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1. Inleiding

ledereen die op de middelbare school gezeten heeft, heeft te maken gehad met roosters. De éãn was hier tevreden
mee en de ander baalde enorm van bijvoorbeeld de hocveelheid tussenuren. Dc gedachte was dan ook: 'hoe
moeilyk kan het nou z(/n om een goed rooster te maken?' Dit blijkt erg moeilijk en mgewikkeld te zijn. Het
probleem is erg complex. Er moeten vijf entiteiten geroosterd worden, namelijk leerlmgen, docenten, tijden,
vakken en lokalen. Gelukkig voor de roostermakers hebben zij sinds 1980 de beschikking over rooster-
programma's. Deze programma's dragen er toe bij dat roostermakers niet meer &ie tot zes weken met het
roosteren bezig zijn, maar zo'n twee weken. Dc roostermakers zijn contmu bezig met het zoeken naar andere en
vooral betere programma's. Dit brengt mij tevens tot de vraagstelling die in deze scriptie centraal staat, namelijk
kunnen roostermakers beter ondersteund worden dan met de huidige programmatuur?
In deze scriptie probeer ik in twee delen een antwoord te vinden op deze vraag. Dee! I gaat over het plannen en
roosteren in het algemeen en bestaat uit de hoofdstukken twee, drie en vier. Dccl II behandelt specifiek het
probleem, namelijk het plannen en roosteren op middelbare scholen. Dit dccl bcstaat uit de hoofdstukken vijf,
zes en zeven. Aangezien er in dit dccl ook termen gebruikt worden die specifiek gelden voor het roosteren op
scholen en niet voor iedereen bekend is, heb ik deze termen samengevoegd in een begrippenlijst, die te vinden is
in bijiage A.

In hoofdstuk 2 wordt er een antwoord gezocht op de vraag: 'walls planning?' Om deze vraag te beantwoorden
wordt er vanuit twee invaishoeken naar plannen en roosteren gekeken, namehjk de taakgerichte en de
individuele invalshoek. Dc reden hiervoor is dat in dccl II ingegaan wordt op het plannen en roosteren op
middelbare scholen; dit is een taak en deze taak wordt uitgevoerd door ecn individu, namelijk de roostennaker.
Bij de taakgerichte invaishoek worden een paar aandachtspunten, zoals probleemoplossen, plannen en roosteren
als taak, de cognitieve aspecten van roostermakers en oplossingstechnieken kort toegelicht. Deze punten komen
elders in de scriptie uitgebreider aan bod.
Bij het maken van een plan of rooster moet een individu redeneren, nadenken en afwegingen maken. In de
paragrafen betreffende de individuele invalshoek zijn er twee centrale onderwerpen. Het eerste onderwerp heeft
betrekking op de uitvoering van een planningstaak en het tweede onderwerp op een redenerend cognitief
systeem, de roostermaker, die de teak uitvoert. Er wordt uitgelegd wat het verschil is tussen plannen, roosteren
en schedulen en er wordt een definitie van plannen gegeven. Verschillende perspectieven op plannen en
roosteren worden belicht. Aangezien het cognitieve perspectief centraal staat, vanwege de individuele
invaishoek, wordt dit perspectief vervolgd door te laten zien dat plannen een vorm is van probleemoplossen en
bovendien worden ook nog de cognitieve kenmerken van roostermakers behandeld.

Hoofdstuk 3 gaat over planning in de kunstmatige intelligentie en in de operationele research. Dit hoofdstuk gaat
verder met het idee dat plannen een vorm van probleemoplossen is. Centraal staat in de paragraaf kunstmatige
intelligentie het oplossen van problemen door middel van zoeken. Daarom wordt er eerst gekeken naar de
basisconcepten met betrekking tot zoeken. Vervolgens worden de zoektechnieken en de zoekmethoden
behandeld. Zoektechnieken leggen voorwaarden op aan oplossingen. Voor een bepaald probleem is een
intelligente oplossing al goed, terwijl er ook problemen kunnen zijn die om een zo optimaal mogelijk oplossing
vragen. Zoekmethoden beschrijven de manier waarop de zoekruimte doorzocht wordt. In de kunstmatige
intelligentie zijn er vele zoekmethoden om een oplossing te vinden. Deze zoekmethoden kunnen opgedeeld
worden in drie categorien, namelijk blind zoeken, gericht zoeken en heuristisch zoeken. Uit alle drie de
categorieën worden verschillende methoden kort besproken
Niet alleen de kunstmatige intelligentie houdt zich bezig met het oplossen van problemen, maar ook de
operationele research. Opcrationele research kan echter ook gebruik maken van wiskundige technieken om een
oplossing door te rekenen. Aangezien operationele research voor velen cen onbekend terrein is, zal daarom eerst
uitgelegd worden wat operationele research is en hoe het in zijn werk gaat. Vervolgens wordt er één belangrijke
techniek, namelijk lineaire programmering, uitgebreider besproken.
In de derde paragraaf wordt er naar de integratie van probleemoplossende strategien gekeken aan de hand van
een artikel van Kusiak [7]. Voor het oplossen van het roosterprobleem heeft hij een effectief instrument bedacht
dat bestaat uit een heuristisch algoritme met een kennisgebaseerd deelsysteem. Dit wordt dan ook wel het
kennisgebaseerde scheduling systeem genocmd en is ontworpen voor een geautomatiseerde productieomgeving.
Vele roosterprogramma's zijn voor dit systeem getest en de gegenereerde oplossingen blijken van goede
kwaliteit te zijn.
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Hoofdstuk 4 behandelt aan de hand van een vragenlijst een stappenpian om planningssituaties te analyseren. In
dit hoofdstuk zijn alleen de vragen, die onderverdeeld zijn in vier rubrieken, gegeven. Dc vragen bevatten bijna
allemaal een korte toelichting en de beantwoording van deze vragen vindt plaats in hoofdstuk 6. Dc eerste
rubriek bevat vragen die betrekking hebben op de school, zoals de grootte van de organisatie en de inrichting
hiervan. Dc tweede rubriek bevat vragen over het niveau van het planningsproces. Hierbij kan gedacht worden
ann de organisatorische inbedding en aan de organisatie van de planning. Dc derde rubriek omvat vragen die
betrekking hebben op het niveau van de planning zelf. Dit zijn vragen die gaan over het planningsdomein en de
uitvoering. Dc vragen in de laatste rubriek gaan over ondersteuning. Dit kan gebeuren door ofwel wiskundige
technieken ofwel door computers en software. Dit hoofdstuk sluit tevens dccli af. In dit dccl lag de nadruk op de
theorie van plannen en roosteren en in dcclii zal deze theorie gebruikt worden bij de analyse van het plannen en
roosteren op middelbare scholen

Hoofdstuk 5 is gebaseerd op de interviews die ik met roostermakers gehad heb. Dc interviews zijn terug te
vinden in bijlage C. Er wordt weergegeven hoe deze roostermakers te werk gaan en welke afwegingen daarbij
gemaakt worden. Roostermakers hebben een stappenpian, maar veel dingen zitten voornamelijk in het hoofd van
de roostermaker. Dit laatste maakt het roostercn ook erg nioeilijk en dit is ook niet goed in een
roosterprogramma te zetten. Dc roostermaker dient hier zeifrekening mee te houden.

In hoofdstuk 6 worden de vragen uit hoofdstuk 4 beantwoord. In deze formele analyse worden alle vragen per
a&onderlijke rubriek gel ntegreerd beantwoord om zo de leesbaarheid te vergroten. In de eerste rubriek wordt er
gekeken naar de organisatie op de scholen en de inrichting hiervan. Dit laatste heeft met name betrekking op het
soort van overleg op scholen. Er wordt dus gekeken hoe de roostermakers aan hun gegevens komen, dus het
aantal lesuren van docenten, de koppeling van docenten nan een yak en aan een kias. Dc tweede rubriek
beantwoordt de vragen op het niveau van het pianningsproces. Er wordt gekeken naar de roostermaker en naar
de planning en het rooster in het algemeen. Hiermee bedoel ik dat er niet naar de totstandkoming van het rooster
gekeken wordt, maar naar de gegevens over het rooster, zoals hoe yank er in het jaar een rooster gemaakt moet
worden en of er meerdere roosters zijn. Het planningsdomein en de uitvoering komen in de derde rubriek ann
bod. Hierin wordt gekeken naar welke entiteiten er ingeroosterd moeten worden en naar welke stappen er
genomen worden om tot een rooster te komen. In de laatste rubriek wordt er gekeken naar de
planningsondersteuning. Hierin zijn de harde en zachte randvoorwaarden gegeven en wordt er gekeken of de
ondersteuning plaatsvindt door middel van wiskundige technieken of door computers en software.

Hoofdstuk 7 staat in het teken van de complexiteit van het roosteren. Om een antwoord op de vraagstellingvan
deze scriptie te geven, moct er eerst gekeken worden waarom het zo moeilijk is om te roosteren en wat er niet
goed is aan de huidige programmatuur. In de hoofdstukken vijf en zes is er gekeken hoe de roostermakers te
werk gaan, welke moeilijkheden zij ondervinden en hoe deze opgelost worden. In dit hoofdstuk zien we hoe de
entiteiten ann elkaar gerelateerd zijn. Eerst worden deze entiteiten toegelicht en vervolgens wordt er gekeken
naar de relaties tussen deze entiteiten. Deze relaties kunnen opgedeeld worden in successieve en rcflexicve
relaties. Deze twee typen relaties geven op een intul tieve manier aan dat het roosterprobleem een complex
probleem is. Omdat de relaties een grote mate van complexiteit suggereren, wordt er met behuip van de
complexiteitstheorie zoals die behandeld wordt in het kiassieke bock van Garey en Johnson [4] gekeken welke
mate van complexitcit het roosterprobleem heeft. Dcze complexiteit zorgt er onder andere voor dat het
roosterprobleem moeilijk is op te lossen met behulp van algoriUnen. Dcsondanks is er roosterprogrammatuur
ontworpen en wordt die op grote schaal gebruikt. Maar in dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat er aspecten zijn
waarover roostermakers niet tevrcden zijn. Zo kan er een onderscheid gemaakt worden tussen programma's met
een automaat of programma's zonder automaat. Dc programma's die gecn automaat hebben, genereren dus geen
volledige roosters, maar fungeren als controle middel. Programma's met automaat gencreren een rooster, maar
dat rooster is nooit volledig en voldoet vaak niet aan de voorwaarden, die gegeven zijn in hoofdstuk zes. Hier is
duidelijk te zien dat we programma's hebben die zich ann twee uitersten bevinden. Er zijn programma's die
direct alles roosteren, waardoor de roostcrmaker weinig invloed kan uitoefenen, of programma's die niks
inroosteren, maar alleen controleren of er niks vergeten wordt m of dingen wel kunnen. 1k vraag mij dan ook af
waarom er geen programma is dat zich meer in het midden bevindt. In hoofdstuk zes wordt cen stappenplan
gegeven. Dit plan geeft dus stap voor stap ann wat er ingeroosterd moet worden. Er zou dun nict in én keer cen
heel rooster gegcnerecrd moeten worden, maar de stappen zouden geautomatiseerd moeten worden. Dc
roostermaker zou dan na elke stap kunnen kijken waar het fout gnat en zo veranderingen kunnen aanbrengen. Dc
roostermaker heeft zo een grote invloed op het roosteren.
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In mijn conclusie zal ik een antwoord geven op de vraag kunnen roostermakers beter ondersteund worden dan
met de huidige programmatuut'? Dit antwoord zal ja zijn en ik zal beargumenteren waarom. 1k zal dit doen door
het beantwoorden van de vragen hoe zou het programma er eventueel uit moeten zien en waarom ondersteunt
dii pro gramma de roostermaker beter dan de huidige programmatuur. Bij de beantwoording van deze vragen is
één oplossing at ter sprake gekomen, namelijk het stapsgewijs roosteren. Hierop kom ik terug door Ic kijken naar
methoden uit de kunstmatige intelligentie, die geschikt Iijken voor een programma. Echter, ik ga ook nog twee
andere oplossingen bespreken. In hoofdstuk drie wordt er een kennisgebaseerd scheduling systeem besproken.
Dit systeem is gebaseerd op twee benaderingen, nainelijk optimalisatie en een op kennis gebaseerd deelsysteem.
Dit zal de tweede oplossmg kunnen zijn voor een beter programma. Dc derde oplossing is een kennissysteem als
roosterprogramma. Hierin wonit de kennis, ervaring en genuanceerde afwegmgen van de roostermaker expliciet
gemaakt. Bovendien wordt door het roosteren te laten ondersteunen met kennistechnologie het mogelijk om
dynamischer te plannen.
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2. Wat is Planning?

Plannen is voor iedereen een dagelijkse bezigheid, zoals het maken van een boodschappenlijstje. tedereen lijkt
dit plannen vanzelfsprekend te doen. Dit is erg opmerkelijk, aangezien bij het plannen vele aspecten komen
kijken, zoals het verwerven van informatie, het maken van inschattingen van de informatiewaarde, het
overwegen van altematieven en de gevolgen hiervan overzien, het hebben van vee! inhoudelijke kennis en het
nadenken en deneren over deze kennis. Bovendien spelen andere aspecten, zoals de onzekerheid van de
informatie en de onzekerheid in het redeneren zeif, de onvolledigheid van de informatie en de moeilijkheid om
doeleinden goed te bepalen, een grote rol. Door de vele aspecten en moeilijkheidsfactoren wordt het plannen een
complex gebeuren en juist daardoor is het zeer opmerkelijk dat plannen in het dagelijkse leven zo
vanzelfsprekend gebeurt [5].
In plaats van hier naar te kijken kan er ook gekeken worden naar het plannen in bedrijven en instellingen. Dan
worden de moeilijkheden bij het plannen duidelijk. Het plannen in bedrijven en instellingen eist dat de
inforimtie zo volledig moet zijn, dat de alternatieven en gevolgen bekend zijn of doorgerekend moeten kunnen
worden, dat hulpbronnen en middelen beperkt zijn en dat deskundigheid en kennis met betrekking tot de materie
essentieel zijn [5].
Er is flu een onderscheid gemaakt in het plannen als alledaagse activiteit en het plannen als taak in bedrijven en
instellingen. Er kan met dit onderscheid aangegeven worden dat plannen aan de ene kant een cognitieve
vaardigheid is, terwiji aan de andere kant plannen een complexe taak is in een organisatie. Voor het uitvoeren
van deze taak is echter de cognitieve vaardigjieid we! een vereiste. Als bij het uitvoeren van een vaaniigheid een
beroep op de denk- en redeneervermogens van mensen wordt gedaan, dan is deze vaardigheid cognitief. Volgens
Joma, Gazendam, Heesen en van Weze! [51 wordt er gesproken van 'plannen' a!s het gaat om een cognitieve
activiteit en als het betrekking heeft op de taak dan worden er verschil!ende gelijkwaardig geachte termen
gehanteerd, zoals 'plannen', 'roosteren' en 'schedulen'. Aangezien er we! degelijk onderscheid tussen deze
begrippen te maken is, wordt er in paragraaf 2.2.1 dieper ingegaan worden op het onderscheid tussen deze drie
begrippen, die Jorna, Gazendam, Heesen en van Weze! [5] gegeven hebben.
In deel H van deze scriptie worth er gekeken naar plannen en roosteren op scholen. Aangezien we hier te maken
met de taak, namelijk het roosteren van docenten, leerlingen, !okalen, tijden en vakken, en met een individu, de
roostermaker, die de taak uitvoert, wordt in dit hoofdstuk het plannen vanuit twee invaishoeken bekeken,
namelijk de taakgerichte invaishoek en de individuele invalshoek [5].

2.1. De Taakgerichte Invaishoek
Er kan vanuit een taakgerichte invalshoek naar het plannen gekeken worden. Hiervoor zijn een aantal
aandachtspunten nodig die deze invalshoek op plannen en roosteren (en schedulen) concreet maken. Deze punten
worden hieronder kort toege!icht [5].
1. Bedrjfsprocessen. Instellingen en bedrijven plannen niet zomaar. Zij re!ateren dit aan hun bedrijfs-

processen. Universiteiten en scholen verzorgen onder andere onderwijs en willen de lokalen, docenten en
studenten (leerlingen) zo goed mogelijk op elkaar afgestemd hebben. Het verzorgen van onderwijs is een
voorbeeld van een primair proces, maar dit kan niet goed lopen als er niet goed wordt nagedacht over de
planning.

2. Communicatie. Communicatie behoort niet expliciet tot het plannen, imar het komt hierbij wel aan de orde.
Ten eerste is het gebruikelijk om met col!egae te overleggen, bijvoorbeeld over wanneer zij !es kunnen en
willen geven. Dit wordt tijdens of voorafgaand ann het plannen gedaan (communicatie voor de planning).
Ten tweede moet een rooster of planning gegeven worden ann degenen die er mee te maken hebben, die dus
volgens dit rooster of deze planning moeten werken. Het kan daarbij voorkomen dat er kleine of grote
wijzigingen uitgevoerd moeten worden. Ten derde vindt er communicatie plants bij planningen waar
meerdere roostermakers aan werken (interne communicatie).

3. Beslissen en besluilvorming. Bij het maken van een planning worden er a!!erlei besluiten en beslissingen
genomen. Deze besluitvorming kan betrekking hebben op de CAO, waarin staat hoeveel dagdelen een
docent ingeroosterd moet worden bij hoeveel uur, maar kan ook betrekking hebben op de vraag om een
wens we! of niet te honoreren.

4. Probleemoplossen. In de cognitiewetenschap is er een lange traditie waarin uiteengezet wordt dat plannen
een vorm van probleemop!ossen is. Het oplossen van een probleem betekent puzzelen. Dit betekent dat
tealisatie van een planning inhoudt dat een planruiinte opgespannen word dat de begin- en eindtoestand
van de planning omschreven wordt en dat een zoekruimte doorlopen wordt.

5. Cognitieve aspecten van roostermakers. Plannen wordt a!tijd nog gedaan door mensen. Zij voeren in zijn
geheel de taak uit of worden bijgestaan door een computer. Mensen hebben cognitieve beperkingen ten
aanzien van de informatieverwerking. Mensen hebben een beperkte informatieverwerkingscapaciteit, een
beperkt geheugen, last van zogenaamde vooroordelen, een beperkte capaciteit, zijn selectief in de aandacht
en perceptie en hanteren eenvoudige modellen van de wereld. Het is verstandig om dit niet te ontkennen en
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er rekening mee houden in de taakorganisatie en de taakondersteuning. Zo kan het gebruik van een planbord
of een computerprogramma de beperkingen van het geheugen ondervangen.

6. Plannen en roosteren als toak Planning komt neer op het uitvoeren van een taak. Dc taak is vaak complex
en is vaak opgedeeld in sub-taken. De complexitcit is af te leiden uit de aard van de sub-taken, maar ook uit
de volgorde van het afwerken van de sub-taken.

7. De ro! van de informatietechnologie in de planningsondersteuning. Voor het onderwijs zijn er verschillende
roosterprogramma's ontworpen, die ondersteunen, controleren en zelfs basisroosters kunnen genereren.
Software met een grote mate van gebruiksvriendelijkheid is moeilijk te ontwikkelen. Zo wordt er bij het
plannen en roosteren veel onderhandeld, maar de uitkomsten blijken vaak niet aanvaardbaar te zijn. Dit
heeft als gevolg dat er nog steeds met potlood, papier en gum gewerkt wordt.

8. (Wiskundige) oplossingstechnieken. Het maken van een plan of rooster is een probleem dat opgelost moet
worden. Er moet gezocht worden naar de beste oplossing. In de wiskunde zijn technieken ontwikkeld die het
een oplossing beschrijven. Deze aanpak heet de operationele research. In die gevallen waar het aantal
combinaties te groot is om door te rekenen, zijn er binnen de kunstmatige intelligentie, maar ook in de
operationele research zoekmethoden ontwikkeld die kunnen leiden tot een keuze voor een zo goed
mogelijke oplossing.

2.2. De Individuele Invaishoek
In dcclii van deze scriptie staat het maken van roosters op middelbare scholen centraal. Aangezien deze roosters
gemaakt worden door één of twee personen, dus door individuen, wordt in deze paragraaf plannen als taak
benaderd vanuit de individuele invaishoek. Om een plan of rooster te maken moeten deze individuen redeneren,
nadenken en afwegingen maken. Hier worden de twee centrale onderwerpen van deze paragraaf duidelijk. Deze
twee onderwerpen zijn: I. het uitvoeren van een planningstaak en 2. deze planningstaak wordt uitgevoerd door
een redenerend, dus cognitief, systeem, namelijk een menselijke roostermaker. Bij de behandeling van deze twee
onderwerpen wordt er getracht een antwoord te vinden op de volgende vragen: wat voor soort bezigheid is
plannen ágenlijk? Met welke andere menselijke activiteiten kan het worden vergeleken? Uit welke onderdelen
bestaat het plannen en roosteren en wat komt er allemaal bij kijken? Hoe gebeurt bet plannen en roosteren bij
mensen op gedetailleerd niveau? Onder welk algemeen perspectief kan bet plannen als taak, maar ook plannen
als cognitieve activiteit worden geschaard [5]?
Deze vragen zullen in de volgende subparagrafen behandeld worden door en de plannings- en roosteringstaak
gedetailleerd te beschrijven en in te gaan op de eigenaardigheden van het menselijk cognitief systeem. Daarom
wordt eerst een beschrijving gegeven wat plannen is met daaraan gekoppeld een bespreking over het onderscheid
tussen plannen, roosteren en schedulen. Hierin komen definities en afbakeningen aan de orde. Vervolgens
worden de verschillende perspectieven op plannen en roosteren belicht. Omdat het gaat om de individuele
roostermaker, staat het cognitieve perspectief centraal. Dit perspectief wordt vervolgd door te laten zien dat
plannen een vorm is van probleemoplossen. Ook worden het maken van beslissingen en besluiten in het
planningsproces kort toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf, waarin de cognitieve
kenmerken van roostermakers worden belicht [5].

2.2.1. Wat is Roosteren, Plannen en Schedulen?
Volgens Jorna, Gazendam, Heesen en van Wezel [51 zijn plannen, roosteren en schedulen aan elkaar verwant en
worden geregeld door elkaar gebruikt. Toch zijn er verschillen en deze kunnen op drie manieren worden
ingedeeld, maar zijn niet doorsiaggevend. Een eerste indeling heeft te makcn met de tijdsindeling. Zaken die op
lange termijn geregeld moeten worden zijn planningen en zaken die op korte termijn geregeld dienen te worden
zijn roosters of schedules. Een tweede indeling gebaseerd op de mate van formalisering. Zaken die met behulp
van wiskundige of algoritmische technieken opgelost kunnen worden zijn roosters en schedules, en zaken die
moeilijker zijn voor directe formalisering zijn plannkigen. En een laatste indeling is gebaseerd op de aard van de
te roosteren of te plannen objecten of 'dingen'. Het is gebruikelijk om te spreken van roosteren als het gaat om
het afstemmen van personen en tijdstippen, van schedulen als het gaat om het afstemmen van concrete
productielijnen en tijdstippen en van plannen als het gaat om het ordenen van producten en tijdstippen. Er kan
geconcludeerd worden dat naarmate onzekerheid en onduidelijkheid toenemen er eerder gesproken wordt van
planning en dat met het toenemen van formalisering en kwantificering gesproken wordt over schedules dan wel
roosters [5].
Het onderscheid tussen roosteren, plannen en schedulen kan ook gekoppeld worden aan het meetniveau van de
tijd dat hierin betrokken is. Algemeen geldt dat plannen, roosteren en schedulen gaan over het in tijdsvolgorde
zetten van verschillende entiteiten. Deze tijdsvolgorde kan op vcrschillende manieren behandeld worden. Er zijn
vier verschillende meetniveaus, nameiijk nominaal, ordinaal, interval en ratio. Deze genoemde reeks is
oplopend. Dit betekent dat de getallen bij iedere meetniveau steeds meer wiskundige of rekenkundige
manipulaties toelaten. Bij een nominaal niveau zijn de getallen categorieen, terwiji bij een rationiveau alle
rekenkundige operaties zijn toegestaan. Als de tijdsorde op nominaal of ordinaal meetniveau is dan wordt het
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afstemmen plannen noemd en als de tijdsorde op interval of ratio meetniveau is dan het wordt roosteren of
schedulen genoemd [5].
Deze meetniveaus kunnen we met een voorbeeld toelichten [17]. Stel dat &ie jongens, Jan, Piet en Klaas een
score op een hardlooptest hebben, respectievelijk 70, 130 en 140, uitgedrukt in afgelegde meters in een bepaald
tijdsbestek. Dc orderetatie is 140 > 130 > 70. Op basis van deze score en orderelatie kunnen er op de
verschillende meetniveaus conclusies getrokken worden. Op het nominate meetniveau kan er geconcludeerd
worden dat Jan, Piet en Klaas atle drie een verschillende sneiheid hebben. Op het ordinale meetniveau kan er
hetzetfde geconcludeerd worden als op het nominate meetniveau, maar er kan ook nog geconcludeerd worden
dat Ktaas sneller is dan Piet en Jan, en dat Piet sneller is dan Jan. Het intervalniveau concludeert hetzetfde als het
ordinate niveau, maar op het interval niveau kan er ook nog geconcludeerd worden dat het verschit in sneiheid
tussen Jan en Piet zes keer zo groot is als dat van Piet en Klaas, namelijk (130 - 70) = 6 x (140 - 130). Op het
ratio niveau kan er hetzelfde geconcludeerd worden als op het vorige niveau, maar er kan ook geconcludeerd
worden dat Klaas twee keer zo snel is als Jan en 14/13 keer zo snel als Piet en dat Piet 13/7 keer zo snel is ats Jan
[17]. Het nominale en ordinale niveau verschaffen de meest algemene informatie. Dit gebeurt bij ptannen
immers ook. Er wordt globaal geschetst wanneer bijvoorbeeld iets af moet zijn. Op het interval en ratio niveau
wordt de informatie meer gespecificeerd. Dc getallen worden belangrijker. Bij het roosteren is dit immers ook
zo. Er moet bepaald worden op welke dagen enJ of tijdstippen er iets moet gebeuren.
Het is niet gemakkelijk om een eenduidige defmitie van plannen, roosteren en schedulen te geven. Vele
vakgebieden, zoals bedrijfskunde, kunstmatige intelligentie, ptanologie en psychologie, houden zich hier mee
bezig. Elk vakgebied hanteert zijn even defmitie die verschillende accenten bevat ten aanzien van de functies
van een plan. In de psychologie speelt het aspect van het individuete voortbestaan een rot, terwiji in de
kunstmatige htetligentie, en dan met name de robotica, de aspecten meer gericht zijn op een coOrdinerende
functie die het uitvoeren van handelingen mogelijk maakt. Er zijn echter ook overeenkomstige aspecten tussen
de verschitlende definities te vinden, zoals het hebben van een dod, het bepalen van een handelingsvolgorde en
het hebben van keuzemogelijkheden. Hierbij speelt het geheel zich in een korte tijd af en getden ci alterlei
beperkingen [5].
In het boek van Jorna, Gazendam, Heesen en van Wezel [5] wordt een defmitie voor plannen gedefmieerd die
ook goed van toepassing is voor deze scriptie. Dc defmitie tuidt als votgt:

Plannen is het op elkaar afstemmen van tenminste twee verzamelingen instanhies van verschillende typen
entiteiten (personen, voertuigen, locaties, enzovoorts), ook we! objecten genoemd, waarbzj rekening wordt
gehouden met verschillende randvoorwaarden en wordt toegewerki naar het minimaliseren of maximoliseren
van doelfuncties.

Daarnaast bestaat plannen uit een aantal subtaken, nametijk
1. bet verzamelen of verkrijgen van infonnatie;
2. bet afstemmen;
3. het aanpassen; en
4. het regelen op grond van een plan.

Dc definitie slaat voornamelijk op het tweede en derde onderdeet, dus het afstemmen en bet aanpassen. In de
defmitie wordt gesproken over randvoorwaarden en doelfuncties. Randvoorwaarden worden hier opgevat als een
strikte beperking en mogen dus niet geschonden worden. Een doetfunctie kan gezien worden als een wens. Een
voorbeeld van een randvoorwaarde is dat de onderbouw geen tussenuren mag hebben. Een doclfunctie is
bgvoorbeetd de wens van een docent om dinsdagochtend het eerste uur geen les te hebben, zodat hij of zij de
kinderen naar schoot kan brengen. Het kan dus gebeuren dat een doelfunctie niet gereatiseerd kan worden. Er
moet dan een andere oplossing komen, maar liever niet. Er wordt geprobeerd om een zo goed mogelijke
oplossing te reatiseren [5].
Dc definitie maakt het mogelijk om twee onderwerpen met elkaar te verbinden. Het onderscheid in plannen ats
cognitieve activiteit en ptannen als teak in de organisatie kan verbonden worden met de discussie over bet
meetniveau van de tijd. Plannen is het afstemmen van objecttypen op elkaar en dit betekent dat plannen als
cognitieve activiteit een bijzonder geval is van plannen in een organisatie. Plannen als teak in een organisatie kan
inhouden het afstemmen van lokalen op tijden of het afstemmen van docenten en vakicen op tijden. Dc
objecttypen, die in de afstemming meedocn, zijn zeer concreet doordat eigenschappen, randvoorwaarden en
waarden worden ingevutd. Plannen als cognitieve activiteit is het thtemmen van mentale of cognitieve
handetingen op tijden. Dc planning speelt zich af in de gedachten van mensen. Hierbij kan gedacht worden aan
het maken van vakantieplannen of het plannen van een carriêre. Dc objecttypen bevinden zich als het ware in een
virtuele' vcreld, die in dachten wordt gemaakt, die zich in de tijd ontwikkelt, waarbij het afstemmen de
belangrijkste bczigheid is [5].
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Aangezien de definitie en de uitleg daarvan redelijk abstract zijn, volgt hier een voorbeeld. Op een school
worden, tijden, leerlingen, docenten, vakken en lokalen op elkaar afgestemd. Daarbij spelen de blokkades en
wensen van docenten, de clustering in de bovenbouw en specifieke vaklokalen een grote ml. Dit blijkt uit de
randvoorwaarden en de doelfuncties waar het rooster aan moct voldoen en waar roostermakers rekening mee
hebben te houden. In de CAO staat bijvoorbeeld hoeveel dagdelcn een docent ingeroosterd mag worden bij een
aanstelling van een bepaald aantal uren. Andere randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld geen tussenuren en een
gelijkmatige verdeling van de vakken over de week voor de onderbouwklassen, een optimale benutting van alle
vakiokalen en de garantie van blokkades van docenten. Bij het plannen wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met verschillende doelfuncties en cis en, zoals de wensen van docenten en geen tussenuren voor de
bovenbouwklassen. Eisen worden ook wet randvoorwaarden genoemd.

2.2.2. Verschillende Perspectieven op hot Plannen en Roosteren
Aangezien vele vakgebieden zich bezighouden met plannen en roosteren zijn er dus ook vele perspectieven. Er
kan een indeling gemaakt worden, namelijk de vakgebieden die zich bezighouden met de inhoud en vakgebieden
die zich met de oplossingstechnieken van planning bezighouden. Vakgebieden die zich met de inhoud
bezigliouden, zijn bijvoorbeeld de psychologie, de economic, de organisatiekunde en de planologie. Hierbij gaat
het in alle vier de gevallen om het formuleren van één of meerdere inhoudelijke doelen die bereikt moeten
worden en het bepalen van middelen waarmee dat kan gebeuren. Dc verschillen tussen deze vier ontstaan zodra
er sprake is van kwantificering van inhoudelijke doelen en vooral de inzet van middelen [1, 5].
Door te kijken naar de inhoud kan bepaald worden wat er met welke beperking geregeld gaat worden, maar de
berekeningswijze waarmee optossingen bepaald kunnen worden zijn belangrijk. Een vakgebied dat zich met de
oplossingstechnieken bezighoudt, is de wiskunde. Hieronder vallen ook de algoritmiek, de operationele research
en de kunstmatige intelligentie. Deze berekeningswijzen zijn vaak erg complex en daarom gut het altijd gepaard
met computerondersteuning. Dc technieken en algoritmes zijn gericht op optimalisatie. Het gaat in het realiseren
van planningen en roosters attijd om vraagstukken van optimalisatie. Als bepaald is wat het planningsdomein
inhoudt en welke eigenschappen een rot spelen, dan gut het om de vraag met welk algoritme een beste
oplossing gevonden kan worden. Dit kunnen ook verzamelingen van oplossingen zijn [5].
Een optimale of een bevredigende oplossing vinden met het meest geschikte algoritme is moeilijk. Vaak moeten
er meerdere doelen tegelijk gehaald worden. Er moet dan geprobeerd worden om (tegenstrijdige) doelfuncties te
maximaliseren of te minimaliseren. Kiassieke wiskundige methoden uit de operationele research zijn aangevuld
met technieken uit de kunstmatige intelligentie. De nadruk is van optiinalisatie naar voldoening (satisfactie)
verschoven. Een oplossing mag dan wel niet de beste zijn, maar ze moet wel een bepaalde drempel oveischrijden
en daarmee de best mogelijke zijn [5].
Dc roostermaker moet dan vervolgens de oplossing bekijken en waarderen. Vaak moet de roostermaker
aanpassingen en veranderingen aanbrengen, ondanks dat er gebruik gemaakt wordt van algoritmes en computers
als ondersteuning. Als er geen ondersteuning is, dan moet de roostermaker zelf een bevredigende oplossing
vinden. Een beste oplossing vinden lukt dan ook nooit. Zowel bij een aanpassing van een planningsuitkomst als
bij het zeif vinden van een uitkomst komt het daarbij aan op de redeneervermogens en de denkprocessen van de
roostermaker. In de volgende paragrafen is dit dan ook het centrale thema. Daarbij komen drie dingen aan de
orde. Ten eerste is het gegeven dat een roostermaker met probleemoplossen bezig is. Ten tweede is het gegeven
dat een roostermaker met beslissen bezig is en ten derde is het gegeven dat het probleemoplossen en beslissen
worden bepaald door de mogelijkheden en beperkingen van de roostermaker als informatieverwerkend systeem
[5].

2.2.3. Plannen als eon Vorm van Probleemoplossen
Dc relatie tussen plannen en probleemoplossen kan weergegeven worden door twee fasen. Dc eerste fase is de
fase van het probleemoptossend proces en de tweede fase is de fase van het controleren en sturen van de
uitvoering van het plan naar een succesvol eind. Door plannen te zien als een vorm van probleemoplossen kan
het aangesloten worden bij een lange traditie in onder andere de cognitiewetenschap, waarin een conceptueel en
operationeel kader geformuleerd is op het hoe (het proces) en het wat. Het beginpunt is het probleemoplossend
individu. Aangezien het hier om plannen gut, is dit dus een plannend individu [5].
Als een roostermaker een planning of rooster maakt, dan is hij of zij in feite bezig met het oplossen van een
probleem. Tijdens dit planningsproces worden er voortdurend beslissingen genomen op basis van de direct
aanwezigen, dus de roostermakers, de informatie die opgehaald is uit het geheugen en andere gecombineerde
informatie. Kennis speelt hierbij ook een grate ml. Niet alleen maakt de roostermaker gebruik van kennis van
vroegere planningssituaties, maar hij of zij moet ook eventuele oplossingen van complicaties kunnen overzien.
Probleemoplossen kan gezien worden als een activiteit van informatieverwerking waarbij een roostermaker een
antwoord probeert te vinden op een probleem.
Door het introduceren van plannen als een vorm van probleemoptossen, worden ook een taakomgeving en een
toestandsruimte gel ntroduceerd. Een taakomgeving is een nog niet ingevulde toestandsruimte. In een
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toestandsruimte bevinden zich een doeltoestand en een begintoestand. Deze twee toestanden en alle
tussenliggende toestanden, worden ook we! probleemtoestanden genoemd. Meer algemeen is een
probleemtoestand iedere toestand die bereikt wordt door een aantal toelaatbare operaties vanuit de begintoestand.
Er wordt dus een operatic uitgevoerd op de begintoestand zodat de volgende toestand bereikt wordt. Op deze
toestand wordt ook weer een operatic uitgevoerd zodat de volgende toestand bereikt wordt. Dit proces gaat net
zo tang door totdat de doeltoestand bereikt is. Een operatic is een transformatieregel die de ene probteemtoestand
doet overgaan in de andere [5].
Ats een toestandsruimte gedefmieerd is, dan kan er doorheen gelopen worden op weg naar het dod, ook wet het
zoeken genoemd. Bij plannen komt dit neer op schuiven, uitproberen en doorrekenen. Aangezien de
toestandruimte zeer groot, maar niet oneindig groot is, heeft het zoekproces ook te maken met het aanscherpen
en afwegen van doelen en randvoorwaarden [5].
Door het plannen op te vatten als een vorm van prob!eemoplossen kan er gebruik gemaakt worden van begrippen
en technieken die voor de studie van probteemoplossen in de cognitiewetenschap en kunstmatige inteltigentie
ontwikkeld zijn. Hierbij gelden wel een aantal aannames. Een voorbeetd van zo'n aanname is dat plannen een
cognitieve activiteit is en door menselijke informatieverwerkende systemen gedaan wordt. Plannen is een
moei!ijke, comptexe taak die veet mentale inspanning vraagt. Voor een roostermaker begint een planning met de
overgang van een taakomgeving naar een toestandsruimte. In de toestandsruimte wordt naar optossingen
gezocht, maar het is vaak onduidelijk wat de beste oplossing is [5].

2.2.4. Plannen, BesIien en Besluiten
Bestissen speett een rot bij plannen en probleemoptossen. De ptanningstaak kan gezien worden als een vorm van
probleemoptossen en hierin bevinden zich verschitlende bes!issingsmomenten. Een analyse van het ptannen en
roosteren is niet comp leet zonder kennis te hebben op het gebied van het beslissen en de besluitvorming [5].
Beslissen kan opgedeeld worden in drie fasen, namelijk:
I. het zoeken naar voorwaarden voor en analyseren van opvatlende punten en gegevens;
2. het aangeven van optossingen en het nagaan van de oplossingen; en
3. het bekijken van de alternatieven en daaruit een keuze maken.
Er is nog een vierde punt te onderscheiden, maar dit valt niet meer onder het bestissen, maar onder het
probteemoplossen. Dit vierde punt is evatuatie en leeft te maken met de vergetijking tussen de eind- en
begintoestand. Daarmee tigt probleemoplossen in het verlengde van beslissen [5].
Beslissingen worden niet alleen maar uit rationele motieven gekozen. In veet gevatlen speten bij het nemen van
bestissingen allertei emotionete en machtsaspecten een rot. Een beslissing wordt attijd in een context genomen.
Er kan flu een onderscheid gemaakt worden tussen beslissen en besluiten. Met besluitvorming wordt een breder
gebied bestreken dan beslissen. Beslissen is rationeter dan besluiten. Besluitvorming heeft ook betrekking op
emoties, macht en atler!ei andere irratione!e aspecten. Besluitvorming omsluit probleemoplossen en beslissen,
maar is wet veet breder [5].
Aanstuitend bij het individuete perspectief en vooruittopend op de votgende paragraaf kan er nog gekeken
worden naar de theorievorming rondom bestissen. Volgens Joma, Gazendam, Heesen en van Wezet [5) zijn er
twee soorten theorieën over het nemen van bestissingen, namelijk een normatieve theorie en een descriptieve
theorie. Dc normatieve theorie gaat uit van een doetstetting en houdt iemand voor wat hij of zij moet doen. Er
wordt gewerkt met waarschijn!ijkheden en utiliteitsbepatingen om situaties te beschrijven en daarbinnen wordt
naar optimatisatie gezocht. Deze theorie beschrijft het meer rationele gedrag van mensen [5].
Een descriptieve theorie wordt in het algemeen geformuleerd ats men zich niet aan de regels van de normatieve
theorie houdt of kan houden. Dit komt bijvoorbeeld omdat mensen
I. over een beperkte rationaliteit beschikken, dus hun informatieverwerkingscapaciteit, geheugen, tijd en

aandacht zijn beperkt;
2. dingen moeten afwegen die niet kwantificeerbaar zijn, zoals een mensenleven versus een auto; en
3. het moeitijk vinden om een beste beslissing te nemen.
Deze theorie probeert dan ook te beschrijven en te voorspetlen wat mensen doen en waarom ze het doen [5].

2.2.5. Cognitieve Kenmerken van Roostermakers
In de vorige hoofdstukken zijn het plannen, het probleemoplossen en het bestissen aan de orde gekomen. Bij
atledrie is attijd een individu betrokken, namelijk een roostennaker of een probleemoplosser. Dit individu
beschikt over een informatieverwerkend of cognitief systeem en door midde! van dit systeem redeneert,
overweegt en beoordeelt de roostermaker. Met behulp van cognitie wordt er den oplossing gevonden. In deze
paragraaf worden de beperkingen van het cognitieve systeem aan de orde gestetd. Tot de cognitie van de mens
behoren: de aandachtgerichtheid, de perceptie, het geheugen, de taal en de centrale informatieverwerking. Van
elk onderdeel worden aspecten die betrekking hebben op het p!annen besproken [5].
Het eerste onderdeel is de beperkte aandachtsgerichtheid met betrekking tot duur en omvang. Dc aandacht moet
voortdurend door nieuwe prikkels getrokken worden. Bovendien, ats datgene waar de aandacht op gericht is zeer
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omvangrijk is, dan is datgene wat actief opgepikt wordt zeer beperkt. In planningssituaties gebeurt altijd wel wat,
zoals docenten die op andere dagen vrij willen; of de vrije dagen van bepaalde docenten komen juist helemaal
niet goed uit voor de school. Door de beperkte gerichtheid van aandacht en het feit dat aandachtsalertheid erg
vermoeiend is, blijven roostermakers niet zoeken naar optimale oplossmgen en zijn op een gegeven moment
tevreden met aannemelijke of aanvaardbare oplossingen. Dit verklaart ook waarom de roosteraars, die in de
zomervakantie twee weken fulltime bezig zijn met het maken van de roosters, helemaal uitgeblust zijn en een
tijdje nodig hebben om weer bij te komen.
Het tweede onderdeel heeft betrekking op de perceptie. Niet alleen zijn ogen veel gevoeliger in het oppikken van
informatie dan de oren, maar met de ogen kan er ook in één keer meer informatie opgepikt worden. Hier geldt de
voorwaarde dat de informatie goed gepresenteerd wordt en dit ontbreekt in veel planningssituaties nog wel eens.
Ook geldt dat het waamemen altijd in een context gebeurt. Het presenteren van dezelfde gegevens in een andere
context kan een verschillende interpretatie betekenen. Het plannen lukt echter alleen als de roostermaker ook zijn
interne context meebrengt in het interpreteren van de gegevens. Bij het plannen op scholen is het bijvoorbeeld
van belang dat er iemand die lesgeeft betrokken is bij het maken van de roosters. Dus hier wordt het maken van
de roosters gedaan in de context van een roostermaker en in de context van een docent.
Het derde onderdeel is het geheugen. Er kan gesproken worden over een korte en een lange termijn geheugen,
waarbij het korte termijn geheugen een beperkte opslagplaats voor informatie heeft en de opslagplaats van het
lange termijn geheugen in principe onbegrensd is. Het ophalen van informatie uit en het opslaan van informatie
in het geheugen kost tijd. Het ophalen van informatie uit het lange termijn geheugen kan moeilijk zijn, vooral als
de informatie een lange tijd niet meer gebruikt is. Ook de manier van opslaan van informatie in het geheugen is
van belang. Hierbij moet gedacht warden aan de vorm waarin de informatie bewaard worden. De ene
roostermaker nnakt gebruik van regels, de ander van scenario's en een derde maakt gebruik van
overeenkomstige ervaringen uit het verleden.
Het vierde onderdeel heeft betrekking op de taal. Veel termen zijn dubbelzinnig. Roostermakers kunnen hier last
van hebben, maar het kan ook opspelen in discussies tussen roostermakers. Dit is belangrijk in een overleg over
bijvoorbeeld randvoorwaarden of over dingen als 'zo veell weinig mogelijk' in doelfuncties. Ook termen die
ondubbeizinnig zijn kunnen door gebruik in bepaalde situaties tot verkeerde interpretaties leiden. Taal is heel
belangrijk in de communicatie tussen mensen, maar de rol van andere tekenstructuren mag niet onderschat
worden. Een plaatje of een diagram kan meer zeggen dan duizend woorden.
Het laatste onderdeel tht besproken word is de centrale informatieverwerking. In het vakgebied van de
cognitiewetenschap wordt dit ook wel de centrale processor genoemd. Deze is voor mensen zo ingericht dat het
moeilijk is om parallel informatie te verwerken. Dc infonnatieverwerking, en dan met name van aandacht en
redeneerprocessen, gebeurt serieel. Dit verklaart waarom roostermakers bij het maken van de roosters niet
gestoord willen worden. Ze zijn bezig met het vinden van een oplossing en de interferentie van nieuwe vragen of
problemen maakt het vinden van een goede oplossing voor het vinden van een huidig probleem onmogelijk.

