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Dag collega,
De vorige nieuwsbrief over digiborden en roosterpieken heeft heel wat stof doen opwaaien.
Over het eerste onderwerp zelfs zoveel dat ik er een column van gemaakt heb die je in de
bijlage aantreft. Daarin heb ik de belangrijkste reactie tot een lopend verhaal proberen te
componeren. Niet iedereen in de hogeschool was gelukkig met de inhoud van de vorige
nieuwsbrief. Dat begrijp ik ook wel, maar voor mij zijn twee zaken van belang. Ten eerste is het
probleem van de digiborden er niet alleen een van Windesheim. Veel onderwijsinstellingen
worstelen ermee en zullen er iets op moeten verzinnen. Ten tweede is het mijn overtuiging dat
openheid, ook als die soms pijn doet, de beste garantie is voor kwaliteitsverbetering. De
belangrijkste wet in het onderwijs is tenslotte dat je moet leren van je fouten, ook als
hogeschool en zeker een hogeschool die een hoogwaardige kennisinstelling wil worden. Graag
zou ik dan ook de komende maanden een aantal succesverhalen over onderwijs met digiborden
in onze hogeschool willen publiceren als bijlage bij de nieuwsbrief. Wie schrijft ze?

Second Life
Ons lectoraat heeft al een paar jaar een eigen eiland in Second Life (SL). Dat eiland is te
benaderen door hier te klikken. Op dit eiland doen we onderzoek naar de mogelijkheden van SL
voor het onderwijs (zie congresverslag en onderzoeksverslag). We hebben ook zelf een aantal
onderwijstoepassingen gebouwd (Triviant-in-SL voor kennistoetsing en Delfi-in-SL voor
rollenspelen). Hiermee heeft ons eiland de aandacht getrokken van medewerkers en studenten
binnen en buiten Windesheim. Meerdere docenten hebben aangegeven dat ze deze
toepassingen willen gebruiken in hun onderwijs. Verder wil een vijftal studenten van onze
School of Education (LVO-Nederlands) komend jaar zelf op ons SL-eiland de mogelijkheden van
SL voor hun onderwijs verkennen. Ze houden daar een blog over bij. Door je op deze blog aan
te melden, kan je hun vorderingen volgen. Tenslotte kreeg ons lectoraat de vraag voor de
nieuwe hogeschool Windesheim-Flevoland een eigen SL-eiland in te richten. Binnenkort wordt
dit eiland aangeschaft, en tegen ons huidige eiland aan geplaatst. Dit eiland zal ingericht
worden met behulp van onze nieuwste inzichten. Kom gerust langs om de vorderingen op dit
eiland te volgen (even oversteken vanuit ons huidige eiland). Voor meer informatie kun je
terecht bij Wim Trooster (w.trooster@windesheim.nl).

