskundig en Telgroepen
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Roosteranalyse Scheikunde-lessen

• Één les per roosterpositie
• Geen lessen op de vrijdagmiddag
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Mogelijke wijzigingen zien én uitvoeren

Bij elke analyse verschijnt er een scherm 
met de voorgestelde wijzigingen, evenals 
een overzicht met strafpunten

U kunt de wijzigingen laten uitvoeren (en 
weer herstellen)

NB: als u dat doet….vervallen de andere 
analyses. Maar als u herstelt, komen ze 
weer in beeld!



Controle op indeelproblemen

Bij roosteren mét herindelen zie je foute leerlingindelingen. Die zie je 
niet meer in de selector bij roosteren zonder herindelen…maar wel in 
de roosteranalyse



Aan de slag met de roosteranalyse:

• Gebruik hem tijdens de voorbereidingen > wijzigingen nog mogelijk

• Zorg ervoor dat al geroosterde lessen flink geoptimaliseerd zijn

• Zorg ervoor dat alle leerlingen ingedeeld zijn



Aan de slag met de roosteranalyse:

Inzicht in tegenstrijdigheden

Inzicht in moeilijke afdeling / klas / docent / telgroep

Gemaakte randvoorwaarden controleren



Vragen / Opmerkingen
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?

?