In dit hoofdstuk is getracht om uiteen te zetten wat plannen flu eigenlijk is. Er wordt vanuit verschillende
invalshoeken naar het plannen gekeken. Ten eerste werd de taakgerichte invalshoek kort besproken. Aspecten
hieruit kwamen terug in de individuele invaishoek. In het individuele perspectief werd eerst het verschil tussen
roosteren, schedulen en plannen toegelicht en vervolgens werd er een definite van plannen gegeven. Vervolgens
werden de verschillende perspectieven op het plannen en roosteren gegeven. Dc onderlinge perspectieven
verschillen sterk. Een roostermaker bepaalt nog steeds het uiteindelijke plan of rooster. Daarmee wordt het
individuele, ook we! het cognitief psycho!ogische, perspectief centraal gesteld. Dit perspectief is verder
uitgewerkt in de paragrafen waarin plannen als een vorm van probleemoplossen gezien kon worden. Het maken
van beslissingen en besluiten is nauw verbonden met het probleemoplossen en plannen. Dit kwam ook ter
sprake. Als laatste is er nog gekeken naar de cognitieve beperkingen van roostermakers. Met deze beperkingen
behoort rekening gehouden te warden in de analyse van planningen en in de ondersteuning met behuip van
computers [5).
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3. Planning in de Kunstmatige Intelligentie en in de Operationele
Research

In het vorige hoofdstuk kwam ter sprake dat het maken van een plan of rooster een probleem is, waarvoor er naar
de beste oplossmg gezocht moet worden [5]. De operationele research probeert oplossngen te beschrijven voor
plannings- en roosteringsproblemen. Indien er gevallen zijn waar het aantal combinaties te groot is om door te
rekenen, zijn er binnen de kunsimatige intelligentie, maar ook in de operationele research, zoekmethoden
ontwikkeld die kunnen leiden tot een keuze voor een zo goed mogelijke oplossing [5]. Welke zoekmethoden zijn
er in de kunstmatige intelligentie? Wat is operationele research en hoe worden hiermee de planningsproblemen
opge lost? Op deze vragen zal ik in dit hoofdstuk een antwoord geven. In paragraaf 3.1. wordt er gekeken naar
de kunstmatige intelligentie, in paragraaf 3.2. naar de operationele research en in de laatste paragraaf wordt er
gekeken naar de integratie van deze twee voor het oplossen van problemen. Dit laatste wordt gedaan aan de hand
van een artikel van Kusiak [7].

3.1. Kunstmatige Intelligentie
Er kan op twee manieren naar planning in de kunstmatige intelligentie gekeken worden. Ten eerste kunnen we
kijken naar de robotica. Hierin wordt in een dynarnisch veranderende omgeving voortdurendeen plan bijgesteld.
Ten tweede kunnen we kijken naar oplossingsmogelijkheden en technieken. In deze scriptie zal er naar deze
tweede mogeljkheid gekeken worden.
Als we het hebben over oplossingsmogelijkheden en technieken, dan hebben we het over probleemoplossen. In
veel situaties staan mensen voor makkelijke of moeilijke problemen. Om deze problemen op te lossen, gebruiken
mensen oplossingstechnieken. Een oplossingstechniek die vaak gebruikt wordt, is zoelcen. Vaak heeft men niet
door dat men in situaties bezig is met een zoekproces. Als bjvoorbeeId iemand boodschappen moet doen, maar
hij of zij kan niet alles uit één winkel halen, dan moet hij of zij overwegen bij welke winkels de boodschappen
gehaald moeten worden en in welke volgorde de winkels bezocht moeten worden. Deze overwegingen worden
belangrijker naarmate de beschikbare tijd beperkter wordt [15].
In deze paragraaf staat het oplossen van problemen door middel van zoeken centraal. Eerst zullen de
basisconcepten met betrekking tot zoeken behandeld worden en daarna zullen de verschillende zoektechnieken
en —methoden behandeld worden.

3.1.1. Basisconcepten voor hot Zoeken
Symbolen' en symboolstructuren2 kunnen verwijzen naar dingen in de wereld. Symboolsystemen kunnen
symbolen maniputeren. Zoeken is een proces van creëren en vergelijken van symboolstructuren die oplossingen
aanwijzen voorproblemen. Probleemoplossen als zoeken is gebaseerd op vijfbasideeën [11, 15]:
1. Oplossingen worden gegeven door symboolstructuren
2. Fysieke symboolsystemen3 kunnen alternatieve oplossingen genereren.
3. Fysieke symboolsystemen kunnen potentiële oplossingen vergelijken.
4. Er zijn methoden om naar oplossingen te zoeken.
5. Zoekmethoden kunnen verbeterd worden door kennis.

Zoeken kan vergemakkelijkt worden met behuip van programma's. Een programma kan echter ook vele niet
bruikbare symboolstructuren genereren voordat de goede gevonden is. We kunnen ons afvragen waarom een
programma niet direct met de goede oplossing aan komt zetten? De moeilijkheid zit hem in het feit dat het
herkennen van een goede oplossing niet hetzelfde is als bet construeren en het vinden van de goede oplossing.
Dat laatste is veel moeilijker [II].
Bij het zoeken kan ook kennis gebruikt worden. Er wordt dan gesproken van heuristisch zoeken. Er wordt bij
heuristisch zoeken gebruik gemaakt van heuristieken die het zoekproces in goede banen leiden. Bij niet-
heuristisch zoeken wordt geen gebruik gemaakt van heuristieken en zo'n zoekproces wordt ook wel blindzoeken
genoemd [1 1, 15].

Er zijn twee niimten die belangrijk zijn bij de zoekmethoden, namelijk de zoekruimte en de oplossingsruimte.
Dc zoekruimte bevat alle symboolstructuren die als potentiële oplossingen beschouwd worden. Dc

'Een symboo! is een representatie (bijvoorbceld letters, cijfers. plaatjes) van bctekcnisvolle entiteiten die door waarnemers of systemen
kunnen worden waargenomen, get nterpretcerd, bewerki en opgeslagcn.
2 Ecn symboo!strucguur is een combinatie van symbolen die op betckcnisvolle wijzc in cen complexere structuur zijn ondergebracht.
3Fysieke symboolsystemen zijn systemen waarin fysieke symbolen zijn ondergcbradt Een coniputer is ecn systeem met fysseke symbolen:
de symbolen werden gerepresenteerd door de bits en de bytes die in bet geheugen en de processors zijn opgcslagen.
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oplossingsruimte bevat de oplossingen. Het is mogelijk dat een programma niet alle oplossingen als oplossingen
kan beschouwen [11, 15].
In Figuur 3.1. is dit te zien. Een oplossingsruimte kan elementen bevatten die niet in de zoekruimte gevonden
worden. Er kunnen hiervoor twee redenen gegeven worden. Ten cerste kunnen er mogelijke oplossingen zijn die
niet uitgedrukt kunnen worden in de taal van de symboolstructuren die in het systeem gebruikt worden. Ten
tweede is het mogelijk dat valide symboolstructuren niet door het systeem als oplossingen worden beschouwd en
de reden hiervoor is niet bekend. Ook kan een zoekruimte elementen bevatten die niet in de oplossingsruimte
zitten. Dit wordt veroorzaakt door het systematisch genereren van structuren, maar deze structuren liggen buiten
de verzameling van acceptabele oplossingsbeschrijvingen [11].

Søgtionc c
apwtuIar
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Een zoekruimte kan zeer groot zijn. Deze zoekruimte moet goed gestructureerd worden, bijvoorbeeld Iineair of
hiërarchisch, om een efficiënte zoekmethode mogelijk te maken. Dc sneiheid van het zoekalgoritme is
athankelijk van deze structurering. Voor het doorlopen van de zoekruimte worden heuristieken gebruikt en de
gegevens moeten daarom op cen gcschikte manier zijn georganiseerd [15]. Nu zullen er verschillende
zoektechnieken gekarakteriseerd worden en daarna worden de verschillende zoekmethoden behandeld.
Zoektechnieken leggen voorwaarden op ann de oplossing en zoekmethoden beschrijven de manier waarop de
zoekruimte doortopen wordt.

3.1.2. Zoektechnleken
Er zijn soorten oplossingscriteria voor zoeken, namelijk uitputtend (exhaustive), voldoende (satisficing),
optimaal (optimizing) en beperkt (resource limited). Een uitputtende zoekmethode geeft alle mogetijke
oplossingen die bestaan door alle mogelijke oplossingen langs te gaan. Compleetheid mag niet verward worden
met uitputtend zoeken. Een complete methode is in staat een oplossing te vinden. Een methode die uitputtend is,
moet ook compleet zijn, terwiji een methode die compleet is niet uitputtend hoeft te zijn. Voldoende zoekende
systemen stoppen met zoeken wanneer ze een oplossing gevonden hebben die goed genoeg is. Voor sommige
problemen moet er de beste oplossing gevonden worden en is er een manier om te defmiëren wat er bedoeld
wordt met de beste. Dit wordt ook wel optimaal zoeken genoemd. Alle zoekmethoden gebruiken tijd en
geheugencapaciteit Wanneer hier beperkingen op zijn zodat bet zoekproces beperkt wordt, dan wordt bet zoeken
ook we! beperkt zoeken genoemd [11].
Zoekmethoden kunnen op vier criteria beoordeeld worden [10], namelijk:

a. Compleetheid: Garandeert de zoekstrategie een oplossing als er édn is?
b. Complexiteit van tijd: Hoelang duurt het voordat er een oplossing gevonden wordt? Dit wordt in

termen van de inputgrootte gegeven.
c. Complexiteit van ruimte: Hoeveel geheugen heeft de strategic nodig om het zoeken uit te voeren (ook

in termen van de inputgrootte)?
d. Optimaal: Vindt de strategic de beste oplossing wanneer er verscheidene oplossingen

zijn?

Tot nu toe zijn de oplossingscriteria en nog vier andere criteria gegeven, waarop de verscheidene zoekrnethoden
beoordeeld kunnen worden. Wat zijn dan eigenlijk de zoekmethoden? Deze vraag zal straks beantwoord worden,
maar eerst zal kort het verschil tussen niet-determintisch en deterministisch zoeken behandeld worden.
Alle zoekmethoden, die zo behandeld zullen worden, zijn deterministisch. Dit betekent dat de methoden
identieke en voorspelbare operatiereeksen uitvoeren elke keer wanneer zij dezelfde data gepresenteerd krijgen.
Niet-deterministische zoeken is daarentegen onvoorspelbaar. Er kan gekozen worden uit verschillende
vervolgstappen. Niet-deterministisch zoeken komt overeen met redundant zoeken. Redundant zoeken wit zeggen
dat er oplossingen zijn die meerdere keren voorkomen. Het overeenkomen van niet-deterministisch zoeken met
redundant zoeken zit in het feit dat niet-deterministisch zoeken bij sommige knopen meerdere keren langs komt,
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voordat het bij andere knopen langs komt. Aan de hand van de vier hierboven genoemde criteria kan er
geconcludeerd worden dat niet-deterministisch zoeken erg snel kan zijn, maar niet volledig en daarom niet
geschikt is voor probleemoplossende systemen [11].

3.1.3. Zoekmethoden
Zoekruimtes worden meestal als bomen weergegeven en de nethoden verschillen van elkaar op de manier hoe
zij door de bomen zoeken. Om de verschillende soorten zoekmethoden te kunnen classificeren moet er antwoord
gegeven worden op bepaalde standaardvragen, weergegeven in figuur 3.2 [11]:

How does a solution correspond to a search tree?
Solutions can be any nodes.
Solutions must be terminal nodes.
Solutions are paths through the tree.

When does a search method stop?
Satisficing: when it finds one solution.
Exhaustive: when it has considered all possible solutions.
Optimizing: when it has found the best solution.
Resource limited: when it has exhausted its computational resources.

How is search directed?
Blind: systematic search through possibilities.
Directed: heuristics used to guide the search.
Hierarchical: abstract solutions used to organize search.

How thorough is the search?
Complete: if there is a solution in the search space, the system will find it.
Incomplete: The system may miss some solutions.

Figuur 3.2: Dimensies in zoekmethoden.

Zoekmethoden worden vaak gepresenteerd in termen van families. Dc zoekmethoden kunnen grotendeels
opgedeeld worden in drie categorieen [10, 11], namelijk
A. Blind zoeken.
B. Gericht zoeken.
C. Hiërarchisch zoeken.
De zoekmethoden worden per categoric kort toegelicht.

A. Blind Zoeken
De verscheidene zoekmethoden die onder blind zoeken vallen, onderscheiden zich door de manier waarop de
knopen van de zoekboom doorzocht worden [10]. 1k bespreek in het kort de volgende nthoden [11]:
A.!. Breadth-first search en depth-first search.
A.2. Top-down search en bottum.up search.
A.3. Simple generate-and-test en hierarchical generate-and-test.
A.4. Simple constraint satisfaction en backtracking constraint satisfaction.

A.1. Breadth-first search en depth-first search
Breadth-first search kijkt naar een oplossing tussen alle knopen op een gegeven niveau voordat alle dochters van
deze knopen bekeken worden [11]. Dit wordt weergegeven in figuur 3.3.a. In het algemeen kan gezegd worden
dat eerst alle knopen op diepte d ondeizocht worden voordat er gekeken worth naar de knopen op diepte (d + 1)
[10]. Dc tijd en ruimtecomplexiteit van deze zoekmethode is O(b'5, waarin b de vertakkingfactor is en d de
diepte van het zoeken. Bovendien is deze zoekmethode compleet en optimaal [10, 111.
Een methode die elementen gebruikt van de breadth-first search is de uniform cost search. Deze methode kijkt in
tegenstelling tot de breadth-first search welk oplossingspad de goedkoopste oplossing genereert. Echter, deze
methode is net als de breadth-first search optimaal en compleet, en heeft dezelfde complexiteit van tijd en ruimte
[10].
Depth-first search expandeert altijd één van de knopen tot ann het diepste niveau van de boom of tot ann de
oplossing [10]. In figuur 3.3.b wordt weergegeven hoe deze zoekmethode opereert (lii. In tegenstelling tot de
breadth-first search is de depth-first search niet optimaal en compleet. Echter, deze zoekmethode heeft bm als
complexiteit van ruimte en als complexiteit van tijd, waarin b de vertakkingfactor is en m de maximale diepte
van de zoekboom. Problemen die veel oplossingen hebben, worden sneller gevonden met behulp van deze
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methode in plaats van de breadth-first search methode. Dit komt omdat het een goede kans heeft om een
oplossing te vinden na het doorlopen van een klein deel van de zoekruimte [101.
Methoden die elementen van de depth-first search gebruiken, zijn depth-limited search en iterative deepening
search. Deze twee methoden zijn wel compleet, want er is geen gevaar van verdwalen in een oneindige tak van
de zoekboom, aangezien de diepte beperkt wordt [10, 11]. Deze methoden zal 1k verder niet bespreken.

Ecn fundamenteel probleem voor de breadth-first search en de depth-first search is dat het doorzoeken van de
knopen in de boom gebeurt zonder rekening te houden met de inhoud van de boom en wanneer de boom erg
groot is, zijn beide methoden niet echt goed. Het zoeken kan veel beter gebeuren als er een leidraad is over de
richting waarin gezocht moet worden. Het gebruiken van heuristische kennis als een leidraad is dan ook het idee
achter het gericht zoeken, wat later in dit hoofdstuk behandeld zal worden [11].

A.2. Top.down search en bottum-up search
Dc essentie van breadth-first search is dat het alle opvolgende knopen van een gegeven knoop genereert voordat
het aan een nieuwe generatie begint. De essentie van depth-first search is dat het eerste alternatief gegenereerd
wordt voor de opvolgende knoop, vervolgens genereert het van deze opvolgende knoop ook de eerste
opvolgende knoop, enz. Deze twee zoekmethoden verwijzen naar de volgorde van het expanderen van de
knopen, terwijl de termen opdown en bottum-up verwijzen naar een relatieve oriëntatie van een boom.
Doelgerichte (topdown) en datagerichte (bottum-up) zoekmethoden kunnen depth-first of breadth-first zijn [11].

A.3. Simple generate-and-test en hierarchical generate-and-test
De term generate-and-test verwijst naar een algemene eenvoudige, maar zeer belangrijke zekmethode. Hierop
zijn verscheidene variaties gemaakt, waarvan 1k er kort twee bespreek, namelijk de simple generate-and-test en
hierarchical generate-and-test [11].

Dc simple-generate-and-test vereist twee programma's, namelijk een generator, die de mogelijke oplossingen
genereert, en een tester, die de mogelijke oplossingen test. Dc uitvoer van de generator is dus de invoer van de
tester. Als de test succesvol is, dan wordt de simple generate-and-test succesvol verlaten en anders moet de
generator een aidere mogelijke oplossing produceren. Als de generator geen oplossingen meer kan genereren,
dan wordt de simple generate-and-test verlaten met een foutmelding. In figuur 3.4.a wordt dit schematisch
weergegeven [11].
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Figuur 3.3.a: Breadth-first search. Figuur 3.3.b: Depth-first search.
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De hierarchical generate-and-test is efficiënter dan de simple generate-and-test. De generator levert dccl-
oplossingen. Deze oplossingen worden getest. Als ze niet voldoen, dan gaan ze terug naar de generator waar
deze takken van de boom afgesneden worden. Als ze wel voldoen dan kunnen deze takken verder geëxpandeerd
worden. Dit wordt schematisch afgebeeld in figuur 3.4.b. Het voordeel hiervan is, is dat er geen takken van de
boom onderzocht worden die geen oplossingen bevatten. Het wegsnijden van takken wordt ook wel pruning
genoemd [II].

A.4. Simple constraint satisfaction en backtracking constraint satisfaction
De laatste methoden van blind zoeken zijn gebaseerd op constraint satisfaction en vormen een variatie op de
generate-and-test. Een formele karakteristiek van een constraint satisfaction probleem is dat er een verzameling
variabelen zijn, {cj, x2 ,}, en een verzameling beperkingen op deelverzamelingen van deze variabelen,
zodat de variabelen niet elke willekeurige waarde kunnen aannemen. Dc verzameling van mogelijke waarden
voor een variabele refereert aan het domein van de variabele. Een oplossing is een toekenning van een waarde uit
het domein aan de desbetreffende variabele die voldoet n alle beperkingen. Een beperking kan unair (een
relatie met waarden van enkele variabelen), binair (een relatie met waarden voor paren van variabelen) of n-
plaatsig zijn. Dit laatste wil zeggen dat het de waarden van n variabelen beperkt [II].
Wanneer n verzameling beperkingen geen enkele oplossing toestaat, dan is het probleem te beperkt. Als er
meerdere oplossingen zijn, dan is het probleem onderbeperkt [11].
Twee zoekmethoden voor constraint satisfaction zijn: simple constraint satisfaction en backtracking constraint
satisfaction. Deze methoden zijn variaties van de methoden die hiervoor besproken zijn, namelijk de simple
generate-and-test en hierarchical generate-and-test [11].
Simple constraint satisfaction komt overeen met de simple generate-and-test. Ook deze methode is inefficient,
omdat mogelijke oplossingen alleen getest worden wanneer zij compleet zijn. Backtracking constraint
satisfaction is een speciaal geval van hierarchical generate-and-test. Het genereren van mogelijke
deeloplossingen komt overeen met het toekennen van waarden aan een deelverzameling van de beperkende
variabelen en het testen van de deeloplossingen komt overeen met het testen van de beperkingen op deze
variabelen waaraan waarden toegekend zijn. Deze methode is efficiCnter dan de simple constraint satisfaction.

B. Gericht Zoeken

Methoden die onder blind zoeken vallen, zijn vaak inefficient. Zij vinden oplossingen door het systematisch
genereren van nieuwe toestanden. Vervolgens worden deze oplossingen getest om te kijken of het dod bereikt is.
Daarom wordt er nu gekeken naar rRthoden die gebruik maken van kennis om oplossingen op een meer
efficiCnte manier te vinden [10]. In het ergste geval wordt bij blind zoeken de hele zoekboom doorzocht, terwijl
bij gericht zoeken gebruik gemaakt wordt van heuristieken, kennis, om ervoor te zorgen dat niet de hele boom
afgezocht wordt. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld het kortste pad in de zoekboom te nemen. Gerichte
zoekmethoden maken gebruik van de zoekformulering toestand-ruimle zoeken. In deze fonnulering worden de
knopen van de zoekboom toestanden genoemd. Een verzameling beschikbare operatoren veranderen de ene
toestand in een andere toestand [11]. 1k zal in bet kort de volgende methoden bespreken:
B. I. Simple match, means-ends analysis en hierarchical match.
B2. Hill climbing en best-first search.
B.3. Shortest-path methods.
B.4. A*.

B. 1. Simple match, means-ends analysis en hierarchical match
Dc simpelste methode voor gericht zoeken is bet matchen. Net als generate-and-test is matchen een algemene
eenvoudige zoekmethode. Er zullen chic variaties van bet matchen kort besproken worden, namelijk simple
match, means-ends analysis en hierarchical match.

Een simple match methode heeft twee hulpprogramma's als parameters, namelijk een comparator en operator
selector. Dc comparator vergelijkt twee toestanden en geeft een beschrijving van het verschil als uitvoer terug.
Dc operator selector selecteert een operator die toegepast kan worden op een toestand om bet gegeven verschil te
verwijderen. Dc simple match methode begmt met een begin- en eindtoestand. Na elke step vergelijkt hij de
huidige toestand met de eindtocstand en probeert een operator toe te passen om het verschil op te heffen. Als de
comparator meldt dat er gcen verschil meer is, dan wordt de comparator met succes verlaten. Als er voor een
step geen enkele operator gevonden wordt, dan wordt de comparator verlaten met een foutmelding. Deze
methode is geen optimale methode. Bovendien wordt er niet gekeken naar de kortste of minst kostende pad. Er
wordt gekeken naar een pad [11].
Simple match heeft weinig kennis van zichzclf. Dc kennis voor het vergelijken van potentiële kandidaten bevindt
zich in de comparator en de kennis voor het zoeken van de juiste operator bevindt zich in de operator selector.
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Dere strlkte scheiding van de twee componenten leidt tot problemen. Deze problemen lijken op de problemen
die ontstaan bij de scheiding van de generator en de tester in de simple generate-and-test [II].
Dc simple match heeft verscheidene kenmerken [1!], namelijlc
I. Dc zoekruimte wordt geformuleerd in termen van operatoren en toestanden.
2. Op basis van de berekening van het verschil tussen de huidige toestand en een doeltoestand wordt er een

operator geselecteerd.
3. Het zockproces bepaalt een huidige toestand. Er is geen mogelijkheid tot backtracking naar een vorige

toestand of operator.

Simple match is een te simpele oplossing voor de meeste problemen. Het zoeken door middel van deze methode
is vaak niet compleet. Er is dus een betere zoekmethode nodig, bijvoorbeeld de means-ends analysis. Deze
methode is we! in staat om te backtracken en verbetert dus kenmerk 3 van de simple match [Ill.

Means-ends analysis is een meer ontwikkelde versie dan simple match, die net besproken is. Deze methode is
een vereniging van depth-first search en simple match. Depth-first search levert het bijhouden van de voortgang
van het zoekproces en het backtracken en simple match levert de operatoren, een doe!knoop en het idee om de
huidige toestand te vergelijken met de doeltoestand om vervolgens het verschil tussen deze twee toestanden te
berekenen [1!].
Een belangrijk kenmerk van means-ends analysis is dat het in tegenstelling tot simple match subdoelen kan
opste!len. Het basisidee is dat een operator geselecteerd kan worden om het verschil te verwijderen, ook wanneer
de huidige toestand in de zoekboom niet voldoet aan de beginvoorwaarden. Means-ends analysis creert dan
subdoelen om aan deze beginvoorwaarden te voldoen en means-ends analysis wordt net zolang toegepast tot er
voldaan wordt aan het tussenliggende dod.
Means-ends analysis kan terugkomen op een slechte keuze. In tegenstelling tot simple match kan neans-ends
analysis dus backtracken. Het vertakkende proces wordt hier onderverdeeld in drie fasen: het verschil berekenen,
de operaties selecteren en de operaties toepassen om de nieuwe toestanden te bereiken. Means-ends analysis is
een methode die voldoende zoekt. Dc methode is niet optimaal, maar we! con,leet [II].

Ook al worden er subdoelen gecreerd, means-ends analysis plant op én niveau door het nemen van kleine
stappen naar het doe!. Een ander nadeel van means-ends analysis is dat door het backtracken een andere operator
gekozen wordt, waardoor een groot dccl van het al gedane planningswerk weggegooid wordt. Het is dus nodig
om in grotere stappen te kunnen redeneren. Dit was ook het geval bij de twee methoden van generate-and-test.
Hierarchical generate-and-test nam grotere stappen dan simple generate-and-test door gebruik te maken van het
hiëiarchische wegsnijden van takken (pruning). Dc uitvoerbaarheid van deze methode hangt af van de
mogelijkheid om aan de hand van een gedeeltelijke beschrijving van een mogelijke op!ossing te kunnen zeggen
of deze oplossing buiten beschouwingen gelaten zou kunnen worden. Deze gedeeltelijke beschrijving is echter
een oplossingsfragment [11].
Hierarchische pruning kan niet direct toegepast worden op de twee hierboven gegeven match methoden. Dc
moeilijkheid is dat er niet met grote zekerheid gezegd kan worden of een oplossingsfragment dee! uitmaakt van
een voldoende algehele oplossing [Ill.
Het operator concept leent zichzelf tot een andere manier van het nemen van grote stappen door thstracte
operatoren. Het doorkruisen van een plan met abstracte operatoren, ook el stappen genoemd, is net als het
nemen van grote stappen in de zoekruimte. Plannen met abstracte stappen is een manier om bepaalde details
buiten beschouwing te laten tot een later moment [11].
Als het gebruik van een abstract plan toegepast wordt op sinple match, dan wordt het hierarchical match
genoemd en als het toegepast wordt op means-ends analysis dan wordt het skeletal planning genoemd. Voor het
gemak wordt het verschil tussen simple match en means-ends analysis genegeerd en wordt alleen de term
hierarchical match gebniikt [Ill.

Hierarchical match is athankelijk van drie hulpprogramma's als parameters, name!ijk een deelpnbleem
initialisator, een deelprobleemoplosser en een deciprobleem tester. Dc deelprobleem initialis ator zet een begin-
en een eindtoestand voor de deelprobleemoplosser op. Deze deelprobleemoplosser plant de gedetailleerde
stappen tussen deze twee gegeven toestanden. En de deelprobleem tester controleert of een plan, dat gecreëerd is
door de deelprobleemoplosser, de eindtoestand a)rrect bereikt. Hierarchical match is cen voldoende zoekende
methode [11].
Hierarchical match deelt een grote planning op in een reeks van kleinere subproblemen. Figuur 3.5 toont een 20-
stappen plan. Dc tussenliggende stappen worden planningseilanden genoemd. Het probleem is door vijf
abstracte operatoren opgedeeld in vijfgelijke delen, wat resulteert in vier planningseilanden [11].
In het algemeen geldt dat het ontleden van eenprobleem in onafhankelijke deelproblemen de conlexiteit van
het vinden van een oplossing reduceert van 0(b ) naar 0(b1), met k de grootte van het grootste deelprobleem. Dc
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complexiteit is nu opgebouwd uit de som van de comj,lexiteiten van de deelproblemen in plaats van hun product.
De complexiteit van tijd is dus gereduceerd van 0(b ) naar 0((n + 1) b'") en de complexiteit van ruimte is 0(d).
Ondanks dat planningseilanden de con,lexiteit reduceren, wordt er echter niet verklaard hoe ze dit doen. In
Hierarchisch zoeken, C, wHen meer gedetailleerde modellen gegeven worden en worden ze toegepast voor het
analyseren van hi&archische planning [11].
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Figuur 3.5: Organisatie van een zoehruimge, gebruik makend van &vsenliggende planningseilanden.
In deze analyse is he: zoeken gereduceerdvan naar SxIO .

8.2. Hill climbing en best-first search
Een belangrijke kenmerk van match is dat het, in tegenstelling tot blind zoeken en generate-and-test, verschillen
berekent tussen de huidige toestand en de doeltoestand om zo een richtingsgevoel aan te brengen in het
zoekproces. Een andere manier om een richtingsgevoel aan te brengen in het zoekproces is door middel van hill
climbing.
Hill climbing maakt gebruik van een evaluatie functie die de beste opvolger van de huidige toestand bepaalt.
Andere verschillen met blind search zijn dat hill climbing de neiging heeft om minder knopen te onderzoeken
tij dens het zoeken naar een oplossing en dat het geen zoekboom hoeft te onderhouden [10, 11].
Hill climbing komt aan zijn naam door de visualisatie van de techniek, waarin de knopen en hun opvolgers te
zien zijn alsof ze zich op een oppervlakte bevinden waarvan de hoogte gegeven wordt door de evaluatie functie.
Figuur 3.6 toont een voorbeeld van zo'n visualisatie. De gevulde rondjes zijn de knopen en de pijlen wijzen naar
hun opvolgers [11].

Deze methode heeft echter drie nadelen [10]:
I. Locale maxima: Een Iokaal maximum is een pick die lager Iigt dan de hoogste pick in de toestandsruimte.

Als een lokaal maximum berelkt is, dan wordt het zoeken gestopt, ook al is de oplossing niet voldoende.
2. Plateaus: Een plateau is een gebied van de toestandsruimte waar de evaluatiefunctie voornamelijk plat is.

Het zoeken zal willekeurig uitgevoerd worden.
3. Richels: Een richel heeft steile oplopende zijden, zodat het zoeken gemakkelijk de top van de richel bereikt.

Behalve als er operatoren zijn die zich direct langs de top van een richel bewegen, zal het zoeken kleine
vooruitgang boeken, aangezien het zoeken zich van zijde naar zijde beweegt.
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Er zijn vele variaties op de hill-climbing methode, waaronder simple hill climbing en backtracking hill climbing

El'].
Simple hi!! climbing gebruikt twee hulpprogramma's als parameters, namelijk een evaluatiefunctie en een
oplossingstester. Dc evaluatiefunctie berekent voor elke opvolger een waarde en de oplossingstester bepaalt of
de bereikte knoop een oplossing is. Hill climbing verwacht na elke stap een knoop tegen te komen en stopt
ermee als de knoop een oplossing is. Als de knoop niet de oplossing is, dan worden er opvolgers gegenereerd.
Vervolgens worden de opvolgers vergeleken met de evaluatiefunctie en gaat door met de opvolger die de
hoogste waarde heeft. Simple hill climbing is cen niet-complete zoekmethode. Het kan in locale maxima
terechtkomen (zie nadeel 1 hieiboven). Bovendien kan simple hill climbing niet terugkomen op een eerder
gemaakte beslissing, die later verkeerd blijkt te zijn.
Een andere vorm van hill climbing, backtracking hill climbing, houdt een stack van opvolgers bij en kan in
plaats van het op te geven op deze stack terugvallen (backtracken) wanneer een gekozen pad faalt [Ill.
Backtracking hill climbing maakt ook gebruik van een evaluatiefunctie en een oplossingstester. Ook deze
methode verwacht na elke stap een knoop nan te treffen en ook wordt er gestopt al er een oplossing is. Als er
geen oplossingen zijn, dan worden er opvolgers gegenereerd, vergeleken met de evaluatiefunctie en worden de
opvolgers op een stack geplaatst in aflopende waarde. Door gebruik te maken van een stack is backtracking hill
climbing een complete zoekmethode. Deze methode kan echter ook afgeleid worden door locale maxima, maar
het vindt daar geen oplossing, omdat het uiteindelijk andere delen van de zoekruimte doorzoekt [11].

Het kan voorkomen dat de opvolgers van de knoop met de hoogste waarde een lagere waarde krijgen dan de
waarden van de zussen van deze knoop. Backtracking hill climbing begraaft de zusterknopen onder de recente
gegenereerde opvolger. Best-first search pakt dit probleem aan door de opvolgers te laten opgaan in alle andere
knopen in de lijst. Dit vertraagt het zoekproces, omdat meer knopen afgezocht worden, maar de knoop met de
hoogste waarde wordt altijd eerst geprobeerd. Dus, backtracking hill climbing kijkt naar de beste opvolger
best-first search kijkt in een gebied naar de best gevonden knoop. In plants van een stack maakt best-first search
gebruik van een lijst, omdat nieuwe knopen opgaan in de oude knopen. Net als backtracking hill climbing heeft
best-first search een complexiteit van tijd en ruimte van (4b") en is de gevonden oplossing optimaal, waarin b de
vertakkinggraad is en d de diepte van de boom (zie ook de beschrijving bij depth-first search en breadth-first
search). Beide zoekmethoden zijn dus compleet [Ii].

B.3. Shortest-path methods
Een belangrijke hill-climbing teak is het vinden van het kortste of optimale pad. Er zijn twee variaties op deze
teak: het vinden van het kortste pad, dat in alle knopen van een graaf komt en het vinden van het kortste (of met
de miniimle kosten) pad vanaf de begin- naar de eindtoestand. Dc eerste variatie wordt ook wel de traveling
salesman problem genoemd [11].

In figuur 3.7 is een voorbeeld gegeven van een optimale pad probleem. Elke pijl tussen de knopen heeft een
positief getal, dat overeenkomt met de kosten of met de afstand. Knoop A is de begintoestand en knoop H is de
eindtoestand. Vanuit A is het mogelijk om B of C te bereiken en de kosten hiervoor zijn 5 respectievelijk 4.
Vervolgens kan E bereikt worden vanuit B. Dc totale lengte van dit pad, A-WE is 15. E kan ock bereikt worden
via de knoop C, dan wordt het pad A-C-D-E doorlopen. Echter, dit pad heeft een lengte van 14. Aangezien het
gaat om het kortste pad, wordt het pad A-WE weggegooid [11].
Twee methoden die gebruik maken van het zoeken naar het kortste pad zijn Dykstra's Method en de SP-2. Beide
methoden zijn complete methoden en zoeken naar de optimale oplossing. Verder zullen ze flu niet behandeld
worden [11].
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B.4. 4*
De shortest-path methoden worden voor het zoeken naar het pad, dat het minste kost, geleid door één
informatiebron, namelijk de verzameling lengtes van de geprobeerde paden. Een 4* algoritme is een heuristische
methode die deze benadering uitbteidt door gebruik te maken van extra informatie, die heipt bij het selecteren
van de knopen om zo verder te kunnen uitbreiden. A zoekt naar een pad met minimale kosten of lengte en
maakt hierbij gebruik van het dynamische programmeringprincipe. Dc heuristische kennis die A* ontwikkelt, is
een schatting van de overgebleven afstand tot een doe!. A* levert de volgende evaluatiefunctie [11]:

An) g(n)+h(n)
Waarin g(n) de kosten van het pad van de beginknoop tot aan n is, en h(n) de geschatte kosten van het
goedkoopste pad van n naar het doe! is;An) is dus de geschatte kosten van de goedkoopste oplossing door knoop
n[lO, 11].

Als er dus geprobeerd wordt om de goedkoopste oplossmg te vinden, is een goede manier om te beginnen met de
knoop die de Iaagste waarde van fheeft. Het kan bewezen worden dat A* compleet en optimaal is als er een
simpele restrictie gelegd wordt op de h functie. Deze restrictie zegt dat er geen h functie gekozen mag worden
die de kosten voor het bereiken van het doe! overschat. Een h functie die hieraan voldoet wordt ook we! een
aannemelijke (admissible) heuristiek genoemd. Deze functies zijn van zichzelf optimistisch, omdat ze denken dat
het oplossen van het probleem minder kost dan het in werkelijkheid is. Dit optimisme wordt op de ffunctie
overgebracht: als h aannemel:jk is, dan overschatf(n) nooit de daadwerkelij ice kosten van de beste oplossing
door knoop n [10].

C. Hiërarchisch Zoeken
De term hierarchisch, toegepast op zoekmethoden, geeft aan dat de methode het zoeken opdeelt in recursieve
deelproblemen. Deze paragraaf bekijkt nog eens de hiërarchische zoekmethoden, die hierboven alter sprake
kwamen, en breidt de verkregen resultaten uitom mode!len voor hiërarchische planning te ontwikkelen [11].
Dc complexiteit van tijd van een zoekmethode wordt geschat door het tellen van het aantal afgezochte knopen in
de zoekboom. Deze benadering is alleen geschikt als in de zoekbomen de oplossingen een deelverzameling van
de eindknopen (terminal nodes) zijn of als op!ossingen oplossingspaden (van de beginknoop naar een
eindknoop) zijn. Voor het gemak wordt aangenomen dat een zoekboom met een factor b vertakt op een
dusdanige manier dat de takken in balans zijn en dat het een diepte d heeft. In het beste geval wordt het goede
pad naar de oplossing in één keer doorlopen en is de complexiteit dus 0(d). In het slechtste geval worden alle
knopen doorzocht, zodat de complexiteit 0(b") is. Deze twee extremen noemt men lineaire respectievelijk
exponentiele gevallen, met betrekking tot de diepte van de boom. Deze twee parameters bepalen de complexiteit
en als de complexiteit omlaag moet, dan moet er gekeken worden naar deze twee parameters b en d,
weergegeven in figuur 3.8 [11].

Figuur 3.8: Exponentiele zoekmeihoden ondergaan Iogariimische reduclie. Om de zoekcomplexi:eit Se reduceren, kan b, d, of b end
gereduceerd worden.

In B 1 werd vermeld dat hierarchical match een groot p!anningsprobleem opdeelt in kleinere subprob!emen. Dc
tussenliggende stappen werden planningseitanden genoemd. Door het gebruik van deze p!anningsei!anden werd
de complexiteit gereduceerd. Hierarchical match heeft betrekking op een planning die zich op één niveau
afspeelt. Als p!anningseilanden een goed idee zijn voor één niveau, dan zou het een nog beter idee zijn op
samengestelde of veelvoudige niveaus. Dit leidt tot hiërarchische planning [11].
Hiërarchische planning is een uitbreiding van hierarchical match. Beide methoden reduceren de complexiteit van
planningen door het bouwen van tussen!iggende planningseilanden. Twee kenmerken onderscheiden deze twee
methoden van elkaar. Ten eerste worden in hierarchische planning abstracte plannen gegenereerd en worden
deze plannen vanuit de doelen in voorwaartse richting berekend, terwijl in hierarchical match de plannen worden
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gegeven als vaststaande blauwdrukken. Ten tweede kan hi&archische planning gebruikt worden op
satnengestelde abstractieniveaus, terwiji hierarchical match gebonden is aan één niveau [11].
Figuur 3.9 is een planningsboom. Een planningsboom is lets heel anders dan een zoekboom. De beginknoop in
een planningsboom representeert een globaal plan en is cen technische afspraak. Het gedetailleerde plan, dat zich
onder aan figuur 3.9 bevindt, koint overeen met de zoekboom van figuur 3.8. Aangenomen dat planning loopt
van de eerste naar de laatste stap, komt de beginknoop van de boom in figuur 3.8 overeen met de meest linker
knoop in het gedetailleerde plan. De takken in de zoekboom van figuur 3.8 worden niet getekend, behalve de
takken die langs een succesvol pad lopen. Dit figuur heeft dus een pad als oplossing en dit pad loopt van de
beginknoop tot een eindknoop en falende takken zijn niet zichtbaar. Het aantal mogelijke operatoren, a, van de
planningsboom komt overeen met de vcrtakkingsfacor b. De diepte, d, uit figuur 3.8 komt overeen met de lengte
van het plan, N, in figuur 3.9. Nu kunnen de termen voor de lineaire en exponentiële gevallen van figuur 3.8
vertaald worden naar hierarchische planning. Een oplossing in de tijd 0(N) komt overeen met het lineaire geval
en een oplossing in de tijd 0(aN) komt overeen het exponentile geval [11].
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Figuur 3.9: Planningsboom voor 2-level hierarchische planning. De cirkels represenieren de lusenliggende swppen wop de operasies
uirgevoerd worden. De rechthoeken representeren de toestanden. De gesflppelde lynen representeren de verfljningen in het plan. Deze

figuur tooni éên tussenliggend niveau by hiJrarchische planning.

Na het formuleren van een compleet plan op het abstractste niveau breidt hiërarchische planning de
beschrijvingen van de toestanden en de operatoren uit en vult de details tussen de abstracte stappen in. Dit wordt
op we! planverfijning genoemd. Het probleem van het opvullen van een gat tussen twee operatoren wordt een
deelprobleem van de gaen genoemd. Hierarchische planning breidt een plan uit door het op te delen in
deelproblemen, die voor het grootste gedeelte onafhankelijk opgelost worden. Dit opdelen wordt ook wel
verfijnen genoemd. Er worden geschikte operatoren gezocht voor het volgende niveau. Deze methode voert de
essentie van een simpele top-down depth-first benadenng uit. Het is een generalisatie van de means-ends
analysis. Voor de methode van hiërarchische planning kunnen drie aannames gemaakt worden [11]:
I. Neerwaartse verfiinin: Er vindt geen backtracking plants tussen abstractieniveaus.
2. Onafhankeliikheid van de deelproblemen: Deelproblemen van de gaten kunnen opgelost worden zonder

significante interacties.
3. Monotonie: Het gedane werk op een abstract niveau wordt niet ongedaan gemaakt tijdens verfljning.

Er zijn verschillende vragen te stellen over hi&archische planning. Hoeveel planningseilanden moeten er in een
niveau zitten? Is er een optimaal aantal eilanden? Hoeveel abstractieniveaus moeten er zijn? In welke mate kan
de zoekcomplexiteit verkleind worden door het controleren van de factoren? In welke mate neemt de
complex iteit toe als backtracking tussen abstractieniveaus voorkomt of als er wat interactie in het oplossen van
plannen voor verschillende deelproblemen van de gaten toegestaan wordt [11]?
Op de hierboven beschreven methode kunnen variaties gemaakt worden am modellen te ontwikkelen, die de
uitvoerbaarheid van hiërarchische planning kunnen voorspellen. Dc methoden varieren in termen van het aantal
operatoren die uniform zijn over de abstractieniveaus, en wat betreft de mogelijkheid van backtracking tussen de
niveaus. Er zijn drie variaties te onderscheiden, namelijk two-level planning, planning with multiple abstraction
levels en planning with imperfect abstractions [11]. Deze drie zal 1k niet verder behandelen.

3.2. Operationele Research
In het vorige hoofdstuk werd uiteen gezet dat plannen een vorm is van probleemoplossen. En om zo'n probleem
op te lossen moet er gezocht worden naar de beste oplossing. Kunstmatige intelligentie en operntionele research
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(OR) houden zich beide bezig met het oplossen van problemen. Beide kunnen zich bezighouden met
zoekmethoden als het aantal combinaties te groot is om door te rekenen. Bij een kleiner aantat combinaties kan
OR gebruik maken van wiskundige technieken om een oplossing te beschrijven [7J.
OR is een nieuwe tak van toegepaste wetenschap, die zich ontwikkelde in Engeland tijdens de tweede
wereldoorlog om militaire vraagstukken op te lossen. Na de oorlog werd OR toegepast op managementtaken in
de industrie [2, 16]. In deze paragraafwordt eerst uitgelegd wat OR is en hoe OR in zijn werk gaat.

3.2.1. Wat is Operationele Research?
Wilkes geeft een zeer bruikbare definitie van operationele research:

Operational research is a scientific approach to the management of systems usually involving the allocation of
scarce resources. A quantitative model of the system is developed with the objectives of prediction, control and
optimizing [161.

