
Doelgroep
Roostermakers en planners in het voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs. Geïnteresseerden die betrokken zijn bij het onderwijslogistieke proces.

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 hebben we een gevarieerd keuzeprogramma met onderwerpen die gerelateerd zijn aan roosteren en plannen in het onderwijs.
Ook onderwerpen als formatie en schooladministratie komen aan bod. Per onderwerp wordt door een expert een presentatie of workshop verzorgd in
diverse werkvormen.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats op 20 maart 2023 bij Van der Valk hotel Zwolle, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle. 
Er wordt gedurende de dag gezorgd voor koffie, thee, fris en een heerlijke lunch.

Kosten
Voor deelname aan de bijeenkomst vragen wij een bijdrage van € 175,- (vrijgesteld van BTW). Dit is inclusief koffie, thee, frisdrank, lunch en schrijfwaren. 

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met Martijn Gerritsen of Edgar Muller van Supportwijs  op (088) 311 1200 of per e-mail via info@supportwijs.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 de vorige bijeenkomst hebben deelgenomen.
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Sinds 2013 organiseert Supportwijs netwerkbijeenkomsten voor roostermakers en planners in het onderwijs. Hierbij ontmoeten roostermakers
en planners elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen. 

mailto:info@supportwijs.nl
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Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de programma onderdelen op de vervolgpagina's.
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Modernisering van het
onderwijs - hoe houd ik grip?

SPEYK

Bijeenkomst 20 maart 2023

Inloop

Welkom
Kennismaking en uitleg van het programma.

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

Lunch (wordt verzorgd) en netwerken

Keuze uit de volgende sessies:

Pauze

Keuze uit de volgende sessies:

10:30 - 11:00 uur

11:00 - 11:15 uur

11:15 - 12:15 uur

12:15 - 13:30 uur

13:30 - 14:30 uur

14:30 - 15:00 uur

15:00 - 16:00 uur

16:00 uur Einde programma
Afsluiting met een drankje.
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Inzicht in uw roosterdata

Gerben Vaanholt
EduViewz



Toelichting programma

1. Het beste lokalenrooster - Bert de Stigter (Zermelo)     vo

Het inrichten van de lokaal-randvoorwaarden is in Zermelo vereenvoudigd. Wie deze goed invult kan daarna de telgroepenwizard
aanzetten en zo roosteren dat een beter lokaalrooster mogelijk is. Ook maakt u kennis met het roosteren van noodlokalen en
dislocaties, reizende docenten en het beperken van lokaalwissels door leerlingen.

In deze presentatie laten wij zien hoe u optimaal gebruik maakt van uw lokaalinrichting. 

2. Inzicht in uw roosterdata - Gerben Vaanholt (EduViewz)     vo/mbo

Gebruikt u ook Excel overzichten of statische rapportages vanuit uw roosterapplicatie? En moet u deze overzichten telkens opnieuw
maken? EduViewz is een Business Intelligence tool die speciaal ontwikkeld is voor de medewerkers in de onderwijslogistiek en het
plan- en roosterproces. Op een geautomatiseerde manier worden de data uit verschillende applicaties (bijv. roosterapplicaties en
facilitaire applicaties) visueel weergegeven om u inzichten te geven in uw eigen plan- en roosterproces. Deze inzichten kunt u
vervolgens gebruiken om uw proces bij te sturen en te verbeteren.
 
Hoe worden medewerkers ingezet? Hoe is het gebruik van diverse lokalen? Hoeveel roosterwijzigingen zijn er? In deze sessie laten we
zien hoe EduViewz dit weergeeft.

3. Effcten van flexonderwijs op het rooster - Edgar Muller en Ella Heerdink (Supportwijs)     vo

Zijn er plannen voor flexonderwijs met aan de ene kant een vaste basis van kernlessen die door alle leerlingen gevolgd worden en aan
de andere kant ruimte voor extra ondersteuning dan wel verrijking? Dat klinkt heel mooi, maar past dit allemaal wel in een rooster?
Welke knelpunten komt u tegen. Scenario’s met ieder een verschillende lesduur worden tegen het licht gehouden, wat zijn de
positieve en negatieve effecten op de flexibiliteit van het rooster?

