
“We doen inmiddels véél meer dan alleen 
het stukje Untis, dat het roosteren op de 
scholen optimaliseert.”

Van onderwijsplanning naar formatieplanning
Scholen hebben de laatste jaren de moeilijke opgave 

om méér te moeten doen met minder geld en hebben 

dus een grote uitdaging op het gebied van onder-

wijsplanning en -logistiek. Vaak is het zo, dat de 

onderwijs- en/of teammanagers met hun eigen Excel 

bestanden bij de roostermaker komen. Vervolgens 

kan de roostermaker deze gezamenlijke informatie 

niet ingeroosterd krijgen, door een overlap in de 

aangeleverde informatie van de verschillende mana-

gers. Om aan de vraag naar een integrale oplossing te 

voldoen, is er een web-applicatie ontwikkeld die de 

klant bij dit proces optimaal kan ondersteunen. Untis 

NL heeft dit nieuwe product op de markt gezet met 

de naam ‘UniForm’.

“Er is een docentencorps, de directie weet 
hoeveel studenten er komen, het onder-
wijsprogramma is bekend en u wilt op tijd 
kunnen inzien of er voldoende resources, 
zoals docenten en lokalen, beschikbaar 
zijn op het gewenste moment.”

Wanneer u inzichtelijk kunt maken of u docenten 

moet werven of juist voldoende docenten hebt, of er 

mogelijk lesuitval ontstaat en wat dat voor gevolgen 

heeft, dan heeft u een eerste grove planning met de 

belangrijkste knelpunten. Vervolgens kunt u deze in de 

volgende stap van het proces uitwerken: ‘de detailplan-

ning’. In UniForm kunt u alle zaken invoeren, voordat u 

aan het eigenlijke roosterproces gaat beginnen. Daarbij 

kan het gaan om activiteiten zoals een schoolreisje, 

studiedagen, stages, tentamenweken en zaken die met 

onderwijskundige vernieuwingen samenhangen. Wan-

neer de onderwijsplanning voor het huidige jaar klaar 
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is, kan deze eenvoudig als basis worden meegenomen 

naar het volgende jaar en kan er op de huidige plan-

ning doorgebouwd worden. Dit houdt in dat u een start 

heeft gemaakt met de meerjarenplanning.

“Een meerjarenplanning, in een proces 
met snelle terugkoppelingen, zorgt voor 
een duidelijk overzicht voor het manage-
ment. Dit is handig voor allerlei zaken, 
zoals beleidsbijstelling, budgettering en 
aansturing van het logistieke proces. Het 
draagt bij aan efficiëntie en kwaliteitsbe-
heer en kan dus enorme tijds- en geldbe-
sparingen opleveren.”

UniForm wordt in samenwerking met ROC Kop van 

Noord-Holland doorontwikkeld. Het is vanaf het 

begin af aan de intentie geweest om met Untis te 

integreren, omdat Untis volgens ROC Kop van Noord-

Holland het beste roosterprogramma is, “Best of 

Breed” zoals zij zeggen. Nadat de onderwijsplanning 

gereed is, kan deze op een zeer eenvoudige manier 

aan het roosterprogramma worden doorgegeven, zo-

dat er voor het gekozen tijdpad een efficiënt rooster 

gemaakt kan worden. Daarbij levert het programma 

informatie voor een week, periode, semester of het 

gehele schooljaar. En wilt u door omstandigheden 

de planning toch aangepast zien, dan is dit geen 

probleem. UniForm levert vervolgens de wijzigingen 

aan, die voor het rooster relevant zijn. Men hoeft dus 

niet opnieuw te beginnen.

“Untis is heel uitgebreid en biedt veel mo-
gelijkheden en we wilden alle informatie 
verzamelen en completeren, inzichtelijk 
maken en eenduidig (= uniform) aanleve-
ren, zodat je daarmee alle mogelijkheden 
van Untis goed kon benutten.”

Demonstratie
In de komende maanden vinden er verschillende de-

modagen plaats in Rotterdam. Het is ook mogelijk om 

een demonstratie bij u op locatie te krijgen. Tijdens 

deze demonstraties kunt u met een adviseur van  

Untis NL het programma doorlopen, krijgt u informa-

tie ‘op maat’ en kan de adviseur u van advies voorzien 

voor een eventuele aanschaf en/of implementatie. 

Door onze jarenlange ervaring met roosterwerkzaam-

heden en de planning van het onderwijs begrijpen 

wij welke behoefte er op het niveau van de directies 

en opleidingsmanagers speelt en kunnen wij u hierbij 

goed assisteren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klanten-

service van Untis NL op telefoonnummer 010-4035500 of per 

mail via verkoop@untis.com of surft u naar www.untis.nl.
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