Zoals de naam al zegt, houdt operationele research zich bezig met 'onderzoek naar operaties'. Dit zegt iets over
de benadering en de toepassing van het gebied. OR wordt dus toegepast op problemen die betrekking hebben op
hoe de operaties of activiteiten geleid en gecoordineerd moeten worden in een organisatie [3, 16]. OR is een
wetenschappelijke benadering en dit houdt in dat het verzamelen van data, het meten en het testen er een
onderdeel van uitmaken [16]. Een probleem moet eerst goed geobserveerd en geformuleerd worden. Vervolgens
wordt er een wiskundig model ont'wrpen dat de essentie van het werkelijke probleem abstraheert [16]. Dit
wiskundig model, dat kwantitatief is, zal de variabelen van het systeem met elkaar verbinden. Organisatorische
doelstellingen worden in deze controleerbare variabelen uitgedrukt. Het mtwikkelde model moet getest en
verbeterd worden als dit nodig blijkt te zijn [16]. Er wordt aangenomen dat het model een voldoende precieze
representatie van de essentile situatiekenmerken is, zodat de oplossingen, die verkregen zijn uit het model, ook
valide (geldig) zijn voor het echte probleem. OR heeft dus betrekking op wetenschappelijk onderzoek naar de
fundamentele eigenschappen van organisaties en op het praktische management van de organisatie [16].
OR maakt een studie van het gehele systeem en niet van de afzonderlijke elementen van het systeem, zodat het
systeem in zijn geheel verbeterd wordt [2, 16]. De omschrijving van het systeem is belangrijk, omdat alle
systemen in bijvoorbeeld de industrie dccl uitmaken van een groter systeem, en niet alle systemen lenen zich
voor een bestudering door de OR [16]. Het erkent dat de interacties tussen de delen van een systeem net zo
betangrijk kunnen zijn als de delen zelf. Deze complete systemen benadering is een ideaal van de OR, maar is
niet even altijd paktisch. Een ander ideaal is optimalisatie, waar variabelen ecn verzameling van ideale waarden
zijn die bijvoorbeeld met een minimum aan kosten of met een maximale opbrengst produceren [16]. Deze twee
idealen zijn belangrijke thema's binnen de OR [2,3].
Ook een belangrijk kenmerk van de OR is dat het tussen verschillende vakken in staat, namelijk wiskunde,
natuurkunde, scheikunde, biologic en economic. Dc OR bekijkt welke technieken uit welke vakgebied
betrekking hebben op een bepaald probleem en gebruikt dan de desbetreffende technieken om het probleem op te
lossen [16]. Bovendien moeten er aan een aantal voorwaarden voldaan worden voordat er een probleem bestaat,
dat geschikt is voor OR methoden. Ten eerste moet er iemand zijn die de beslissingen neemt, een zogenaamde
beslisser. Dit kan een individu, de directie of een computer zijn. Ten tweede moet deze beslisser een dod of
doelen hebben. Het omzetten van een perceptie in een specifiek dod is een belangrijke opgave in de OR. Ten
derde moet de beslisser ten minste twee alternatieve richtingen met betrek.king tot de actie hebben, want anders
heeft de beslisser te maken met een feit in plaats van een probleem. Ten vierde moet er een bepaalde mate van
twijfel zijn over welke richting het beste is, anders heeft men te maken met een 'non-problem'. Als laatste moet
er een omgeving zijn, waar het probleem dccl van uitmaakt, bijvoorbeeld een firma. Als aan deze vijf condities
voldaan is, dan kan een OR benadering gebruikt worden die in een kwantitatieve basis voor het maken van
beslissingen voorziet [16].

3.2.2. Modellen in do OR
I-let ideaal van de OR is om een model van het gehele systeem te bestuderen. Dc essentie van de
systeembenadering is om alle interacties tussen alle delen van het systeem onder de aandacht te brengen en het in
zijn geheel te optimaliseren. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin de OR zich echter wel moet richten op
een dccl van een onderneming. Er moet dus goed gekeken worden wat er in een model moet [16].
Een normatief model zoekt naar een ideale verzameling wederzijds consistente beslissingen in alle deelprobleem
gebieden (de 'delen' van het systeem). Er is een gespecificeerd dod dat geoptimaliseerd moet worden.
Simulerende mode/len zijn positief in de zin dat ze zijn gebaseerd op berekenbare gewoonten. Simulerende
modellen tonen scenario's - de resultaten die zullen volgen, gegeven de handelingen onder gespecificeerde
aannames in de toekomst [16].
OR modellen zijn wiskundige beweringen over de relaties tussen alle belangrijke factoren van een probleem. Het
model is een abstractie dat de meest belangrijke kenmerken van een situatie zou moeten insluiten en al het
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andere zou moeten uitsluiten. Dc uitvoer van een model zou consistent overeen moeten komen met het
werkehjke systeem. Als dit met zo is, dan is er lets belangrijks weggelaten. Het is niet de intentie van een OR
model om een volledige beschrijving van de realiteit te zijn, maar het model zou zo minimalistische mogelijk
moeten zijn. Dc eis is dat het model een zo simpel mogelijke slructuur heeft, dat de essentiële karakteristieken.
van een systeem heeft.

Als de beslissing genomen is om een OR benadering toe te passen op een probleem, dan worden er zes fasen
doorlopen [3, 16], namehjk
1. Het deflni&en of formuleren van het probleem.
2. Het (her)construeren van een wiskundig model dat het onderzochte systeem representeert.
3. Het verzamelen van data.
4. Een oplossing afleiden van het model.
5. Dc oplossing testen op geldigheid.
6. Dc implementatie.

Het diagram in figuur 3.10 geeft de relaties tussen deze fasen weer. Het definiëren van het probleem begint bij de
erkenning dat er een probleem is en zet een verbale beschrijving van de betrokken factoren op. Dit houdt ook in
dat vage waargenomen doelstellingen specifiek gemaakt moeten worden en dat de beperkingen op de
beschikbare acties bekend moeten zijn [16].
Als het probleem gedefinieerd is, zullen bepaalde data eisen bekend moeten zijn, zodat het construeren van het
wiskundige model beginnen kan. Tijdens deze constructie fase kan men erachter komen dat er meer data vereist
zijn. Er is een wisseiwerking tussen het verzamelen van data en het construeren van het model. Het
geconstrueerde model kan een formed, normatief model zijn, zoals in lineaire programmering, of een
representatie van de essentiele logische structuur van het systeem, zoals in een simulatie [16].
Stap 4 heeft in een normatief model betrekking op het vinden van de beste variabelenwaarden, die de bestisser
onder zijn beheer heeft, zoals het niveau van uitvoer; en hier zou de beslisser het waardenbereik van de
belangrijkste parameters waarvoor de oplossing optimaal is, kunnen vaststellen. Een oplossing in een
simulatiemodel zou de projectie van wmst en verlies rekening, belangnjke systeemparameters of de
kansverdeling van netto gepresenteerde waarden kunnen zijn [16].
Dc validatie fase schat de geldigheid van de resultaten. Als de uitvoer van het model niet acceptabel of totaal
onrealistisch is, dan kan het zijn dat belangrijke relaties verkeerd gespecificeerd zijn of zelfs buiten beschouwing
gelaten zijn. Het model moet dan verbeterd worden (herconstrueren). Het model kan gebruik maken van test
data, maar ook van echte historische data, als deze beschikbaar zijn [16].
Met implementatie wordt doorgaans het samenvoegen van gedetailleerde operatic instructies aan de staf of de
introductie van geautomatiseerde procedures bedoeld [16]. Met implementatie wordt hier dus de invoer van de
gevonden oplossingen in het bedrijfbedoeld.

3.2.3. Technieken In do OR
OR maakt gebruik van verschillende technieken. Dc meeste van deze technieken zijn ontwikkeld uit de statistiek.
Andere technieken in de OR zijn: lineaire programmering, wachttijdtheorie, Monte-Carlo- en simulatie-
methoden, modellen voor productiebesturing en vooral voorraadbeheer, speltheorie, directiespeltheorie,
cybemetica, bedrijfssignalering en procescontrole [16]. Lineaire programmering is édn van de belangrijkste
technieken en daarom zal deze techniek hieronder besproken worden.
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Lineaire Programmering
Lineaire Programmering (LP) is één van de meeste gebruikte kwantitatieve management technieken. Deze
techniek is voomamelijk in de tweede wereldoorlog ontworpen om logistieke militaire problemen op te lossen en
wordt tegenwoordig voomamelijk in de industrie gebruikt [16]. Een algemene beschrijving van een LP probleem
is het probleem van de optimale toewijzing van beperkte middelen tussen alternatieve toepassingen in een geheel
lineair kader [16]. Lineaire programmering gebrulkt een wiskundig model om het desbetreffende probteem te
beschrijven. Lineair wil zeggen dat alle wiskundige functies in het model lineaire functies moeten zijn. Het
woordprogrammering is in de essentie een synoniem voor planning. LP heeft dus betrekking op het plannen van
handelingen om een zo optimaal mogelijk resultaat te krijgen. Dit resultaat is een resultant dat van alle
aannemelijke alternatieven het gespecificeerde dod het beste benadert [16]. LP kan van toepassing zijn op
verschillende gebieden [16], zoals
1. Productieplanning: beslissen welke en hoeveel goederen er geproduceerd moeten worden.
2. Productie schedulen: beslissen welke taken naar welke van de machines gaan en in welke volgorde.
3. Transportregelingen: kijken hoe de goederen vervoerd moeten worden naar klanten, zodat de kosten zo tang

mogelijk blijven.
4. Toekenningsproblemen: mensen bij taken, werk bij machines of contracten bij bieders zoeken.
5. Investeringsplanning: selecteren van de beste projecten op een beperkt budget.
6. Algehele bedr:jfsplanning: LP modellen die het gehele bedrijfomvatten.

LP is te veelzijdig om het te beschrijven door er één voorbeeld van te geven, daarom zullen alleen de belangrijke
kenmerken of karakteristieken van LP problemen behandeld worden. Belangrijke termen zijn middelen
(resources) en activiteiten. Een voorbeeld van een middel is een fabriek en het aantal verschillende middelen
wordt aangegeven met m. Deze middelen zijn nodig om de activiteiten uit te voeren. Een voorbeeld van een
activiteit is de productie van een product en het aantal activiteiten wordt aangeduid met n. Dc hoeveelheid
beschikbare middelen is echter beperkt, zodat een toewijzing van een middel aan een activiteit doordacht moet
gebeuren. Het bepalen van deze toewijzing heeft betrekking op de activiteitenniveaus (00k wel de waarden van
de beslissingsvariabelen), die de best mogelijke waarde van de algehele prestatiemeting Z proberen te bereiken.
Beslissingsvariabelen zijn die etementen in een probleem waarover de beslisser nog enige controle heeft [16].

Gebruik middel per activiteits unit

Middel Activiteit
Hoeveelheld beschikbare

Middeten

1 2 ... n

I a1 a,, ... a1,, b,
2 a21 a22 ... as,, b,

m a,1 a,2 ... a,,, b.,
Z / activiteitsunit C, c, ... c,,
Activiteitsniveau xj x2 ... x,

Figuur 3.11: data voor LP model.

Figuur 3.11 geeft de standaardnotatie van LP weer. Voor activiteit j is c1 de toename in Z die ontstaat door de
toename van elke unit in x (het activiteitsniveau j). Voor middel i is b, de beschikbare hoeveelhejd voor
toewijzing van de activeiten. En a,1 is het aantal middelen i die gebruikt worden door elke activiteitsunitj. (In
deze drie gevallen geldt: J = 1, 2 ..., n en I = 1, 2, ..., m). Dc parameters (invoerconstanten) van het LP model
worden door de dataverzameling (a,,, b1, cj) gevormd [16].
Aan de hand van de tabel in figuur 3.11 wordt er door Hillier en Lieberman [16] een wiskundig model gegeven
voor het algemene probleem van het toewijzen van middelen aan activiteiten. Het model moet de waarden voor
x1, X, ..., x,, (de beslissingsvariabelen) zodanig kiezen dat

Z = cjxj + c2x2 + ... + c,,x,, gemaximaliseerd wordt,
terwiji ze onderworpen wordt aan de restricties

a11x1 + a12x2 + ... + a111x,, � b,
a21x1 + a22x2 + ... + 02,,Xn � b2

+ a2x2 + ... + a,,,x,, � bm, en
XI � 0, x2 � 0, ..., x,, � 0.
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De terminologie voor het LP model kan flu samengevat worden. De functie die gemaximaliseerd wordt, wordt
ook wel de doelfunctie genoemd [16]. Hierin is het doe! uitgedrukt in termen van de beslissingsvariabelen. Het
dod van de beslisser is hier dat het dod gemaxuna!iseerd wordt [16]. Echter, een doelfiinctie kan ook
gem immaliseerd worden. hnmers, er kan a!s doe! gesteld worden om de productiekosten zo laag mogelijk te
houden. De restricties worden beperkingen (constraints) genoemd [16]. Dc restricties zijn opgelegd aan de keuze
van de waarden van de beslissingsvariabelen [16]. Dc eerste m restricties worden ook we! de functionele
beperkingen genoemd. Zij representeren het totale gebruik van middel i. Dc beperkingen Xj � 0 worden ook wel
niet-negatieve beperkingen genoemd [16].
Met het formuleren van het wiskundige model hebben we a! een paar stappen van het OR proces, weergegeven
in figuur 3.10, doorlopen, name!ijk het verzamelen van de data, het formuleren van het probleem en het opste!len
van een model. Dc volgende fase is het oplossen van het probleem. Als een LP probleem betrekking heeft op
twee variabelen en verscheidene beperkingen of twee beperkingen en verscheidene variabelen, dan kan het
probleem grafisch opgelost worden [16]. Dit zal ik verder niet behandelen.

Wanneer een techniek gebruikt worth, moet er rekening gehouden worden met een aanta! assumpties. Voor LP
zijn er de volgende assumpties [3, 16]:
1. Zekerheid. Alle data moet en bekend en constant zijn. Er zijn dus geen onbekende, random of dynamische

variabelen.
2. Deelbaarheid. Afronden naar gehele waarden mag niet van inv!oed zijn op de oplossingen.
3. Begrenzing. Er moeten lineaire restricties zijn op de keuze van de waarden van de x'en, zodat de doelfunctie

niet naar oneindig gaat.

Een algemene procedure voor het oplossen van lineaire progranuneringprob!emen is de simplex methode [3, 161
Deze methode kan werken met meer dan twee variabe!en en meer dan twee beperkingen. Dc simplex methode is
een zeer efficiente iteratieve procedw en heeft als groot voordee! dat het dubbele waarden produceert voor de
beperkingen samen met de waarden van de beslissingsvariabelen. Deze methode za! ik verder niet uitwerken.

3.3. OR en KI: De Integratie van Probleemoplossende Strategieen
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zijn de methoden uit de kunstmatige intelligentie behande!d en in de
tweede paragraaf is er een methode uit de operationele research behandeld. Het grote verschil tussen deze
methoden is dat de methoden uit de operationele research meer kwantitatief zijn, veel wiskundiger. Er wordt
minder gewerkt met kansen (onzekerheden). Er wordt getracht een absolute waarde te berekenen. Dc methoden
uit de kunstmatige intelligentie zijn ook we! kwantitatief, maar leggen meer nadruk op het redeneren, het
'zoeken' en werken meer met onzekerheden.
In deze derde paragraaf worden de methoden en technieken uit de eerste twee paragrafen gel ntegreerd. Deze
integratie komt tot uiting in het artikel van Kusiak, A Knowledge- and Optimization-Based Approach to
Scheduling in Automated Manufacturing Systems' [7]. Kusiak merkt op dat het roosterprobleem in een
geautomatiseerde productieomgeving een aantal verschil!ende productiemiddelen met zich meebrengt, zoals
machines, materieel, pallets en transportwagens voor materieel. Wegens de comp!exiteit kan het roosterprobleem
niet effectief worden opgelost met de kiassieke roostertechnieken. Een heuristisch algoritme met een
kennisgebaseerd deelsysteem heeft geleid tot een effectief instrument voor het oplossen van het roosterprobleem.
Dit is het kennisgebaseerde scheduling systeem (KBSS), dat ontworpen is voor een geautomatiseerde
productieomgeving. Frames en productieregels worden toegepast om de declaratieve en procedurele
roosterkennis te representeren. Het KBSS staat toe om basis en alternatieve procesplanningen in overweging te
nemen. E!ke procesplanning specificeert zowel de productiemiddelen als hun vo!gorde. In deze paragraaf wordt
dit kennisgebaseerde systeem besproken. Het systeem is getest op vele roosterprob!emen en de gegenereerde
op!ossingen b!ijken van goede kwalitcit te zijn.

3.3.1. Introductie
Het roosterprobleem in productiesystemen is belangrijk in geautomatiseerd productiesystemen, vanwege
I. de aanzien!ijke kapitale investeringen en dus de behoefte aan zeer nuttig gebruik van productiemiddelen,

zoa!s machines en robots;
2. Het aantal toegenomen variabelen omdat er nieuwe middelen gel ntroduceerd worden, zoals materieel en

pal!ets.
Er zijn twee algemene benaderingen die gebruikt worden voor het oplossen van roosterproblemen in
productiesystemen, namelijk de optimalisatie benadering en de kennisgebaseerde benadering. Vanwege de grote
complexiteit van roosterproblemen falen optinia!isatiemethoden vaak in het op!ossen van deze problemen.
Omdat de eerste benadering niet succesvol blijkt te zijn in het op!ossen van vele roosterproblemen, wordt er
gekeken naar een expertsysteembenadering. Dit wil niet zeggen dat de eerste benadering geen voordelen kent.
Omdat beide benaderingen bepaalde voordelen hebben, zou de integratie van beide methoden nuttig kunnen zijn.



Een heuristisch algoritme is in het kennisgebaseerde systeem opgenomen en dit algoritme omvat een aantal
pnoriteitsregels. Later zal in deze scriptie duidelijk worden dat de optimalisatiebenadering ook met opgaat voor
het plannen en roosteren op scholen. In de conclusie wordt daarom meer aandacht besteed aan de oplossing die
Kusiak hier geeft. Er zal dan gekeken worden of zijn oplossing ook geschikt is voor een roosterprogramma, zoals
die op scholen gebruikt wordt. Eerst zal flu de notatie en de defmities behandeld worden en daarna het
heuristische algoritme.

I verzameling van alle operaties f voltooiingstijd van operatic i, i I
K verzameling van alle onderdelen it overblijvende uitvoeringstijd van operatic i, i E I
L verzameling van alle typen middelen t huidige roostertijd
Q, verzamelingvanmiddelenvantypel,IE L flq middelqvantypel,q€ Oj,lE L
dk deadline van dccl Pk, k K

Middel q is beschikbaar als het gebruikt kan worden zonder vertraging, q Qi, 1 E L. Dc status srlq Vfl W'fl
middel is gelijk aan I, anders srlq 0.

Een procesplan PPk van een dccl I is een vector, opgebouwd uit drie variabelen. Elke vector bevat een
operatiegetal, de uitvoeringstijd en een verzameling van niddelen om de operatic uit te voeren. PPk wordt als
volgt aangeduid:

PPk = [(a t,"; R4"), ..., (i; t,"; (v)) ..., (b; tb; ,(v) )], met = (riq, r2q, ..., r,q), q E Q, I E L

a, ..., i, ..., b duiden het operatiegetal aan
v =0 duidt het basis procesplan aan
v = 1, 2, ... duidt een alternatiefprocesplan aan
t duidt de uitvoeringstijd aan van operatic i, gebruik makend van procesplan v.

Voor het gemak worden de volgende twee aannames gemaakt:
1. Er wordt aangenomen dat het amtal en de soorten operaties in een basisplan en in het overeenkomstige

alternatieve procesplan gelijk zijn. Deze aanname zorgt ervoor dat er van het basisplan overgestapt kan
worden op het alternatieve plan en omgedraaid kan worden na de voltooiing van een operatic.

2. Zonder beperking van de algemeenheid wordt er aangenomen dat t° � tj, i I. Een procesplan PPk van
een dccl Pk en de corresponderende operaties is uitvoerbaar als elk element in PPk gespecificeerd is.

Operatic i is roosterbaarop tijd t als:
I. er geen andere operatic, die tot hetzelfde gedeelte behoort, is die uitgevoerd wordt op tijdstip t,

2. alle operaties, voorafgaand aan operatic i, uitgevoerd zijn voor tijdstip t,
3. alle middelen, die het basis procesplan vereist, om operatic i uit te voeren beschikbaar zijn op tijdstip t.

Overige notaties, die gebaseerd zijn op bovenstaande definities, worden hieronder gegeven:
0, operatic i is niet roosterbaar,
I, operatic i is roosterbaar,

operatiest at us s. = { 2, operatic i wordt uitgevoerd,
3, operatic i is uitgevoerd.
4, operatic i voldoet aan de eerste twee definities van roosterbaar

I, middel rslq is beschikbaar,
status van de srlq {

middelen 0, anders.

Si verzamelingoperaties mets j,j 0, 1,2,3,4,5, iE I
stk vertraagde ('slack') tijd van dccl Pk, sti., =(dk - t - E t1°), k K, i So U Si.

3.3.2. Heuristische Algoritme
Stap 0: Zet de huidige tijd op nul(t = 0) en de status van de middelen op éën (sr,q = 1, q Q,1 E L).
Stap 1: Construeer de volgende twee verzamelingen:

- verzameling S0 van niet roosterbare operaties (s1 = 0)
- verzameling S1 van roosterbare operatics (s, = 1)

Stay 2: In dc verzameling van roosterbare operaties Si: selecteer een operatic i dat gebaseerd is op één van de
volgende pnoriteitsregels:
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rcgel P1: selecteert een operatie met het grootste aantal opvolgende operaties
regel P2: selecteert een operatic die hoort bij cen dccl met het kleinste aantal roosterbare operaties
regel P3: selecteert een operatic met het grootste aantal tussenliggende opvolgende operaties
regel P4: selecteert een operatic die hoort bij een dccl met het grootste aantal onuitgevoerde operaties
regel P5: selecteert een operatic met de kleinste uitvoeringstijd
regel P6: selecteert een operatic die hooit bij een dccl met de klcinste vertraagde tijd
regel P7: selecteert een willekeurige operatic.

Stap 3: Zet:
- de operatiestatus op twee (si. =2) voor de geselecteerde operatic i in stap 2,
- de operatiestatus op nul (s1 = 0) voor alle onuitgevoerde operaties van hct dccl dat correspondeert met

operatic i
Verwgdcr operatic i uit S1. Als S1 L S 0, dan stoppen; anders zct
- de overgebleven uitvoeringstijd op rt.
- destatus van de middelen op srrq=O, voorr,q E j,(O), q Qj,IE L
Vemieuw de verzamelingen van roosterbare operaties S1 en nict roosterbare operatics S0. Als S0 0 ga dan
terug naar stap 2. Als = 0 en er zijn geen middclen meer, ga dan naar stap 4; anders vernieuw
verzameling S4. ga naar hct afleidingsmechanisme, en kom terug.

Stan 4: Maak een verzameling operaties S2 die uitgevoerd moeten worden en
- bereken de voltooiingstijd f. = It + t, i E 52

- zetdehuidigctijdopt=f1min{f1},iE 52
- zet de operatiestatus op s = 3

- Verwijder de operatic i uit S2
- zct dc status van de middelen op sr,q = 1, r:q E

,(0), q e Q, 1€ L
- zet de overblijvende tijd rt f1 -1, i e S2
Vernieuw de verzamelingcn van roosterbare operaties Si en niet roosterbare operaties So.

Stan 5: Als S u so = 0, dan stoppen; anders, ga naar stap 6.
Stan 6: Als de verzameling roosterbare operaties S1 0, ga dan naar stap 2. Als S1 0 en er zijn geen middelen
beschikbaar, ga dan naar stap 4; anders vernieuw verzameling S, ga naar hct afleidingsmcchanisme, en kom
terug.

Het algoritme dat hicrboven gegeven is, lost roosterproblemen op die een deadline hcbben. Als er geen deadline
voor een dccl van Pk opgelegd is, dan is de bijbehorende waarde van dk een willekeurig groot getal. Dit algoritmc
is ingebed in het kennisgebasecrdc systeem, dat flu bespnken zal worden.

3.3.3. Hot Kennisgebaseerdo Scheduling Systeem (KBSS)

Dc bcnadering die Kusiak in zijn artikel gebruikt bevat niet alleen maar algoritmcs, maar ook declaraticvc en
procedurele kennis en een afleidingsmechanisme (inference engine). Dc implementatie van deze aspecten levert
het kennisgebaseerde systeem. Het KBSS voert twee basisfuncties uit. Ten eerste selecteert hct een algoritme
voor het veronderstelde problecm en ten tweede controlcert het KBSS de rooster-gencratieprocedure van het
geselccteerde algoritme.
Voor de bouw van hct KBSS is gebruik gemaakt van een tandemarchitectuur. Met tandem wordt volgens het
woordenboek achter el/war bedoeld. Dit is cchtcr minder strikt dan een serile opbouw, want het is mogelijk om
bijvoorbeeld in stap 6 van het heuristische algoritme terug te gaan naar stap 4. Ecn soort backtracking dus. Het
KBSS is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
a. kennisbank
b. algoritmebank
c. databank
d. afleidingsmechanisme

Kennisbank
Dc kennis in het KBSS wordt verkregen van experts en van literatuur met betrekking tot het roosteren. Er
wordcn frames gebruikt om de declaraticve kcnnis te represcnteren. Dc frames zijn gerelateerd ann de
beschrijving van roosterproblemen, onderdelen en operaties en de gegenereerde roosters. In figuur 3.12 zijn twee
voorbeelden van frames gegeven.

Frame I: (Problem_number (Problem_type (e.g. flow-shop))
(Problem_features

(Number_of_parts, Number_of_operations, Number_of_precedence_constraints)))



Frame 2: (Schedule_of_problem (Problem_number)
(Generated_by (algorithm_number))
(Idle_time (machine_I, machine_2, ..., machine_rn))
(Completion_time (part_I, part_2, ..., part_n))
(Average_utilization_rate (machine, tool, pallet_fixture, material_handeling_carrier))

Figuur 3.12: Twee voorbeelden van frames. He: bownsft frame representeer he: roosterprobleem en he: onderste frame represeneert het
gegenereerde rooster.

Dc procedurele kennis wordt weergegeven in de vorm van productieregels (als ... dan ... ). Om te kunnen
omgaan met verschillende problemen worden deze productieregels verdeeld in de volgende drie klassen:
Klasse I: een geschikt algoritme wordt geselecteerd om het gegeven probleem op te lossen
Klasse 2: de procedure voor het selecteren van alternatieve procesplanningen wordt gecontroleerd en de

volgorde van de prioriteitsregels in het heuristische algoritme worden gewijzigd.
Klasse 3: de verkregen roosters worden gevalueerd en er vindt rescheduling plaats.

In figuur 3.13 worden voorbeelden gegeven van productieregels in elke klasse:

Kiasse / Regel 12: IF the scheduling problem involves less than 5 features
AND number of operations is less than 60
AND alternative process plans are not available

THEN use the mixed integer linear programming formulation

Klasse 2 Regel 24: IF an alternative process plan is specified for an operation that is not
schedulable due to unavailability of resources listed in the basic process plan

AND the required alternative resources for the operation are available
AND the sum of the waiting and processing time for the operation in the

basic process plan is longer than one in the alternative process plan
THEN replace the basis process plan with the corresponding alternative process plan

AND add the corresponding operation to the set of schedulable operations

Kiasse 3 Regel 36: IF a part in a partial (or final) schedule generated by the
heuristic algorithm does not meet the required due date

THEN schedule the part ensuring that the due date is satisfied
AND reschedule other parts using the heuristic algorithm

figuur 3.13: Voorbeelden van producneregels in elke kiasse.

Algoritmebank
In de algoritmebank kunnen vele algoritmes opgeslagen worden. Het heuristische algoritme dat besproken is in
paragraaf 3.3.2 is ëén van de meest aannemelijke algoritmes om te gebruiken bij het oplossen van rooster-
problemen bij op grote schaal geautomatiseerde productiesystemen.

Databank
Dc databank bevat parameters van de roostermodellen en dient als een werkruimte voor de algoritmes.

Afleidingsmechanisme
Het afleidingsmechanisme in het KBSS controleert de procedure van het vuren van de regels in de kennisbank en
controleert de procedure van de roostergeneratie van een algoritme. Eén van de grootste voordelen van de
tandemarchitectuur is de simpelheid van het afleidingsmechanisme. Het afleidingsmechanisme in het KBSS
gebruikt een forward chaining controle strategic. In een gegeven klasse van regels vuurt het alle regels af die
gerelateerd zijn aan de gegeven context. Als de condities van een regels waar zijn, dan worden de acties
uitgevoerd. Er zijn regels die het zoeken van het afleidingsmechanisme stoppen en het controle proces
verplaatsen naar het algoritme. Het afleidingsmechanisme houdt een lijst van afgevuurde regels bij. Deze lijst
wordt "uitleg" genoemd. De regels die zich hierin bevinden, zijn geplaatst in volgorde van afvuring. Deze lijst
vormt een basis voor het bouwen van een verklaringsfaciliteit.

Kusiak geeft een systeem die na invoer van de gegevens een rooster genereert. Er is niet nagedacht over de
gebruiker en diens wensen. Later in de scriptie ga 1k in op het plannen en roosteren op scholen en zal ik de
programmatuur die gebruikt wordt op scholen bespreken. Uit deze bespreking zal duidelijk worden dat het
wenselijk is dat de gebruiker, dus de roostermaker, invloed kan uitoefenen op het roosterproces.
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4. Planningsanalyse

Jorna, Gazendam, Heesen en van Wezel [5] geven door middel van een twintigtal vragen een stappenpian om
een planningssituatie bij bedrijven te analyseren. Aangezien deze vragen ook geschikt zijn om de
planningssituatie op scholen te analyseren, zullen deze vragen hieronder weergegeven worden. Deze vragen
zullen in hoofdstuk zes voor de situatie op middelbare scholen beantwoord worden.
De vragen zijn onderverdeeld in vier rubriekcn. Dc vragen in de eerste rubriek hebben betrekking op het niveau
van de school. Dc vragen in de tweede rubriek hebben betrekking op het niveau van het planningsproces. Hier
wordt aandacht besteed aan de organisatorische inbedding en aan de organisatie van de planning. Dc vragen in
de derde rubriek hebben betrekking op het niveau van de planning zeif, dus het planningsdomein en de
planningsuitvoering. Dc laatste rubriek met vragen heeft betrekking op de vraag of de eerste aanzet voor
planningsondersteuning gevormd kan worden ofwel door wiskundige technieken, ofwel door computers en
software.
De vragen komen rechtstreeks uit het bock [51, maar sommige vragen zijn minder van toepassing dan anderen en
zijn daarom naar eigen inzicht aangepast.

4.1. Het Niveau van de Organisatie als Geheel, Uitgesplitst in Verschillende
Processen

Vraag I: Wat is de grootte van de organ isatie?
Toelichting: Dc grootte van een organisatie geeft yank een eerste impressie van de complexiteit van
en de hoeveetheid ann planningen. Een aanwijzing voor de bepaling van capaciteiten zou de omvang
en hoeveelheid mensen, opdrachten, producten, enz. kunnen zijn.

Vraag 2: Op welke wijzc is de organisatie ingericht: hiërarchisch en formed, of niet-hiërarchisch en
informeel? Toelichting: Deze vraag heeft betrekking op de manier waarop in de organisatie overleg
wordt gevoerd.

Vraag 3: Wat voor soort plannings. of roosterbeleid is er geformuleerd?
Toelichting: Er is cen onderscheid te maken tussen planningsbeleid (roosterbeleid) en bedrijfsbeleid.
Bedrijfsbeleid heeft met de algemene strategic en het beleid van een bedrijf te maken. Hierbij moet
gedacht worden ann personeel, het primaire proces, enz. Planningsbeleid ontstaat uit het bepalen van
de randvoorwaarden en de doelfuncties. Daarbij wordt gelet op de juridisch-wettelijke, fmanciële,
personele en organisatiekundige aspecten. Hieronder vallen ook de CAO's en de gezondheid.

4.2. Het Niveau van het Planningsproces
Vraag 4: Wat gebeurt er met een eenmaal opgesteld rooster of plan? Hoe yank moet het bijvoorbeeld worden

bijgesteld? Door welke oorzaken moet het worden bijgestetd?
Toelichting: Roosters kunnen worden bijgesteld als gevoig van interne of exteme oorzaken. Bij
interne oorzaken kan gedacht worden ann ziekte en vervangingen en bij externe oorzaken aan het
veranderen van de vakken per periode. Het antwoord op deze wang moet inzicht geven in de
dynamiek van de interne omgeving.

Vraag 5: Welke planningen zijn er?
Toelichting: Eén planning bestaat uit het afstemmen van ten minste twee objecttypen. Het
afstemmen van drie of meer objecttypen gebeurt meestal in de vorm van verschillende van elkaar
athankelijke planningen.

Vraag 6: Wie maakt steeds de roosters en plannen?
Toelichting: Het aanwijzcn van een planner betekent dat iemand herkenbaar en aanspreekbaar is.

Vraag 7: Hoevcel planners/ roostermakers zijn er? Wat is de ervaring van deze mensen?
Toelichting: Meer planners betekent letterlijk meer communicatie. Planners kunnen alien
vergelijkbare planningen doen. Hct kan ook zijn dat de één afstemt, de ander informatie verzamelt
en weer een ander onderhandelt.

Vraag 8: Wie is er eindverantwoordelijk voor het rooster?
Toelichting: Dc verantwoordelijkheid kan liggen bij de planner(s) zelf, maar ook bij de directie.

Vraag 9: Waar wordt het rooster/plan gemaakt?
Vraag 10: Waar bestaat het takenpakket van de planner(s) uit?

Toelichting: Het takenpakket is nict hctzelfde als de sub-taken van het plannen. Het is belangnjk om
na te gaan hoe druk een planner het heeft. Plannen is een moeilijke en verantwoordelijke zaak. Het
komt er niet zo maar bij. Tc weinig tijd reserveren voor hct maken van een rooster of planning is
riskant.
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Vraag 11: Hoe vaak in het jaar moet cen nieuw rooster/ plan gemaakt worden? Hoe lang is een rooster dus
geldig?
Toelich:ing: Dit is belangrijk in verband met de taakinvulling van de planner. Als er maar een paar
keer per jaar een rooster gemaakt hoeft te worden, dan is het niet noodzakelijk dat het maken van
planningen een volledige dagtaak is.

Vraag 12: Wordt er continu geroosterd?
Vraag 13: Wat is de startsituatie voor het maken van een plan of rooster voor een nicuwe periode?
Vraagl4: Bestaat er een basisrooster, moederrooster, of eventueel een masterschedule in de organisatie? En zo

ja, hoe net het eruit?
Vraag 15: Welk beleid wordt gevolgd ten aanzien van wijzigingen?

4.3. Vragen over Aspecten van de Planning zelf
Vraag 16: Welke objecttypen worden er geroosterd?

Toelichting: Het antwoord op deze vraag vormt de kern van iedere analyse van de planning. Er moet
zo concreet mogelijk bepaald worden wat (entiteiten) geroosterd of gepland moet worden.

Vraag 17: Welke hoeveelheden van welke objeettypen zijn aanwezig?
Toelichting: Dit is een vraag naar de capaciteiten van de te roosteren entiteiten. Dit moet zo expliciet
mogelijk en dit geeft tevens de eerste indicaties van de randvoorwaarden en doelfuncties.

Vraag 18: Is er een patroon of cyclus van te roosteren (instantiaties van) objecttypen en hoe ziet dat eruit? Als
er een patroon is, wat is dan de tijdsperiode waarvoor het plan of rooster geldt?
Toelichting: Een patroon is een herhaling van een (deel)plan in de tijd. Het hebben van patronen of
cycli is belangrijk om een cyclisch of herhalend rooster te kunnen maken. Als er geen volledige
cyclus bestaat, dan is het handig om een deelcyclus te maken. Dit geldt niet altijd.

Vraag 19: Welke sub-taken moet de planner uitvoeren? Hoe is de onderlinge zwaarte van die sub-taken?
Hoeveel tijd wordt ann de verschillencle sub-taken besteed?
Toelichring: Dc sub-taken kunnen zijn: gegevens verzamelen, tellen, afstemrnen (het eigenlijke
plannen), aanpassen, onderhandelen, enz. Voor elk van deze sub-taken moet worden getracht de
vragen wat, waar, hoe en wanneer te beantwoorden.

Vraag 20: Wat, waar, wanneer en eventueel hoe wordt er geadministreerd dan wel informatie verzameld? Dit is
van groot belang voor het bepalen van de startsituatie.
Toelichting: Hiermee wordt gedoeld op het feit dat planners soms zelf hun gegevens moeten
verzamelen, soms zelfs letterlijk ophalen.

Vraag 21: Wat wordt er precies geteld en welke tellingen (eventueel over kolommen en rijen) vinden er in de
plannings- of roostermatrix plaats?
Toelich:ing: Hierbij gaat het niet alleen om de uiteindelijke tellingen, maar ook om alle kleine
tussentijdse berekeningen in de vorm van optellingen en afttrekkingen.

Vraag 22: Is er een stappenplan, of uitvoeringsvolgorde om het eigenlijke roosteren, het afstemmen te laten
gebeuren? Hoe ziet dat stappenplan eruit?
Toelichring: Een stappenplan maakt de uiteindelijke uitvoering op detailniveau overzichtelijk. In een
daadwerkelijke en gedetailleerde aanpak wordt meestal in de vorm van een cognitieve taakanalyse
de precieze werkwijze zo goed mogelijk bloot gelegd.

Vraag 23: Wat moet worden aangepast als het rooster of plan klaar is? In welke mate is dit nodig?
Toelichting: Met aanpassen wordt gedoeld op de veranderingen in het rooster als gevolg van interne
of externe (on)voorspebare oorzaken.

4.4. Het Niveau van de Ondersteuning van de Planning
Vraag 24: Welke randvoorwaarden en van welke type zijn er in de organisatie geformuleerd?

Toelichting: Randvoorwaarden zijn regels die in geen geval geschonden mogen worden.
Randvoorwaarden kunnen van wettelijke, psychologische/ personele en &sische aard zijn.

Vraag 25: Welke randvoorwaarden (kunnen) worden geschonden, waarmee ze gaan functioneren ats
doelfuncties? Wat zijn deze doelfuncties?
Toelichting: Op deze manier zijn doelfuncties te formuleren die gem inimaliseerd of gemaximali-
seerd moeten worden. Doelfuncties njn zachte randvoorwaarden. Ook deze kunnen weer in soorten
worden onderverdeeld: wettelijke, financiele, psychologischel personele en fysische. Deze vraag zal
in comb inatie met vraag 24 er toe leiden dat een groot aantal doelfuncties al op voorhand kan
worden geformuleerd.

Vraag 26: Wat is de informatietechnische (IT) infrastructuur in de organisatie?
Vraag 27: Welke pakketten en van welk type zijn in de organisatie aanwezig?
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Vraag28: Wat houdt computerondersteuning in? Komt het bijvoorbeeld neer op maatwerk of op de keuze voor
een pakket?
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5. De Situatieschets

ben 1k nog op middelbare school zat, kreeg 1k aan het begin van het jaar een rooster. Vaak was het een mooi
rooster, maar soms ook niet. Hoe de roosters gemaakt werden, wist ik niet. In de onderbouw waren de roosters
mooi aaneengesloten, maar in de bovenbouw verschenen er tussenuren in het rooster. 1k dacht dat de bovenbouw
na de onderbouw werd ingeroosterd. De onderbouw had dan een mooi rooster en wij, als bovenbouw, kregen de
overgebleven uurtjes toebedeeld met een 'gatenkaas rooster' als gevolg. Dat deze gedachten onterecht waren,
bleek na de interviews met een nta1 roostermakers op vijf scholen in de stad Groningen op het gebied van het
maken van roosters. Bovendien bleek het werk complexer te zijn dan 1k gedacht had. In dit hoofdstuk beschrijf
ik in het algemeen hoe de roosters tot stand komen. Er vindt dus geen differentiatie naar scholen plaats, maar
hiervoor verwijs 1k diegenen, die hierin gel nteresseerd zijn, naar bijiage C.
Voordat 1k daadwerkelijk ga beginnen, wil 1k eerst nog drie opmerkingen plaatsen. Ten eerste worden de
roosters, die in de zomervakantie gemaakt worden, meestal gemaakt door twee personen. Dit heeft als voordeel
dat er met de ander overlegd kan worden, zodat er goede afwegingen van keuzen gemaakt kunnen worden. Ten
tweede zijn er roostermakers die vinden dat bij bet maken van de roosters een docent betrokken moet zijn. Dit
houdt in dat die persoon zelf lesgeeft en dus bij het onderwijs betrokken is. Het voordeel om een docent te
betrekken bij het maken van roosters is dat een docent bepaalde problemen, die bij het roosteren ontstaan, kan
voorkomen, zoals lange werkdagen en moeilijke kiassen. Ook bij de dingen die voorafgaan aan het roosteren is
het handig om een docent erbij te hebben. Tijdens de invoer van de tweede fase, het studiehuis, veranderden er
op het roostergebied ook een aantal dingen, waaronder de aanpak. Een docent kan sominige dingen beter bepalen
dan personen die niet bij het onderwijs betrokken zijn. Bijvoorbeeld, als een docent een bevoegdheid heeft om in
meerdere vakken les te geven, dan is het belangrijk dat de docent zelfaangeeft in welke vakken hij wil lesgeven.
De roostermaker weet wat voor impact het op een docent kan hebben als hij geen invloed kan uitoefenen op de
vakken waarin hij lesgeeft of aan welke kiassen. Ten derde maken de roostermakers gebruik van een
roosterprogramma. In het onderwijs worden verschillende roosterprogramma's gebruikt. Bijna alle roostermakers
gebruiken hun programma als een boekhoudkundig programma. Het programina controleert alleen of er geen
lessen, docenten en kiassen vergeten zijn of het controleert dat er dingen niet meerdere keren ingeroosterd zijn.
Bij sommige roosterprogramma's zit er een automaat in, zodat het programma zeif een rooster kan genereren,
maar het rooster is dan heel slecht. Vele voorwaarden worden geschonden en het voldoet ook niet aan alle
wensen. Daarom roosteren de roostermakers over het algemeen handmatig en wordt het programma als een
controlemiddel gebruikt.

Leerlingen hebben een yak en een yak wordt gegeven door een bepaalde docent. Dit moet samen met een lokaal
op een bepaald tijdstip in het rooster gezet worden. Dit proces kan niet direct beginnen, maar eerst moeten er
allemaal handelingen aan voorafgaan voordat er daadwerkelijk geroosterd kan worden. Ten eerste moet het
bekend zijn welke leerlingen in welke jaargangen zitten. Tevens moet bekend zijn welke vakken of
vakkenpakketten deze leerlingen hebben. Leerlingen moeten in kiassen en / of clusters geplaatst worden. Van
docenten moet bekend zijn wanneer zij niet kunnen werken en wat hun wensen zijn. Docenten kunnen ook op
andere scholen werken en met deze scholen wordt contact gezocht. Zo worden de dagdelen van de
desbetreffende docent over beide scholen verdeeld. Ook moet bekend zijn welke docent mentor is en van welke
klas. Dit is van belang om de vergaderuren van mentoren in te kunnen roosteren. Alle mentoren van bijvoorbeeld
de derde klas moeten op hetzelfde uur kunnen vergaderen.