Hoe loos kunnen we roosteren?
Vorige week was ik op bezoek bij het gebruikersoverleg van het onderwijs- en
informatiesysteem OSIRIS, waar zo’n twintig instellingen gebruik van maken. Dit systeem werd
in 2001 door het ICT-bedrijf PSB gelanceerd voor de Nederlandse markt van hoger onderwijs.
Het is ontstaan vanuit een maatwerkproject voor de Universiteit Utrecht. Mij was gevraagd mij
te buigen over de vraag of er een standaardproces van planning en roostering valt te
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ontwerpen waar het hele hoger onderwijs gebruik van zou kunnen maken. Helaas (of gelukkig?)
ben ik bij het nadenken over die vraag tot de conclusie gekomen, dat zo’n standaardproces er
niet is. Roosters kunnen immers op diverse manieren tot stand komen. Een paar voorbeelden.
Het klassieke roosterproces dat nog veelvuldig in het onderwijs wordt toegepast, stamt uit de
tijd dat er een eenzame roostermaker met blokjes en papiertjes naar een groot wandbord
stond te turen om de regels en kolommen van dat bord zo goed mogelijk te vullen. Hij had van
te voren alle informatie op formulieren en lijsten verzameld. Als er gegevens ontbraken, kon hij
eigenlijk niet beginnen. Alle planningsprocessen (onderwijs, docenteninzet, studentengroepen,
lokalen) moesten eerst hun werk hebben gedaan en dan ging alles door het hoofd van deze
roostermaker heen. Dat hoofd vormde een ware bottleneck in de keten van planning en
roostering. Dat hoofd is later vervangen door roosterpakketten, die nu de rol van bottleneck
hebben overgenomen. Velen in onze instellingen redeneren: slechte roosters waren vroeger
het gevolg van slechte roostermakers, dus slechte roosters zijn nu het gevolg van slechte
roosterpakketten. Als we dus slechte roosters hebben, dan moet er een nieuw roosterpakket
komen! Maar zo simpel is het niet.
In het klassieke roosterproces (eerst alle planningsgegevens verzamelen en dan al die gegevens
in één keer door het roosterpakket heenvoeren) zitten de knelpunten meestal bij de
onderwijsplanning, de inzetplanning van docenten en de studentenplanning, veel minder bij de
ruimteplanning en nauwelijks bij de tijdsplanning. Onderwijsgegevens worden vaak te laat en
onvolledig aangeleverd. De inzetplanning van docenten vindt te laat en te onzorgvuldig plaats.
En studentengroepen worden op het laatste moment bijgeplust, samengevoegd, vergroot of
verkleind etc. Zie voor alles wat er mis kan gaan mijn onderzoek uit 2009. Dit klassieke
roosterproces is karakteristiek voor aanbodgericht onderwijs dat streeft naar 100% beheersing
van de onderwijsorganisatie en de onderwijsuitvoering. Het is inflexibel en sluit niet meer aan
bij de ontwikkeling van modern onderwijs. Er zullen dan ook andere vormen van roostering
ontworpen moeten worden, die wel tegemoet komen aan de flexibiliteit waaraan modern
onderwijs behoefte heeft.
Een van die andere inrichtingen van het roosterproces is die van “studentloos roosteren”. Het
rooster wordt gemaakt op de planningsgegevens van het onderwijs en de docenteninzet.
Natuurlijk is het verstandig gebruik te maken van prognoses van studentenaantallen en van
historische gegevens over de belangstelling van studenten voor bepaalde vakken, maar een
exacte groepsindeling wordt niet meer gemaakt. Op basis van die gegevens wordt een z.g.
vitrinerooster gemaakt. Vervolgens gaan studenten onderwijs kiezen en volgt er een proces van
naplanning: te grote groepen worden soms gesplitst; er wordt een groter lokaal ingezet; er kan
met wachtlijsten worden gewerkt; te kleine groepen worden samengevoegd, verschoven in de
tijd of… gewoon bediend. Bij flexibel, vraaggestuurd onderwijs is de groepsgrootte en
groepssamenstelling nu eenmaal per definitie minder goed voorspelbaar dan bij aanbodgericht
onderwijs.
Er zijn nog heel andere vormen van roostering, zoals “ruimteloos roosteren” bij afstandsleren.
Elke student zit op zijn eigen plek die niet meegeroosterd hoeft te worden (werkt alleen als de
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ICT je niet in de steek laat). En wat denk je bijvoorbeeld van “docentloos roosteren”? Er wordt
hier en daar in het onderwijsveld mee geëxperimenteerd. Eerst wordt het best mogelijke
rooster gemaakt voor de studenten, waarna de docenten “zich inschrijven” op de vakken die ze
gaan geven. Even slikken als je eigen vak op woensdagmiddag geroosterd staat, terwijl je dan
altijd vrij nam om je kinderen die op de basisschool zitten, op te vangen. Hoe zou je als docent
dat en andere dilemma’s bij deze vorm van roostering oplossen? Stuur je antwoord naar mij op,
dan kom ik er een volgende keer op terug.

2011
Dit was de laatste nieuwsbrief in 2010. Mocht je nog lectuur zoeken voor de komende
vakantieperiode, dan kan ik je een interessant boek aanraden: "De staat van het klimaat",
geschreven door chemicus en wetenschapsjournalist Marcel Crok (Paradigma, Amsterdam
2010). Ofwel, hoe een empirische wetenschap ten prooi kan vallen aan politiek succes en
wishful thinking. Voor onderzoekers een leerzaam boek. Ik wens je fijne feestdagen en een
opgewekte start van 2011.
Met vriendelijke groeten,
Peter van 't Riet
-------------------Dr. S.P. van 't Riet | Lector ICT en Onderwijsinnovatie
Kenniscentrum Educatie | Hogeschool Windesheim | Postbus 10090 | 8000 GB Zwolle | Tel.
038-4699775
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