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Vier seizoenen, oftewel



Quattro...

Google translate 

• Inverno

• Primavera

• Estate

• Autunno



De periodes

Voorbereidingen...

1. Opstarten van het proces    (jan/feb)

2. Invoer persoonlijke gegevens  (apr/mei)

3. Maken van het rooster    (+/- 1 week zomervakantie)

4. Onderhoud en evaluatie (vanaf sept)



Rubrieken

• Leerling tellingen: prognoses / pakketten

• Onderwijsvraag

• Personeel

• Onderwijsinzet

• Formatieberekeningen

Handout

Wat wil ik weten?

Waar vind ik het?



Pronto?

Andiamo!



Periode 1
Opstarten van het proces 

• Pre-prognose

• Aantal leerlingen

• Aantal stamklassen

• Voorspelling pakketkeuze

• Onderwijskundige vernieuwingen

• Eerste indruk onderwijsvraag

• Overnemen personeel

• Grote taken verdelen

• Eerste indruk formatieplan

• Vacatureruimte en boventalligheid



De sectie biologie
Een lopend voorbeeld...



Schooljaar 21-22
Sectie biologie 38 uur vraag en aanbod

Periode 1



Schooljaar 22-23
Vraag 36 uur, aanbod 28 uur. Wat gaan we schuiven?

Periode 1



Totaaloverzicht via inzetbalans

Periode 1



Periode 2
Invoer van persoonlijke gegevens

- Prognoserondes zijn van start

- Voorlopige pakketkeuze

- Onderwijskundige opzet definitief

- Risicogroepen identificeren

- Maatwerk leerlingen?

- Personele gegevens

- Roosterwensen

- Sectieverdeling

- Lessenverdeling

- Takenverdeling

- Eindsaldo’s



Roosterwensen zijn geaccordeerd

Periode 2



Sectieverdeling is ingevuld

• MKLK krijgt geen 
uitbreiding, want ze wil 
maar 2 dagen werken.

• MLRS gaat volledig 
wiskunde geven. 

• Er wordt een vacature 
uitgezet van 18 lessen.

Periode 2



Lessenverdeling is ingevuld

Periode 2



Andere secties moeten nog nagelopen worden…

Periode 2



Takenverdeling: taaksaldo’s en -budgetten

Periode 2



Voor de sectie biologie klopt alles weer.

Periode 2



Periode 3
Maken van het rooster

- Leerling gegevens definitief

- Instroomleerlingen

- Invloed op onderwijsvraag

- Intern vervulde vacatures

- Nieuwe werknemers

- Roosterwensen

- Lessenverdeling -> Sectieverdeling

- Taken verdeeld

- Eindsaldo’s binnen de marges



Prognoses worden steeds duidelijker

Periode 3



Pakketten worden steeds duidelijker, maar let op...

Periode 3



Formatie planning: lesuur saldo’s

Periode 3

• Bij te veel 
lessen (rood) 
wordt bij 
OMO toeslag 
berekend.



De klokurensaldo’s zijn binnen de normen. 

Periode 3



De inzetbalans is op orde

Periode 3



Periode 4
Onderhoud en evaluatie

- Onverwachte mutaties bij 
leerlingen

- Maatwerk leerlingen

- Invloed op onderwijsvraag

- Lesuitval en onderwijstijd

- Afwezigheden en vervangingen

- Contacttijd

- IPTO

- Onderhoud op de formatiekaarten

- Eindsaldo’s binnen de marges



Onderhoud plegen

• De vacature biologie 
start pas op 1 
oktober.

• Tot die tijd vervangt 
MRLS de lessen.

Periode 4



Onderwijstijd: geplande en gerealiseerde onderwijstijd

Periode 4



Docentstatistiek: hebben we bevoegde docenten ingezet?

Periode 4



Quattro...

Stagioni

Formatie!



• Bekijk de hand-out voor meer tips en trucs

• Consultancy

• Helpdesk

• Nieuwsbrief