Vaak beginnen de roostermakers in het lopende schooljaar met prognoses. Prognoses hebben betrekking op
hoeveel groepen er het volgende jaar zullen zijn, hoeveel leerlingen er over gaan en welke vakken er gekozen
worden in de bovenbouw. Er wordt dus per leeijaar gekeken hoeveel groepen er komen, bijvoorbeeld hoeveel
klassen komen er in het tweede leei]aar, hoeveel groepjes frans in havo4, etc. Alles is pas defmitief bekend als
de laatste rapportvergaderingen geweest zijn en als alle beslissingen omtrent doubleren en overgangen genomen
2jfL
In de bovenbouw hebben roostermakers te maken met kiassen en clusters. Elke leerling zit in een (stam)klas,
bijvoorbeeld havo4a of atheneum5a. Er mogen niet meer dan tweeëndertig leerlingen in een kias zitten. Elke
leerling heeft zijn eigen vakken. Doordat elke leerIng zijn elgen vakkenpakket heeft, is het niet mogelijk om
klassen te creëren waarin alle leerlingen dezelfde vakken hebben. Alle leerlingen in een kias volgen een paar
vakken gezamenlijk, maar de andere vakken worden met de leerlingen uit de andere kiassen gevolgd. Dit zijn de
zogenaamde clusterklassen. Een cluster is dus een groep leerlingen uit verschillende stamklassen die dezelfde
vakken volgen. De schoolleiding (of directie) kan bepalen welke leerling in welke klan terechtkomt, maar er kan
ook met een clusterprogramma gewerkt worden die de beste clustering bepaalt. Om de clustering en kiasindeling
in de bovenbouw te bepalen moet bekend zijn welke leerlingen er zijn en welk vakkenpakket zij hebben. Het
clusterprogramma zoekt uit welke leerlingen op hetzelfde tijdstip les kunnen hebben. 1k probeer dit te
verduidelijken met een voorbeeki. Stel er zijn zevenenzestig leerlingen die in het vijfde leeijaar zitten. Deze
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leerlingen worden met hun vakken in het clusterprogramma gestopt en dan komt het programma bijvoorbee!d
met de volgende ciusterregels:

51 Na-V. 31 Ak-B. 16 Ned-M. 19 1 67
52 Gs-A. 21 Fa-L. 24 Ned-M. 22 0 67
53 Sk-T. 32 La-P. 19 Dui-D. 16 0 67
54 Na-V. 18 Gs-C. 17 Gr-K 29 3 67

Dc vijfde kias (totaai 67 leerlingen) heeft m dit voorbeeld vier ciusterregels, namelijk 51, 52, 53 en 54. In
clusterregel 51 volgen 31 leerlingen natuurkunde van docent V., 16 lecrimgen aardrijkskunde van docent B. en
19 leerlingen volgen Nederiands van docent M. Eén leerling is dan vrij. De vakkcn hebben niet allemaai dezeifde
uren. Geschiedenis is een yak dat drie uur wordt gegeven, terwiji bijvoorbeeld nederlands vier uur gegeven
wordt. In de clusters twee en drie hebben alle leerimgen les, dit worden ook wel nuiclusters genoemd. Dit zijn
dus voile clusters. Cluster twee wordt ook wei een stamgroep genoemd. Cluster drie zou ook een stamgroep
kunnen zijn, maar daar is de verdeling erg scheef. Elke kias heeft een mentor, dus de ene mentor zou dan
tweeëndertig leerlingen hebben, terwijl een andere docent er maar zestien heeft. In cluster twee kan de kias die
geschiedenis heeft, klan 5a genoemd worden en de twee andere klassen zijn dan kias 5b en klan Sc. Een leerling
zit dus in klas 5a, b of c. Met dezc kias volgt hij of zij vakken die voor iedere leerling verplicht zijn, zoals
nederlands, godsdienst, maatschappijleer, gymnastiek en clusterregel 52. Vakken die niet in die klan gegeven
worden krijgen een cijfer en dit cijfer correspondeert met een clusterregel. Als deze leerling grieks heeft en
hierbij staat bet cijfer vier, dan ziet deze hij of zij dat in clusterregel 54 grieks staat en wie dit yak geeft, namelijk
docent K. Er wordt getracht om zoveel mogelijk leerlingen die dezelfde vakken hebben in ëén klan te stoppen,
maar hier wordt niet al te zwaar aan gewogen.
Aangezien de mogelijkheden om leerlingen in groepen te plaatsen kunnen oplopen tot in de honderden, moet er
worden gekeken naar een mogelijkheid die de kortste lesruimte inneemt. Bijvoorbeeld, wiskunde-b neemt in een
bepaalde klan vier uur in beslag, dan wordt het liefst cen yak er naast gezet dat ook vier uur in beslag neemt. Als
er een yak van twee uur naast gezet wordt, dan is er nog twee uur wiskunde-b over. Deze twee uur moeten dan
aan het begin of aan het eind van de dag gegeven worden als een restuur, ook wel randuur genoemd. Leerlingen
die hetzelfde uur Frans hebben in dezelfde cluster, dat maar twee uur in de week gegeven wordt, zijn dan vrij.
Door de twee overgebleven uren wiskunde-b in een randuur te plaatsen, wordt voorkomen dat de leerlingen in
dezelfde cluster, die geen wiskunde-b hebben, een tussenuur hebben. Maar dit neemt pick in het rooster in. Het
hangt ook van de ruimte van de school af of er voldoende clusters tegelijk in de lokalen kunnen. Een cluster van
vier vakken naast elkaar, bijvoorbeeld wiskunde-b, wiskunde-a, geschiedenis en aardrijkskunde, bezetten vier
lokalen en vier docenten. Als er langere clusters zijn, dan kan het gebeuren dat het niet meer in de lokalen past.
Dan moet er geprobeerd worden om een lang cluster naast een kort cluster te plaatsen, zodat het nog net binnen
de school pant. Dan moeten ook alle lokalen in gebruik zijn, dus alle gymnastieklokalen, alle
handvaardigJeidlokalen, alle tekenlokalen en de informaticazaal. Een clusterlengte wordt ook wel een
clusterbreedte genoemd. Een bijverschijnsel van het clusteren is dat er tussenuren voor leerlingen kunnen
ontstaan, indien de clusters niet vol zijn. Leerlingen die geen van de vier vakken, engels, wiskunde-a,
geschiedenis of aardrijkskunde volgen, hebben op dat tijdstip een tussenuur. Een nulcluster is een cluster waarin
alle leerlingen tegelijk les hebben. Dit komt zelden voor.

Dc schoolleiding kan ook eisen dat groepen samengevoegd worden of juist toestaan dat groepen gesplitst
worden, zodat de clustering beter uitkomt. Als er bijvoorbeeld ëën groepje fransi van vijf leerlingen is en er is
een groepje fransl,2 van zeven leerlingen, dan kan de schoolleiding bepalen dat deze grocpjes samengevoegd
worden, want anders wordt het te duur. Dit moet wel kunnen in verband met een clustering. Zo kunnen
bijvoorbeeld de handvaardigheidklassen van havo4 en havo5 samengevoegd worden. Maar de klan
handvaardigheid van havo4 zit in een cluster naast tekenen en naast een ander yak. Hetzelfde geldt voor havo5.
Dus bij een combinatie van de twee handvaardigheidklassen, moeten ook de twee uren tekenen op hetzelfde
tijdstip kunnen. Bovendien zijn er twee docenten tekenen nodig die ook op dat tijdstip moeten kunnen. Hetzelfde
geldt voor de andere twee vakken uit beide clusters. Deze vakken vormen samen een cluster van vijf. Dus als één
van de docenten niet op dat tijdstip kan, dan moet het hele cluster verschoven worden. Dus hoe breder of langer
een cluster is, des te moeilijker een cluster geplaatst kan worden.

Er worth dus eerst gekeken naar de clusters. Er wordt gezocht naar een goede clustering, die het minste aantal
uren kost. Vervolgens wordt er gekeken naar de wensen en cisen van docenten, die ze schriftelijk aanleveren.
Als een docent ook op een andere school werkt dan zoekt de roostermaker contact met de desbetreffende school
om tot een verdeling van de dagdelen te komen. Dit is een voorbeeld van een eis. Een ander voorbeeld van een
eis is als een docent een opleiding volgt en hiervoor bcpaalde dagen wij nodig heeft. Er zijn veel wensen met
betrekking tot kinderopvang, vooral de woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn imeilijk. Docenten boven de
vijftig hebben speciale verlofuren. Zij leveren uren en geld in en zij willen dit dan ook terugzien in hun rooster.
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Zij willen dit niet terugzien in de vorm van tussenuren, want tussenuren zijn geen vrije uren, maar in de vorm
van een vrije ochtend of middag. Parttimers hebben op grond van hun CAO recht op een bepaald aantal dagen of
dagdelen viij. Zij kunnen aangeven welke dagen of dagdelen zij vrij willen hebben. Al deze wensen en eisen
worden ingevoerd in het roosterprogramma. Dc dagdelen dat een docent niet wil of kan werken worden in het
rooster 'geblokkeerd.

Op sommige scholen verdeelt de schoolleiding de docenturen over klassen, maar op de meeste scholen verdelen
de vaksecties de uren per yak onder de docenten. Bijvoorbeeld, de vaksectie natuurkunde krijgt honderd uur en
het is bekend welke kiassen of groepen natuurkunde hebben, dan kunnen de docenten vervolgens aangeven
welke kiassen ze willen hebben. Zo kan een docent voorkeur hebben om aan alle havo3 kiassen les te geven,
terwiji een andere docent de voorkeur heeft om aan verschillende kiassen les te geven. De docent heeft zo geen
reden tot kiagen, want hij kiest zelf welke kiassen hij of zij lesgeeft. Ook zijn er docenten met meerdere
bevoegdheden en die kunnen zo ook bepalen in welke vakken ze lesgeven. Ook al verdelen vaksecties de uren
onder de docenten, dan kan de schoolleiding aisnog ingrijpen. Het kan voorkomen dat een kias alleen maar les
krijgt van mannelijke docenten of van docenten boven de vijftig jaar, dan wordt er getracht om een
evenwichtiger verdeling van docenten over de kiassen te krijgen. Als bet bekend is in welke kiassen moeilijke
leerlingen zitten, dan worden bier zoveel mogelijk docenten opgezet die zulke klassen aan kunnen, maar er moet
wel gezorgd worden dat deze docenten niet alleen maar de moeilijke klassen krijgen.

Niet alleen wordt er naar leerlingen en naar docenten gekeken, maar ook naar de vakken. Er zijn vakken die
maar één uur per week gegeven worden. Aangezien dit niet effectief is, worden ze in een dccl van het jaar twee
uur per week gegeven en in het andere dccl van het jaar niet. Er moet uitgezocht worden hoe dit zo goed
mogelijk verdeeld kan worden. Hier wordt een schema van gemaakt. Als bij de roostermakers de verdeling van
de docenten over de kiassen bekend is, dan kunnen de lesuren van de kiassen gekoppeld worden aan de docent.
Er wordt gekeken welke docenten mentoren worden en van welke kias. Bovendien moet er gekeken worden of
een mentor wel les geeft in zijn of haar mentorkias. Ook de vergaderuren, zoals mentorenvergadering, vaksectie
coordinatorenvergadering, mavo3-overleg en mavo4-overleg moeten in het rooster. Dus als alle mentoren van de
tweede kias moeten vergaderen, dan moeten ze allemaal op hetzelfde tijdstip kunnen, geen lesgeven en het moet
passen in de wensen van de docenten. Het is als het ware een cluster van zes of zeven man breed. Het liefst
worden deze uren aan het begin of aan het eind van de dag gepland.

Niet alleen de blokkades (de geblokkeerde dagdelen) van docenten liggen vast, maar er zijn ook lokalen die
beperkingen opleggen, ook wel dwingende vakiokalen genoemd. Gymnastiek moet in een gymnastieklokaal
gegeven worden. Andere dwingende vakken zijn tekenen, handvaardigheid, techniek en muziek. Deze vakken
worden vaak in blokuren gegeven, dus twee uur gymnastiek achter elkaar of twee uur tekenen. Biologie, natuur-
en scheikunde moeten ook zoveel mogelijk in de vaklokalen gegeven worden. Maar als er twee
natuurkundelokalen zijn en er geven drie docenten natuurkunde les, dan zal één docent in een ander lokaal
moeten.
Als alle gegevens er zijn en ingevoerd zijn,, dan kan de roostermaker gaan roosteren. Als eerste worden alle
blokvakken ingeroosterd en als eerste zijn dit de gymnasticklessen. Deze lokalen worden vanafhet eerste uur tot
en met het achtste uur, alle dagen, gebruikt door alle groepen. Indien dit niet gebeurt, dan zou er lokaalruimte
buiten de school gehuurd moeten worden en dit wordt te duur. Na het plaatsen van de gymnastieklessen worden
de vakken handvaardigheid, tekenen en techniek geplaatst. Er wordt geprobeerd om de blokvakken per klan over
de week te verdelen. Dc lessen worden er willekeurig ingezet. Elke klan mag niet meer dan één blokuur op een
dag hebben. Dit wordt gedaan om de overige vakken zo goed mogelijk over de week te verdelen en daardoor
wordt ook de huiswerkbelasting verdeeld. Andere vakken worden niet in blokuren gegeven, omdat de docenten
dit niet willen. Een blokuur betekent maar één keer huiswerk voor dat yak. Als een yak twee keer gegeven
wordt, dan kan er twee keer huiswerk opgegeven worden en het kind doet twee keer jets voor dat yak. Bovendien
wordt zo ook de hoeveelheid leerstof verdeeld in kleinere porties.

Vervolgens wordt er gekeken naar de lengtes van de clusters. Het moet allcmaal in de lokalen passen. Er wordt
gekeken naar de klassen die naderhand het moeilijkst te veranderen zijn en dit zijn dus de clusterklassen, dus
havo4, havo5, atheneum5, atheneum6 en mavo4. Als eerste worden de langste clusters ingeroosterd en daarna de
kleinere clusters. Voor deze kiassen worden de lessen er bet eerst ingezet en daarna komt pan de onderbouw aan
de beurt. Dc eerste lessen kunnen er heel gemakkelijk ingezet worden, maar soms levert het problemen op. Een
pamime docent, die aangegeven had om maandag en dinsdag vrij te willen zijn, blijkt gekoppeld te zijn ann een
docent die donderdag en vrijdag graag vrij wil. Beide geven les in een yak waar drie uur per week voor staat. Nu
kunnen ze beide lesgeven op woensdag, maar de andere dagen veroorzaken bet probleem. Er mod dan tegen de
wensen van de docenten in gehandeld worden. Dc oplossing zou kunnen zijn dat beide docenten op maandag en
vrijdag vrij zijn.
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In de tweede fase is het geval dat er ook vakken gegeven worden, zoals ckv (culturele en kunstzinnige vorming)
en anw (algemene natuurwetenschap), die de hele klas volgt. Deze uren hoeven dan niet in een cluster en
hiermee kan gemakkelijker geschoven worden. Hierdoor wordt het roosteren weer gemakkelijker, maar het
nadeel is dat door een grote hoeveelheid aan vakken de lessen haast niet meer binnen de week te houden zijn. Er
moeten vele manoeuvres uitgehaald worden om dit toch voor elkaar te krijgen. Het spel van een goede
klassenverdelmg blijkt voor dit probleem een goede oplossing te zijn. In bijvoorbeeld kias havo4a zitten alle
leerlingen die Duitsi gekozen hebben. Daardoor hoeft Duitsi niet meer in een cluster, maar kan het in die klas
gegeven worden. Een goede klassenverdeling kan uren winst opleveren. Een los uur, dat niet gekoppeld is aan de
rest, is veel makkelijker te verschuiven dan gekoppelde uren.
Als de clusterkiassen ingeroosterd zijn, dan wordt de onderbouw ingeroosterd. Dit is het gemakkelijkst en het
gaat snelst. Alleen de laatste paar uur zijn het moeilijkst. Deze uren kunnen niet geplaatst worden, omdat ze niet
te plaatsen zijn. Deze uren moeten er met de hand ingezet worden en daarvoor moeten er dingen teruggedraaid
worden. Dan wordt er nog eens gekeken naar de eisen en wensen van docenten. Soms blijken deze wensen en
eisen echt niet gehonoreerd te kunnen worden. Aangezien eisen voornamelijk betrekking hebben op een
betrekking elders, kan de roostermaker de andere school opbellen om te vragen of er geruild kan worden van
dagdeeL In dat overleg kan er gezocht worden naar oplossingen zodat het toch lukt. Wensen met betrekking tot
vrije dagen kunnen ook niet altijd gehonoreerd worden. Soms wordt een docent gebeld met de mededeling dat
het echt niet anders kan en er wordt dan gezocht naar een andere vrije middag. Dit gebeurt zeerzelden. Met veel
inventiviteit lukt het om de wensen en eisen te honoreren.

Roostermákers houden met heel veel dingen rekening en aan het rooster worden vele eisen gesteld. Ten eerste
houden ze rekening met de wensen en eisen van de docenten. Ten tweede mag er niet meer dan één blokuur op
een dag zijn. Hiermee voorkom je direct dat vakken zoals tekenen en gymnastiek allemaal op één dag
plaatsvinden en daardoor is er een evenwichtiger verdeling van het huiswerk. Een andere eis die hiermee sarnen
gaat, is tht tekenen niet na gymnastiek gegeven mag worden. Kinderen die met gymnastiek in de touwen
geklommen hebben, kunnen bij tekenen amper nog een pen vasthouden. Het hebben van hoogstens édn blokuur
op een dag voorkomt dus dat tekenen na gym gegeven wordt. Ten derde mogen vakken, zoals biologic, natuur-,
schei- en wiskunde filet achter elkaar gegeven worden. Dit is niet leuk voor kinderen. Ten vierde mogen er geen
vier talen op een dag gegeven worden. Voor leerlingen die niet taalgevoelig zijn, is het hebben van meerdere
talen op een dag funest. Engelse en Franse woordjes worden door elkaar gehaald. Ten vijfde wordt er in de
bovenbouw bepaalde vakken, zoals tekenen, handvaardigheid en ckv, op bepaalde dagen niet gegeven, omdat
anders de musea gesloten zijn. Ten esde moeten klassen met biologic, natuur- en scheikunde ook een keer in
een practicumlokaal zitten. En kiassen moeten een keer in het bibliotheeklokaal ingeroosterd worden. Een
belangrijke eis die aan het rooster wordt gesteld is dat de onderbouw geen tussenuren mag hebben. Voor de
onderbouw betekent een tussenuur een langere roosterlengte, dus langer naar school. De kinderen komen niet
alleen uit Groningen, maar ook uit de omstreken en soms zijn er kinderen die een uur lang in de bus zitten en die
komen dan nog weer later thuis. Bovendien lopen de kinderen in tussenuren maar wat rond, want ze gaan niet
met hun huiswerk aan de slag. En daarbij komt ook nog kijken dat kinderen in de les na het tussenuur erg druk
zijn. Ze komen dan anders het uur binnen dan als ze daarvoor les hebben gehad. En als ze een tussenuur hebben
waarna nog maar den uur les is, dan is de motivatie ver te zoeken. Een tussenuur voor het laatste uur is een reden
om te spijbelen. Voor docenten worden er expres tussenuren ingeroosterd. Er is geen eis die zegt dat een docent
geen tussenuur mag hebben. Het is eerder andersom: het is een eis dat een docent enkele tussenuren moet
hebben. Dit mag niet teveel oplopen. Een docent met een volledige baan heeft gemiddeld drie en hooguit vier
tussenuren. Dc regel op de meeste scholen is dat brugklassen intern worden opgevangen indien zij onverhoopt
een tussenuur hebben. Dit betekent dat er een docent moet zijn die dan een tussenuur heeft.

Formed heeft geen enkele docent een cigen lokaal, maar er zijn docenten die dit wel prefereren. Roostermakers
houden hier rekening mee. Bijna elk lokaal heeft een vaste docent. Dit maakt voor het rooster niet echt veel uit
en hier wordt overheen gestapt als het met het rooster niet lukt. Als het rooster bijna klaar , dan is de
lokaalverdeling den van de laatste dingen die nog moet gebeuren. In principe komt de vaste bewoner van het
lokaal in dat lokaal. Als het vastboopt, dan gebeurt het niet.

Als alles in het rooster staat, dan wordt alles nog een keer nagelopen. Dc roosters voor de docenten en leerlingen
worden afzonderlijk bekeken en gecontroleerd of ze voldoen aan alle eisen, ook wel randvoorwaarden genoemd,
en wensen. Als laatste worden de lokalenroosters gemaakt. Dit rooster geeft aan op welk tijdstip welke docent
aan welke kias lesgeeft. En dan zit het maken van het grote rooster crop. Sommige roostermakers maken
meerdere roosters per jaar, maar hier wordt al tijdens de clustering rekening mee gehouden, zodat het minder tijd
kost dan in de zomervakantie.
Al net al zijn de roosteraars in de zomervakantie twee weken fulltime bezig met het roosteren. Alle informatie is
dan al verzameld en in de computer ingevoerd.
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6. Een gedetailleerde Planningsanalyse

Dit hoofdstuk beantwoordt de vragen die gesteld waren in hoofdstuk vier. De vragen waren onderverdeeld in
vier rubrieken. Om de leesbaarheid te vergroten heb ik niet gekozen voor het specifiek beantwoorden van elke
vraag, maar voor de beantwoording per rubriek.

6.1. Het Niveau van de School
Elke school heeft een directie, die verantwoordelijk is voor het beleid in de school. Dc directie gaat over het
aantal uren dat een docent mag lesgeven. Dit is vastgelegd in de CAO en in het contract van de docent. Er zijn
ook scholen waar de directie bepaalt welke leerling in we Ike kias zit en welke docent aan welke kias lesgeeft. De
directie koppelt dan de klas ann de docent. Hierbij weet de directie wel aan welke kiassen de docent bij voorkeur
lesgeeft. Er zijn echter ook scholen waar de roostermakers de kiasindeling bepalen en de clustering maken.
Hiervoor moeten zij weten welke kiassen en clustergroepen welke vakken hebben. Deze gegevens worden dan
ann de verschillende vaksecties gegeven, zodat de docenten zeif kunnen bepalen aan welke kias zij willen
lesgeven. Een docent met meerdere bevoegdheden kan daardoor ook zeif bepalen in welke vakken hij of zij wil
lesgeven. Dc verdeling van klassen over de docenten worden aangeleverd door de directie of door de vaksecties
bij de roostermakers. Zij kunnen dan deze gegevens in de computer zetten.
Niet alleen wordt de verdeling van kiassen over de docenten bij de roostermaker aangeleverd, maar de docenten
kunnen ook hun wensen en eisen op een papiertje bij de roostermakers inleveren. Ook deze gegevens worden in
de computer gezet. Dc roostermakers proberen hier dan zoveel mogelijk rekening te houden. Dit is tevens een
voorbeeld van een randvoorwaarde en een doelfunctie. Veel van de randvoorwaarden en doelfuncties zitten in
het hoofd van de roostermakers. Deze kunnen niet ingevoerd worden, maar hier moet wel rekening mee
gehouden worden. Een voorbeeld hiervan is dat de onderbouw geen tussenuren mag hebben. In veel
roosterprogramma's kan dit niet expliciet aangegeven worden, dus moeten de roostermakers dit zelfcontroleren.

6.2. Het Niveau van het Planningsproces
Elk nieuw schooljaar worden er nieuwe roosters gemaakt. Er zijn nieuwe leerlingen bijgekomen, er is een groep
weggegaan, leerlingen zijn blijven zitten en er zijn leerlingen van schooltype gewisseld. Er moet dus elk jaar
opnieuw bekeken worden in welk kias een leerling terechtkomt. Voor docenten geldt ongeveer hetzelfde. Er
kunnen nieuwe docenten bijgekomen zijn en er kunnen docenten vertrokken zijn. Docenten kunnen bovendien
aangeven dat ze op andere dagen vrij willen hebben. Dus elk schooljaar vraagt om een nieuw rooster en roosters
van het jaar ervoor kunnen om deze redenen niet hergebruikt worden. Deze roosters kunnen alleen dienen als een
Ieidraad. Wat voor beslissingen zijn er vorig jaar genomen? Moet het ditjaar anders?
Er wonien drie soorten roosters gemaakt, namelijk roosters voor leerlingen, roosters voor docenten en een
lokalenrooster. Een leerIng moet weten op welk tijdstip hij of zij les heeft in welk yak van welke docent en in
welk lokaal. Een docent moet weten op welk tijdstip hij of zij in welk yak aan weilce klas lesgeeft en in welk
lokaal. Een lokaalrooster laat zien op welke tijdstippen welke lokalen bezet zijn en door wie.
Deze roosters worden gemaakt door een roostermaker. Meestal heeft hij of zij hier hulp bij. lit heeft onder
andere als voordeel dat er goed overlegd kan worden bij moeilijke beslissingen. In de aanboop naar de
zomervakantie worden alle gegevens verzameld. Het kan zijn dat de 6n de gegevens van de leerlingen
verzamelt en invoert in de computer en dat de ander vervolgens met deze gegevens de clustering gaat bepalen.
Als alle gegevens ingevoerd zijn, dan gaan de roostermakers gezamenlijk aan de slag.
Sommige scholen werken met verschillende periodes. In een bepaalde periode worden soinmige vakken nt
gegeven en in andere periodes wel weer. Hiervoor moeten dus ook roosters gemaakt worden. Deze roosters
worden niet in de zomervakantie gemaakt, maar ze worden gemaakt tegen de tijd dat de nieuwe periode begint.
Met het maken van de clustering wordt al iekening gehouden met de roosterveranderingen voor een nieuwe
periode. Dc clustering in een nieuw rooster blijft daardoor grotendeels in tact en de roostermaker hoeft niet een
compleet nieuw rooster te maken, zoals in de zomervakantie.
Bij ziektes van docenten wordt geprobeerd om leerlingen intern op te vangen, dus door docenten die op dat
moment geen les hebben. Bij Iangdurige ziekte moet er een vervanger gevonden worden en bij voorkeur een
vervanger die op de uitgevallen uren kan werken, zodat er geen wijzigingen in andere roosters plaatsvinden.
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6.3. Vragen over Planningsaspecten
Er worden vijf objecttypen of entiteiten mgeroosterd, namelijk docenten, leerlingen, lokalen, tijden en vakken.
Dc hoeveelheden van elke entiteit, bijvoorbeeld het aantai lokalen en docenten, verschilt per school. Op een
grote school zijn er meer lokalen en meer docenten nodig dan op een school die achttien klassen heeft. Om deze
entiteiten in te roosteren wordt er door roostermakers gebruik gemaakt van een stappenpian. Dit plan hebben ze
vaak in het hoofd zitten. Van de roostermakers uit interview 4 (zie bijiage C) heb ik een stappenpian gekregen
dat gebaseerd is op de situatie van zeven jaar geleden, dus voor de invoering van het studiehuis. Dit stappenpian
wordt impliciet gebrulkt. Het zit dus in het hoofd van de roostermakers. Het stappenplan wordt hieronder
weergegeven en is grotendeels ook representatiefvoor de andere scholen:

1. Het maken van formulieren voor de uitgifte van de docenturen, de vergaderingen en de bijeenkomsten van
de vaksecties.

2. Het rooster in het roosterprogramma wordt leeggemaakt.
3. Een iijst maken met daarop de blokuurwensen. Er wordt gekeken weike docenten blokuren willen hebben en

er wordt gekeken hoe dit ingevoegd kan worden.
4. Dc vakken en docenten per klas invoeren in het programma.
5. Met andere scholen, waar docenten ook werkzaam zijn, overleggen
6. Dc roostereisen noteren op een roosterwensformulier.
7. Deze roostereisen invoeren in het programma.
8. Uitzoeken welke docent mentor is van weike kias, zodat er mentoruren toegewezen kunnen worden.
9. Taakuren in docentoverzicht zetten. Dc vergaderuren moeten in het rooster van de docenten gezet worden,

dus onder andere mavo3-overleg, mavo4-overieg, mentorenvergaderingen, vaksectie- en coördinatoren-
vergaderingen.

10. Dc gymnastiekuren in het rooster zetten. Dit is vaak een wisseirooster. In het ene halfjaar twee uur en in het
andere halfjaar vier uur.

11. De drie 1-uurs vakken en de twee 2-uurs vakken in het rooster zetten, dus de uren die in blokken gegeven
worden, zoals tekenen, lndvaardigheid, techniek en informatiekunde (of informatica). Dc vier uur tekenen
in de in de bovenbouw wordt niet in twee blokken gegeven. Er wordt één uur apart ingeroosterd voor
kunstgeschiedenis en de overige drie uur wordt als een blok van drie uur gegeven aan het einde van een dag,
zodat het ook eventueei kan uitlopcn.

12. Kijken of de clusters korter gemaakt kunnen worden. Is er nog pick in het rooster waar nog dingen naast
elkaar kunnen? Dit is van belang als er Ic weinig iokalen zijn.

13. Lokalen tellen. Hoeveel lokalen zijn er? Hoelang zijn de clusters? Past het nu er nu allemaal in?
14. Het maken van bet differentiatierooster, dus de differentiatieklassen plaatsen.
15. Plaats de mavo3 klassen na de havo4, havo5, vwo4, vwo5 en vwo6 kiassen. Mavo3 heeft een beperkte

cluster. Leerlingen in mavo3 hebben een beperkt aantal keuzevakken, namelijk economic, natuurkunde en
Frans. Deze vakken veroorzaken een kleine clustering.

16. Ais alle mavo3 uren geplaatst zijn, plaats dan de vieruurs vakken. Dit zijn vakken in de onderbouw die vier
uur gegeven worden en dus op vier verschillende dagen gegeven moeten worden.

17. Hebben docenten wel tussenuren en waar kan de docent nog lesgeven en waar niet?
18. Het plaatsen van de vakken biologic, natuur-, schei-, en aardrijkskunde in verband met de lokalen. Deze

vakken moeten zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde vakiokalen terechtkomen.
19. Plants alle drie uurs vakken
20. Maak de roosters af voor mavo4 en vwo4. Dc clusteruren stonden er al in, maar flu moeten alle overige uren

er nog in. Het rooster voor mavo4 is een heel lastig rooster en hetzelfde geldt voor het rooster van vwo4. ZIJ
hebben weinig lessen in de week, hebben daardoor bet kortste rooster en zijn vaak bet moeilijkst te plaatsen
omdat al die docenten a! in de bovenbouw ergens anders gcp!aatst zijn. Dc docenten die lesgeven in vwo5
en vwo6 geven ook les in vwo4.

21. Voeg de overgebleven uren in.
22. Het rooster moet dan in principe klaar zijn.
23. Het controleren van de knelpunten bij docenten. Hebben ze niet teveel tussenuren? Hebben ze wel

voldoende dagdelen vrij? Zijn er niet teveel wensen verloren gegaan?
24. Stel de klassenroosters bij, indien ze niet voldoen ann de randvoorwaarden. Dus, worden er geen vier talen

achter elkaar gegeven?
25. Maak de lokalenrooster.
26. Handel de administratie af.
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6.4. Het Ondersteuningsniveau van de Planning
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen randvoorwaarden en doelfuncties. Randvoorwaarden zijn harde
voorwaarden en mogen niet geschonden worden. Doelfuncties worden ook wel wensen genoemd en zijn dus
zachte voorwaarden. Bij vote problemen voor het vinden van oplossingen kunnen randvoorwaarden omgezet
worden in doelfuncties en eventueel kunnen bepaalde doelfuncties weggelaten worden. Uit de interviews zijn de
volgende randvoorwaarden en doelfuncties te halen:

Randvoorwaarden
- Geen lessen na 16:00 uur, want dan is de concentratie weg en leerlingen buiten Groningen moeten ook nog

weer naar huis.
- Een rooster moet passen in een week van veertig uur. Dit houdt in dat als er lesgegeven moet worden in een

negende of tiende uur, dat dan de lesduur ook korter is. Dus veertig minuten les in plaats van vijftig of zestig
minuten.

- Geen tussenuren voor de onderbouw.
- De vakken moeten gelijkmatig over de week verdeeld zijn. Dit houdt in dat de bewegelijke vakken zoals

muziek, gymnastiek, tekenen, handvaardigheid en techniek niet op één dag gegeven mogen worden. Vaak
zijn dit blokuren en kan er volstaan worden met de randvoorwaarde dat er tenminste én blokuur per dag
moet zijn. Het liefst wordt er gesproken van maximaal één blokuur op een dag, maar als er meer dan vijf
blokuren optreden, dan zullen er toch meer dan één blokuur op een dag moeten plaatsvinden. Ook mogen er
niet teveel talen op één dag gegeven worden en hetzelfde geldt voor de exacte vakken.

- Sommige scholen verbieden leerlingen om in een bepaald profiel bepaalde vakken te kiezen. Er mag
bijvoorbeeld geen wiskunde b gekozen worden als de leering het profiel economie & maatschappij of het
profiel cultuur & maatschappij gekozen heeft.

- Vakken zoals ckv, tekenen en handvaardigheid mogen niet gegeven worden op de dagen dat musea gesloten
zijn. Meestal is dit op de maandag.

- Dc CAO is een randvoorwaarde. Hierin staat hoeveel dagdeien een docent hoogstens ingeroosterd moet
worden bij een aanstelling van een bepaald aantal uur.

- De blokkades van docenten moeten in het rooster. Docenten die op bepaalde dagdelen een aanstelling elders
hebben, kunnen dus niet op die dagdelen ingeroosterd worden.

- Docenten moeten een aantal tussenuren per week hebben, afhankelijk van de aanstelling van de docent. Een
parttimer kan geen vier tussenuren hebben.

- Mentoruren en vergaderuren van docenten moeten in het rooster.
- Niet één docent alleen de dupe laten worden. Indien het honoreren van de wensen van een docent bij het

vorige rooster niet mogelijk was, moet er bij een nieuw rooster getracht worden om deze wensen wel te
honoreren.

- Een tweedegraads docent heeft geen lesbevoegdheid voor de bovenbouw en mag daar dus oak niet
ingeroosterd worden.

- Vakken zoals gymnastiek, tekenen, handvaardigbeid, techniek moeten in vaklokalen gegeven worden. Deze
lokalen worden oak wel dwingende vakiokalen genoemd.

- Optimale benutting van de minder dwingende vakiokalen, dus de lokalen voor biologic, natuur- en
scheikunde. Dit houdt in dat op elk uur van de dag de vaklokalen bezet moeten zijn. Aangezien er te weinig
vaklokalen zijn in verhouding met de te verdelen uren, worden de vakken natuur- en scheikunde oak in
andere lokalen gegeven.

Doelfuncties (wensen)

- Geen tussenuren voor de bovenbouw. Aangezien dit bijna niet mogelijk is, wordt deze norm al soepeler door
te zeggen dat de bovenbouw zo mm mogelijk tussenuren mag hebben.

- Zoveel mogelijk leerlingen met dezelfde vakken moeten in éën kias. Dit kan niet altijd. Eventueel kunnen
groepen opgesplitst of samengevoegd worden als daardoor de clustering beter goed uitkomt.

• Dc wensen van docenten garanderen. Indien een wens niet gehonoreerd kan warden dan wordt er getracht
om met de docent een goed alternatiefte vinden.

- Docenten willen een eigen lokaal.
- Kiassen mogen niet alleen maar manneijke docenten hebben.
- Docenten die moeilijke kiassen goed aan kunnen, mogen niet alleen maar moeilijke kiassen hebben; en

docenten die geen moeiiijke klassen aankunnen, moeten deze oak niet krijgen.
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Veel roostennakers maken gebruik van een roosterprogranina. Ondanks dat bijna elke school gebruik maakt van
cen ander programma, gebruiken de roostermakers de programma's op dezelfde manier, namelijk als een
boekhoudkundig programrna. De roostermakers roosteren handmatig, zetten dus zeif de uren in het rooster, en
gebruiken het prograinma als een extra controle om te kijken of ze niks vergeten hebben.
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7. De Corn plexiteit van het Roosterprobleem

In hoofdstuk vijfwerd aan de hand van interviews met roostermakers weergegeven hoe de roostermakers te werk
gaan. In hoofdstuk zes werd deze situatie op een formelere manier geanalyseerd aan de hand van de vragenlijst
uit hoofdstuk vier. Er moeten dus vijf entiteiten ingeroosterd worden en uit de hoofdstukken vijf en zes werd al
duidelijk dat deze entiteiten relaties hebben met elkaar. Immers, een leerling volgt een yak dat door een bepaalde
docent gegeven wordt en dit gebeurt op een bepaald tydstip in een bepaa!d lokaal. In het eerste dee! van dit
hoofdstuk ga ik in op de entiteiten en de relaties ertussen. Het zal duide!ijk worden dat deze relaties afhankelijk
van elkaar zijn. Deze athankelijkheid maakt op een intuT tieve manier duidelijk dat het roosteren een complex
probleem is (ook we! roosterprob!eem genoemd).
In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk ga ik dieper in op de comp!exiteit van het roosterprobleem. In
hoofdstuk drie kwam a! ter sprake dat zoekmethoden onder andere op het criterium van complexiteit van tijd
beoordeeld kunnen worden. De complexiteitsanalyse kijkt echter niet naar een specifiek algoritme, maar kijkt
naar de prob!emen. Een probleem kan ingedee!d worden in een groep prob!emen die in polynomiale tijd opge!ost
kunnen worden of in een groep problemen die in eerste instantie moeilijker !ijkt. Het roosterprobleem va!t onder
de laatste groep. In paragraaf 7.2. wil 1k bovendien aantonen dat het roosterprobleem zich in een
deelverzameling van deze groep bevindt, namelijk in de klasse van NP-volledige problemen, maar dit zal 1k doen
nadat 1k eerst heb uitgelegd wat NP-volledige problemen zijn.
In het derde gedee!te van dit hoofdstuk kijk 1k naar de roosterprogramma's die de roostermakers gebruiken om
hen te helpen bij bet oplossen van bet roosterprobleem. Hierin wordt duide!ijk dat het roosterprobleem grofweg
opgedeeld kan worden in twee deelprob!emen, name!ijk het clusteren en bet tijdroosteren [6]. Het eerste
dee!probleem, clusteren, is goed op te lossen. Dit komt voomamelijk omdat er weinig rekening gehouden hoeft
te worden met zachte voorwaarden. Van belang is alleen om te weten welke vakcombinaties met op hetzelfde
uur gegeven kunnen worden omdat de docent bijvoorbeeld beide vakken geeft. Ten tweede wordt er een
voorkeur gegeven ann oplossingen waarbij de kiassengrootten per yak niet te veel van elkaar verschillen. Omdat
dit probleem dus weinig zachte voorwaarden kent, is het ook goed te automatiseren. Om het clusterprobleem op
te lossen wordt gebruik gemaakt van een clusterprogramma, dat clusterregels genereert. Een voorbeeld hiervan is
gegeven in hoofdstuk vijf. Het tijdroosteren heeft echter te maken met vele randvoorwaarden en doelfuncties.
Deze randvoorwaarden en doe!functies zijn in hoofdstuk zes beschreven. Ook voor het tijdroosteren kunnen
roostermakers gebruik maken van roosterprogramnia's. Echter, de meeste programma's bevatten geen automaat
en als zij we! een automaat hebben dan wordt deze over het algemeen als slecht beschouwd. De meeste
roosterprogramma's flingeren als boekhoudkundige programma's. Maar een roostermaker wil vaak meer en
beter. Daarom zal ik in dit derde gedee!te kijken naar de problemen bij de huidige programma's en zal 1k
suggesties ter verbetering voorste!len.

7.1. Entiteiten, Relaties en Afhankelijkheid

7.1.1. Do Vijf Entitoiten
Er zijn dus vijfentiteiten. Hieronder worden de entiteiten uitgesplitst en toegelicht.
I. Tijd

- Maandag
- 01 (het eerste uur)

- 08 (bet achtste uur)
- Dinsdag
- Woensdag
• Donderdag
- Vrijdag

Toelichting: Dc tijd kan opgedeeld worden in vijf dagen, namelijk maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag. Op deze dagen wordt er lesgegeven van het eerste uur tot en nrt het achtste uur. Dit kan per school
verschillen. Een school kan bijvoorbeeld lesuren van vijftig minuten hebben. Het eerste uur zou bijvoorbeeld
kunnen beginnen om tien over acht, maar ook om half negen. Voor de relaties is dit niet van belang. Wat wel van
belang is, is dat er acht lessen op een dag gegeven worden. Er zijn scholen die de lesuren verkort hebben.
Daardoor kunnen er tien lessen op een dag gegeven worden. Maarop de meeste scholen geldt dat de lessen niet
na vieren mogen plaatsvinden, vanwege de concentratie en de reistijd van leerlingen buiten de stad.
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2 Lokalen
- Dwingende vakiokalen

- Gymnastiek
- Handvaardigheid
- Informatica
- Muziek
- Techniek
- Tekenen

- Minder dwmgende vakiokalen
- Biologie
- Natuurkunde
- Scheikunde
- Aardrijkskunde

- Overige lokalen

Toelichting: Het is duidelijk dat bijvoorbeeld gymnastiek in een gymnastieklokaal gegeven moet worden. Het is
niet mogelijk om deze vakken in een ander lokaal te geven. De vakken biologic, natuur- en scheikunde worden
ook in hun vakiokalen gegeven. Als er twee hologielokalen zijn en drie biologieleraren geven op hetzelfde
tijdstip les, dan is er dus én biologieleraar die niet in een vaklokaal kan. Deze docent moet dus in een ander
Iokaal lesgeven. In de overige lokalen worden de andere vakken, zoals wiskunde, engels en economic gegeven.
Deze vakken hebben geen dringende behoefte aan een vaklokaal.

3. Docenten
- Beperkte beschikbaarheid

- Docenten die alleen bevoegd zijnom in de onderbouw les te geven
- Docenten die in deeltijd werken

- Continue Beschikbaarheid

Todichting: In het onderwijs werken veel docenten parttimc. Ze kunnen niet op elk tijdstip ingeroosterd worden.
Dii heeft als gevoig dat een kias, die van deze docent les krijgt, op die tijdstippen ook niet ingeroosterd kan
worden voor het betreffende yak.

4. Een groep leerlingen
- Onderbouw

- Eersteklas
- Ia
- lb

- Tweede kias
- mayo

- m2a

- havo
- ,wo

- Derde kias
- Bovenbouw

- Vierde kias
- Vijfdeklas
- Zesde kias

Toelichting: Er is een hele grote groep leerlingen. Deze leerlingen zitten in zes verschillende Iceijaren. Dc eerste
drie Ieerjaren behoren tot de onderbouw en de laatste drie leerjaren behoren tot de bovenbouw. Dc groep
leerhngen in het eerste leerjaar, de brugklas, worden in ongeveer even grote klassen verdeeld. Er mogen
maximaal tweendertig leerlingen in een kias zitten. Dc leerlingen die zich niet in het eerste leerjaar bevinden
worden onderverdeeld in groepen van verschillende schoolsoorten, dus mayo, havo en vwo. Nu wordt
bijvoorbeeld de groep mayo leerlingen in het tweede leerjaar opgesplitst in kiassen. Ook hier geldt dat er niet
meet dan tweeëndertig leerlingen in een klas mogen zitten. Voor de overige groepen gebeurt hetzelfde. In de
bovenbouw hebben we te maken met clustering.

5. Vakken
- Onderbouwvakken
- Profielen
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- Economie & Maatschappij
• Cultuur & Maatschappij
- Natuur & Techniek
- Natuur & Gezondheid

Toelichting: Alle Ieerlmgen moeten vakken volgen. Voor de onderbouw ligt vast welke vakken de leerlingen
moeten hebben en hoeveel uur per week welk yak gegeven wordt. In de bovenbouw kiezen leerlingen van de
havo en het vwo profielen. Elk profiel heeft zijn eigen vakken, maar er zijn ook vakken die in elk profiel gelijk
zijn, zoals ckv, anw, Nederiands, geschiedenis, etc. In elk profiel zijn er vakken waaruit een leerling kan kiezen.
Dus als een leerling een profiel gekozen heeft en de leerling heeft in dat profiel vakken gekozen, dan heeft een
leerling vakken. We hoeven dan niet meer te spreken van een leerling die een profiel heeft gekozen.

7.1.2. Do Relaties tussen do Vhf Entiteiten
Elke entiteit heeft relaties met alle andere entiteiten, dus ook met zichzelf. Bij het bespreken van één entiteit
worden ook de andere entiteiten aangehaald. Een entiteit is niet een losse entiteit, maar is gekoppeld of
verbonden aan de anderen. Bijvoorbeeld, een docent geeft aan dat hij op maandag en dinsdag niet kan werken,
omdat hij of zij dan lesgeeft op een andere school. Dit is dus een koppeling van docent met tijd. Een ander
voorbeeld is dat een leerling een profiel kiest en in zo'n profiel heeft een leerling een beperkte vrijheid in keuze
van vakken. Dit is dus een koppeling van een leerling met een yak. Doordat elke entiteit andere entiteiten nodig
heeft, is het niet mogelijk om een hi&archische verdeling van de entiteiten te maken. Dit is alleen mogelijk
wanneer de entiteiten onafhankelijk van elkaar zijn, maar in het geval van de schootroosters zijn ze dus
athankelijk. In figuur 7.1 worden de relaties voor elke entiteit met alle andere entiteiten weergegeven. Deze
relaties kunnen onderverdeeld worden in twee groepen, namelijk reflexieve miaties en successieve relaties. Wat
dit precies inhoudt, zal ik hieronder bespreken.

'{iIIIif
j L.p p

£

Figuur 7. 1: De relazies tussen de enhiteilen. De pylen geven de relaties tussen de en: iteiten aan.

Reflexieve Relaties
Een relatie van een entiteit met zichzelf wordt een reflexieve relatie genoemd. Waarom heeft een entiteit een
relatie met zichzelf? In de filosofie kunnen de entiteiten als typen gezien worden. Deze typen hebben een relatie
met elkaar doordat er tokens inzitten die gerelateerd zijn. Dus als docent een type is, dan zijn bijvoorbeeld
docent J. en docent K. tokens. We kunnen deze reflexieve relaties voor alle typen ook uitleggen aan de hand van
een voorbeeld over clustering, dat we vaker gebruikt hebben in deze scriptie. Doordat er clustering is in de
bovenbouw zijn kiassen aan elkaar gekoppeld en daardoor ook docenten, lokalen, tijdstippen en vakken. Alle
leerlingen van bijvoorbeeld havo4 zitten in verschillende stamklassen. Zij hebben elk een eigen vakkenpakket en
volgen dus vakken die niet in deze klas gegeven worden. Deze vakken worden dus in zogenaamde clusterklassen
gegeven. Stel er is een clusterklas natuurkunde. Hierin zitten bijvoorbeeld dertig leerlingen. Er zijn dan
bijvoorbeeld zeventig leerlingen die geen natuurkunde hebben in deze klas. Op het tijdstip dat het yak
natuurkunde gegeven wordt in die clusterklas moeten de zeventig andere leerlingen andere vakken volgen die
deze dertig leerlingen niet hebben. Op hetzelfde tijdstip kunnen bijvoorbeeld de vakken economie, Duits en
scheikunde gegeven worden. Het is dan mogelijk dat er nog een paar leerlingen vrij zijn. We hebben nu vier
clusterkiassen. Dc clusterlengte is dus vier. Zo gauw één van deze kiassen les heeft in het desbetreffende yak,
dan hebben de andere kiassen ook les en hebben ze dus op hetzelfde tijdstip les. Hier zien we dus een koppeling
van een leerling met een leerling. Het tijdstip van de natuurkunde klas is gekoppeld aan het tijdstip van economie
klas. Dit geldt ook voor de tijdstippen van de overige klassen. Bovendien heeft elke klas een docent. Dus als de
natuurkunde klas les heeft van bijvoorbeeld docent K. dan heeft de scheikunde klas op hetzelfde tijdstip les van
bijvoorbeeld docent J. Dus op hetzelfde tijdstip geven steeds dezelfde vier docenten les. Dit zijn dus de docenten
die lesgeven in deze vier clusterkiassen. Dc docenten zijn dus ook aan elkaar gekoppeld. Als deze vier kiassen
les hebben, dan bezetten zij vier lokalen. Deze lokalen zijn dus steeds op hetzelfde tijdstip bezet. Dus de lokalen
zijn ook aan elkaar gekoppeld.
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In figuur 7.1 zien we niet alleen de relaties van een entiteit met zichzelf, maar zien we ook relaties van een
entiteit met de andere entiteiten. Deze relaties worden ook wel successieve relaties genoemd en zullen hieronder
besproken worden.