Als uitgangspunt van deze sessie gebruiken we een onderzoek bij één van onze opdrachtgevers en krijgt u antwoord op bovenstaande
vragen.



4. Modernisering van het onderwijs - hoe houd ik grip? - (SPEYK)     vo/mbo

Wanneer, hoe en waarvoor wordt geleerd verandert. Formeel en informeel leren lopen meer door elkaar. Van het ‘traditionele’ onderwijs
wordt meer flexibiliteit en interactie met de omgeving gevraagd. Hoe zorgt u ervoor als onderwijsinstelling dat u grip houdt op deze
veranderende manier van het faciliteren van modern onderwijs? Welke (onderwijsondersteunende)processen raakt dit? Hoe ziet de
moderne digitale werk- en leeromgeving van de leerling en leraar er dan uit? Hoe integreert u slim met verschillende in gebruik genomen
middelen zoals roostersystemen en leerling administratiesystemen? 

In deze sessie geeft SPEYK u een doorkijk in bovenstaande ontwikkelingen.

5. Onderwijslogistiek - Marc van de Velde (Fusyon)     vo/mbo

Goed onderwijs voor leerlingen en door docenten organiseren gaat alleen samen met een goed onderwijslogistiek proces in een school.
Tijdens deze workshop laten we zien hoe u het logistieke proces in kaart kunt brengen. Welke rol heb ik in dit proces, welke afspraken
maken wij om dit proces gedurende een schooljaar goed te laten verlopen en wat is er nog nodig om te verbeteren?

Het resultaat van deze sessie is dat u een aanzet hebt hoe u het logistieke proces van de school in kaart brengt en hoe u dit proces dan als
leidraad kan gebruiken om de school nog beter te organiseren.

6. Grip op persoonlijk en dynamisch roosteren - (Magister)     vo

We willen allemaal dat leerlingen zo passend mogelijk onderwijs krijgen met aandacht voor de individuele behoeften van de leerlingen.
Het kost zowel van leerlingen als betrokken personeel steeds meer tijd en moeite om het steeds persoonlijkere leren goed voor elkaar te
krijgen. Persoonlijk leren is één van de pijlers in de vernieuwing van Magister. Dat doet Magister niet alleen, maar juist ook samen met de
onderwijsinstellingen en leveranciers van de roosterpakketten.

In deze sessie ziet u hoe Magister dit ondersteund en nemen we u mee in nieuwste ontwikkelingen. Ook laten we u zien hoe u met
Magister eenvoudig via web uw roosterkoppeling beheert.

Toelichting programma



7. Op zoek naar het best passende softwareprogramma - Martijn Gerritsen (Supportwijs)     vo/mbo

Voor de organisatie van het onderwijs zijn veel verschillende softwarepakketten op de markt. Pakketten voor schooladministratie,
roostering en formatie hebben elk hun eigen doel. In sommige pakketten worden totaaloplossingen aangeboden wat voor de gebruikers
erg prettig kan zijn. Net als het onderwijs is ook de softwaremarkt continu in beweging. Welke (combinatie van) pakketten voor uw
school het meest geschikt zijn, is van veel factoren afhankelijk. 

In deze sessie nemen we u mee in het keuzetraject van nieuwe software. Hoe pakt u zo’n traject aan en wat komt er allemaal bij kijken?

8. KWT dashboard i.c.m. KWT in Zermelo - Roniel Scholma (Somtoday)     vo

Met de combinatie van Somtoday en Zermelo heeft de mentor in Somtoday een krachtig instrument in handen. In Somtoday zit een
handig KWT-dashboard voor de mentor waarin hij of zij realtime kan volgen wat het keuzegedrag van de leerling is i.c.m. de actuele
cijfergemiddeldes van de te kiezen vakken.

In deze sessie laten we u zien hoe dit er uit ziet. Uiteraard komt het praktische deel ook aan bod: wat zijn de voorwaarden voor de
roostermaker om als mentor succesvol met dit dashboard aan de slag te gaan.
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