Successieve Relaties
In figuur 7.1 was globaal te zien hoe de relaties tussen de entiteiten gezien kunnen worden. Eerst heb 1k de
relaties tussen een entiteit en zichzelf uitgelegd en nu ga 1k de relaties tussen een entiteit en een andere entiteit
uitleggen. Zo geeft bijvoorbeeld de piji tussen leraar en yak aan dat er een relatie is, en deze relatie kunnen we
als volgt omschrijven:

I. een leraar geeft (doceert) een yak, en
2. een yak wordt 2Q een docent gegeven.

Dit soort relaties worden ook wel successieve relaties genoemd en worden gespecificeerd in figuur 7.2.

Docent
—geeft les aan —' Leerling
—geeftIcsm-— Lckaal
—gccft Ics op—) Tijd
—docceai—-- yak

—krijgt les van — Doccnt
Leerling

—krijgtlesln----4 Lokaal
—kiijgtlescp—' Tijd
—heeft-—-) yak

TpI

Tijd

Vak

Figuur 7.2: De relaties van édn entileit mel de andere enhileiten en zichzelf

Een docent is gekoppeld aan andere docenten (reflexieve relatie). Een docent is bevoegd om les te geven in één
of meer vakken. Deze vakken doceert hij of zij aan leerlingen die dit yak hebben. Dit yak wordt gegeven door de
docent op tijden dat hij of zij beschikbaar is in een bepaald lokaal.
Een leerling zit in een kias en deze kias is gekoppeld aan andere kiassen vanwege de clustering. Deze leerling
krijgt les in vakken van docenten die deze vakken geven. Dc leerling volgt deze vakken in een lokaal en op een
tijdstip waarop de docent, waarvan de leerling les heeft. kan. Imrners als een docent op maandag niet kan
werken, en een leerling heeft welles van deze docent, dan zal de leerling geen les op maandag krijgen van deze
docent.
In een lokaal wordt in een bepaald yak lesgegeven. Dit lokaal wordt zo optimaal mogelijk benut. Als dit lokaal
bijvoorbeeld een gymnastieklokaal is, dan zal elke dag het lokaal elk lesuur bezet zijn. In het lokaal wordt dus
een yak gegeven en dit wordt gedaan door een docent. Een docent geeft het yak in dit lokaal aan leerlingen. Dus
het lokaal wordt ook door leerlingen bezet. Door clustering zijn ook lokalen aan elkaar gekoppeld.
De vierde entiteit is de tijd en de tijd is opgedeeld in lesuren, wat ook te zien is bij de beschrijving van de
entiteiten in 7.1.1. Op deze lesuren worden valdcen in lokalen gegeven en deze vakken worden op verschillende
tijdstippen gegeven aan kiassen door docenten. Deze entiteit is belangrijk. Als docenten niet op een bepaalde
tijd kunjien lesgeven, dan kunnen bepaalde kiassen (leerlingen) ook geen les krijgen van die docent op dat
tijdstip.
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De laatste entiteit is yak. Len docent doceert een yak. Len leerling heeft een yak. Len yak wordt in een Iokaal
gegeven. Sommige vakken moeten in bepaalde lokalen, dwingende vakiokalen. Niet alleen een docent is met cen
yak gekoppeld, maar ook een leerling. Omdat docent en leerling beide gekoppeld zijn aan een yak, kunnen beide
ook weer aan elkaar gekoppeld worden.

Deze beschrijving van relaties van een entiteit met zichzelf en met de andere entiteiten laat heel duidelijk zien
dat de entiteiten athankelijk van elkaar zijn. Het tijdstip waarop een kias les krijgt is athankelijk van het tijdstip
waarop de docent kan lesgeven. Deze athankelijkheid zorgt ervoor dat het roosteren een complex fenomeen is en
dat het niet mogelijk is om een hiërarchische verdeling te maken. In de volgende paragraaf wordt er op een meer
formele en algemene manier naar deze complexiteit gekeken.

7.2. De Complexiteit van Problemen
In de vorige paragraaf was op een intuT tieve manier te zien dat het roosterprobleem een complex probleem is. In
deze paragraaf wordt er op een formele manier naar complexe problemen gekeken. In meerdere deelparagrafen
wordt er getracht een antwoord te vinden op de vraag: wat is een complex probleem? Om deze vraag te
beantwoorden wordt er eerst een introductie van problemen, algoritmes en complexiteit gegeven. Vervolgens zal
er een formele notatie gegeven worden. Deze notatie wordt vervolgens gebruikt bij de indeling van problemen en
algoritmes in verschillende kiassen. Len van deze kiassen is NP-volledigheid. Hierin bevinden zich de meest
moeilijke en complexe problemen die we hier bestuderen. Er zal tenslotte aangetoond worden dat het
roosterprobleem zich in deze kiasse bevindt.

7.2.1. Introductie
Een probleem is een algemene vraag die beantwoord moet worden. Meestal bevat het verscheidene parameters,
ook wel vrije variabelen genoemd, waarvan de waarde nog niet gespecificeerd is. Len probleem wordt
beschreven door [4]:

1. Len algemene beschrijving van alle parameters, en
2. Een voorwaarde van de eigenschappen waar het antwoord of waar de oplossing aan moet voldoen.

Door alle parameters van het probleem te specificeren met bepaalde waarden, wordt er een instantie van het
probleem verkregen. Algoritmes zijn in het algemeen procedures die stap-voor-stap te werk gaan om het
probleem q te lossen. Len algoritme lost een probleem fl op als het algoritme toegepast kan worden op elke
instantie I van H en altijd een oplossing garandeert voor die instantie I. In het algemeen is men voor het oplossen
van problemen gel nteresseerd in het vinden van het meest efficiënte algoritme. Met efficient wordt vaak het
snelsf bedoeld [4]. In hoofdstuk drie kwam dit ook alter sprake. In dit hoofdstuk stonden zoekmethoden, of
zoekalgoritmes, centraal en de zoekruimte moet goed gestructureerd zijn om een efficient zoekalgoritme
mogelijk te maken. Dc efficiCntie van het best mogelijke algoritme voor een probleem definieert de complexiteit
van het probleem [12]. In hoofdstuk 3 werden al twee soorten van complexiteit behandeld, namelijk de
complexiteit van de ruimte en de complexiteit van de tijd. Aangezien deze twee soorten van complexiteit aan
elkaar gerelateerd zijn, wordt er vaak alleen naar de complexiteit van tijd gekeken [12]. Dc tijdseisen van een
algoritme worden uitgedrukt in termen van een variabele, namelijk de grootte van een probleeminstantie. Vaak
wordt de grootte van de probleeminstantie op een informele manier bepaald [4]. In hoofdstuk drie werd
bijvoorbeeld de complexiteit van tijd uitgedrukt in de diepte en de vertakkingfctor van de zoekboom.
Deze tijdscomplexiteit kan natuurlijk ook op een formele manier bepaald worden. Dc beschrijving van een
probleeminstantie kan gezien worden als een enkele, eindige string van symbolen die gekozen worden uit een
eindig invoeralfabet. Er mag worden aangenomen dat elk probleem geassocieerd kan worden met een vast
coderingsschema dat de probleeminstanties laat overeen komen met de beschreven strings. Dc invoerlengte voor
een instantie I van een probleem fl wordt gedefinieerd door het aantal symbolen in de beschrijving van I, dat
verkregen wordt door het coderingsschema voor H. Dit getal, de invoerlengtc, wordt gebruikt als de formele
meting van de instantiegrootte [4].
De tijd die een algoritme nodig heeft om een probleem op te lossen wordt uitgedrukt in de complexiteitsfunctie.
Een algoritme die een lineaire complexiteitsfixnctie heeft is meer efficient dan cen algoritme die een exponentiCle
complexiteitsfunctie heeft. Problemen die alleen opgelost kunnen worden door algoritmen die een exponentiCle
complexiteitsfunctie hebben worden ook wel ondoenltjk genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat deze problemen
niet doenlijk zijn op te lossen in een redelijke tijd. In paragraaf 7.3. wordt er een voorbeeld gegeven van een
probleem die een exponentiele complexiteitsfiinctie heeft. Polynomiale en lineaire problemen zijn wel doenlijk,
want deze functies nemen niet explosief toe in de tijd [12]. Dit is te zien in figuur 7.3 [4].
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Complexiteitsfunctie n 10 n 20 n 30 n = 40 n 50 n = 60

n 0.00001 0.00002 0.00003 0.00004 0.00005 0.00006
Iineair seconde seconde seconde seconde seconde seconde

n2 0.0001 0.0004 0.0009 0.0016 0.0025 0.0036
polynomiaal seconde seconde seconde seconde seconde seconde

n3 0.1 3.2 24.3 1.7 5.2 13.0
polynomiaal seconde seconden seconden minuten minuten minuten

2 0.001 1.0 17.9 12.7 35.7 366
exponentieel seconde seconde minuten dagen jaren ceuwen

Figuur 7.3. Vergelyking tussen een lineaire, twee polynomiale en een exponenliele complexiteitsfuncties. Deze t:jden geven aan lye k,igl:
duurt om een probleem op te lossen. gegeven dat den enkele operatic uitgevoerd kan worden in den microseconde.

Er zijn mensen die vinden dat polynomiale complexiteitsfiincties met een hoge exponent, zoals n1000, ook
ondoenhijk zijn, maar in de praktijk komen deze soorten van complexiteit niet voor [10].

7.2.2. Notatie, P, NP en NP-Volledlgheld
Garey en Johnson [4] nemen gemakshalve aan dat de problemen beslissingsproblemen zijn. Problemen hebben
dan alleen twee mogelijke antwoorden, ofwel het antwoord ja, ofwel het antwoord nee [4]. Dit hoeft geen
beperking te zijn, want veel problemen zijn terug te brengen op beslissingsproblemen. Een antwoord kan immers
true of false zijn. Bij het roosterprobleem kan dit ook. Een oplossing is voldoende (goed) of slecht. Echter, we
willen natuurlijk niet alleen weten of er een acceptabel rooster mogelijk is, maar we willen ook het rooster, of de
oplossing hebben. Een beslissingsprobleem 11 bestaat simpeiweg uit cen verzameling D van instanties en een
deelverzameling In ç 0n van ja-instanties. Dc reden voor de beperking tot beslissingsproblemen is dat ze een
zeer natuurlijke, formele equivalent hebben, namelijk een tao!. Deze taal wordt als volgi gedefinieerd [4]:

E: een eindige verzameling symbolen,
E': de verzameling van alle eindige strings van symbolen uit E.
L: als L een deelverzameling is vanE', dan is L de tao! dat gedefinieerd is op het alfabet E.

Als Z = (0, 1), dan bestaat E' uit de lege string , de strings, 0, 1,00, 11, 01, 10, 000, 001, en alle andere eindige
strings, die opgebouwd zijn uit nullen en enen. Dan is L = (01, 001, 111, 1101010) de taal gedefinieerd op
(0,1), net zoals de verzameling binaire representaties van gehele getallen, die kwadraten van gehele getallen
zijn, en net als de verzameling (0, 1 }' zelf[4].
Dc overeenkomst tussen beslissingsproblemen en talen komt voort uit de coderingsschema's die gebruikt worden
voor het specificeren van probleeminstanties wanneer er mee gerekend moet worden. Een coderingsschema,
aangeduid door e, geeft een manier om voor een probleem FT elke instantie van 11 te beschrijven door een
geschikte string van symbolen op een bepaald vastgelegd alfabet E. Het probleem F! en het coderingsschema e
voor fl delen E' op in drie kiassen van strings [4]:

1. Een kiasse strings die de instanties van Ii niet coderen
2. Een kiasse strings die de instanties van F! coderen waarvoor het antwoord nee Is
3. Een kiasse strings die de instanties van F! coderen waarvoor het antwoordja is.

Deze Iaatste kiasse strings is de taal die geassocieerd wordt met F! en e, en wordt dan als volgt weergegeven [4]:

L[11,e] (XE E*:Lishetalfabetdatgebrulktwordtdoore,enxisdecodcringonderevaneeninstantiele Y)

Deze formele theorie wordt als volgt toegepast op beslissingsproblemen: als een resultant geldt voor de taal L[fl,
eJ, dan geldt het ook voor het probleem fl onder het coderingsschema e [4].
Aangezien er een parameter, waarin de complexiteit van tijd uitgedrukt kan worden, nodig is, is het handig om
ann te nemen dat elk beslissingsprobleem een coderingsathankelijke functie Length: D -, t heeft. Deze functie
wordt polynomiaal gerelateerd ann de invoerlengtes, die verkregen worden uit een redelijke coderingsschema.
Met polynomiaal gere!ateerd wordt bedoeld dat er voor elke coderingsschema e voor FT twee polynomen
bestaan, namelijk p en p', zodanig dat als I E D en x is een string, die de instantie fonder e codeert, dan getdt
dat Length[IJ �p(JxI) en Ixl '(Length[I]), met als de lengte van de stringx [4].
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Hiennee beindig ik de formele notatie van beslissingsproblemen. Er kan nog uitgebreider gekeken worden naar
de manier waarop een coderingsschema tot stand komt, maar ik Ides ervoor om dit niet te doen, omdat dit niet
relevant is voor de rest van dit hoofdstuk. 1k ga flu verder met de mdeling van problemen in de klassen P, NP en
NP-volledigheid.

Problemen kunnen opgedeeld worden in een groep problemen die opgelost kunnen worden in een polynomiale
tijd en in een groep die niet opgelost kunnen worden in een polynomiale tijd, welk algoritme er ook gebruikt
wordt. Dc kiasse van polynomiale tijd wordt P genoemd [10]. Een algoritine dat problemen uit deze kiasse oplost
wordt deterministisch polynomiaal genoemd.
Een andere belangrijke kiasse van problemen is NP, de kiasse van de niet-deterministische polynomiale
problemen. Een probleem bevindt in deze kiasse als er een algoritme is, dat een oplossing van polynomiale
lengte kan gokken en vervolgens in polynomiale tijd controleert of de gok correct was. Het idee is dat ofwel er
een exponentieel aantal processoren zijn zodat alle gokken tegelijk worden geprobeerd, ofwel er is een zodanig
geluk dat de eerste gok altijd de goede is, zodat het NP-probleem een P-probleem wordt [10]. Een algoritme die
problemen in deze kiasse oplost, wordt ook wel niet-deterministisch polynomiaal genoemd en bestaat dus uit
twee fasen, namelijk een gokfase en een controlerende fase. Gegeven een probleeminstantie I 'gokt' de eerste
fase een structuur S. Vervolgens worden I en S als invoer aan de tweede fase nnegegeven. Deze controlerende
fase gaat verder met rekenen op een deterministische manier en stopt ofwel met een antwoordja, ofwel met een
antwoord flee, of wel niet. Een niet-deterministisch algoritme lost een beslissingsprobleem fl op als de volgende
twee eigenschappen voor alle instanties Ic I.) gelden [4]:

1. Als / E Y geldt, dan bestaat er een bepaalde structuur S, die ontstaat op basis van de gok gegeven de
invoerinstantie I, zodat het antwoord van de controlerende fase zal leiden totja voor lenS..

2. Als I Yg geldt, dan bestaat er geen structuur S, die ontstaat op basis uit de gok gegeven de invoer I,
zodat het antwoord van de controlerende fase zal leiden tot ja voor I, en S.

Van een niet-deterministisch algoritme, dat een beslissingsprobleem H oplost, wordt gezegd dat het opereert in
een polynomiale tijd als er een polynoom p bestaat, zodanig dat er voor elke instantie I E Y een bepaalde gok S
is er toe dat leidt dat de controlerende fase antwoordt met een ja voor len S in de tijd p (Lengte[ I]). Dit heeft
als effect het opleggen van een polynomiale grens aan de grootte van de gegokte structuur 5, aangezien er alleen
een polynomiaal gebonden hoeveelheid tijd gebruikt kan worden om die gok te onderzoeken [4].
Eerst zal nu de relatie tussen de klassen P en NP beschreven worden en vervolgens zal de kiasse van de NP-
volledige problemen gel ntroduceerd worden. Dc relatie tussen de kiassen P en NP is fundamenteel voor de NP-
volledigheidstheorie. Problemen die oplosbaar zijn door een deterministisch polynomiale tijdsalgoritme kunnen
ook opgelost worden door een niet-deterministisch polynomiale tijdsalgoritme. Dit wordt uitgedrukt door P ç
NP. Elke deterministische algoritme kan gebruikt worden in de controlerende fuse. Als H E P en A is een
deterministisch polynomiale tijdsalgoritme voor fl, dan kan er een niet-deterministisch polynomiale tijds-
algoritme voor H gewoon verkregen worden door A in de controlerende fase te gebruiken en de gok te negeren.
Dus H E P impliceert H E NP [4]. Een andere relatie is die tussen NP en deterministisch exponentiële tijd. Dit
wordt weergegeven in de volgende stelling:

Theorema i: Als Ii E NP, dan bestaat er een polynoom p zodat H opgelost kan worden door een deterministisch
algoritme die een tijdscomplexiteit heeft van O(2") [4].

Figuur 7.4: Een voorlopig beeld van de wereld van NP.

Er zijn vele redenen om aan te nemen dat de grens van O(2") in de stelling niet tot een polynoom gereduceerd
kan worden, en dit zou inhouden dat P NP [4]. Dit is één van de grootste open vragen wanneer men niet de
luxe heeft over een oneindig aantal processoren of een alwetende gok. Er zijn computerwetenschappers die ervan
overtuigd zijn dat P NP. Dus NP-problemen zijn dan inherent moeilijk en hebben alleen exponentiële
tijdalgoritmes. Dit is echter nooit bewezen [10]. Uitgaande van P NP kan er een voorlopig beeld geschetst

Dc bewijzen voor de theorema's zal 1k hier verder niet behandclen, maar deza zijn in hct bock van Garey en Johnson [4] terug tc vinden.
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worden van de wereld van de NP. Dit is geschetst in figuur 7.4. De verwachting (maar er is geen honderd
procent zekerheid) is dat het grijze gebied, dat aangeduid wordt door NP-F, niet helemaal leeg is [4].

Als P NP, dan heeft het onderscheid tussen P en NP-P een betekenis en is het belangrijk. Alle problemen in P
kunnen opgetost worden door polynomiale tijdsalgoritmes, terwijl alle problemen in NP-P ondoenhijk zijn. Als P

NP en gegeven een beslissingsprobleem 11 E NP, dan wil men graag weten welke van deze twee
mogelijkheden voor 11 geldt. Zolang het nog niet bewezen is dat P NP, is er geen hoop om te laten zien dat
een bepaald probleem behoort tot NP-P. Qn deze reden richt de NP-volledigheidstheorie zich OP het bewijzen
van resultaten van de zwakkere vorm 'als P NP, dan fl e NP-F'. Hoewel deze conditionele resultaten net zo
moeilijk lijken te bewijzen als de overeenkomende niet-conditionele resultaten, zijn er technieken voorhanden
die zulke resultaten op een makkelijke (recht toe recht aan) manier bewijzen. Het belangrijkste idee achter deze
conditionele benadering is de polynomiale transformatie. Een polynomiale transformatie van een taal L1 ç
naar een taal L2 ç E2' is een functief E' -+ E, die voldoet aan de volgende twee condities [4]:

1. Er is een programma dat in polynomiale tijdfberekent.
2. Voorallexe E1',XE L1 danenslechtsdanalsf(x)E L2.

Als er een polynomiale transformatie van L1 naar L2 is, dan wordt dit als volgt geschreven L1 cc L2, en kan
gelezen worden als 'L1 transformeert naar L2'. Dc significantie van polynomiale transformaties komt van het
volgende lemma [4]:

Lemma 1: Als L1 oc L2 en L2 E F, dan ook L1 E P(equivalent: L1 P impliceertL2 P).

Als fli en 112 beslissingsproblemen zijn met bijbehorende coderingsschema's e1 en e2, dan zal fl1 cc 112

geschreven worden, wanneer er een polynomiale transformatie bestaat van L[fl1, eiJ naar L[fl1 e1]. Op het
probleemniveau kan er een polynomiale transformatie beschouwd worden van beslissingsprobleem Il naar
beslissingsprobleem 112 als een functie f :D11 —D2 voldoet aan de volgende twee voorwaarden [4]:

1. fis berekenbaar door een polynomiale tijdsalgoritme; en
2. Voorallelc D geldtle Y dan en slechts dan alsfi))E Y2.

Lemma I geeft de mogelijkheid om L1 cc L2 te interpreteren als 112 is ten minste even moeilijk als il". De
polynomiale transformatie relatie is zeer bruikbaar omdat het een transitieve relatie is. Dit wordt weergegeven in
het volgende lemma [4]:

Lemma2: AIsL,ccL2enL2ocL31danLiocL3.

Twee talen L1 en L2 (twee beslissingsproblemen 11 en fl2) kunnen gedefinieerd worden als polynomiaal
equivalent wanneer geldt dat zowel L1 cc L2 en L2 cc L1 (zowel cc fl2 en 112 oc I1), en wanneer de relatie 'cc'
een partiele ordening aanduidt op de resulterende equivalentie klassen van talen (beslissingsproblemen). Dc
klasse van de NP-volledige talen (problemen) vormt nog een equivalentie kiasse, die onderscheiden wordt door
de eigenschap dat het de 'moeilijkste' talen (J)roblemen) in NP bevat [4]. Het woord volledig, complete, wordt
gebruikt in de zm van 'meest extreem'. Dit refereert dus aan het moeilijkste probleem ii de verzameling NP
[10].

Formed wordt een taal L gedefmieerd als NP-volledig als L e NP en, voor alle andere talen L' E NP getdt dat L'
cc L. Informeel wordt een beslissingsprobleem 11 gedefinieerd als NP-volledig als 11 E NP en, voor alle andere
beslissingsproblemen Ii' E NP geldt dat 11' cc fl• Lemma 1 leidt dan tot de identificatie van NP-volledige
problemen als de moeilijkste problemen in NP. Als één NP-volledig probleem opgelost kan worden in
polynomiale tijd, dan kunnen alle NP-volledige problemen opgelost worden in polynomiale tijd. Als één
probleem in NP niet doenlijk is in polynomiale tijd, dan zijn alle NP-volledige problemen ondoenlijk [4, 10]. Het
is bewezen dat NP-volledige problemen zich of allemaal wel in P bevinden of allemaal niet [10]. Een NP-
volledig probleem 11 heeft de eigenschap die ook al eerder Icr sprake kwam, namelijk 'als P NP, dan 11 E NP-
F'. En dit kan preciezer gedefmieerd worden, namelijk '11 e P. dan en slechts dan als P = NP' [4].
Samenvattend, als een probleem zich in NP bevindt dan is er een algoritme mogelijk dat in polynomiale tijd kan
controleren of een oplossing correct is. Als een probleem NP-volledig is, dan is er echter, voor zover we nu
weten, geen algoritme dat het probleem kan oplossen in polynomiale tijd.
Als er aangenomen wordt dat P NP, dan kan er flu een meer gedetailleerd beeld gegeven worden van de wereld
van NP. Dit wordt weergegeven in figuur 7.5.

Dc bewijzen voor Iemma's Iaat ik ook achtcrwege en zijn ook Icrug IC vinden in bet bock van Garcy en Johnson [4J.
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Figuur 7.5: Dc herziene wereld van NP.

Het volgende lemma, dat een gevoig is van de definities en de transitiviteit van , laat zien dat de materie
aanzienlijk vergemakkelijkt wordt mdien er de beschikking is over één probleem, waarvan bekend is dat het NP-
volledig is [4].

Lemma 3: Als L1 en L2 beide behoren tot de verzazneling NP, L, is NP-volledig en L1 L2 geldt , dan is L2
ook NP-volledig.

Als we dit transformeren naar het niveau van het beslissingsproblecm, dan geeft dit lemma een makkelijke
benadering om te bewijzen dat nieuwe problemen NP-volledig zijn, mits er ten minste édn bekend NP-volledig
probleem aanwezig is. Om te bewijzen dat een probleem fl NP-volledig is, moet er aangetoond worden dat [4]:

1. flNP,en
2. een bekend NP-volledig probleem fl 'transformeert naar fl.

Het proces van het bedenken van een NP-volledigbeidsbewijs voor een beslissingsprobleem fl bestaat uit de
volgende vier stappen [4]:

I. aantonen dat fl zich in NP bevindt,
2. selecteren van een bekend NP-volledig probleem fl',
3. construeren van een transformatief van fl naar H, en
4. bewijzen datfeen (polynomiale) transformatie is.

Om aan te tonen dat het roosterprobleem NP-volledig is, hebben we dus problemen nodig, waarvan al bewezen
is dat ze NP-volledig zijn. In de volgende deelparagraaf wordt daarom een paar NP-volledige problemen
gegeven en vervolgens zal aan de hand van deze problemen aangetoond vrden dat het roosterprobleem ook
NP-volledig is.

7.2.3. NP-Volledige Problemen
Hieronder worden een paar voorbeelden van NP-volledige problemen gegeven. Deze problemen komen uit het
bock 'Computers and Intractability. A Guide to the Theo,y of NP-Completeness' van Garey en Johnson [4]. Na
het geven van de voorbeelden zal ik laten zien dat het roosterprobleem ook NP-volledig is. Dc voorbeelden zijn
opgedeeld in drie delen [4]:

I. de naam van het probleem,
2. de probleemdefinitie, en
3. een dccl met extra commentaar.

Dc naam van het probleem is bedoeld als een handige stenografie voor de verwijzing naar het probleem.
Probleemdefinities worden gegeven door het specificeren van een instantie en een vraag over deze instantie. Het
commentaargedeelte weidt uit over de belangrijkste resultaten.

Een verzameling H van 'werkperioden', verzameling C van 'vakmensen', verzameling T
van 'taken', een deelverzameling A(c) ç H van 'beschikbare uren' voor elke vakman c E C,

een deelverzameling Á() ç H van 'beschikbare uren' voor elke taak t E T, en voor elk paar
(c, t) E Cx T, een aantal R(c, t) E van 'vereiste werkperioden'.
Is er een tijdrooster voor het afronden van alle taken, dat wil zeggen, is er een functie
f C x T x H -, (0, l} (waar f(c, t, h) = I betekent dat de vakman c werkt nan tank t
gedurende de periode h) zodanig dat:
I. c, t, h)= 1, alleen aish A(c)cA(t)geldt,
2. voorelke h HencE C is erten minste ént Twaarvoorgeldt datfic, t, h) I,
3. voorelkehe Hent€ Tis ertenminsteééncE Cwaarvoorgeldtdatfic, t, h)=l,en
4. voor elk paar , ?) E C x T zijn exact R(c, /) waarden van h, waarvoor geldt dat

flc, t, h)= I?

Voorbeeld 1: Timetable desie'n
INSTANTIE:

VRAAG:
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COMMENTAAR: Het probleem blijft NP-volledig zelfs als = 3, A(t) = H voor t E T en elke R(c, 1) E {O,

1) zijn. Het algemene probleem kan opgelost worden in polynomiale tijd als 4(c)( � 2 voor
alle c E C of als 4(c) = 4(t) = Hvoor alle c E C en t E T.

Voorbeeld 2: Resource constrained scheduling
INSTAN11E: Een verzameling taken T, die elk een Iengte 1(t) = 1 hebben, m E t aantal processoren, r E

t aantal middelen, grens aan de middelen B,, I � i � R, vereisten van middelen R,(t), 0 �
R,(t) � B,, voor elke taak t en middel i en een algehele deadline D E t.

VRAAG: Is er een rn-processor rooster a voor T dat samenkomt met de deadline D en voldoet aan de
vereisten van de middelen, dat wil zeggen zodanig dat voor alle u � 0 geldt, als S(u) de
verzameling is van alle t e T waarvoor geldt dat t) � u � %j) + 1(t), is dan voor elk
middel i de som over R,(t) over alle t E S(u) tenminste B,?

COMMENTAAR Het probleem is zeer NP-volledig (in strict sense), ook als r = I en rn = 3. Het kan door
matching opgelost worden in polynomiale tijd voor rn = 2 en een willekeurige r. Als een
partiele ordening < toegevoegd wordt, dan wordt het probleem zeer NP-volledig voor r =
1, m = 2 en wordt < een 'forest'. Als elke vereiste beperkt wordt tot ofwel een 0, ofwel B,,
dan is het probleem NP-volledig voor elke <

Voorbeeld 3: Scheduline to minimize weighted completion time
INSTANTIE: Een verzameling taken 7 m E t aantal processoren, voor elke tank t E T is er een Iengte

1(1) e ten een gewicht w(t) E Z, en een positief getal K.
VRAAG: Is er een m.processor rooster a voor T, zodat de som, over alle t E T, van (ct) + 1(1)) w(t)

niet groter is dan K?
COMMENTAAR Het probleem blijft NP-volledig bij m = 2 en is zeer NP-volledig bij een willekeurige m.

Het probleem is oplosbaar in een pseudo-polynomiale tijd voor een vaste m. Deze resultaten
blijven gelden als 'voorlopige' (preemptive) roosters toegestaan zijn. Het probleem kan in
polynomiale tijd opgelost worden door matching technieken als alle Iengtes gelijk zijn. Als
in plants daarvan de gewichten gelijk zijn, dan kan het probleem opgelost worden in een
polynomiale tijd, zelfs voor verschillende snelheidsprocessoren en 'ongerelateerde'
processoren. Het Sioorlopige' geval voor verschillende snelheidsprocessoren kan ook
opgelost worden in polynomiale tijd. Als beperkingen met hoge prioriteit toegestaan zijn,
dan is het originele probleem zeer NP-volledig, ock al zijn de gewichten gelijk, m 2 en de
partiele orde is ofwel een 'in-tree', ofwel een 'out-tree'. Als er middelen toegestaan zijn,
dan zijn dezelfde deelcasussen die genoemd zijn onder resource constrained scheduling
NP-volledig, zelfs al zijn de gewichten gelijk.

Voorbeeld 4: Staffscheduling
INSTANTIE: Positieve gehele getallen m en k, een collectie C van rn-tupels, waarvan elke tupel k enen en

(m — k) nullen heeft (representeren de mogelijke roosters voor de werknemers), een 'vereist'

m-tupelR van niet-negatieve gehele getallen, en een aantal werknemers n.

VRAAG: Is er een schemaf C -4 Z0 zodanig dat ). f(c) � n en zodanig dat f(c) c � R?

COMMENTAAR Het probleem is oplosbaar in een polynomiale tijd als voor iedere c E C de enen cyclisch
voorkomen, en waarbij je aanneemt dat er na m weer een één komt (dit correspondeert met
werknemers, die alleen beschikbaar zijn voor opeenvolgende uren van de dag, of dagen van
de week).

Waarom is het roosteiprobleem NP-volledlg?
Voordat ik ga aantonen dat het roosterprobleem NP-volledig is, wil ik eerst even twee dingen aanstippen:

1. 1k ga op een informele manier aantonen dat het roosterprobleem NP-volledig is. 1k geef dus
bijvoorbeeld niet expliciet de transformatiefuncties. 1k ga ann de hand van de hierboven beschreven
voorbeelden na of het ook op zou kunnen gaan voor het roosterprobleem.

2. Hierboven zijn dus vier voorbeelden gegeven waarvan al bewezen is dat ze NP-volledig zijn . Voor het
roosterprobleem loop 1k ze alle vier bij langs en houd ongeveer dezelfde notatie aan. Het eerste
voorbeeld benadert het roosterprobleem beter dan de overige drie voorbeelden. Daarmee voldoet het
eerste voorbeeld het meest ann de eisen voor een bewijs. Dc overige voorbeelden zijn meer ter
aanvulling op dit eerste voorbeeld.
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Voorbeeld I; Reductie van bet voorbeeld 'timetable design' naar bet schoolroosterprobleem
Jnstantie:
Aan de hand van voorbeeld I op pagma 53 laat 1k zien dat het roosterprobleem NP-volledig is:
11= maandag t/m vrijdag, of alle dagdelen dater gewerkt wordt moet worden,
C = docenten,
T = taken, de te geven vakken, vergaderingen, mentoruren, beschikbaarheidsuren,
A(c) ç H: de 'beschikbare uren' voor elke docent E C,
A(t) ç H: de 'beschikbare uren' voor elke taak t E 7

(c. 1) E C x T: docent is gekoppeld aan een taak (docent heeft een taak), en
R(c, t) E Z: 'vereiste werkperioden', dus CAO/ contracturen.

Vrpap:
Is er n rooster te maken zodanig dat alle taken gedaan zijn? Er moet dus gekeken worden of er een functie fi
Cx TxH-' (O,1)(f(c,r,h)=l:devakmancwerktaantaakggedurendedeperjodeh)wiigtht:

- flc, I, h) = 1, alleen als h E A(c) rs 4(t) geklt. Een bepaalde werkperiode (dagdeel) moet een element
zijn van de doorsnede van A(c) r A(t), dwz, dat er dus een verzameling moet zijn waarin de uren van de
docent overeen moeten komen met de uren voor de taak.
Dit is altijd het geval. Een docent wordt ngenomen voor een bepaald aantal dagdelen en tijdens deze
dagdelen geeft hij die taken waarvoor hij of zij aangenomen is. In voorbeeld 1 is echter alleen de docent
gekoppeld aan een taak, terwijl het roosterprobleem te maken heeft met een koppeling van docent-vak-
klas. Dit is moeilijker, omdat de kias bijvoorbeeld ook de les van die docent moet kunnen volgen op de
beschikbare uren van een docent. Dc kias kan dan geen les hebben in een ander yak bij een andere
docent. Bovendien zijn docenten en taken door het clusterprobleem ook nog eens aan elkaar gekoppeld.

- Voorelke hE Hen CE C is erten minste één t E Twaarvoorgeldt datfic, 1, h)= l:voorelkebepaalde
werkperiode h en docent c moet er een op zijn minst één taak : zijn, waarvoor dan geldt dat docent c aan
de taak t werkt gedurende de periode h.
Dit is ook altijd het geval, behalve bij ziekte van de docent. Een docent wordt voor een bepaald aantal
uren en taken aangenomen. En in die uren doet hij die taken.

- Voor elke h E H en t e T is er ten minste één c EC waarvoor geldt datAc, 1, h) = 1. Voor elk bepaalde
werkperiode h en taakperiode I moet gelden dat er een docent c is, waarvoor dan geldt dat docent c aan
de taak t werkt gedurende de periode h.
Zie ook het commentaar bij het vorige punt.

• Voor elk paar (c, t) E C x Tzijn exact R(c, I) waarden van h, waarvoor geldt datfic, t, h) = 1. Voor elke
taak die een docent heeft moet er een exact aantal vereiste uren die van werkperioden, zodat de docent
aan deze taak werkt gedurende een werkperiode.
Dit is zeker het geval, want een docent wordt aangenomen en op basis van het aantal contracturen
(CAO) wordt bepaald welke taken hij doet.

Commentaar:
Het probleem is NP-volledig. Hierboven werd aangegeven dat het probleem oplosbaar zou zijn in polynomiale
tijd als

1. lA(c � 2 voor alle c E C. Dit is nooit het geval bij het roosterprobleem. Een docent zal nooit
aangenomen worden voor maar 2 uren, maar een docent wordt aangenomen op basis van dagdelen en
een dagdeel bestaat minstens uit drie tot vier uren, of

2. als 4(c) = 4(1) = H voor alle C E C en I E T. Dit gaat niet op voor alle docenten, want er zijn parttimers
en fulitimers en aangezien deze eis ook niet opgaat is het probleem niet oplosbaar in polynomiale tijd,
dus is het probleem NP-volledig.

Voorbeeld 2: Reducfte van het voorbeeld 'resource constrained Scheduling' naar bet schoplroosterprobleem
Instantie:
T: taken met elk een lengte 1(t) = 1: lessen die een uur duren, vergaderingen, mentoruren,
m E t: aantal docenten,
r E t: aantal middelen aantal entiteiten (of aantal van elke entiteit),
B,, I � I � R: grens aan de middelen (deze grens kan gezien worden als de randvoorwaarde: cen week mag niet
langer duren dan veertig uur),
R,(t), vereisten van middelen (de randvoorwaarden van hoofdstuk 6),
Voor elke taak t en middel i geldt: 0 <R1(t) � B, en
D E 2: een algehele deadline.
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De algehele deadline is niet echt van toepassing. Het rooster moet af zijn als de school weer begint. Er kan ook
op een andere manier naar de deadline gekeken worden, nameijk dat alle lessen in een week van veertig uur
moeten passen, maar dit is ook weer een grens, randvoorwaarde, die aan de middelen gesteld kan worden.

Vraaf:
Dc vraag houdt zich bezig met het inroosteren van docenten voor de taken, die gedaan moeten worden. Het
roosterprobleem is echter complexer. Niet alleen de leraren en hun taken moeten ingeroosterd worden, maar er
moeten ook nog andere entiteiten, zoals leerlingen en lokalen ingeroosterd worden en deze entiteiten zijn
afhankelijk van elkaar. Hierbij iroet dus op de vele randvoorwaarden gelet worden.

Commentaar:
Het roosterprobleem is dus complexer dan het 'resource constrained scheduling'-probleem, waarvan al bewezen
is dat het NP-volledig is. Aangezien het roosterprobleem complexer is, is het zeker NP-vol ledig.

Voorbeeld 3: Reductie van bet voorbeeld 'scheduling to minimize weighted comnietion time' naar hel
roostervrobleem
Instantie:
T: taken (vakken lesgeven, vergaderen, mentoruren
m E t aantal docenten,
voor elke taak t E T is er een lengte l(t) e en een gewicht w(t) E Z, en
K: een positiefgetal.

Vraag:
Er moet een rooster voor docenten gevonden worden zodanig dat alle taken gedaan worden. In tegenstelling tot
het vorige voorbeeld heeft dit voorbeeld te maken met gewichten van taken. Elke taak heeft een gewicht en dit
gewicht wordt vermenigvuldigd met de som van het takenrooster en de lengte van de te uit te voeren taak. Dit
gewicht komt overeen met de parameters in een roosterprogramma. In het roosterprobleem moeten de gewichten
echter niet gelden op een taak (welke taak heeft meer gewicht en is dun belangrijker), maar OP de
randvoorwaarden en doelfuncties. Zo heeft de eis van een leraar een hogere prioriteit dan een wens van een
leraar.

Commentaar:
Het probleem zou opgelost kunnen worden in polynomiale tijd als alle gewichten gelijk zijn. In het
roosterprobleem is dit niet het geval. Hierboven is al even uitgelegd hoe de gewichten van toepassing zouden
moeten zijn op het roosterprobleem en hierbij gaf ik ook al aan dat de eis van een Ieraar een hogere prioriteit, dus
een hogere gewichtswaarde, heeft dan een wens. Er zijn dus beperkingen mogelijk met hoge prioriteit en
daardoor wordt het probleem zeer NP-volledig. Verder wordt er niet met voorlopige roosters gewerkt. In
principe wordt er in juli een rooster gemaakt dat in september gebruikt wordt. Wijzigingen die dan optreden
hebben geen hele grote invloed. Ook in het loop van het jaar als er andere vakken gegeven gaan worden, dan
blijft bijvoorbeeld de clustering in tact, zodat het aanbrengen van de wijzigingen niet twee weken duurt.

Voorbeeld 4: Reduclie van bet voorbeeld 'staff scheduling' naar bet schoolroosterprobleem
Ins (antic:
m en k: positieve gehele getallen,
C: collectie mogelijke roosters voor de docenten.

R: een 'vereiste' m-tupel van niet-negatieve integers, en
n: aantal docenten.

C is dus opgebouwd uit m-tupels. We kunnen een tupel beschouwen dat opgebouwd is uit een docent, yak, klas,
lokaal en tijd. Dus m = 5 zou hier dan gelden. Elke tupel heeft k enen en (in — k) nullen. Dit representeert de
mogelijke roosters voor de docenten. Een één zou dan weergeven dat een docent aan het werk is en een nul geeft
aan dat een docent viii is.

Vraa:
Is er een schemaf C -. Zo zodanig dat 1(c) � n en zodanig dat c f(c). c � R?

Commentaar:
Het probleem is in polynomiale tijd oplosbaar als docenten alleen beschikbaar zijn voor opeenvolgende uren van
de dag of dagen van de week. Dit is echter niet altijd het geval. Het kan voorko men dat een docent op maandag,
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dinsdag en vrijdag op school A werkt en de overige twee dagen op school B. Ook kan het zijn dat een docent op
maandagmiddag vrij is, terwiji hij of zij wel maandagochtend en dinsdagochtend werkt. Dus kan het probleem
niet opgelost worden in polynomiale tijd en is dus NP-volledig.

En ook dit Iaatste voorbeeld toont aan dat het roosterprobleem een NP-volledig probleem is. In de volgende
paragraaf ga ik kijken naar het roosterprobleem en naar de prograxnmatuur die de roostermakers op scholen
gebruiken om hen te helpen bij het oplossen van het roosterprobleem.

7.3. Het Oplossen van het Roosterprobleem met behuip van Ondersteunende
Programmatuur

In de vorige twee paragrafen is duidelijk geworden hoe complex het roosterprobleem is. In deze paragraaf ga 1k
kijken hoe men het roosterprobleem oplost ondanks deze complexitcit. In de inleiding van dit hoofdstuk werd
aangegeven dat het roosterprobleem opgedeeld kan worden in twee deelproblemcn, namelijk het clusterprobleem
en het tijdroosteren. 1k zal eerst het clusterprobleem behandelen. Dit probleem kan redelijk goed opgelost
worden met behuip van een speciaal clusterprogramma. Ondanks dat dit probleem NP-volledig is, doen zich bij
het oplossen ervan weinig problemen voor. 1k bespreek dit piubleem wat uitgebreider om vervolgens te laten
zien hoe het probleem opgelost wordt. Vervolgens zal ik het tweede deelprobleem, het tijdroosteren, bespreken.
Bij het oplossen van dit probleem maken roostermakers gebruik van speciale roosterprogramma's, maar over het
algemeen is men hier niet zo tevreden over. Men blijft op zoek naar een sneller en beter roosterprogramma. Om
dus te kijken welke verbeteringen er nodig zijn, is het eerst noodzakelijk om te kijken wat er precies mis is. En
deze problemen worden duidelijk bij het bespreken van het oplossen van het tweede deelprobleem.

7.3.1. Het Clusterprobleem
Zoals in de inteiding van dit hoofdstuk al gemeld is, kan het roosterprobleem opgedeeld worden in twee
deelproblemen, namelijk clusteren en het tijdroosteren. Als eerste wordt het clusterprobteem opgetost en daama
het tijdroosteren.
Het clusterprobleem doet zich alleen voor in de bovenbouw en er wordt getracht, uitgaande van een lange tijst
met de vakkenpakketten van iedere teerling, combinaties te vinden van vakken die op hetzelfde tijdstip gegeven
kunnen worden. Hierbij moet met twee dingen rekening gehouden worden. Ten eerste moet men weten welke
vakcombinaties niet op hetzelfde uur gegeven mogen worden en ten tweede wordt er een grote voorkeur gegeven
aan oplossingen waarbij de kiassengrootte per yak niet te veel verschitten [6]. Als het aantal teertingen,
docenten, lokalen, etc. toeneemt, dan neemt het aantal combinaties exptosief toe. Het clusterprobteem is dus een
exponentieel en een NP-vottedig probleem. Om te laten zien hoe het aantal combinaties kan oplopen en dat het
een exponentieel probteem is, ga 1k kijken naar een ander exponentieel probleem dat dezelfde orde van
complexiteit heeft als het roosterprobleem. 1k ga kijken naar het probleem 'het vinden van de cijfercombinatie
van een ktuis' (zie figuur 7.6a) [11].
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F:guur 7.60: Een voorbeeld van een exponeniieelprobleem: hel Figuur 7.6 b: Testen kunnen gehele kiassen van inogelijke
vinden van de cq/fercombinaiie van een kiuis. oplossingen verwyderen (prunen).

Dc kluis in figuur 7.6a heeft een combinatie van drie cijfers tussen de nul en de negentien. In totaal zijn er 20 x
20 x 20, dus 8000, mogelijke oplossingen. Eén van deze oplossingen is de goede. Het is mogelijk om al deze
oplossingen bij langs te lopen, maar dit kost wet wat tijd. Als een inbreker deze ktuis zou wilten kraken, dan wil
de inbreker dus niet al deze oplossingen bij langs lopen, want hij wit natuurlijk zo snel mogelijk weg. Hij zat dus
een andere manier moeten vinden. Stel dat het mogelijk is om metje oor tegen de kluis of met een stethoscoop te
horen is of een cijferjuist is. Je hoort dan een klilcje. Dit is bekend bij de inbreker en hij is niet doof, dan weet hij
ook dat als haj niks hoort, dat dan het cijfer niet goed is. Stel decode is 2-7-13. Dc inbreker draait het slot naar de
nut. Hij hoort niks. De inbreker weet dus flu dat het eerste cijfer niet nut is. Hij weet dus ook dat elke combinatie
die met een nul begint, niet goed is. Dus hij zal at deze combinaties niet meer afzoeken. Dit geldt ook voor de

57



één. Als hij bij de twee komt, hoort hij een klikje. Nu weet de mbreker dat het eerste cijfer met de twee begmt en
dat hij alleen nog alle mogelijke combinaties, die met een twee beginnen, hoeft te doorzoeken. Op deze manier
vindt hij dus heel snel de goede combinatie. Als alle combinaties uitgezet worden in een zoekboom, zie figuur
7.6b [II], dan kunnen de takken met de onjuiste combinaties weggesneden worden uit de boom, dus pruning. Dit
kwam ook ter sprake in hoofdstuk drie.
Als voor dit probleem, dus het vinden van de cijfercombinatie van een kluis, een programma geschreven moet
worden, dan moet het programma dus de zoekruimte beperken. Dus takken wegsnoeien uit de boom die niet tot
de juiste oplossing leiden. Een bekend algoritme dat hieraan voldoet is alfa-bèta pruning. Formed werkt deze
inethode als volgt [10]:

Stel er bevindt zich ergens in de boom een knoop n en er is een keuze om naar deze knoop toe te gaan. Als er flu
in eerdere knopen (moederknopen) een betere keuze is, namelyk knoop m, dan wordt n nooit bereikt. Als er
genoeg informatie is over n om deze conclusie te maken, dan kan knoop n en de takken die aan deze knoop
hangen weggesnoeid (prunen) worden.

Het probleem dat hierboven gegeven is, geeft goed weer hoe complex het clusterprobteem wordt. Het
clusterprobleem kent meer combinaties dan deze achtduizend. Er wordt namelijk aan de hand van de
vakkenpakketten van iedere leerling gekeken welke combinaties van vakken op hetzelfde tijdstip gegeven
kunnen worden. In de bovenbouw van het vwo hadden leerlingen voor de invoer van de tweede fase minimaat
zeven vakken en op de havo hebben leerlingen minimaal zes vakken. Hiermee zijn al heel veel combinaties te
maken en dan moet er ook nog gekeken worden naar combinaties waarbij de docent wordt meegenomen. Het
aantal combinaties neemt dus explosief toe. Als het clusterprobleem deterministisch opgelost moet worden, dus
met 'brute kracht', dan kost het 2" tijd. Het gaat dus heel veel tijd kosten om alle combinaties te doorzoeken. Het
wegsnoeien van takken die niet tot juiste optossingen leiden, is een methode die achter het programma Qius zit,
dat het clusterprobleem oplost. Dit prograrnma genereert dus clusterregels zoals die in hoofdstuk vijf als
voorbeeld gegeven zijn.
Het mag flu dus duidelijk zijn dat het mogelijk is om de computer het gehele deelprobleem te laten oplossen. Als
alte gegevens ingevoerd zijn, dan kan er, rekening houdend met de twee voorwaarden, bij wijze van spreken met
één druk op de knop het probleem opgelost worden. Het is echter niet mogelijk om de 'beste' of de 'optimale'
oplossingen te vinden, maar het is wet mogelijk om oplossingen te vinden die met tevredenheid gebruikt kunnen
worden. Waarom is het clusterprobleem wel goed op te lossen door de computer en waarom het tijdroosteren
niet? Hierbij loop ik al een beetje vooruit op de discussie waarom de roosterprogramma's niet voldoen.
Het clusterprobleem kent geen zachte voorwaarden. Er hoeft bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden te
worden met de wensen van docenten. Het clusterprobleem bestaat alleen maar uit de vraag: welke combinaties
van vakken kwinen op hetzelfde tijdstip gegeven worden, zodanig dat er zoveel mogelijk leerlingen les hebben.
Hierbij wordt dus niet specifiek gekeken naar de tijdstippen waarop dit zou moeten plaatsvinden. Dus hier doen
zich nog niet de probtemen van wensen en eisen van docenten voor. Dit maakt het mogelijk om in een vroeg
stadium at grote deelbomen weg te snoeien. Het tweede deelprobleem, het tijdroosteren heeft wet te maken met
de harde en zachte voorwaarden die opgesomd zijn in hoofdstuk zes. Het zijn ook deze voorwaarden die ervoor
zorgen dat het probleem niet volledig opgelost kan worden door de computer, maar eerst ga ik even dieper in op
het tijdroosteren om vervolgens terug te komen op de problemen.

7.3.2. Het Tijdroosteren
Het clusterprobleem is nu dus opgetost, maar dan moet het tweede deelprobleem, het tijdroosteren, opgelost
worden. Hierbij worden klas-vak-docent combinaties in de tijd geplaatst. En probleem hierbij is dat klassen,
docenten en lokalen maar éën yak tegelijk kunnen doen. En een ander groot probleem bij het tijdroosteren zijn de
clusters. Verscheidene docenten, kiassen en tokalen moeten op hetzelfde tijdstip in een rooster kunnen [6].
In hoofdstuk vijf werd stap voor stap beschreven hoe de roosters gemaakt werden, waar de roostermakers
rekening mee houden en welke beslissingen zij moeten nemen. In hoofdstuk zes werd er een meer formele
analyse gegeven. Hierin werden expliciet een stappenpian, de randvoorwaarden en doelfuncties gegeven. Deze
randvoorwaarden, en met name de blokkades van docenten, en de doelfuncties veroorzaken de moeilijkheden
met het roosteren. Deze moeilijkheden zijn uitgebreid in hoofdstuk vijf aan bod gekomen. Bij het maken van de
roosters maken roostermakers gebruik van roosterprogramma's, zoals Roosrerfact, Perspectief Rosrar en GP-
Untis. Dankzij deze roosterprogrammatuur zijn zij geen drie tot zes weken meer bezig met het maken van een
schoolrooster maar zo'n te weken. Ondanks deze tijdswinst is er nog het één en ander ann te merken op deze
programma's.
Tussen deze programnia's kan het onderscheid 'programma's met een automaat' en 'programma's zonder
automaat' gemaakt worden. Programma's zoals Perspectief en Rostar die geen automaat hebben, genereren geen
roosters. Het roosteren gebeurt hier dus met de hand. Het programma fungeert als een boekhoudkundig
programma. Het controleert of de roostermaker geen dingen vergeten is en of er aan de randvoorwaarden en
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doelfuncties voldaan is. Deze programma's worden wemig flexibel en star genoemd. Er kurmen geen
verschillende lestijden gebruikt worden. Klassen kunnen maar één activiteit tegelijk krijgen, terwij I het voor de
tweede fase wenselijk is dat er meer mogelijk is. Een goed programma zou hier dus mee om moeten kunnen
gaan.
Programma's die echter wel een automaat hebben, zoals Roosterfact en GP-Untis, functioneren vaak ook niet
goed. Dc automaat van Roosterfact wordt zodanig slecht gevonden dat de automaat niet gebruikt wordt en het
programma wordt daarom op dezelfde manier gebruikt als Perspectief, dus als een boekhoudkundig programma.
Deze automaat voldoet bijvoorbeeld niet aan de wensen van docenten, of het genereert een slechte vakverdeting.
In hoofdstuk vijf weni het belang van een goede vakverdeling duidelijk gemaakt. Een ander probleem met dit
programma is dat de lay-out van de uitvoer niet mooi is. Dit heeft als gevolg dat het rooster overgetypt wordt in
Excel. GP-Untis is één van de weinige programma's die een redelijk rooster kan genereren. Echter, het
programma genereert een basisrooster en met dit rooster kan er evcntueel verder gewerkt worden. Het kan
voorkomen dat het programma zich niet aan de eisen heeft gehouden, of een docent heeft dertien lessen gekregen
in plaats van acht lessen. Er moet altijd gecontroleerd worden of alles kiopt. En het komt nooit voor dat alle
lessen ingeroosterd zijn. Dc overgebleven lessen kunnen niet geplaatst worden en er zullen eerst handmatige
verschuivingen in het rooster reten plaatsvinden om deze lessen aisnog te kunnen plaatsen. Door dit
'backtracken' kan er niet in een vroeg stadium al teveel weggesnoeid worden, zoals bij het clusteren wel kon.
Een ander probleem is dat bij de meeste progranimatuur veel randvoorwaarden o doelfuncties niet ingevoerd
kunnen worden. Een voorbeeld van een randvoorwaarde die niet expliciet ingevoerd kan worden is dat de
onderbouw geen tussenuren mag hebben. Dc roostermaker moet hier echter wel om denken en heeft daarom
vaak de randvoorwaarden en de doelfuncties in zijn hoofd zitten en dient het dan ook zelf te controleren of er aan
deze voorwaarden voldaan is.
De voorwaarden die in het hoofd van de roostermaker zitten, zorgen ervoor dat het roosteren erg moeilijk te
automatiseren wordt. Het pmgramma heeft immers deze aspecten niet tot zijn bcschikking. Een voorwaarde,
zoals geen tussenuren voor de onderbouw, zal nog wel tukken om als parameter mee te geven aan het
progranima. Het zijn echter de kleinere aspecten die bijna niet meer te parametriseren zijn. Hierbij kan gedacht
worden nan een docent die een zieke moeder aan de andere kant van het land heeft zitten. Dc roostermaker weet
dit en houdt hier rekening mee door deze docent de vrijdagmiddag vrij te geven, zodat hij of zij daar heen kan
gaan.

Is het mogelijk om een programma te hebben dat een automaat heeft, zodanig dat je met één druk op een knop
een goed rooster krijgt?
Ja, als er geen rekening gehouden wordt met de zachte voorwaarden en als er zo mm mogelijk parttimers in
dienst zijn. Dus zo mm mogelijk wensen en eisen van docenten. Er kan dus geen rekening gehouden worden
met het privé-leven van docenten. Dat een docent graag zijn of haar kinderen naar school wil brengen heeft een
roostermaker dan niks mee te maken. Dc roostermaker heeft op deze manier meer mogelijkheden om te
roosteren. Het grote nadeel hiervan is dat de werksfeer verpest wordt. Dc roostermaker geeft ook vaak nog les en
zijn collegae zullen het hem of haar niet in dank afnemen dat er geen rekening gehouden wordt met hun wensen,
terwijl het wel zou kunnen. Dc werksfeer wordt er dus niet beter op. Een andere oplossing is het afschaffen van
de deeltijdwerker. Als iedere docent van acht tot vijf zou werken, een eigen kamer, of gedeeld met een collega
heeft, dan is hij ook beschikbaar van acht tot vijf. Lessen voorbereiden en geven, nakijken van overhoringen en
vergaderingen zouden allemaal in dit tijdsbestek moeten gebeuren, zodat de docent thuis niks meer hoeft doen.
Het nadeel hiervan is dat het mogelijk moet zijn om in deeltijd te kunnen werken. Verder is er een groot
ruimtegebrek op scholen, dus een werkkamer voor docenten is niet echt mogelijk.
Deze twee oplossingen zijn dus niet haalbaar, maar geven wel stof tot nadenken. Een roosterprogramma moet
dus rekening kunnen houden met de wensen en eisen van docenten. Het is dus niet mogelijk om een goed
programma te krijgen dat met één druk op de knop een goed rooster genereert. Zouden roosteraars altijd met de
hand mocten roosteren, of gegenereerde roosters moeten aanpassen, of is het mogelijk om wel te automatiseren?
Het is dus nu de bedoeling te kijken of het mogelijk is om een programma te hebben dat een goad rooster
genereert. Hierbij kunnen we ons eerst afvragen wat een goad rooster is. Een goad rooster zou volgens de
roostermakers aan de volgende eisen moeten voldoen:
1. Dc wensen en eisen van de docenten moeten gehonoreerd zijn.
2. Elke klas mag niet meer dan één blokuur op een dag hebben.
3. Vakken, zoals biologic, natuur-, schei- en wiskunde mogen niet achter elkaar gegeven worden.
4. Er mogen geen vier talen op een dag gegeven worden.
5. In de bovenbouw mogen bepaalde vakken, zoals tekenen, handvaardigjieid en ckv, op bepaalde dagen niet

gegeven, omdat anders de musea gesloten zijn.
6. Klassen, die biologic, natuur- en scheikunde hebben, mocten ook een keer in een practicumlokaal zitten.
7. Geen tussenuren voor de onderbouw.
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Hierbij moet wet bedacht worden dat met een goed rooster niet het beste of optimale rooster bedoeld wordt. Een
optimaal rooster is niet mogelijk omdat er vaak een compromis gevonden moet worden. Als twee docenten naast
elkaar les moeten geven drie keer per week en de édn wit op maandag en dinsdag vrij en de ander op twee andere
dagen, dan is het niet meer mogelijk om drie dagen te vmden waarop ze naast elkaar les kunnen geven. Hiervoor
moet dus een oplossing gezocht worden en vaak houdt dit in dat beide docenten een concessie moeten doen door
een andere dag vrij te nemen. Net als bij het clusterprobleem moeten er naar oplossingen gezocht worden die met
tevredenheid gebruikt kunnen worden. Dus met een goed rooster wordt een rooster bedoeld waarmee de
roostermakers en de docenten tevreden kunnen zijn.
Een goed roosterprogramma moet dus niet alleen een rooster maken dat aan deze eisen voldoet, maar bet
programma moet proberen te voldoen aan alle randvoorwaarden en doelfuncties, zoals die gegeven zijn in
hoofdstuk zes. Als jets niet goed lukt, omdat er een probleem zoals dat in de vorige alinea beschreven is, dan
moet er een acceptabel alternatief gevonden worden. Bovendien moet bet programma niet de tekortkomingen
hebben, die bovenstaande programmatuur wet heeft.

Kort is nu weergegeven wat een roosterprogramma zou moeten doen. Het is ondertussen ook duidelijk geworden
dat het niet mogelijk is om een programxna te maken dat in één keer een goed rooster maakt. Nu moet er nog een
antwoord komen op de vraag of roostermakers maar met de hand moeten blijven roosteren of dat ze toch de
beschikking kunnen hebben over een automaat.
Naar mijn mening ligt het antwoord op deze vraag in het midden. Het programma zou in stappen moeten
roosteren, zodat de roostermaker er een grote invloed op kan uitoefenen en kan ingrijpen als het nodig is. 1k zal
dit antwoord nader toelichten.
Uit de hoofdstukken vijf en zes blijkt dat roostermakers tijdens het tijdroosteren verschillende stappen
ondernemen om tot bet uiteindelijke rooster te komen. Dc eerste step is plaatsen van alle vergaderuren. Dit doet
de roostermaker zeif. De roostermaker kijkt welke docenten op dezelfde vergadering moeten zijn en op welk
dagdeel ze allemaal kunnen, hierbij rekening houdend met de eisen en wensen van docenten. Dit zou
automatisch kunnen door het programma zeif de uren te taten plaatsen en daarbij rekening houdend met de
voorwaarden. Dc tweede en derde step is het plaatsen van de gymnastiekiessen en overige lessen die in de
dwingende vakiokalen gegeven worden, zoals handvaardigjieid, tekenen, muziek, techniek en informatica. Dew
vakken worden over het algemeen in blokuren gegeven, dus het prograrnma zou dew vakken kunnen plaatsen en
daarbij moet rekening gehouden worden met de eisen en wensen van docenten en met de voorwaarde dat elke
kias maar ëén blokuur op een dag mag hebben. Dit soort uren zijn ook goed met de hand te plaatsen, maar het
scheelt tijd door de conputer het werk te laten doen.
Het programma moet zo efficient mogelijk te werk gaan. Roostennakers plaatsen de eerste gymnastiek lessen
willekeurig in de tijd. Daarbij kijken ze alleen of de docent op dat tijdstip kan. Pan later merken ze of dew eerste
plaatsing correct was of niet. Een computer heeft bij dew eerste plaatsing ook heel veel mogelijkheden. Er zijn
dus heel veel verschillende combinaties mogelijk. Dus er moet snel bepaald worden welke combinaties niet
moge1jk zijn.
Dc problemen bij bet tjjdroosteren beginnen bij bet plaatsen van de clusters. Het programma krijgt van de
roostermaker de clusterregels aangeleverd en probeert ze dan vervolgens te plaatsen. Als er clusters niet te
plaatsen zijn, dan moet bet progranima dit aangeven. Ook zou bet suggesties kunnen geven om we! tot een
oplossing te komen. Bijvoorbeeld het verschuiven van eerder geplaatste vakken of verandering van wensen en
eisen. Dc roostermaker kan hiermee akkoord gaan of andere maatregelen nemen. Het programma denkt dus met
de roostermaker mee. Hier is duidelijk te zien dat het programrna een zogenaamd decision-support-system (een
beslissingsondersteunend systeem) is. In plaats dat het programma dingen doet en denkt vóór de roostermaker,
denkt het programma mee. De roostermaker kan tijdens het roosteren een grote invloed uitoefenen en hoeft dus
niet achterafgrote wijzigingen aan te brengen.
En in de !aatste stappen kunnen de overige vakken geplaatst worden. Hierbij moet zoals gezegd rekening
gehouden worden met de eisen en wensen van de docenten, gelijkmatige verdeling van de vakken over de week,
en de onderbouw mag geen tussenuren hebben.
Dus door het programma stapsgewijs te laten roosteren, kan de roostermaker in een eerder stadium wijzigingen
aanbrengen en hoeft hij of zij dit niet achteraf te doen. Bovendien kan het programma meerdere alternatieven
genereren, zodat de roostermaker tijdig kan beslissen welk alternatief hij of zij het beste vindt. Dc roostermaker
heeft dus nog een grote invloed op het rooster en heeft de beschikking over een programma dat met hem of haar
meedenkt. Een roostermaker heeft zo een betere ondersteuning, dan hij of zij zal hebben met een programma dat
alteen maar een controle uitvoert of een onvolledig rooster genereert.
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8. Conclusie

In deze scriptie hield ik mij bezig met een analyse gegeven van het roosterprobleem op scholen. Hierbij stond de
volgende vraagstellmg centraal: kunnen roostermakers beter ondersteund worden dan met de huidige
programmatuur? In twee delen werd er naar een antwoord op deze vraag toegewerkt.
In dccl I werd er ten eerste de theorie omtrent het plannen en roosteren gegeven. Hierbij stonden de taakgerichte
en individuele invalshoek centraal. Ook werd duidelijk gemaakt dat plannen een vorm van probleemoplossen is.
Problemen kunnen opgelost worden door middel van zoeken. Daarom zijn er verschillende zoektechnieken en -
methoden uit de kunstmatige intelligentie behandeld. Ook werd er gekeken naar oplossingsmethoden uit de
operationele research. Dc integratie van deze probleemoplossende strategieen leverde een op kennis gebaseerd
roostersysteem op. Dit zal later in dit hoofdstuk weer ter sprake komen. Nu weten we dat plannen en roosteren
als een vorm van probleemoplossen kunnen zien en we weten dat we problemen kunnen oplossen met behulp
van zoekmethoden. Maar flu moeten we dan nog weten wat het probleem is. Om planningssituaties te kunnen
analyseren wordt er in het laatste gedeelte van dec11 een vragenlijst gegeven, die als een stappenplan fungeert.
Aan de hand van zo'n planningsanalyse kan dan vervolgens gezocht worden naar (een) oplossing(en). Aangezien
dccl I de algemene theorie behandelt, is er voor gekozen om de beantwoordmg van deze vragen te laten
plaatsvinden in dcclii.
Dccl Ii behandelt het plannen en roosteren op middelbare scholen. In dit dccl wordt eerst aan de hand van
interviews de situatie geschetst en vervolgens vmdt er een beantwoording van de vragen uit dccl I plaats om zo
een formele planningsanalyse te krijgen. Hierin wordt duidelijk welke entiteiten er ingeroosterd moeten worden,
aan welke voorwaarden het rooster moet voldoen en welke stappen er globaal genomen worden om tot een
rooster te komen. In het laatste hoofdstuk van dcclii werd er vervolgens uitgebreider gekeken naar de entiteiten
en dan met name naar de relaties tussen deze entiteiten. Er waren twee soorten relaties te onderscheiden,
namelijk reflexieve en successieve relaties. Bij de bespreking van deze relaties werd op een intui tieve manier
duidelijk gemaakt dat het roosterprobleem een complex probleem is. Om duidelijk te maken dat het roosteren
complex is, werd er op een meer fonnele en algemene inanier naar deze complexiteit gekeken. Dit werd gedaan
aan de hand van een bespreking van de complexiteitsanalyse. Uit deze bespreking, en later werd het ook nog
aangetoond, werd duidelijk dat het roosterprobleem NP-volledig is. Dit houdt in dat er, voor zover flu bekend is,
geen algoritme is dat het probleem kan oplossen in polynomiale tijd. Bij een uitvoerige behandeling van het
roosterprobleem en de programatuur kwam dit ook naar voren.
Het roosterprobleem kan opgedeeld worden in twee deelproblemen, namelijk het clusterprobleem en het
tijdroosteren. Het clusterprobleem kende een zoekruimte die exponentieel toenam met een toename van het
aantal leerlingen, docenten en vakken. Aangezien dit deelprobleem aan weinig voorwaarden verbonden is, kan
het onder andere door middel van alfa-bêta pruning opgelost worden. Door het continue beperken van de
zoekruimte kan in een redelijk kort tijdsbestek een clustering gevonden worden. Het tijdroosteren is echter
gebonden aan veel voorwaarden, die gegeven waren in de formele analyse. Dc programmatuur die voor het
tijdroosteren werden gebruikt, kon onderverdeeld worden in twee categorieen, namelijk programma's zonder
automaat en programma's met automaat. Dc programma's zonder automaat genereren geen rooster en
controleren alleen de roostermaker. Dc programma's met automaat genereren in één keer een rooster en dit
rooster bevat vervolgens niet alle lessen, zodat er achteraf nog vele wijzigingen door de roostermaker
aangebracht moeten worden. Beide soorten programma's voldeden dus niet aan de wensen van de roostermakers.

Dit brengt mij bij de beantwoording van de vraag of roostermakers beter ondersteund kunnen worden dan met de
programmatuur, die in deze scriptie besproken is. Alleen een ja of nee is echter niet voldoende. Beide
antwoorden roepen een verklaring op. Het eerste antwoord roept de vragen 'hoe zou het programma er
eventueel uft moeten zien' en 'waarom ondersteunt dit programma de roostermaker beter dan de huidige
programmatuur' op. terwijl het tweede antwoord de vraag vaarom is het niet mogel:jk om een beter
ondersteunendprogramma te krygen' oproept.
Aangezien ik van mening ben dat het antwoord op de vraagstelling van de scriptie ja is, zal ik dus flu ook
antwoord moeten geven op de andere vragen. Echter, 1k heb geen ideale oplossing voor ogen, maar draag
meerdere oplossingen aan, waarvan 1k denk dat zij de roostermaker beter zullen ondersteunen. 1k heb in het
vorige hoofdstuk al enige suggesties gedaan omtrent een programma dat stapsgewijs zou kunnen roosteren. In
mijn eindconclusie wil 1k hierop verder ingaan, maar kijk 1k ook nog naar andere mogelijkheden. 1k denk dat het
heel goed mogelijk is om een kennissysteem als roosterprogramma te hebben. Maar voordat ik deze conclusie
nader zal toelichten, wil 1k een variant bespreken die zich tussen een stapsgewijs roosterend programma en een
kennissysteem bevindt. Hier heb ik het over het kennisgebaseerde scheduling systeem van Kusiak, dat uitvoerig
besproken is in hoofdstuk drie.
Samenvattend, het antwoord op de vraag of roostermakers beter ondersteund kunnen worden isja en 1k geefdrie
mogelijke oplossingen, die hieronder besproken zullen worden.
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8.1. Oplossing I
In hoofdstuk zeven werd duidelijk gemaakt dat het roosterprobleem NP-volledig is. Het clusterprobleem kon
opgelost worden door steeds de zoekruimte te beperken. Dit werd onder andere gedaan door middel van alfa-
beta pruning. Het clusterprogramma bestaat met alleen uit deze methode, maar het is niet mogelijk om verder op
deze details in te gaan in verband met mogelijk concurrentievervalsing van het bestaande programma. Bij het
tweede deelprobleem, het tijdroosteren, is in woorden weergegeven hoe het algoritme te werk zou moeten gaan,
namelijk stapsgewijs. Ook bij dit probleem zou er gekeken kunnen worden welke zoekmethoden, die in
hoofdstuk drie behandeld zijn, gebruikt kunnen worden. Hoogstwaarschijnlijk zouden er ook hier aanpassingen
van de daadwerkelijke zoekmethoden moeten plaatsvinden. 1k ga niet in op details omtrent de bouw van een
programina, maar 1k wil alleen kijken naar welke zoekmethoden zich er voor zouden kunnen lenen en ik zal
beargumenteren waarom.
In het vorige hoofdstuk werd gezegd dat de efficiëntie van het best mogelijke algoritme de complexiteit van het
probleem definieert. Omdat het roosterprobleem een NP-volledig probleem is, heeft het dus een grote mate van
complexiteit. Door gebruik te maken van methoden die onder blind zoeken vallen, vergroten we deze
complexiteit, terwijl we juist willen dat deze complexiteit niet groter wordt of gereduceerd wordt. De methoden
die vallen onder gericht zoeken en hierarchisch zoeken zijn meer geschikt. Dc methoden, die in de categoric
gericht zoeken vallen, maken gebruik van kennis om de oplossingen op een meer efficiënte manier te vinden en
de methoden in de laatste categoric delen het zoeken op in recursieve deelproblemen. Bovendien breiden de
methoden in hiërarchisch zoeken de verkregen resultaten an de zoekmethoden uit gericht zoelcen uit. Een
voorbeeld hiervan, dat ook gcschikt lijkt als algoritme voor een beter programma, is hierarchical planning. Deze
methode is een uitbreiding van hierarchical match, die zich in de categoric gericht zoeken bevindt. Hiërarchische
planning reduceert de complexiteit door het bouwen van tussenliggende planningseilanden. Er kunnen meerdere
abstractieniveaus zijn. Op het abstractste niveau bevindt zich de formulering van het complete plan. In het geval
van bet roosterprobleem zou dit bet roosterprobleem zeif kunnen zijn. Er moet een rooster komen, gegeven de
vijf entiteiten. Vervolgens kan dit opgedeeld worden in deelproblemen. Echter, bij de beschrijving in hoofdstuk
drie lezen we dat deze deelproblemen voor het grootste gedeelte onafhankelijk opgelost moeten kunnen worden.
Bij het roosterprobleem is dit niet het geval. Het roosterprobleem kan opgedeeld worden in twee deelproblemen.
Deze twee deelproblemen kunnen niet afzonderlijk opgelost worden. Voordat het tweede deelprobleem
(tijdroosteren) opge lost kan worden, moet het eerste declprobleem (clusterprobleem) opgelost zijn. Het tweede
deelprobleem heeft de oplossingen van het eerste deelprobleem nodig. In het vorige hoofdstuk werd
gesuggereerd dat het tijdroosteren ook in deelproblemen opgedeeld kan worden. Ook deze deelproblemen
kunnen niet simultaan opgelost worden. Als alle deelproblemen wel tegelijk worden opgelost, dan hebben we te
maken met een automaat, zoals GP-Untis en Roosterfact en hebben we dus weer te maken met de nadelen die in
het vorige hoofdstuk beschreven zijn. Deze problemen wilden we voorkomen door stapsgewijs te roosteren. Dit
houdt hier dus in dat een deelprobleem pan opgelost kan worden als het deelprobleem ervoor opgelost is. Er zijn
dus wat aanpassingen nodig. Ook is het van belang om te kunnen backtracken. Er moet teruggekomen worden op
eerder genomen beslissingen. Als blijkt dat oplossingen toch niet kunnen, dan moet er ecn altematief
aangeboden worden. Verder is bet van belang om de zoekruimte te blijven beperken. Dit kan door middel van
het kortste pad te nemen en pruning. Het kortste pad of het goedkoopste pad zou door middel van A* berekend
kunnen worden. Deze methoden moeten er gezamenlijk toe leiden dat het roosteren niet alleen efficiënter en
sneller gebeurt dan flu, maar ook dat de roostermaker een grote invloed kan hebben op het roosterproces. Hij of
zij moet kunnen ingrijpen als hij of zij ziet dat het mis gaat en er mag pan weer een volgende stap geroosterd
worden als hij of zij daar toestemming voor geeft. Door het geven van alternatieven en het aangeven hoe iets
anders kan of waar het fout gaat, denkt een prograrnma met de roostermaker mee en niet voor een roostermaker.
Een roostermaker heeft zo een betere ondersteuning.

8.2. Oplossing 2
Kusiak [7] suggereerde in zijn artikel dat het roosterprobleem in een geautomatiseerde productieomgeving niet
effectief kon worden opgelost met klassieke roostertechnieken, vanwege de complexiteit. Hij heeft het
kennisgebaseerde scheduling systeem (KBSS) ontworpen, dat een effectief instrument blijkt te zijn. Dit systeem
is gebaseerd op twee benaderingen, namelijk op optimalisatie en op kennisgebaseerde systemen. Zoals duidelijk
werd bij de bespreking van het tijdroosteren in bet vorige hoofdstuk bood de eerste oplossing geen succes. Deze
benadering heeft echter ook voordelen en volgens Kusiak zouden deze voordelen goed geT ntegreerd kunnen
worden met de voordelen van een expertsysteem. Daarom is er in bet kennisgebaseerde systeem een heuristisch
algoritme opgenomen. Het KBSS omvat een afleidingsmechanisme, een kennis -, een algoritine- en een databank.
Dc kennisbank bestaat uit frames en uit productieregels. Frames zijn gerelateerd aan de beschrijvingen van het
roosterprobleem, de entiteiten, de voorwaarden die gelden, de te verrichten bandelingen en altematieve roosters,
die gegenereerd worden. Productieregels worden gebruikt om van de ene doelstand naar de andere te gaan. Zij
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selecteren een algoritme om een gegeven probleem op te lossen, selecteren alternatieve roosters, veranderen de
prioriteitsregels van het heuristische algoritme en zorgen ervoor dat er evaluaties en herroosteringen
plaatsvinden.
In de algoritmebank zitten allerlei algoritmes. Onder andere zou hier het algoritme voor de clustering in kunnen
zitten. In hoofdstuk drie is een algoritme uitgebreid behandeld en volgens Kusiak is dit algoritme zeer
aannemelijk. Om dit toe te kunnen passen op het schoolroosterprobleem zullen er wat wijzigingen moeten
plaatsvinden in de notatie, definities, en in het algoritme. Het heuristische algoritme zou er als volgt uit kunnen
zien.
Het algoritme moet een verzameling stappen hebben en elke verzameling stappen heeft een verzameling
combinaties die ingeroosterd moeten worden. Een voorbeeld van een stap zou kunnen ijn: inroosteren van de
blokuren. Hierbij horen dus alle combinaties van vak-docent-leerling, waarbij het type yak gegeven wordt in een
blokuur. Het algoritme selecteert de eerste stap en moet van die stap alle combinaties inroosteren. Hierbij moeten
die ambinaties geplaatst worden op een tijdstip dat mogelijk is. Bij het plaatsen van de blokvakken kan er
gespecificeerd worden door middel van prioriteitsregels. Als eerste de moeilijkste lessen, en daama de mindere
moeilijke lessen. Verder moet er voldaan worden aan de eis dat er voor elke klas of leerling er maar éën blokuur
op een dag mag plaatsvinden en dit zou dus ook in een prioriteitsregel kunnen. Nog een andere regel zou kunnen
zijn om eerst die combinaties te plaatsen die de meeste blokkades hebben. De geplaatste combinaties moeten
verwijderd worden uit de verzameling. Als de eerste stap dan een lege verzameling heeft, dan moet er
gecontroleerd worden of alles kiopt. Dit gebeurt dus in het afleidingsmechanisme. Als dit dus kiopt dan kan deze
stap verwijderd worden en dan wordt de volgende stap genomen. Dit gaat net zolang door totdat er geen stappen
meer zijn. Als het uiteindelijk niet lukt om een rooster te krijgen, dan moet er teruggevallen kunnen worden op
een alternatief rooster. Het algoritme zou er ongeveer zo uit moeten zien.
Het algoritme van Kusiak lost problemen op die een deadline hebben. Het roosterprobleem heeft niet echt een
deadline in de strikte zin van het woord. Het rooster moet voor aanvang van het nieuwe schooljaar klaar liggen
en alle lessen moeten plaatsvinden in vijfdagen op de daarvoor bestemde uren.
Het derde onderdeel van het KBSS bestaat uit een databank. Dc databank bevat alle parameters van de
roostermodellen. Het zou ook alle parameters met betrekking tot de randvoorwaarden en doelfuncties kunnen
bevatten. Verder dient de databank als werkruimte voor de algoritmes.
En het laatste onderdeel van het KBSS is het afleidingsmechanisme. Dit onderdeel zou kunnen voldoen aan de
beschrijving die ook door Kusiak gegeven werd.
Volgens Kusiak is het systeem getest op vele roosterproblemen en blijken de gegenereerde oplossingen van
goede kwaliteit te zijn. Als het KBSS aangepast zou worden voor het schoolroosterprobleem, dan zou dit
systeem een goede vervanging zijn van de automaten die flu gebruikt worden. Dc roostermaker lijkt met deze
oplossing minder invloed te hebben op de resultaten en op het roosterproces dan bij de eerste oplossing. Het
systeem zou beter moeten kunnen functioneren dan de huidige programmatuur met automaten, maar als de
roostermaker graag invloed wil kunnen uitoefenen, dan zouden er wat aanpassingen moeten komen ann het
systeem zodat er een interactie zou kunnen plaatsvinden tussen het systeem en de gebruiker. Dit is bij
kennissystemen, in de moderne zin, wel het vaI en daar zal ik het in de derde en tevens laatste mogelijke
oplossing over hebben.

8.3. Oplossing 3
Het is gemakkelijk om te kijken naar roosterprogramma's met een ander algoritme, zoals bij oplossing den
gebeurde. Een andere invalshoek is om te kijken of het mogelijk is om cen kennissysteem als roosterprogramma
te hebben. Een kennissysteem is een computersysteem dat kennis representeert en kennis gebruikt bij het
uitvoeren van de taak [11]. Dus, er moet niet alleen kennis opgeslagen worden, maar er mo et ook nieuwe
informatie afgeleid of naar gehandeld kunnen worden [15]. Een klassiek kennissysteem wordt gegeven in figuur
9.1 [11]. 1k wil met deze figuur aangeven welke onderdelen er waarschijnlijk nodig zullen zijn voor een
kennissysteem dat kan helpen bij het maken van de roosters op scholen. Er zullen wel wat aanpassingen nodig
zijn, maar daar kom ik later op terug.
Er zijn dus vier componenten te onderscheiden, namelijk de gebruikersinterface, de expertinterface, het
afleidingsmechanisme en de kennisbank. Deze laatste twee componenten zijn ook terug te vinden bij het KBSS
van Kusiak. Het verschil met Kusiak is dat hier twee interfaces aanwezig zijn, namelijk de gebruikersinterface en
de expert interface. Dc user interface is het dccl van het kennissysteem dat interacties onderhoudt met de
gebruiker [11], dus de roostermaker. Dc expert interface wordt gebruikt om kennis toe te voegen ann het systeem
[II]. Hier is al direct een kanttekening te plaatsen, want in het geval van het roosterprobleem op scholen is de
roostermaker (gebruiker) ook de expert. Een kennissysteem voor het roosteren op scholen hoeft dus niet expliciet
een expert interface en een gebruikersinterface te hebben, maar het is wel verstandig om deze twee dingen
gescheiden te houden. Er kan inmers iets met de roostermaker gebeuren en als een invaller niet helemaal weet
hoe het systeem werkt, dan is het niet de bedoeling dat hij of zij in het systeem om zeep helpt.
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Figuur 9.1: Een kiassiek beeld van een kennissysteem.

Het afleidingsmechanisme is het deel dat redeneert over oplossmgen voor problemen, waarbij het zoeken wordt
geleid door de inhoud van de kennisbank. Dit deel van het kennissysteem zet doelen op, representeert en neemt
tussenliggende resultaten op. en regelt het geheugen en computationele middelen [11]. Het
afleidingsmechanisme in een kennissysteem functioneert dus op een andere manier dan het
afleidmgsmechanisme in het KBSS. Het afleidingsmechanisme in het KBSS controleert voornamelijk
procedures. Het laatste onderdeel in het kennissysteem is de kennisbank. Hierin bevindt zich alle kennis dat
wordt gebruikt door het systeem, waaronder ook de regels en tips voor het leiden van het zoeken naar
oplossingen [11]. In de kennisbank van het KBSS bevindt zich declaratieve en procedurele kennis. In
kennissystemen kan de kennis verdeeld worden in domeinkennis en in taakkennis. Domeinkeimis heeft te maken
met de kennis over het specifieke domein van de taak [15]. In het geval van deze scriptie heeft de domeinkennis
te maken met het roosteren op scholen. Van belang zijn de entiteiten, de relaties tussen deze entiteiten en aan
welke voorwaarden deze entiteiten moeten voldoen. Taakkennis heeft te maken met het proces van de uit te
voeren teak. Een stappenpian valt hier dus ook onder [15].
Deze kennis kan expliciet gemaakt worden door kennisacquisitie. Er kunnen verschillende technieken gebruikt
worden om een globaal beeld te krijgen van het domein, om de taakkennis te specificeren en om de entiteiten en
de onderlinge relaties ertussen in kaart te brengen [15].
1k heb alleen ongestructureerde interviews gehouden. Deze interviews gaven mij een goed beeld van het domein.
Deze interviews hebben ook veel weg gehad van tutorial interviews. De roostennakers hebben mij redelijk
nauwkeurig uitgelegd hoe de taalc en domein in etkaar steken. Technieken om de entiteiten en om de onderlinge
relaties tussen deze entiteiten boven water te krijgen heb ik niet gebruikt. De reden hiervoor was dat deze
technieken voomamelijk gebruikt worden om de entiteiten te achterhalen. In het geval van het roosterprobleem
was dit niet nodig omdat het duidelijk was, dat het roosterprobleem te maken heeft met vijf entiteiten. Dc relaties
tussen deze entiteiten heb ik ook aan de hand van de interviews samengesteld. Deze zijn uitvoerig behandeld in
hoofdstuk zeven. Technieken om de taakkennis in kaart te brengen heb 1k echter ook niet gebruikt. Deze
technieken worden voornamelijk gebruikt terwiji de expert zijn taak uitvoert. De expert Iegt dan uit hoe en
waarom hij een bepaalde handeling doet. Hiermee moeten dan vooral de redeneerstappen duidelijk worden. Dc
reden dat 1k deze technieken niet gebruikt heb, is dat 1k mijn interviews gehouden heb in september, terwijl de
roostermakers in juli bezig zijn met het roosteren. 1k heb tijdens de interviews getracht om zo veel mogelijk te
achterhalen, maar voor het bouwen van een echt kennissysteem zal waarschijnlijk een taakanalyse noodzakelijk
7jfl.
Deze kennis zal uiteindelijk gemodelleerd moeten worden en dan kan via protolyping gekeken worden of het
systeem aan de eisen voldoet en of er geen verkeerde aannames gemaakt zijn [11].

Met de ondersteuning van een kennissysteem is het mogelijk om dynamisch te plannen. Het systeem controleert
of er ook aan de randvoorwaarden en doelfuncties wordt voldaan. Er zou dus gebruik gemaakt moeten worden
van generieke onderdelen. Verder moet het mogelijk zijn dat de roostermaker nieuwe kennis gemakkelijk kan
toevoegen.

Mijn voorkeur uit deze drie oplossingen gaat uit naar het kennissysteem. Het enige nadeel is dat de
productiekosten hoog zullen zijn en dan is dus de vraag wie dit wil vergoeden. Het grote voordeel is dat de vele
restricties niet meer geconcentreerd zijn in ëén persoon, maar in een systeem, zodat deze kennis ook toegankelijk
wordt voor anderen. Dus als de roostermaker opeens weg zou vallen, dan kan het roosteren makkelijker gedaan
worden door iemand die het nog niet vaak gedaan heeft.
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10. Bijlagen

A. Begrippenhijst

Basisvorming: Zie bijiage B: Het Huidige Voortgezet Onderwys.

Blokkades: Docenten die op bepaalde dagdelen (of uren) niet kunnen werken, omdat ze op die dagdelen
(of uren) bijvoorbeeld op een andere school werken, moeten dus niet ingeroosterd worden
op die dagdelen (of uren). Deze dagdelen (of uren) worden dan 'geblokkeerd'. Er wordt dan
gesproken over blokkades van docenten.

Blokuur: Als een yak twee uur achter elkaar gegeven wordt, bijvoorbeeld maandag het eerste en
maandag het tweede uur, dan wordt er gesproken van een blokuur. Vooral de vakken zoals
gymnastiek, tekenen, handvaardigheid en tekenen worden in blokuren gegeven.

Bovenbouw: Dit zijn alle vierde, vijfde en zesde kiassen.

Cluster: Er zijn bijvoorbeeld drie havo4 stamidassen, namelijk a, b en c. Elke kias heeft w'n dertig
leerlmgen. In havo4a zijn er tien Ieerlmgen die natuurkunde hebben. Voor havo4b en
havo4c geldt hetzelfde. Aangezien de twintig leerlingen in die drie klassen geen
natuurkunde hebben, kan het yak niet in deze Idassen gegeven worden. Dc dertig leerlingen
worden in een groep geplaatst, waarin ze natuurkunde krijgen. Deze verzameling van
leerlingen wordi een cluster genoemd. Dit wordt voor elk yak gedaan dat niet in de
stamklas gegeven kan worden.

Clusterbreedte of In het voorbeeld hierboven is er een groep van dertig leerlingen die natuurkunde
Clusterlengte volgen. Stel dat al deze leerlingen geen economic en Duits hebben. Dan kunnen op de

tijdstippen dat deze groep leerlingen natuurkunde volgen de overige leerlingen van de chic
kiassen Duits en economic volgen, aangenomen dat de leerlingen die Duits hebben geen
economic hebben en andersom. Er zijn dus flu drie clusters die op hetzelfde tijdstip gegeven
worden. Zo gauw één van de chic clusters verschoven worden, verschuiven de andere twee
mee. In het rooster staan deze drie clusters naast elkaar en dit betekent dat de clusterlengte
chic is.

Doelfunctie: Een wens van een docent. Een docent kan bijvoorbeeld de wens hebben om op maandag het
eerste uur vrij te zijn, zodat hij of zij zijn of haar kind naar school kan brengen.

(Domein)expert: Een individu dat geselecteerd is vanwege zijn of haar expertise in een bepaald gebied en
voor het in staat zijn om deze kennis over te brengen. In het geval van deze scriptie is dit de
maker van het rooster op de scholen.

Entiteit: Ook wel objecttype genoemd. Objecttypen die ingeroosterd of gepland moeten worden.
Voorbeelden van objecttypen zijn docenten, leerlingen, lokalen, tijdstippen en vakken.

Koppeling: Twee objecttypen of entiteiten met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld, een kias heeft een yak
Frans dan wordt een docent die dit yak geeft gekoppeld aan die klas. Alleen deze docent
geeft dan Frans aan deze klan en niet een andere docent.

Leerjaar Op de mayo zijn er vier leerjaren, op de havo vijf en op het vwo zes. Dus als iemand in het
derde leerjaar zit van de mayo, dan zit deze leerling in de derde klan.

Mentor: Begeleider van een klan. Leerlingen kunnen met hun problemen bij deze docent terecht.

Nuicluster: In het hierboven gebruikte voorbeeld, dat gebruikt werd om de begrippen cluster en
clusterlengte uit te leggen, werden natuurkunde, economic en Duits naast elkaar gegeven.
Er kunnen leerlingen zijn die geen van deze chic vakken hebben. Deze leerlingen zijn vrij of
hebben een tussenuur op de tijdstippen dat deze chic vakken gegeven worden. Een
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nuicluster is een cluster waarin elke leerling les heeft. De cluster in het hierboven gegeven
voorbeeld is een nulcuster als alle leerlingen ëén van deze drie vakken hebben.

Onderbouw: Dc eerste, tweede en derde klassen.

Randuur: Lessen in een randuur zijn lessen die aan het einde of ann het begin van de dag gegeven
worden. Na de randuren aan het einde van de dag zijn er dus geen lessen meer. Voor de
randuren aan het begin van de dag zijn er dus ook geen lessen. Een randuur wordt ook wel
eens een restuur genoemd.

Randvoorwaarde: Voorwaarden of eisen waaraan voldaan moet zijn. Een voorbeeld van een iandvoorwaarde
is dat een docent op geblokkeerde dagdelen niet ingeroosterd mag worden.

Restuur: Zie randuur.

Schooltype of Het voortgezet onderwijs kent de volgende schoolsoorten:
Schoolsoort: - Vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) met een cursusduur van zes jaar.

Hieronder vallen het atheneum, het gymnasium en het lyceum (een combinatie van
atheneum en gymnasium).

- Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) met een cursusduur van vijfjaar.
- Vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) met een cursusduur van vier jaar.

In 1999 zijn vbo en mayo opgegaan in het vmbo. Het vmbo kent vier leerwegen: de
theoretische (voorheen mayo), de gemengde, de kaderberoepsgerichte en de
basisberoepsgerichte. Ook het lwoo (leerweg-ondersteunend onderwijs, voorheen ivbo)
is onderdeel van het vmbo.

Deze schoolsoorten worden extra toegelicht in Bijlage B: Het Huidige Voorigezet
Onderwys.

Stamklas: Alle leerlingen zitten in een klan, bijvoorbeeld havo4a of atheneum5b. In deze klan volgen
zij gezamenlijk onder anderen de vakken culturele kunstzinnige vorming, Nederlands
maatschappijleer en gymnastiek. Op sommige scholen wordt dit ook wel een hoofdcluster
of stamgroep genoemd.

Studiehuis: Zie bijlage B: Het Huidige Voortgezet Ondenvys.

Tussenuur: Als bijvoorbeeld een leerling het derde uur op maandag een tussenuur heeft, dan heeft hij
geen les. Hij heeft echter welles op het tweede en op het vierde uur.

Tweede Fase: Zie bglage B: Het huidige Voortgezet Onderw(js.

Vakiokalen: Vaak worden dit ook wel dwingende vaklokalen genoemd, want er kan maar éën yak
ingegeven worden. Gymnastiek moet in een gymnastieklokaal. Tekenen moet in een
tekenlokaal. Andere dwingende vaklokalen zijn voor de vakken handvaardig1eid, techniek,
informatica en muziek. Ook de vakken biologic, natuur- en scheikunde worden bij voorkeur
in een vaklokaal gegeven.

Vaksectie: Een groep docenten die hetzelfde yak doceren, bijvoorbeeld de vaksectie natuurkunde of de
vaksectie Frans.
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B. Het Huidige Voortgezet Onderwijs6

Het voortgezet onderwijs is in de afgelopen jaren contmu aan veranderingen onderhevig. In 1993 is op alle
scholen de basisvorming ingevoerd. Aan alle leerlingen in de onderbouw, ongeacht het schoolsoort, wordt
basisvorming gegeven. De basisvorming wordt ook wel de eerste fase van het voortgezet onderwijs genoemd.
Scholen mogen zeif bepalen hoe en hoe lang zij basisvorming geven, maar zij moeten er echter we! voor zorgen
dat de leerling na een aantal jaren (meestal drie, maar soms twee of vier jaar) een bepaalde hoeveelheid kennis,
inzicht en vaardigheden heeft. Na een paar jaar basisvorming gehad te hebben, gaan leerlingen naar het vmbo,
het havo of het vwo. Het vmbo bestaat sinds 1999 en is ontstaan uit het mayo en het vbo. Ook het havo en het
vwo zijn veranderd. Dc gehele bovenbouw van deze laatste twee schoolsoorten zijn vemieuwd (de tweede fase).
In deze bijlage worden deze veranderingen in het voortgezet onderwijs kort toegelicht.

B.1. Basisvorming
Eén van de belangrijkste redenen voor de invoering van de basisvorming is lt onderwijs beter te laten
aansluiten op de directe belevingswereld van kinderen. Om de eenheid van waarneming en beleving voor
teerlingen nog verder te bevorderen, is het accent sterker komen te liggen op de samenhang in en tussen de
vakken. Het voortgeet onderwijs is hierdoor inhoudelijk veranderd: het staat nu dichter bij het dagelijkse leven
van de leerling. De leerstof en de lesmethoden zijn nieuw en modem, en zijn meer gericht op toepassing. Een
leerling leert bijvoorbeeld zelf onderzoek te verrichten, met anderen samen te werken, beoordelingscriteria aan te
leggen en (eigen) standpunten in te nemen. Dc basisvorming rust kinderen dus uit met de kennis, het inzicht en
de vaardigheden die ze nodig hebben voor het verdere verloop van hun schoolopleiding en studie.

Een leerling moet les krijgen in de onderstaande vijftien vakken. Dc school bepaalt verder zeif welke vakken er
nog op het lesprogramma staan.

- Nederlands - Twee kunstvakken:
- Engels - één beeldend yak (tekenen, handvaardigheid,
- Frans of Duits fotografie, film of audiovisuele vorming)

(op havo en vwo beide vakken) - Keuze uit ddn van de volgende vakken:
- Wiskunde muziek, dans of drama.
- Natuur- / scheikunde (gecombineerd) - Lichamelijke opvoeding
- Biologic - Techniek
- Economic - Verzorging
- Geschiedenis/ Staatsinrichting - Informatiekunde
- Aardrijkskunde

Dc vakken van de basisvorming hangen samen doordat bepaalde onderwerpen, zoals het milieu, emancipatie en
de interculturele samenleving, bij de verschillende vakken terugkomen. Bij de basisvorming wordt gesproken
over thema's. Docenten kunnen met elkaar afspreken hoe die thema's in hun lessen aan bod komen. Scholen
mogen oak zelf bepaalde vakken in een vakgebied bundelen. In bijvoorbeeld het vakgebied Natuur kunnen de
vakken biologic, natuur- en scheikunde gecombineerd worden. In bijvoorbeeld het vakgebied Mens &
maatschapp:j kunnen aardrijkskunde, economic geschiedenis en staatsinrichting, worden gecombineerd. Het yak
informatiekunde (werken met de computer) mag oak samen met een aantal andere vaicken worden gegeven.

Een lesweek bestaat uit tweeendertig lesuren van elk vijftig minuten. Vijfentwintig uren worden aan de
basisvorming besteed en de avenge zeven uren vormen de keuzeruinite. Met deze vnije ruimte kan een school
zich onderscheiden van de andere scholen. Scholen mogen die uren namelijk gebruiken voor extra lessen en
andere onderwijsactiviteiten, die ze oak belangnijk vinden voor hun leerlingen. Bijvoorbeeld steunlessen om
zwakke leerlingen bij te spijkeren, studievaardigheid, extra uren voor Ievensbeschouwelijke vorming,
beroepsvoorbereidende vakken of studie- en beroepskeuze. Dc vrije ruimte is in drie gevallen iets minder vnij:
I. Op het gymnasium moeten alle leerlingen in ieder geval Gnieks en Latijn krijgen.

2. Op havo en vwo moet er in de vrije ruimte cen derde moderne vreemde taal worden gegeven.
3. In het vmbo (de theoretische leerweg uitgezonderd) moeten scholen een dee! van de vrije ruimte inzetten

voor beroepsvoorbereidende vakken.

6 Deze informatie is afkomstig van de website die verzorgd wordt door de directie Voorlithting van het Ministciie van Onderwijs, Cultuw
en Wetenschappcn.
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De basisvorming wordt afgesloten met de zes algemene doelen, waarin een aantal vakoverstijgende thema's en
een aantal vakoverstijgende vaardigbeden zijn opgenomen. Dc scholen kunnen zelf beslissen hoe zij deze doelen
over de vakken verdelen.

1. Werken aan vakoverstijgende thema's
De leerling leert, in het kader van brede en evenwichtige oriCntatie op mens en samenleving, enig zicht te
krijgen op relaties met de persoonlijke en maatschappelijke omgeving. Daarbij wordt expliciet aandacht
besteed aan:

1.1. het kennen van en omgaan met eigen en andermans normen en waarden;
1.2. het onderkennen van en omgaan met de overeenkomsten en verschillen tussen de seksen;
1.3. de relatie tussen de mens en de natuur en het concept van duurzame ontwikkeling;
1.4. het functioneren als democratisch burger in een multiculturele samenleving, ook in

intemationaal verband;
1.5. het op een voor henzelf en anderen veilige manier functioneren in de eigen omgeving, ook in

het verkeer;
1.6. de maatschappelijke betekenis van de technologische ontwikkeling, waaronder moderne

informatie- en communicatietechnologie;
1.7. de maatschappelijke betekenis van betaalde en onbetaalde arbeid;
1.8. de verworvenheden en mogelijkheden van kunst en cultuur, waaronder ook de media.

2. Leren uitvoeren
Dc leering leert in zoveel mogelijk herkenbare situaties, mede met gebruikmaking van informatie- en
communicatietechnologie, een aantal schoolse vaardigheden verder te ontwikkelen. Het gaat daarbij om:

2.1. Nederlandse en Engelse teksten lezen en beluisteren;
2.2. schriftelijke en mondelinge teksten produceren in correct Nederlands;
2.3. informatie in verschillende gegevensbestanden opzoeken, selecteren, verzamelen en ordenen;
2.4. rekenvaardigheden toepassen, zoals hoofdrekenen, rekenregels gebruiken, meten en schatten;
2.5. voldoen aan eisen van milieu, hygiene, gezondheid en ergonomic;
2.6. doelmatig en veilig omgaan met materialen, gereedschappen en apparatuur;
2.7. computervaardigheden.

3. Leren leren
Dc leerling leert, mede met gebruikmaking van informatie- en communicatietechnologie, zoveel mogelijk
eigen kennis en vaardigheden op te bouwen. Daartoe leert hij onder andere een aantai strategieen die het
leerproces kunnen verbeteren. Het gaat daarbij om:

3.1. informatie beoordelen op betrouwbaarheid, representativiteit en bruikbaarheid, en informatie
verwerken en benutten;

3.2. strategieen gebruiken voor het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden door memoriseren,
aantekeningen maken, schematiseren en verbanden leggen met aanwezige kennis;

33. strategieen gebruiken voor het begrijpen van mondelinge en schriftelijke informatie;
3.4. op een doordachte wijze keuzeproblemen oplossen;
3.5 een eenvoudig technisch, natuurwetenschappelijk of maatschappeiijk waagstuk planmatig

onderzoeken;
3.6 persoonlijke ervaringen en opdrachten van anderen verwerken in woord, kiank, beeld en

beweging;
3.7 op basis van argumenten tot een eigen standpunt komen.

4. Leren communiceren
Dc leerling leert, mede via een proces van interactief leren, een aantal sociale en communicatieve
vaardiglieden verder te ontwikkeien. Het gaat daarbij om:

4.1. elementaire sociale conventies in acht nemen;
4.2. overleggen en samenwerken in teamverband;
4.3. passende gesprekstechnieken hanteren;
4.4. verschillen in meningen en opvattingen benoemen en hanteren;
4.5. culturele en seksegebonden overeenkomsten en verschillen tussen mensen herkennen

en hanteren;
4.6. omgaan met fonnele en informele afspraken, regels en procedures;
4.7. zichzeif en eigen werk presenteren.
4.8. de verworvenheden en mogelijkheden van kunst en cultuur, waaronder ook de media.
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5. Leren reflecteren op het leerproces
De leerling leert, door te reflecteren op het eigen functioneren, zicht te krijgen op en sturing te geven aan het
eigen leerproces. Het gaat daarbij om:

5.1. een planning maken;
5.2. het leerproces bewaken;
5.3. een eenvoudige product- en procesevaluatie maken en hieruit conclusies trekken voor volgende

leermomenten.

6. Leren reflecteren op de toekomst
De leerling leert, door te reflecteren op het eigen functioneren, zicht te krijgen op de eigen
toekomstmogelijkheden en interesses. Daarbij wordt expliciet aandacht besteed aan:

6.1. het inventariseren van de eigen mogelijkheden en interesses;
6.2. het onderzoeken van de mogelijkheden voor verdere studie;
63. de rol en het belang van op school geleerde kennis, inzicht en vaardigheden;
6.4. de wereld van arbeid en beroepen;
6.5. de mogelijkheden van vrijetijdsbesteding.
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B.2. Studiehuis
De bovenbouw van havo en vwo (de tweede fase) is vernieuwd om de aansluiting op het hoger onderwijs te
verbeteren. Dc kennis en vaardigheden die leerlingen opdeden, bereiden vaak onvoldoende voor op het HBO en

de universiteit. Er worden nieuwe vakken ingevoerd, waarmee onder meer de algemene vorming wordt vergroot.
Profielen in de tweede fase vervangen de vrije pakketkeuze. Leerlingen kunnen voortaan kiezen tussen vier vaste
vakkenpakketten, de vier profielen. Hiermee wordt de aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs
verbeterd. Leerlingen kunnen kiezen uit de profielen:
- cultuur & maatschappij
- economic & maatschappij
- natuur & gezondheid
- natuur & techniek.
Een profiel kent vakken die voor alle leerlingen gelijk zijn, een dccl dat specifiek is voor het gekozen profiel en
een vrij in te vullen dccl. Een tweede verandering in het havo en vwo is de invoering van het studiehuis. In het
Studiehuis hebben de leerlingen minder klassikaal les en moeten ze meer zeif doen. Leerlingen gaan in
toenemende mate hun eigen studie plannen en meer zelfstandig en in groepjes opdrachten uitvoeren. Hierdoor
wordt de zelfstandig1eid vergroot. Dc leraar die uitsluitend voor de klas een verhaal staat te vertellen, bang dat
hij aan lt jaar zijn bock niet uit heeft, moet dus tot het verleden gaan behoren. Ook aan het kiezen van
pretpakketten komt een einde. Door de invoering van de Tweede fase moeten leerlingen voortaan kiezen uit vier
profielen. Veel vierde kiassers krijgen hierdoor met veel meer vakken te maken dan vroeger maar een aantal
ervan kan wet aan het einde van de vierde klan worden afgesloten. Zo is wiskunde wel een verplicht yak
geworden op het havo maar wie voor het profiel cultuur & maatschappij kiest kan het meestal na een jaar
afsluiten, mede afhankelijk van de organisatie binnen de school. Op alle schoolsoorten blijven in het examenjaar
minder vakken over dan in het vierdejaar.

Het zelfstandig werken is een grote omschakeling voor leering en school. Veel scholen hebben flunk moeten
verbouwen om een echt studiehuis mogelijk te maken. Er zijn scholen die lesuren van tachtig minuten hebben
ingevoerd waarin eerst ktassikaat wordt lesgegeven, en daarna zelfstandig wordt gewerkt. Op andere scholen
wordt eerst klassikaal lesgegeven en gaan de leerlingen daarna aan de slag in de studieruimte. In hoeverre de
nadruk ligt op dit zeifstandig werken, hangt af van de school. Het ligt voor de hand dat ouders in de toekomst
hun schoolkeuze voor een dccl hierop gaan baseren. Door dit zelfstandig werken moeten leerlingen leren hun
studie te plannen en ontwikkelen ze studievaardigheden die de aansluiting op het hoger onderwijs
vergemakkelijken, en dat is een van de voornaamste doelstellingen van de operatic.

Havo
Scholen zijn vrij om het moment te bepalen waarop leerlingen voor een profiel kiezen. Op het havo ant dat
meestai aan het begin van het vierde jaar gebeuren. Verpiichte vakken zijn Nederlands, Engels, een tweede taal,
het nieuwe yak algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en
lichamelijk oefening. Naast de verplichte vakken en de profielvakken kunnen leerlingen ook nog een yak uit een
ander profiel kiezen of een geheel nieuw yak zoals informatica en management en organisatie. Scholen kunnen
zich hierdoor proflieren, bijvoorbeeld op beroepenorintatie of godsdienst.

Vwo

Op het vwo zijn de verpiichte vakken Nedertands, Engels, Duits, Frans, maatschappij & geschiedenis, algemene
natuurwetenschappen, culturele & kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding. Dc profielen op het vwo
zijn hetzelfde als op het havo. Ongeveer de helft van de scholen heeft er tot nu toe voor gekozen het vierde jaar
te laten beginnen met een Stroom vergelijkbaar met het oude a en b en pan later een profiel te laten kiezen.

Gymnasium
Gymnasiasten moeten in de onderbouw zowel Grieks als Latijn hebben gevolgd en één van deze talen in de
bovenbouw blijven doen. Voor gymnasiasten wordt algemene culturele vorming vervangen door klassieke
culturele vorming.

Het eindexamen
In hoeveel vakken landeiijk eindexamen moet worden gedaan hangt af van het profiel dat werd gekozen. Engels
en Nederlands zijn altijd verplichte examenvakken. Daarnaast wordt eindexamen gedaan in de 'profielvakken' en
een gekozen vrij yak. Dc andere verplichte vakken worden afgesioten met een 'schoolexamen'. Voor dit
eindresultaat tellen de cijfers die behaald zijn in de hele bovenbouw mee. Nieuw is dat filosofie ook op het havo
als examenvak kan worden gekozen.
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Studielasturen
De tijd die Ieerhngen moeten besteden aan een bepaald yak wordt niet meer uitgedrukt in lesuren maar in
studielasturen. Een atheneumleerling die voor het profiel natuur en gezondheid heeft gekozen moet in de hele
bovenbouw 480 uur aan biologie besteden. In die uren is ook de tijd voor huiswerk opgenomen. Dc school kan
zeif bepalen hoeveel tijd en gebruikt wordt voor klassikaal lesgeven, hoeveel uur er is voor individuele
begeleiding en hoe veel tijd de leerlingen krijgen om zelfstandig te werken aan opdrachten en om kleine
onderzoeken uit te voeren. In totaal moet dit neerkomen op veertig uur per week.
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8.3. VMBO
Het vbo en het mayo zijn opgegaan in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Deze naam geeft
al aan dat het een voorbereiding is op het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo. In het vmbo kiezen leerlmgen
na de basisvorming een leerweg. Leerlingen kunnen kiezen uit vier leerwegen, namelijk de theoretische, de
gemengde, de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte. Een andere belangrijke verandering I het
beperken van de vrije pakketkeuze. Dc zeif gekozen pakketten sloten vaak niet goed ann op vervolgopleidingen.
Daarom worden er sectoren ingevoerd. Brnnen een leerweg kan een leerling kiezen uit vier sectoren: zorg &
welzijn, techniek, economic en landbouw. Dc leerwegen en met daarin de sectoren zijn ingevoerd om de
overgang naar het vervolgonderwijs zo vloeiend mogelijk te maken. Niet alleen kunnen leerlingen van het vmbo
naar het mbo, maar zij kunnen ook naar het havo. Dit hangt echter wel af van de gekozen leerweg.
Het leerwegondersteunend (lwoo, voorheen ivbo) en het praktijkonderwijs (j)ro) zijn onderdeel van het vmbo.
Het leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die het niveau van het vmbo wel aankunnen,
maar extra ondersteuning nodig hebben om een diploma te halen. Er is een kleine groep leerlingen voor wie alle
leerwegen te hoog gegrepen zijn. Zelfs als ze op school extra ondersteuning krijgen, zullen ze geen diploma
halen. Voor hen is er het praktijkonderwijs. Dit leidt rechtstieeks op voor een plants op de arbeidsmarkt.

Waarom is het vmbo ingevoerd?
In het gehele voortgezet onderwijs is er veel veranderd. Het doel van deze aanpassingen is om het onderwijs
beter te laten aansluiten op vervolgopleidingen en op de arbeidsmarkt. Een leerling die met succes een opleiding
binnen het voortgezet onderwijs heeft afgerond, moet in het aansluitende onderwijs goed mee kunnen komen en
natuurlijk ook op de arbeidsmarkt. Daarom moeten leerlingen tegenwoordig breder opgeleid worden, clis niet
alleen meer voor één specifiek beroep. Beroepen veranderen en werknemers wisselen steeds vaker van baan. In
de maatschappij wordt flexibiliteit steeds belangrijker en veel medewerkers blijven continu bijieren. Een brede
basis is daarvoor noodzakelijk.
Bovendien is het de bedoeling dat leerlingen actiever en zelfstandiger gaze leren. Het onderwijs wordt minder
klassikaal, leerlingen zullen vaker zelfstandig of in een groep opdrachten uitvoeren, net als in
vervolgopleidingen en in het werk. Er zijn holen waar flu al zo gewerkt wordt. In het vmbo kunnen scholen
meer inspelen op verschillen tussen leerlingen. Elke school moet duidelijk kunnen aangeven hoe met hele snelle
leerlingen wordt omgegaan, maar ook hoe achterblijvers worden begeleid. Deze veranderingen gelden voor alle
opleidingen in het voortgezet onderwijs, maar elke school zal dit op zijn eigen wijze invullen. Zo kan extra
ondersteuning individueel, maar ook in groepjes worden gegeven.
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C. Inventarisatie van het Kennisdomein7

C.1. Interview I
Datum. II september 2000

De roostermaker heeft naast de hoofdtaak, roosteren, ook lestaken. Ze geeft twaalf uur wiskunde en heeft één uur
per week mentorschap. Ze heeft het maken van roosteren altijd intrigerend gevonden en daardoor is ze gaan
meekijken met de roostermakers om zo ook eens mee te kunnen helpen. Ook heeft ze een cursus gevolgd van
édn dag, maar voomamelijk door het meekijken en helpen is ze cnn gegroeid. Er wordt gebruik gemaakt van het
computerprogramma, Roosterfact. Om met dit programma te leren omgaan, werd ook een cursus gevolgd van
éën dag. Het programma heipt enorm bij het maken van roosters, vooral qua tijd. Voor het gebruik van dit
programma zaten roostermakers grotendeels van de vakantie, afgezonderd, lesroosters in elkaar te zetten.
Roosterfact is een Dosprogramma. Er zit een automaat in dit programma, maar deze kan niet voldoen aan
specifieke wensen, dus wordt het roosteren handmatig gedaan. Dc gegevens worden dan in Excel ingevoerd en
gemanipuleerd om roosters mooi en leesbaarder uit te printen. Het is nog wachten op een versie voor Windows.
Deze wordt in de loop van hetjaar verwacht.

In meil juni van het lopende schooljaar krijgt de roostermaker van de coördinatoren prognoses aangeleverd.
Coordinatoren hebben en groep mentoren onder zich en mentoren begeleiden kiassen. Prognoses hebben
betrekking op hoeveel groepen er volgend jaar zullen zijn, hoeveel leerlingen er over gaan en welke vakken er
gekozen worden in de bovenbouw. Dus, er wordt gekeken hoeveel groepen er hoogstwaarschijnlijk bijvoorbeeld
in de tweede kias komen. Er wordt gekeken naar hoeveel groepjes frans er op de havo komen en hoeveel
groepjes engels er op het vwo komen en dat wordt voor elk jaar gedaan. Voor elke leerling wordt het gekozen
pakket en het Ieerjaar ingevoerd.
De prognoses zijn redelijk stevig. Dit voorkomt later vele aanpassingen. Cruciale punten zijn altijd de
rapportvergaderingen. Als er eind mel, begin juni staat dat er een groep van dertig leerlingen is en na de
rapportvergaderingen blijkt dit drieendertig leerlmgen te zijn, dan moeten dit dus twee groepen worden. Dit is
erg vervelend. Definitiefroosteren kan pas na de rapportvergaderingen als alle beslissingen omtrent doubleren en
overgangen genomen zijn.
In de laatste schoolweek wordt alle informatie aangeleverd. Sommige leerlingen moeten nadenken over of ze
gaan doubleren of om naar een lager schooltype te gaan. Als dit taatste gebeurt dan moet er ook gekeken worden
naar het vakkenpakket. Dit kost even tijd. In de laatste week wordt dus alles aangeleverd en kan het roosteren
beginnen. Dit komt nooit af en werkt de roostermaker door in de eerste vakantieweek.
De schoolleiding bepaalt ook veel. Zij bepalen hoe groot het contract van elke werknemer is, welke kiassen deze
werknemer moet lesgeven en in welk yak. Er zijn docenten die twee en soms dnie bevoegdheden hebben. Dc
schoolleiding bepaalt hoeveel uur elke kias les krijgt van een bepaald yak en welke docent dit geeft. Dit is het
aan elkaar koppelen van kiassen, docenten en vakken. Dc roostermaker houdt zich dus niet bezig met
personeelsbeleid. Dc schooleiding geeft ook aan weilce docent het aan kan om meerdere parallelkiassen
(bijvoorbeeld chic eerste kiassen) naast elkaarte hebben.
Een andere eis die de schoolleiding stelt, is het samenvoegen van groepen. Als er één groepje frans I van vijf
leerlingen is en er is een groepje fransl,2 van zeven leerlingen, dan moeten deze twee groepjes samengevoegd
worden. Anders wordt het te duur.

Als alle gegevens er zijn en ingevoerd zijn, dan kan de roostermaker aan de slag. Er zijn een paar dingen die vast
staan. Ten eerste zijn en docenten die in deeltijd werken, omdat ze bijvoorbecld een andere baan elders hebben.
Deze docenten zijn op bepaalde dagen vrij en kunnen dus geen les geven. Deze dagen worden in het programina
geblokkeerd'. Ten tweede zijn er vakiokalen die dwingend zijn. Gymnastiek moet in een gymnastieklokaal
gegeven worden. Andere dwingende vakken zijn tekenen, handvaardigheid, techniek en muziek.
Natuurkundigen, schelkundigen en biologen vinden dat zij ook in een vaklokaal thuishoren, maar hier kan nog
eventueel mee geschoven worden, aangezien zij ook theorie verzorgen.
Er wordt eerst naar de docenten gekeken en daarna naar de vakken die alleen maar in een vaklokaal gegeven
kunnen worden. Willekeurig worden de lessen en klassen hienin gezet. Het zijn blokuren, dus bijvoorbeeld klas
IA krijgt een blokuur gym, terwijl kias 2A techniek krijgt. Later kan geconstateerd worden of het spaak loopt.
Dit gebeurt soms. Maar dan weet Roostermaker dat het bijvoorbeeld aan het blok handvaardigheid ligt. Hiermee
kan niet zomaar geschoven worden. Dit moet als blokje verschoven worden en het moet dusdanig verschoven
worden dat het in het lokaal kan. Dus moet een andere klas mee geschoven worden.

'Vanwege privacy redenen zijn alle namen van dc roostermakers en scholen in de intcrvicws weggelaten
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Naast het klemmend vastleggen van docenten zijn er de wensen van docenten. Docenten die liever niet aan het
einde van de dag willen lesgeven of liever niet het eerste uur, want dan kunnen ze de kinderen zeif naar school te
brengen. Als het kan dan pmbeert de roostermaker hier rekenmg mee te houden, tegemoet komen. De ene
docent wit wel een dubbel uur, en de andere niet. De docenten schrijven zeif hun wensen op en leveren dit bij de
roostermaker in. Er werken honderd docenten, dus er kunnen van honderd wensen komen en al deze wensen
worden ingevoerd. En bij sommigen lukt het wet om de wensen te honoreren en bij anderen niet.

Per kias wordt er naar een lestabel gekeken. Dit wordt aangeleverd en dit wordt ingevoerd. Dc eerste kiassen
hebben bijvoorbeeld vier uur Nederlands per week. Hierna komt het stadium van lessenverdeling. Al die uren
Nederlands moeten onder alle docenten Nederlands verdeeld worden. Dit zijn gegevens die door schoolleiding
verstrekt worden. Dc schoolleiding zegt dat bijvoorbeeld meneer L. gaat Nederlands geven aan de ldassen 2F,
3Y en mavo4. Dit wordt ingevoerd in de computer en voor alle docenten.

Het programma Roosterfact heeft een hoofdmenu met daarin een frame. Het frame bevat lestijden, docenten,
kiassen, vakken en lokalen. Dit zijn de vijf dimensies van elk element. Lokalen worden eerst dwingend gebruikt
bij de vakiokalen en daarna wordt dit even vergeten. Dc klas, de docent, het yak en hoe vaak ze elkaar treffen
zijn aan elkaar gekoppeld, alleen de tijden wanneer nog niet. Dit wordt handmatig heen en weer geschoven,
totdat het er fatsoenlijk uitziet.

Dc school heeft ook een intemationale school onder zijn hoede. Dit levert geen extra problemen. Er is een
minimale interferentie, maar ook deze school wil graag in de vakiokalen.

Waar ook rekenmg meegehouden moet worden is dat er in de bovenbouw hoofdclusters en bijclusters zijn.
Hoofdclusters zijn de stamklassen en de bijclusters zijn alle klassen door elkaar. Hoofdclusters zijn gemakkelijk
om te verschuiven, maar de bijclusters niet. En die moeten allemaal tegelijk optreden en ook de bijbehorende
docenten. Dit is vrij lastig en helemaal als er veel deeltijdwerkers bijzitten. Deze blokkades van docenten zeif is
zeer lastig voor het lesrooster, omdat ze niet op alle tijden ingeroosterd kunnen worden.

Er wordt geen rekening gehouden met wensen van leerlingen. Zij willen allemaal geen tussenuren en zo vroeg
mogelijk wij. Voor de onderbouw tukt het om geen tussenuren te creëren. Zo vroeg mogelijk vrij lukt niet, want
dat gymnastieklokaal moet tot het achtste uur gebruikt worden, dus er zullen lessen tot en met het achtste uur
plaatsvinden. En dat is het ene jaar voor de eerste drie klassen en het andere jaar zijn het andere kiassen. Het is
maar net hoe het uitkomt. Maar een eeiste klas heeft drieendertig uren in de week. Dus drie middagen vrij is niet
reed.

Het uiteindelijke dod is een zo goed mogelijk rooster te krijgen. Dit houdt voor de onderbouw een evenwichtige
verdeling van de bewegelijke vakken in. Dit zijn vakken waar ze niet op een stoeltje moeten blijven zitten, zoals
gym, tekenen, handvaardigheid en techniek. Er wordt geprobeerd om deze vier vakken zo goed mogelijk te
verdelen over de week.
Voor hogere kiassen ligt de norm anders. Hier wordt getracht te zoeken naar zo mm mogelijk tussenuren. Ats er
tussenuren zijn, dan wordt er gekeken of er begeleiders zijn. Dit heeft te maken met studiehuis. Contacturen en
begeleid leren. Over dit indelen werd vorig jaar heel moeilijk gedaan. Alle groepen van hetzelfde jaar moesten
tegelijk een uur op dezelfde dag vrij hebben. Er was dan geen gewone les, maar een begeleid lesuur. Hiervoor
zijn meerdere begeleiders nodig. Dc leerlingen konden zelfbepalen waar ze heen gingen op dat uur.
Dit jaar is het anders aangepakt. Het inroosteren van zulke uren is niet gedaan, want er ontstaan toch wet
tussenuren. Het is nu omgedraaid. Er ontstaan tussenuren; de roostermaker kijkt dan welke van de docenten die
ook moeten begeleiden, op dat moment ook een tussenuur hebben. Nu heet het geen tussenuur meer, maar een
begeleidingsuur. Er wordt gekeken in welke Iokaal de docent zit en daar kunnen de leerlingen heengaan.
Dit soort dingen worden bekend gemaakt via de kabelkrant van de school. Er hangen vier monitoren in school,
twee voor docenten en twee voor leerlingen. Vanafde werkplek stuurt de roostermaker de informatie erna toe.
Een tussenuur kan ontstaan omdat een docent die daar ook misschien les zou kunnen geven, ecn vrije dag heeft.
Een voorbeeld. Er zijn vier hoofdgroepen havo 4 die op maandag het zesde uur één van de volgende vakken
hebben: gymnastiek, Nederlands, engels en algemene natuurwetenschappen. Na dit zesde uur zijn er twee
groepjes nog aan het werk, namelijk natuurkunde en economic. En het uur daarna gaat economic door en wordt
er ook nog geschiedenis gegeven. Als een leering op het zevende uur in havo 4 geen natuurkunde en economic
heeft, maar wet het achtste uur geschiedenis heeft, dan heeft deze leerling dus een tussenuur. Op dat moment
kijkt de roostermaker of er een begeleider is die de leerlingen kan begeleiden.
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Dc roostermaker noemde twee grote problemen waar zij tegcnaan liep. Ten eerste is de week te kort. Om dit op
te lossen werd een negende Iesuur die om vier uur begin en om kwart voor vijf afgelopen is, ingevoerd. Dit is
een paar keer mgevoerd. Ten tweede is de grote keuzevrijheid van leerlmgen een probleem. Dit geeft heel veel
mogelijkheden voor leerlmgen, maar ook heel veel druk op het roosterprogramma omdat al die groepjes in ëën
week moeten passen. Want niemand wil tot nu toe op zaterdag werken. Als het allemaal vaste klassen zouden
kunnen zijn, dus geen keuzes, maar een standaardpakket, dan wordt het roosteren een stuk gemakkelijker. Er
hoeft minder naar vakken gekeken te worden. Dat zijn keuzes die door de schoolleiding gemaakt worden. Dc
school vindt het belangrijk dat kinderen een pakket kiezen waar ze in de toekomst verder mee moeten. Maar het
moet allemaal ook betaalbaar blijven. De roostermaker hoeft hier geen rekening mee te houden. De schoolleiding
houdt zich hier mee bezig. Het enige wat de roostermaker kan doen is aangeven dat het vervelende roosters
worden, want zij moet met zoveel mogelijkheden rekenmg houden. Dc roostermaker vraagt wel aan
schoolleiding of ze dit echt willen en duidt hun dan op de gevolgen.

Als alle gegevens ingevoerd zijn, dan begint het echte werk. De roosters moeten gemaakt worden. Er zit een
automaat op het programma. Het programma kan dus alles automatisch doen, maar het houdt geen rekening met
die kleinigheidjes die roostermaker uit de informatie van docenten heeft gehaald. Dc ene docent wil wel een
dubbel uur en de andere niet. Het programma kan ingezet worden op wel dubbele uren of geen dubbele uren,
maar de automaat kan niet ingesteld worden op de ene docent wel en de andere docent niet. Het zou wel handig
zijn als het kon. Zij zet de automaat niet aan het werk, maar roostert zeif. Volgens de roostermaker gaat het
ongeveer even snel. Dc roostermaker zet zelf de lessen fleer, door middel van verschuivingen. Door te klikken op
balken kan men zien of de docent eventueel ook eerder of later kan lesgeven, maar daarbij dient dan weer
rekening gehouden te worden met de leerlingen. Een biologic docent zou bijvoorbeeld een uur eerder les kunnen
geven, maar sommige leerlingen kunnen dan niet omdat ze al natuurkunde volgen op dat tijdstip en hebben ook
biologic in het pakket, dus kan het uur biologic niet cen uur eerder gegeven worden. Dit is een ontzettend
gepuzzel en dit vindt de roostermaker ook het leukste van haar werk.

Dc posters die uiteindelijk verkregen worden opgeslagen of uitgeprint. Dit alles wordt in Excel mgevoerd en
gemanipuleerd, zodat de roosters er goed uitzien en leesbaar zijn.

Dc roostermaker heeft als hoofdtaak roosteren en alles wat emit het roosteren voortvloeit. Het roosteren met het
roosterprogramma lukt wel binnen een beperkte tijd, maar het grootste probleem is tegenwoordig, en zeker met
een redelijke gTote school, de wijzigingen. Deze wijzigingen moeten aan iedereen bekend gemaakt worden. Dit
wordt dus gedaan via de kabelkrant van de school. Als bijvoorbeeld een laatste uur verplaatst kan worden naar
een uitvallende uur, dan moet niet alleen de kias het weten, maar ook de docent moet het weten.
Lastiger wordt het als er een griepepidemie onder de docenten uitbreekt, maar over het algemeen is het goed bij
te houden. Als de roostermaker op haar werk arriveert dan kijkt zij wie er die dag afwezig zijn en stuurt dit door
naar de kabelkrant, zodat iedereen op de hoogte is.

In augustus is het lesrooster echt klaar. Dan zijn er in hetjaar nog een aantal piekmomenten. Proefwerkweken en
vergaderdagen over leerlingen worden ook door roostermaker ingeroosterd. Als bijvoorbeeld over de leerlingen
van de onderbouw vergaderingen zijn dan kunnen de docenten geen les geven aan de onderbouw leerlingen,
maar sommigen van deze docenten geven ook les in de bovenbouw en andersom gebeurt dat ook.
Zulke gegevens krijgt de roostermaker via een jaarplanningsboekje, een jaaragenda genoemd, en daarin staat
wan fleer bepaalde dingen bezig zijn en die dmgen moet ze emit halen.
Zo zijn er pakketkeuzedagen voor derde kiassen. Elke derde klas heeft om de beurt zo'n dag. Dezc klas volgt die
dag geen lessen. Dit is dan geen probleem, maar w'n kias heeft dan wel drie begeleiders nodig. En deze drie
docenten geven ook les. Er wordt geprobeerd om deze lessen op te vangen. Elke docent heeft ergens in zijn
rooster een i'tje staan. Dun als er bij een docent op bijvoorbeeld maandag het tweede uur een i'tje staat, dan wil
dit zeggen dat deze docent op maandag het tweede uur inzetbaar is. Als er om welke reden dan ook een andere
docent van hetzelfde yak afwezig is, dan springt deze docent in als het nodig is.
In principe wordt er geprobeerd om het door een vakdocent te laten opvangen, en als dit niet lukt, dan wordt er
geprobeerd om iemand te vinden die het type leerlingen kent. Zo heeft elke docent een inzetbaar uur. Dit staat in
de CAO. Het leukste is als je het ruim van tevoren weet. Het gemakkelijkst is als er dan een proefwerk gegeven
wordt, want daar kan iedereen bijzitten en als dit niet kan, dan weet de klas wel wat zij moet doen. Dit lukt vaak
niet en dan valt het uur gewoon uit.
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C.2. Interview 2
Datum: 13 september 2000

Dc roostermaker is opgeleid tot docent wiskunde en heeft dit tang gedaan. Toen er een functie voor conrectoraat
vrij kwam heeft hij hierop gesolliciteerd. Eén van de functies die hierbij hoorde was het maken van roosters en
hij doet het werk inmiddels al drie jaar. Ook geeft hij nog zes uur per week wiskunde, dus aan twee klassen. Dc
roostermaker werkt met een roosterprogramma, Perspectiej van de teverancier Makuberg, die ook een
cursusmiddag verzorgt. Het programma is een soort spreadsheet. Er zit geen automaat op. Het is meer een
controle of er geen docenten, kiassen en tokalen vergeten zijn en of er geen dingen dubbel gepland zijn. Het is in
feite meer een boekhoudkundig prograrnma dan een automatische planner. Verder heeft de roostermaker met de
vorige roostermaker een tijdje meegekeken.
Dc roostermaker is niet tevreden met het programma. Het programma is weinig flexibel en vrij star. Zo kunnen
er bijvoorbeeld geen verschillende lestijden gebruikt worden en kiassen kunnen op maar én activiteit tegelijk
krijgen. Als dit wel gebeurt dan blokkeert het programma. Voor de tweede fase is het wenselijk dat dit wet kan.
Kiassen kunnen dan opgesplitst worden, zodat de ene heift van de klas natuurkunde heeft en de andere heift
aardrijkskunde. Naast het programma wordt gebruik gemaakt van een planbord met prikkertjes. Rosteren
gebeurt dus handmatig, waarbij het programma controleert of er niks vergeten wordt.
De roostermaker heeft ook naar andere roosterprogramma's gekeken, maar nog niet gevonden wat hij zocht. Zo
zijn er wel roosterautomaten die waanzinnig slechte roosters maakte, in de zin van slechte vakverdeling. Het is
niet de bedoeling vakken waarvoor geen huiswerk is op één dag te plaatsen, zoals drie uur gymnastiek en
tekenen op één dag. Vakken zoats gymnastiek, tekenen en handvaardigheid moeten zoveet mogelijk gelijkmatig
over de week verspreid worden.
Een goed roosterprogramma moet kunnen omgaan met eisen en wensen van docenten. Het moet dus flexibel
zijn. Het programma zou meer dingen automatisch moeten doen, bijvoorbeeld het gelijkmatig verdelen van de
uren van alle klassen van de onderbouw (eerste, tweede en derde kias). Dit is handmatig erg gemakkelijk, maar
het scheelt tijd als het automatisch gaat. Ben dccl moet dus automatisch en het andere dccl kan dan met de hand.
Routinematige dingen moeten dus geautotmtiseerd kunnen worden, zoals het verdelen van de vakken over de
uren van de week. Dus als btokkades en wensen van docenten, vakiokalen en clustering van de bovenbouw rond
zijn, dan blijven er nog wat uren van de onderbouw over en dit zou het programma zo moeten kunnen
inroosteren, want het weet precies welke docenten er nog over zijn en wanneer deze beschikbaar zijn.

Dc eerste stap in het maken van prognoses voor het nieuwe jaar. Dit gebeurt in mci. Mentoren geven door
hoeveel Icerlingen er blijven zitten en hoeveel er ovcrgaan. Er wordt gel nventariseerd hoeveel nieuwe leerlingen
er komen. Daama kan er dus gekeken worden hoevect klassen er komen. Dc decaan vraagt aan de leerlingen
welk vakkenpakket ze kiezen en aan de hand van deze keuzes wordt gekeken hoeveel clusters er moeten komen.
Clusters zijn cen groep vakken waarin leerlingen uit verschillende kiassen bijeenkomen. Dus als er veertig
leerlingen Frans hebbcn, dan moeten daar twee groepen van gemaakt worden.
Het voordeel van prognoses is dat veel werk voorafgedaan wordt. In theorie is er pas honderd procent zekerheid
na de laatste rapportvergadering, als de zomervakantie begint. Men heeft flu zoveel ervaring dat de prognoses
redelijk nauwkeurig zijn, maar soms moet er een kias of groep extra gemaakt of weggelaten orden. Deze
aanpassingen wegen niet op tegen de tijdswinst. Door het gebruik van prognoses kan er twee tot drie weken
eerder begonnen worden met het roosteren. Dc roostermaker is in de zomervakantie nog zo'n twee tot drie
weken bezig. Daarna wrdt er gekeken naar de docenten. Zestig procent van de docenten zijn deeltijdwerkers.
Hier moet dus rekening mee gehouden worden. Er wordt contact gezocht met roosteraars van andere scholen om
de dagdelcn van cen docent te verdelen. Zo geeft de docent drie dagdelen les op de ene school, terwijl hij vijf
dagdelen lesgeeft op de andere school. Ook wordt er gekeken naar de persoonlijke wensen van docenten. Zo
willen bijna alle docenten vrij hebben op de vrijdagmiddag. Er wordt getracht om dit te honoreren, maar dit kan
niet altijd, want niet alle docenten kunnen op vrijdagmiddag vrij zijn.
Deze randvoorwaarden worden in het programma gestopt. Dit werkt voldoende. Er kan precies aangegeven
worden hoeveel klassen er nodig zijn, hoeveel uur les er gegeven wordt door elke docent en de dagen waarop
een docent niet kan, kan geblokkeerd worden. Als je toch een docent plaatst op cen geblokkeerd uur van die
docent, dan geeft het programma dit aan met een piepsignaal.
Voor het indelen van de vakkcn wordt rckening gehouden met lokaaltechnische aspecten. Er is in het gebouw
éën gymnastieklokaal, dus de gymnastiekdocenten moeten achter elkaar ingcroostcrd worden en niet parallel.
Ook voor biologic, natuur- en scheikundc zijn er vakiokalen en dcze lokalen moeten optimaal benut worden.
Alle doccnten van de desbetrcffende vakkcn wilten in zo'n lokaal. Dit is niet altijd mogelijk.
Als aan alle technischc voorwaarden voldaan zijn, dus optunale benutting van de vaklokalen, dan is het rooster
voor ecn kwart af. Er wordt dan begonnen met het inroosteren van de bovenbouw. Dit is het moeilijkst, omdat de
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leerlingen in clusters les hebben. Dan is het een kwestie van uren invullen en dit moet handmatig gedaan
worden.

Het aantat uren dat een leerling van een bepaald yak krijgt ligt vast. Voor de onderbouw zijn het tabellen van het
ministerie. De school verdeelt de tijd. Ook deze uren liggen vast. Leerlingen moeten een vast omschreven uren
tes krijgen.
Dc roostermaker bepaalt welke docent lesgeeft aan welke kias. Kias vijf en zes horen volgens de school bij
elkaar. Dus als een docent dit jaar lesgeeft in de vijfde klas, dan krijgt hij deze kias volgend jaar weer. Maar wie
welke vijfde kias lesgeeft, bepaalt de roostermaker. Dc sectie bepaalt wet wie er in de bovenbouw lesgeeft en
wie ii de onderbouw. Van de directie krijgt de roostermaker in mel de taakomvang van docenten. De ene docent
geeft twintig uur les en de ander achtentwintig uur. Wie lesgeeft in klas 1, 2 of 3 gebeurt in overleg. Maar welke
eerste klas, dus 1 A of IF, een docent dan lesgeeft, bepaalt de roostermaker. Hij kijkt dan wat met het rooster het
beste uit komt.

Een rooster moet voldoen aan bepaalde eisen. Leerhngen komen hier op de eerste plaats. Dc onderbouw mag
geen tussenuren hebben en dit lukt. Deze leertingen moeten nog leren om zelfstandig te werken. Zij weten vaak
nog niet hoe ze zeif iets moeten aanpakken. Dit geldt niet voor de leerlingen van de bovenbouw die wet
zelfstandig is de bibliotheek aan de gang kunnen.
Verder moeten de vakken gelijkmatig over de week verdeeld zijn. Vakken, zoals gymnastiek en tekenen mogen
niet allemaal op ãdn dag in de week plaatsvinden of allemaal aan het begin van de week. De reden is dat het
huiswerk zich ook gelijkmatiger over de week verdeeld. Dc leervakken worden zo ock verspreid over de week,
zodat moeitijke leervakken zich niet allemaal op den dag bevinden. Dit lukt redelijk.

Bij het maken van de roosters gebruikt de roostermaker ook intuT tie. Als de vaklokalen ingevuld zijn wordt er
gekeken naar moeilijke docenten, dus moeilijk in de zin van tijd. Sommige docenten zijn moeilijk inzetbaar. Zij
werken op meerdere scholen. Vooral als deze docenten ook nog bijna alleen maar lesgeven in de bovenbouw.
Met bovenbouw klassen valt erg moeilijk te schuiven, aangezien ze les hebben in clusters. Als er zes vakken aan
elkaar vast zitten en den docent kan opeens niet meer op dinsdagmiddag, dan kunnen ze allemaal niet meer op
dinsdagmiddag. Dus begint de docent met het inroosteren van moeilijke docenten en het liefst met moeilijke
docenten die lesgeven in de bovenbouw.
Verder wordt er zoveel mogelijk rekening geprobeerd te houden met de wensen van docenten. Dc verplichtingen
elders wordt gegarandeerd, maar de keuze van bijvoorbeeld vrije dagen kan niet altijd, want niet iedereen kan
tegelijk op vrijdagmiddag vrij hebben.

Een groot probleem is de tweede fase. Er zijn veel meer vakken en geen extra tijd. Dit maakt het roosteren extra
lastig. Een eerste rooster liep dan ook tot het negende en tiende lesuur. Dii betekent dus les na kwart voor v icr.
Dit is geen oplossing omdat het leren, opletten vaak minder goed gaat na vieren, dus wilde de roostermaker de
lessen toch binnen het achtste lesuur houden. Voor de bovenbouw was dit zeer moeilijk te realiseren. Dc
oplossing is zo effectief mogelijk te clusteren. Leerlingen, die qua vakken goed bij elkaar passen, werden zoveel
mogelijk bij elkaar gezet. Het is dus erg lastig is dat leerlingen allemaal verschillende vakken hebben.
Docenten vinden het een probleem dat er twee gebouwen zijn. Dit betekent dat docenten nog wat op en neer
moeten lopen. Leerlingen lopen alleen in pauzes en niet tussen lessen. Leerlingen tussen lessen laten lopen kost
een kwartier van de les. Docenten lopen over het algemeen sneller. Leerlingen kletsen een beetje, gaan nog snel
langs de kantine en dit alles kost tijd. Dc twee gebouwen bevinden zich om de stadsschouwburg.
Een ander probleem is dat er weinig vaklokalen zijn. Biologic, natuur- en scheikunde hebben elk een vaklokaal.
Er zijn vier biologen en die willen allemaal in het vaklokaal, maar dit kan dus niet.

Dc school heeft het jaar verdeeld in vijf perioden. Dit heeft met de twcede fase te maken. Elke zes weken komt
er een ander rooster. Dii is niet honderd procent anders. In de eerste periode hebben bijvoorbeeld alle leerlingen,
die economic gekozen hebben, een paar uur economic in de week, in de tweede periode hebben ze geen
economic, maar een ander yak. In de vierde periode hebben ze dan wet weer economic. Als dit niet gebeurt, dan
zouden de leerlingen het hele jaar eke week maar den uur economic hebben. In de kranten heeft al gestaan dat
dit niet werkt en de school had dit al geconstateerd. Nu krijgen ze een dccl van het jaar meerdere uren per week
les in economic en een dccl van het jaar niet. Dit gaat beter, dan het hele jaar door maar den uur per week. Dit
betekent dus dat het rooster elke periode aangepast moet worden.

Alle roosters van voorgaande jaren worden bewaard en soms opnieuw bekeken om te kijken hoe het toen zat,
maar letterlijk overnemen lukt niet, omdat docenten hun klassen meestal meenemen naar het volgende jaar. Ook
kunnen er andere docenten zijn en varieert het aantal klassen per jaar. Kopieren is nog nooit gelukt.
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Een andere manier van roosteren is om de docenten niet bij een kias te zoeken, maar andersom. Het is bekend
welke docenten er zijn op welk tijdstip en nu moet er alleen nog maar een kias achter gezet worden. Op scholen
gebeurt dit niet. Er zijn kiassen en in een kias worden leerlingen geplaatst en voor elke kias wordt een docent
gezocht.

De roostermaker roostert niet de proefwerkweken, maar blokkeert tijdstippen. Zo zijn bijvoorbeeld alle eerste
kiassen op dinsdag en donderdag het eerste uur vrij. Hierop kunnen dan gecoOrdineerde procfwerken
plaatsvinden. Dit houdt dus in dat alle eerste Idassen op hetzelfde tijdstip een proefwerk Nederlands kunnen
hebben.
Als er rapportvergaderingen zijn, dan wordt er een verkort rooster in werking gesteld. Dit houdt in dat alle lessen
maar een half uur duren, zodat iedereen rond half twee vrij is. Na half twee kan er dan vergaderd worden.

Roosteren is door de tweede fase moeilijker geworden. Door het jaar op te delen in de periodes is het ook meer
werk geworden. Voor docenten betekent het een ongelijkmatige verdeling van het werk. Zo kan een docent in de
eerste periode 20 uur hebben en in de tweede periode 24 uur. Ook voor de Ieerlmgen is dit wisselend. Het kan
voorkomen dat een docent in een periode meer doet dan waar hij voor aangesteld is. Dit moet gecompenseerd
worden in een andere periode. Gemiddeld moet het weer het correcte aantal uren worden.

Aan het eind van het jaar en aan het begin van het jaar zijn de drukste perioden. Er kunnen extra wensen komen.
lemand kan terugkomen van vakantie en dan blijkt dat de oppas niet meer kan en daardoor niet ner op
dinsdagmiddag werken, zodat de vakken van dinsdag naar maandag moeten.

Elke periode duurt zes weken, dus voor aanvang van deze periode moet een nieuw rooster klaarliggen. Aan het
begin van het jaar ligt dit a! vast. De roostermaker kan ook zien of een docent de tweede periode minder uur
moet krijgen omdat hij extra uren heeft in de eerste periode. Bij uitvat van lessen wordt geprobeerd om uren te
verschuiven. Dit kost in het algemeen niet veel tijd. Hooguit een half uurtje per dag.
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C.3. Interview 3
Datum: 15 september 2000

De roostermaker is orthopedagoog en vervult sinds een jaar de functie van administratief medewerker inteme
organisaties. Zij is verantwoordelijk voor het maken van roosters en het examensecretariaat. Voor deze functie
heeft 21j geen extra cursussen gevolgd en ook niet voor het leren omgaan met de gebruikte roosterprogramina's.
Vorig jaar werd nog gebruik gemaakt van het programma Rostar van Paralax B.V. te Maarssen. Aangezien de
roostermaker hier maar een jaar meegewerkt heeft, zijn waarschijnlijk niet alle mogelijkheden van dit
programma benut. In het programma werden de lessen er met de hand mgezet en dit is erg tijdrovend. De
roostermaker heeft hier niet echt mee leren werken. Ze heeft een tijdje met de vorige roostermaker meegekeken
en is op dezelfde voet verder gegaan. Ze had niet de tijd om alles eens rustig te bekijken, want elke periode moet
er een nieuw rooster klaarliggen. Ook worden er roosters gemaakt voor de toetsweken en de herkansingen.
Bovendien is het maken van roosters niet haar enige taak. Indien zij alleen maar hier mee bezig gaat, komt het
andere werk in geding.
Dit jaar werd met het programma GP-Untis gewerkt van ICS Adviseurs in Gouda. Dit is een
windowsprogramma. Het programma verschilt enorm met Rostar. In plaats van alles er met de hand inzetten, kan
flu grotendeels volstaan worden met het invoeren van gegevens. Als alle gegevens ingevoerd zijn, dan kan het
programma de gegevens verwerken en een basisrooster genereren. Met dit rooster kan dan verder gewerkt
worden. Vaak moeten er nog lessen ingezet worden en moet er gekeken worden of het programma niet de
verkeerde dingen doet. Zo is het al eens voorgekomen dat een docent die maar acht uur les geeft voor 13 uur
ingeroosterd stond. Dit kan en mag dus niet. Voor het werken met GP-Untis heeft de roostermaker begeleiding
gehad van degene die het programma introduceerde.
Dc roostermaker vindt haar werk leuk, maar zou graag mee tijd willen hebben om zich eens volledig op het
roosteren te willen storten. Ze wil graag kijken of er een zo'n optimaal mogelijk rooster uit te halen is. Dit Iukt
niet. Vaak is het geval dat er op vrijdag de laatste hand ann wordt gelegd en op maandag komen de leerlingen het
rooster ophalen.

Dc school is opgedeeld in drie scholen met elk een eigen gebouw. Eén school omvat vwo en havo. Een tweede
school is het vmbo en de derde is het mbo-v. Er is één bestuur, maar de secties zijn aparte scholen en roosteren
elk hun eigen docenten, klassen en lokalen in. De roostermaker roostert alleen voor het mbo-v. Op deze school
zijn verschillende opleidingen ondergebracht, zoals administratie, verpleging, verzorging, SPW en helpende.

Er wordt niet gewerkt met prognoses. Dc roostermaker krijgt een tabel met gegevens van de unitdirecteur. De
tabel is per klas ingedeeld en hierin staat welk yak, hoeveel uur en van welke docent ze les hebben.
Bijvoorbeeld, AD eerste jaar, ook wel AD!, is opgedeeld in AD1a en ADIb. AD1a heeft engels, heeft dit yak
twee uur per week en ze krijgt dit van docent K.. Hetzelfde geldt voor AD lb. Deze gegevens, dus AD I a heeft
twee uur engels van die docent, worden in GP-Untis mgevoerd. De roostermaker krijgt alles zo aangeleverd.
Alle leerlingen zijn al in een klas geplaatst. Het is bekend hoeveel uur ze van elk yak hebben en de bijbehorende
docent is bekend. Dc roostermaker bepaalt de tijden. In het programma kan aangegeven worden of lesuren
blokuren moeten zijn, of een klas twee docenten tegelijk heeft (de klas is dan in twee groepen opgedeeld), en of
klassen ann elkaar gekoppeld moeten worden (twee kiassen die gezamenlijk les hebben). Al deze gegevens
moeten nan elkaar gekoppeld worden. Dan moeten de lokalen aangegeven worden waarin de kiassen les hebben.
Dit is vooral belangrijk bij specifieke lokalen, zoals de sporthal, pmktijklokalen en computerlokalen.

In het programma wordt rekening gehouden met tijdwensen. Dit houdt in dat docenten ann kunnen geven
wanneer ze we! of niet kunnen werken of wanneer ze liever we! of niet willen werken. Indien er geen tijdwensen
zijn, dan kunnen er lessen gepland worden. Indien er wel tijdwensen zijn dan kan met een —3 aangegeven
worden dat de docent pertinent niet kan werken, dus blokkeren, en met een +3 wordt aangegeven dat de docent
dan juist graag wil werken. Hetzelfde kan gedaan worden voor klassen en lokalen. Voor lokalen is niet nodig
omdat er een beperkt aantal specifieke lokalen zijn, zoals de sporthal. Dc lessen worden ann een kias gekoppeld
en dan wordt bepaald ann welk lokaal het gekoppeld moet worden.
Een andere eis is dat een klas niet meer dan één tussenuur mag hebben. Er wordt gestreefd naar geen enkele
tussenuur, maar als het niet kan, dan hoogstens één. Dit wordt door de roostermaker als een hogere prioriteit
gezien dan de docenten. Ook voor hen wordt getracht om zo mm mo gelijk tussenuren te krijgen, maar hier wordt
minder opgelet.
Eerst worden die dingen geblokkeerd die geblokkeerd moeten worden, zoals tijdstippen waarop een
deeltijdwerker niet werkt. Daarna worden de kiassen zo good mogelijk ingeroosterd, dus met zo mm mogelijk
tussenuren en daarna wordt er gekeken naar wensen van docenten.
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Docenten worden aan kiassen en ann tijden gekoppeld. Dit wordt ingevoerd. Daarna wordt er gekeken naar de
lessen, dus de vakken. Deze zijn ingevoerd bij de klassen. Deze gegevens imeten dan aan een lokaal gekoppeld
worden. Sommige docenten hebben een eigen lokaal toegewezen gekregen. Ze zijn dan hoofdbeheerder van dat
lokaal. Dit is vorig jaar at bepaald. Docenten zijn dus niet alleen aan klassen en tijden gekoppeld, maar ook ann
lokalen. Er zijn ook docenten die geen vast lokaal hebben, dus zij wisselen continu van lokaal.
Als een docent in een lokaal zit, het uur daarop niet, maar het uur daarna wel weer, dan wordt er getracht om de
docent op het tussenliggende uur in hetzelfde lokaal in te roosteren.
Ook zijn er vakken die door meerdere kiassen tegelijk gevolgd worden, maar niet door alle leerlingen van die
kiassen. Deze vakken worden in het programma randuren genoemd. Dit houdt in dat het yak dan in het eerste uur
of in het laatste uur gegeven wordt, zodat de leerlingen die het yak niet volgen eerder vrij zijn of later beginnen.
Zij hebben zo geen tussenuur.
In het prograrnma kan aangegeven worden dat een tokaal of docent bezet is. Dii wordt gedaan door middel van
een klein kruis.. Met een grote kruis wordt aangegeven dat een tokaal of docent at ergens anders aangekoppeld
is. Ook kunnen bepaalde aspecten gefixeerd worden. Zo kan een heel mooi rooster voor ãën klas vastgelegd
worden en gefixeerd. Als het programma vervolgens wordt ingesteld om de anderen erbij te roosteren, dan blijft
hij van de gefixeerde dingen af.

De beschikbaarheid van lokalen wordt als een groot probleem ervaren. Op bepaalde tijden zijn bijna nile tokalen
bezet. Dc oplossing is dan om kieme kiassen in kieine lokalen, die eigenlijk geen echte teslokalen zijn, te
stoppen. Er wordt geen gebruik gemaakt van de andere gebouwen van de school, ook al staan deze allemaal op
hetzelfde terrein. Len nadeet is namelijk dat de scholen verschillende iestijden hanteren.
Dc roostermaker vindt het vervelend dat er geen perfect rooster is. Dit komt voornamelijk door de
beschikbaarheid van de docenten en doordat sommige vakken aan vaste lokalen gebonden zijn. Het moet
allemaat in eikaar passen. Len perfect rooster is volgens de roostermaker een rooster die voldoet ann geen
tussenuren voor leerlingen en docenten en afwisseling van praktijk- en theorielessen.

Na de invoer van gegevens, zoals docenten, klassen en tijden wordt er naar gewichten van bepaalde aspecten
gekeken. Aan aspecten, zoals geen tussenuren wordt een bepaalde waarde (lopend van nut tot en met vijf)
toegekend. Indien een aspect de waarde nut krijgt, dan wordt dii niet belangrijk gevonden. Wordt er daarentegen
een vijf aan een aspect toegekend, dan wordt ditjuist heel belangrijk gevonden. Het hebben van geen tussenuren
wordt door de roostermaker heel belangrijk gevonden en krijgt daarom een vier of een vijf.

Na alles ingevoerd te hebben, kan het programma gaan roosteren. Dii wordt ook wet optimalisatie genoemd. Er
kan ook nog lokaaloptimalisatie plaatsvinden, dan worden de lokalen ook geoptimatiseerd. Er komt dan een
basisrooster uit en aan de hand van dit rooster wordt verder gekeken. Het programma kan ook meerdere roosters
maken en vervolgens aangeven welk rooster volgens hem het beste is. De roostermaker moet kijken of het
programma geen fouten gemaakt heeft, zoals dertien uur inroosteren voor een docent, die maar acht uur werkt.
En vaak zijn niet alle lessen ingeroosterd. Dit moet met de hand alsnog ingeroosterd worden. Daardoor moeten
soms ook sommige andere lessen weer verplaatst worden.

In de praktijk begint de roostermaker meestal te laat met roosteren. Er ligt ook ander werk te wachten. Afgelopen
jaar is ze voor de vakantie begonnen met het invoeren van de gegevens, dus hoeveel klassen zijn er en welke
docenten. Omdat het programma voor de eerste keer gebruikt werd, was het veel werk. Dii nam een paar dagen
in beslag. Na de vakantie heeft de roostermaker met iemand er naast leren omgaan met het programma en daarna
kon het echte roosteren beginnen. Dit alles nam ongeveer twee weken in beslag. Dc roosters waren voor de
leerlingen wel op tijd af, rnaar er moesten in de loop van de eerste schoolweek nog enige veranderingen
aangebracht worden.

Len jaar is opgedeeld in vier perioden en voor elke periode moet een nieuw rooster gemaakt worden. Elke
periode wordt afgesloten met een toetsweek en ook voor een toetsweek wordt een rooster gemaakt. Er worden
externe surveillanten ingehuurd. Dc roostermaker stuurt hun een briefje, waarop de surveillanten kunnen
aangeven op welke tijdstippen ze kunnen. Daarna kunnen de toetsen en surveillanten ingeroosterd worden. Voor
een klas wordt ook nog geprobeerd om twee toetsen op een dag te roosteren met zo mm mogelijk uren ertussen.
Het grootste probleem voor het maken van roosters is het tijdgebrek. Vorig jaar zijn er nieuwe opleidingen
bijgekomen en steeds was het een paar weken voor de toetsweken bekend welke toetsen er afgenomen werden.
Dc roostermaker heeft ook het examensecivtariaat onder haar hoede. Dit houdt in dat zij alle uitslagen moet
verwerken, moet kijken welke leerlingen een hertoets hebben en voor de hertoetsen moet een rooster gemaakt
worden.
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Indien er wijzigingen zijn, zoals bij ziekte, dan wordt gekeken of er een oplossing is. Als deze oplossing niet zo
snet gevonden wordt, dan hebben de leerlingen een tussenuur. Als cen klan het zevende uur een tussenuur
hebben en ats de docent, waarvan zij het achtste uur les hebben, ook dat uur vrij is, dan wordt het achtste uur
verplaatst naar het zevende uur.

83



C.4. Interview 4
Datum: 19 september 2000

Roostermaker K. is docent natuurkunde, en geeft ook wel, athankelijk van welk jaar, wiskunde, scheikunde,
informatiekunde en informatica. Daarnaast is hij ICT-coördinator ai de roostermaker met de daarbij behorende
werkzaamheden. Hij heeft een Hbo-opleiding natuurkunde afgerond en daarvoor elektronica Roostermaker K.
heeft het roosteren zeven jaar geleden overgenomen van zijn collega, die met een planbord werkte. Na een aantal
jaren meegelopen te hebben met de vorige roostermaker nam hij het over. Hij voerde het rooster, dat op het
planbord gemaakt was, in het programma Perspectief en sindsdien wordt er met dit programma gewerkt.
Roostermaker K. heeft het programma van een collega van een andere school gekregen en hij heeft daar een
middag meegekeken om met het programma te leren omgaan. Verder heeft hij met het bijbehorende boek het
programma door zelfstudie onder de knie gekregen. Waarschijnlijk wordt er volgend jaar overgestapt op een
ander roosterprogramma, namelijk GP-Untfs. De roostermakers zijn hiervoor een keer naar een
demonstratiemiddag geweest. Malmberg heeft in het administratieprogramma School Plus een koppeling met
Perspectief, maar ook met GP-Untis. GP-Untis kan meer dingen automatisch doen. In perspectief wordt elke les
er met de hand ingezet.
Roostermaker de V. heeft verschillende functies binnen de school. Hij geeft zes uur wiskunde en heeft
bevoegdheden in informatiekunde en natuurkunde. Hij zit een gedeelte an de week in de meldkamer. I-Tier
worden de uitgestuurde leerlingen opgevangen en beziggehouden. Hij heeft functies rondom het roosteren en het
systeembeheer. Hij is applicatiebeheerder van het administratieprogramma, School Plus, dat gebruikt wordt op
deze school. Dc school is gefuseerd met andere scholen en hij is dan sinds kort samen met iemand anders
overkoepelend applicatiebeheerder van het administratieprogramma. Bovendien is hij ook nog systeembeheerder
van het administratieve netwerk. Hij is de tweede roosterbouwer. Dit houdt in dat hij bij het grote rooster, dat in
de zomervakantie gemaakt wordt, betrokken is. Roostermaker K. doet hier het meeste roosterwerk en de
verantwoordelijkheden van roostermaker de V. liggen op het gebied van het meedenken met, het bijstaan en
steunen van roostermaker K., maar ook op het gebied van het maken van het roosterboek, de papieren weerslag
van het geheel. Hierbij komt het nodige van tevoren bij kijken, namelijk dat leerlingen van het ene naar het
andere jaar administratief overgezet moeten worden, de goede pakketten enz. Daarnaast maakt hij gedurende het
jaar roosters voor ouderspreekuren en voor schoolonderzoek IV periode, waar mondelingen en schriftelijken
door elkaar gegeven worden. Verder maakt hij alle leerlingenlijsten geschikt voor een prograrnma dat de cijfers
verwerkt.
Roostermaker K. is de eerste roostermaker en hij maakt ook de roosterwijzigingen gedurende het schooljaar. Dit
wordt in afwezigJeid van roostermaker de V. gedaan. Alleen in de zomervakantie werken zij twee weken tang
fulltime aan het rooster.
Voor de roostermakers is één van de redenen om te gaan roosteren de afwisseling van het werk. Nu geven ze niet
atleen les, maar vervullen ook andere taken. Ze draaien anders mee in de school en hebben een
verantwoordetijke baan. Ze worden aangesproken op hun kwaliteiten en denken mee in de organisatie. Een
bijkomend voordeel is dat ze een eigen werkplek hebben met eigen apparatuur. Bovendien vinden ze het erg fijn
en leuk als anderen een blijk van waardering geven. Het is namelijk in het onderwijs een trend om de fouten aan
te halen en over het goede niet te spreken.

De roostermakers vinden het belangrijk dat het maken van roosters door iemand gebeurt die bij het onderwijs
betrokken is, dus niet door een TOA (technisch onderwijsassistent, ook wel amanuenses) of door een concierge,
maar door iemand die lesgeeft. lemand die in het onderwijs zit, kan bepaalde problemen die bij het roosteren
ontstaan, voorkomen. Hierbij kan gedacht worden ann lange werkdagen en mo eilijke klassen. Met het bouwen
van een rooster wordt, indien mogelijk, enigszins rekening gehouden met dit soort dingen. Niet alleen tijdens het
bouwen van een rooster moet er rekening gehouden worden met bepaalde dingen maar ook van tevoren. Het
invoeren van de tweede fase heeft ook op het roostergebied bepaalde consequenties, zoals de aanpak. Beide
roostermakers denken dat iemand die in het onderwijs zit dingen van tevoren beter kan bepalen dan iemand die
niet in het onderwijs zit.

Eén van de eerste stappen voor het bouwen van een rooster heeft betrekking op de pakketten van leerlingen.
Leerlingen hebben pakketten gekozen en deze worden door roostermaker de V. ingevoerd. Roostermaker K. gaat
vervolgens deze pakketten uitvoeren naar een clusterprogramma, Qius. QIus en Perspectief zijn beide pascal
programma's. Het programma zoekt uit welke leerlingen op hetzelfde tijdstip les kunnen hebben. Dc leerlingen
worden in clusters of in groepen geplaatst. In GP-Untis zit ook cen module die de clustering van leerlingen
verzorgt. Aangezien de mogelijkheden om leerlingen in groepen te plaatsen kunnen oplopen tot in de honderden,
moet er worden gekeken naar een mogelijkheid die de kortste Iesruimte inneemt. Bijvoorbeeld, engels neemt in
een bepaalde klas vier uur in beslag, dan wordt het licfst een yak er naast gezet dat ook vier uur in beslag neemt.
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Als er een yak van twee uur naast gezet wordt, dan is er nog twee uur engels over. Deze twee uur moeten dan
aan het begin of aan het emd van de dag gegeven worden als een restuur, ook wel randuur genoemd. Leerlmgen
die hetzelfde uur Frans hebben in dezelfde cluster, dat maar twee uur in de week gegeven wordt, zijn dan vrij.
Door de twee overgebleven uren engels in een randuur te plaatsen, wordt voorkomen dat de leerlingen in
dezeifde cluster, die geen engels hebben, een tussenuur hebben. Maar dit neemt pick in het rooster in.
Er wordt getracht alle lessen in de week binnen de veertig uur te plaatsen. Als er teveel groepen zijn waardoor ze
niet meer naast elkaar passen of waar de verhouding heel scheef is, dan kunnen ze niet meer in het rooster
geplaatst worden. Dan past het niet meer in de veertig uur en dan moet er negende en tiende uren ingevoerd
worden. Het hangt ook van de ruimte van de school af of er voldoende clusters tegelijk in de lokalen kunnen.
Een cluster van vier vakken naast elkaar, bijvoorbeeld engels, wiskunde-a, geschiedenis en aardrijkskunde,
bezetten vier lokalen en vier docenten. Als er bredere of langere clusters zijn, dan kan het gebeuren dat het niet
meer in de lokalen past. Dan moet er geprobeerd worden om een lang cluster naast een smal cluster te plaatsen,
zodat het nog net binnen de school past. Dan moeten ook alle lokalen in gebruik zijn, dus ook de twee
gymnastiekiokalen, de twee handvaardigheidlokalen, de twee tekenlokalen en het liefst ook de informaticazaal.
Maar een bijverschijnsel van het clusteren is dat er tussenuren voor leerlingen kunnen ontstaan indien de clusters
niet vol zijn. Leerlingen die geen van de vier vakken, engels, wiskunde-a, geschiedenis of aardrijkskunde volgen,
hebben op dat tijdstip een tussenuur. Een nulciuster is een cluster waarin alle leerlingen tegelijk les hebben. Dit
komt zelden voor. Hoe meer leerlingen er zijn, hoe groter het aantal mogelijkheden om clusters te maken waarin
iedereen altijd les heeft.
Er zijn circa negenhonderd vijftig leerlmgen en tachtig leraren, waarvan veel parttime werken. Clustering wordt
ook bemoeilijkt door een grote keuzevrijheid van vakken. Als iedereen kan kiezen wat hij of zij wilt, dan komen
er meer groepen met minder leerlingen cnn en dan valt er bijna niet meer te roosteren. Het maximum aantal
clusters naast elkaar is tien. Om niet grotere clusters te krijgen, moeten er eisen gesteld worden aan welke
vakkencombinaties wel of niet kunnen. Voor leerlingen in de tweede fase is het op deze school verboden om in
de profielen economic & maatschappij of cultuur & maatschappij wiskunde-b en natuurkunde te kiezen. Zij
hebben wiskunde-a en eventueel wiskunde-a2. Dc roosterlengte werd zo korter, de lesuren konden binnen de
veertig uur geplaatst worden en de leerlingen hadden minder tussenuren.
Lesgeven ann kleine groepen zijn dure lessen. Aan kleine groepen, die minder dan tien leerlingen hebben, wordt
minder lesgegeven. Een docent knijgt hier minder uren voor. Dc argumentatie is dat wat er in vier uur bereikt
wordt met een groep van dertig, hetzelfde bereikt kan worden in dnie uur met een groep van onder de tien. Om
kleine groepen wat groter te maken worden er kiassen gecombineerd. Zo zijn de lndvaardigheidklassen van
havo4 en havo5 samengevoegd. Dc klas handvaardigheid van havo4 zit in een cluster naast tekenen en naast een
ander yak. Hetzelfde geldt voor havo5. Dus bij een combinatie van de twee handvaardigJeidklassen, moeten ook
de twee uren tekenen op hetzelfde tijdstip kunnen. Bovendien zijn er twee docenten tekenen nodig die ook op dat
tijdstip moeten kunnen. Hetzelfde geldt voor de andere twee vakken uit beide clusters. Deze vakken vormen
samen een cluster van vijf. Dus als één van de docenten niet op dat tijdstip kan, dan moet het hele cluster
verschoven worden. Dus hoe breder of langer een cluster is, des te moeilijker een cluster geplaatst kan worden.

Met de clustering kan redelijk van tevoren begonnen worden. Het vakkenpakket is niet ccht het probleem, maar
wel het aantal leerlingen er blijven zitten of overgaan. Dc juiste gegevens zijn pas na de laatste
rapportenvergadering bekend. Na de rapportenvergadering moeten de ouders nog kunnen reageren op de
adviezen. Indien het kind regulier bevorderbaar is van de brugklas naar havo of mayo zou een advies gegeven
kunnen worden om een kind in mavo2 te plaatsen omdat hij of zij daar beter op zijn of haar plants is dan in
havo2. Dc ouders moeten hiermee akkoord gaan. Na de beslissingen van de ouders zijn de definitieve
klassengroottes bekend.

Er wordt gewerkt met prognoses en deze worden meerdere keren opgesteld. Deze prognoses werken niet.
Roostermaker K. stelt in januari of februari de eerste prognose op. Dit gaat puur op grond van statistiek Er
wordt dan gekeken naar het afgelopen jarenbeeld, verschillende percentages en verwachtingen. Dc andere
prognoses zijn van de hand van roostermaker de V.. In april gut hij naar de coördinatoren van alle kiassen en
wil op grond van het paasrapport een prognose hebben met betrekking tot hoeveel leerlingen er volgend jaar in
welke klassen zullen zitten. Er wordt dus naar aantallen gekeken en de directie gut hier globaal mee aan het
werk. Zij stelt een formatieplan op met betrekking tot hoeveel uren er volgend jaar nodig zijn. Tussen april en
juni wordt de prognose nauwkeuniger. In mci is bekend hoeveel brugklassen en komen en dit kan geconcretiseerd
worden. In april en mci zijn de decanen bezig met de pakketgesprekken. Roostermaker de V. krijgt via de
coOrdinatoren deze getallen van de decanen. Deze getallen hebben betrekking op het aantal leerlingen per profiel
en met welke vakken. Op grond van deze getallen maakt roostermaker de V. een nieuwe prognose en deze is
heel simpel, namelijk het aantal leenlingen gedeeld door tweeendertig is het aantal groepen en er wordt naar
boven afgerond. Een groep bestaat maximaal uit tweeendertig leerlingen. Deze prognose wordt steeds
nauwkeuriger. Op een gegeven moment is bekend welke leerIng welke vakken heeft, dus welke combinatie en
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dan kan roostermaker K. gaan proefclusteren. Dit is meestal één of twee weken voor de laatste
rapportenvergadering. Na de rapportenvergaderrng wordt de prognose definitiever. Het is dan bekend welke
leerlingen er blijven zitten, maar het is dan niet bekend of deze leerlingen voor ander onderwijs kiezen, in
deze!fde kias blijven zitten, of naar een lagere schooltype gaan. Deze leerlmgen hebben dan drie tot vier dagen
de tijd om een besluit te nemen. Dan kan het ook nog voorkomen dat een ouder zich bedacht heeft, maar op een
gegeven moment is het afgelopen, dan kan er niet meer veranderd worden. Alles Iigt dan vast. Als een clustering
niet uitkomt, dan kan het zijn dat een groep van tweeendertig leerlingen gesp!itst moet worden in twee of drie
groepen zodat de clustering we! beter uitkomt. Dc directie moet op grond van het aantal uren en de c!ustering
bepalen hoeveel uren emit gegeven worden. Als het bekend is hoeveel uur elke docent geeft en hoeveel er
beschikbaar is, dan ligt ook vast hoeveel klassen, groepen, enzovoorts er volgend jaar zijn. Als een leerling dan
nog iets veranderd wi! hebben, dan moet hij of zij zich aanpassen aan de situatie zoa!s deze dan is.

Dc onnauwkeurigheid van de prognoses hangt samen met de bespreekmarges van de sthool. Er zijn mime
bespreekmarges in de rapportenvergadering. Een leerling die in de bespreekmarge zit, zou het toch mogen gaan
proberen in de vo!gende k!as. Het kan voorkomen dat er leerlingen overgaan naar een kias wat niet voorspeld
was. Bovendien kan het voorkomen dat er continu aan grenzen van aantal!en gezeten wordt. Er kan een havo2
kias erbij komen of een mavo2 kias. Dit maakt veel uit. In de prognoses van de overgang van brugklas naar een
tweede klas treedt een extra onzekerheid op. Er is een trend waameembaar dat de adviezen van de docenten nog
wel eens overruled worden door de ouders en dat men hoger gaat inschalen dan de docent, want het k!inkt beter
alsje kind naar het atheneum gaat dan naar de havo.

Er wordt eerst gekeken naar de clusters. Er wordt gezocht naar een goede clustering, die het minst aanta! uren
kost. Vervolgens wordt er gekeken naar de wensen en eisen van docenten, die ze schriftelijk aan!everen. Als een
docent ook op een andere schoo! werkt dan zoekt roostermaker K. contact met de desbetreffende school om tot
een verdeling van de dagdelen te komen. Dit is een voorbeeld van een eis. Een ander voorbee!d van een eis is als
een docent een opleiding vo!gt en hiervoor bepaalde dagen vrij nodig heeft. Er zijn veel wensen met betrekking
tot kinderopvang, vooral de woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn moeilijk. Docenten, boven de vijftig,
hebben speciale verlofsuren. Z1J leveren uren en ge!d in en zij wi!len dit dan ook terugzien in hun rooster. Zij
willen dit niet terugzien in de vorm van tussenuren, want tussenuren zijn geen vrije uren, maar in de vorm van
een vrije ochtend of middag. Pamimers hebben op grond van hun CAO recht op zoveel dagen of dagdelen vrij.
Zij kunnen aangeven welke dagen of dagdelen zij vrij willen hebben. Al de2e wensen en eisen worden ingevoerd
in het programma.

Vaksecties verde!en de uren per yak onder de docenten. Bijvoorbeeld, de vaksectie natuurkunde krijgt honderd
uur en het is bekend welke k!assen of groepen natuurkunde hebben, dan kunnen de docenten vervolgens
aangeven welke kiassen ze willen hebben. Zo kan een docent voorkeur hebben om aan alle havo3 k!assen les te
geven, terwijl een andere docent de voorkeur heeft om aan verschillende kiassen les te geven. Dc docent heeft zo
geen reden tot k!agen, want hij kiest immers zeif welke kias hij of zij lesgeeft. Ook zijn er docenten met
meerdere bevoegdheden en die kunnen zo ook bepalen in welke vakken ze lesgeven. Dit is ook een reden
waarom het be!angrijk is dat een docent die lesgeeft bij het onderwijs betrokken is. Dc roostermaker weet wat
voor impact het op een docent kan hebben a!s hij geen inv!oed kan uitoefenen in welke vakken hij lesgeeft of aan
we!ke klassen. Het kan ook voorkomen dat de directie eisen op!egt. Het kan voorkomen dat een kias alleen maar
les krijgt van mannelijke docenten of van docenten boven de vijftig jaar, dan wordt er getracht om een
evenwichtiger verdeling van docenten over de k!assen te krijgen. Als het bekend is in welke kiassen moeilijke
!eerlingen zitten, dan worden hier zovee! mogelijk docenten opgezet die zulke k!assen aan kunnen, maar er moet
wel gezorgd worden dat deze docenten niet alleen maar moeilijke k!assen krijgen.

Voordat het roosteren daadwerkelijk begint, zijn de roostermakers een week bezig met het maken van aparte
schema's en het verzamelen van informatie. Ook zijn er vakken die maar één uur per week gegeven worden.
Aangezien dit niet effectief is, worden ze in een dee! van het jaar twee uur per week gegeven en in het andere
dccl van het jaar niet. Er moet uitgezocht worden hoc dit zo goed moge!ijk verdeeld kan worden. Hier wordt een
schema van gemaakt. A!s bij de roostermakers de verdeling van de docenten over de k!assen bekend zijn, dan
kunnen de lesuren van de klassen gekoppe!d worden aan de docent. Er wordt gekeken we!ke docentenmentoren
worden en van welke klan. Bovendien moet er gekeken worden of een mentor wel les geeft in zijn of haar
mentorklas. Ook de vergaderuren, zoals mentorenvergadering, vaksectie coordinatorenvergadering, mavo3-
overleg en mavo4-overleg moeten ingeroosterd worden. Dus a!s alle mentoren van de tweede kias moeten
vergaderen, dan moeten ze allemaal op hetzelfde tijdstip kunnen, geen lesgeven en het moet passen in de wensen
van de docenten. Het is als het ware een c!uster van zes of zeven man breed. Het liefst worden deze uren aan het
begin of aan het eind van de dag gepland. A! deze informatie moet in de computer ingevoerd worden. Dit kost
ongeveer een week en daarna kan het roosteren, dun het plaatsen van de lessen, beginnen.
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De volgende stap is inroosteren van alle blokvakken, en er wordt begonnen met de gyinnastiekiessen. Dit moet
vanwege de personeelsbezetting en vanwege het aantal lokalen. Deze lokalen worden vanaf het eerste uur tot en
met het achtste uur, alle dagen, gebruikt door alle groepen. Indien dit niet gebeurt, dan zou er lokaalruimte buiten
de school gehuurd moeten worden en dit wordt te duur. Na het plaatsen van de gymnastieklessen worden de
vakken handvaardigheid, tekenen en techniek geplaatst. Er wordt geprobeerd om de blokvakken over de week te
verdelen. Elke klan mag niet meer dan één blokuur op een dag hebben. Dit wordt gedaan om de overige vakken
zo goed mogelijk over de week te verdelen en daardoor wordt ook de huiswerkbelasting verdeeld. Andere
vakken worden niet in blokuren gegeven, omdat de docenten dit niet willen. Een blokuur betekent maar édn keer
huiswerk voor dat yak. Als een yak twee keer gegeven wordt, dan kan er twee keer huiswerk opgegeven worden
en het kind doet twee keer lets voor dat yak. Bovendien wordt ook de hoeveelheid leerstof verdeeld in
kleinere porties.

Vervolgens wordt er gekeken naar de lengtes van de clusters. Het moet allemaal in de lokalen passen. Er wordt
gekeken naar de klassen die naderhand het moeilijkst te veranderen zijn en dit zijn dus de clusterkiassen, dus
havo4, havo5, atheneum5, atheneum6 en mavo4. Als eerste worden de langste clusters ingeroosterd en daarna de
kleinere clusters. Voor deze klassen worden de lessen er het eerst ingezet en daama komt pan de onderbouw aan
de beurt. Dc eerste lessen kunnen er heel gemakkelijk mgezet worden, maar soms levert het problemen op. Een
parttime docent, die aangegeven had om maandag en dinsdag vrij te willen zijn, blijkt gekoppeld te zijn aan een
docent die donderdag en vrijdag graag vrij wil. Beide geven les in een yak waar drie uur per week voor staat. Nu
kunnen ze beide lesgeven op woensdag, maar de andere dagen veroorzaken het probleem. Er moet dan tegen de
wensen van de docenten in gehandeld worden. Dc oplossing zou kunnen zijn dat beide docenten op maandag en
vrijdag vrij zijn.
In de tweede fase is het geval dat er ook vakken gegeven worden, zoals ckv en anw, die de hele klan volgt. Deze
uren hoeven dan niet in een cluster en hiermee kan gemakkelijker geschoven worden. 1-lierdoor wordt het
roosteren weer gemakkelijker, maar het nadeel is dat door een grote hoeveetheid aan vakken de lessen niet meer
binnen de week te houden is. Er moeten vele manoeuvres uitgehaald worden om dit toch voor elkaar te krijgen.
Het spel van een goede klassenverdeling blijkt voor dit probleem een goede oplossing te zijn. In bijvoorbeeld
klan havo4a zitten alle leerlingen die Duitsi gekozen hebben. Daardoor hoeft Duitsi niet meer in een cluster,
maar kan het in die klan gegeven worden. Een goede klassenverdeling kan uren winst opleveren. Een los uur, dat
niet gekoppeld is ann de rest, is veel makkelijker te verschuiven dan gekoppelde uren.
Als de clusterklassen ingeroosterd zijn, dan wordt de onderbouw ingeroosterd. Dit is het gemakkelijkst en het
gaat snelst. Alleen de laatste paar uur zijn het moeilijkst. Deze uren kunnen niet geplaatst worden, omat ze niet te
plaatsen zijn.

Deze uren moeten er met de hand ingezet worden en daarvoor moeten er dmgen teruggedraaid worden. Dan
wordt er nog eens gekeken naar de eisai en wensen van docenten. Soms blijken deze wensen en eisen echt niet
gehonoreerd te kunnen worden. Aangezien eisen voornamelijk betrekking hebben op een betrekking elders, kan
de roostermaker de andere school opbellen om te vragen of er geruild kan worden van dagdeel. In dat overleg
kan er gezocht worden naar oplossingen zodat het toch lukt. Wensen met betrekking tot vrije dagen kan ook niet
altijd gehonoreerd worden. Soms wordt een docent gebeld met de mededeling dat bet echt niet anders kan en er
wordt dan gezocht naar een andere vrije middag. Dit gebeurt zeer zelden. Met veel inventiviteit lukt het om de
wensen en eisen te honoreren.

Dc eerste twee weken van de vakantie in juli wordt er meer dan flilltime geroosterd en daama is het af. Vaak
wordt het werk 's avonds mee naar huis genomen.

Dc roostermakers houden met heel veel dingen rekening en aan het rooster worden vele eisen gesteld. Ten eerste
houden ze rekening met de wensen en eisen van de docenten. Ten tweede mogen er niet meer dan één blokuur op
een dag zijn. Hiermee voorkom je direct dat vakken zoals tekenen en gymnastiek allemaal op den dag
plaatsvinden en daardoor is er een evenwichtiger verdeling van het huiswerk. Len andere eis die hiermee sanien
gaat, is dat tekenen niet na gymnastiek gegeven mag worden. Kinderen die met gymnastiek in de touwen
geklommen hebben, kunnen bij tekenen amper nog een pen vasthouden. Het hebben van hoogstens ddn blokuur
op een dag voorkomt dus dat tekenen na gym gegeven wordt. Ten derde mogen vakken, zoals biologic, natuur-,
schei- en wiskunde niet achter elkaar gegeven worden. Dit is niet leuk voor kinderen. Ten vierde mogen er geen
vier talen op een dag gegeven worden. Voor leerlingen die niet taalgevoelig zijn, is het hebben van meerdere
talen op een dag funest. Engelse en Franse woordjes worden door elkaar gehaald. Ten vijfde wordt er in de
bovenbouw bepaalde vakken, zoals tekenen, handvaardigheid en ckv, op bepaalde dagen niet gegeven, omdat
anders de musea gesloten zijn. Ten zesde moeten klassen die biologic, natuur- en scheikunde hebben ook een
keer in een practicumlokaal zitten. En klassen moeten een keer in de bibliotheeklokaal ingeroosterd worden. Len
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belangrijke eis dat aan het rooster wordt gesteld is dat de onderbouw geen tussenuren mogen hebben. Voor de
onderbouw betekent een tussenuur een langere roosterlengte, dus langer naar school. De kinderen komen niet
alleen uit Gronmgen, maar ook uit de omstreken en soms zijn er kinderen die een uur lang in de bus zitten en die
komen dan nog weer later thuis. Bovendien lopen de kinderen maar wat rond, want ze gaan niet met hun
huiswerk aan de slag. En daarbij komt ook nog kijken dat kinderen in de les na het tussenuur hartstikke druk
zijn. Ze komen dan anders het uur binnen dan als ze daarvoor les hebben gehad. En als ze een tussenuur hebben
waarna nog ma& één uur les is, dan is de motivatie ver te zoeken. Een tussenuur voor het laatste uur is een reden
om te spijbelen. Voor docenten worden er expres tussenuren ingeroosterd. Er is geen eis die zegt een docent mag
geen tussenuur hebben. Het is eerder andersom: het is een eis dat een docent moet enkele tussenuren hebben. Dit
mag niet teveel oplopen. Een docent met een volledige baan heeft gemiddeld drie en hooguit vier tussenuren. De
regel op deze school is dat bruglclassen intern worden opgevangen indien zijn onverhoopt een tussenuur hebben.
Dit betekent dat er een docent moet zijn die dan een tussenuur heeft.
Dit soort dingen kunnen in Perspectief niet aangegeven worden. In GP-Untis kan dit wet. Heel veel dingen zitten
in het hoofd van de roostermakers. Er zijn veel ongeschreven wetten. Een roostermaker doet er jaren over om dit
soort dingen goed in het hoofd te krijgen. Ervaring is dus heel belangrijk bij het maken van een rooster.
Roostermaker K. hoeft maar een naam van een collega te weten en hij weet dat deze collega een zieke moeder
heeft en daardoor vrijdagmiddag geen les kan hebben. Ook met deze dingen trachten beide roostermakers
rekening te houden.

Formed heeft geen enkele docent een eigen lokaal, maar er zijn docenten die dit wet prefereren. De
roostermakers houden hier rekening mee. Bijna elk lokaal heeft een vaste docent. Dit maakt voor het rooster niet
echt veel uit en hier wordt overheen gestapt als het met het rooster niet lukt. Als het rooster bijna klaar is, dan is
de lokaalverdeling ëén van de laatste dingen die nog moet gebeuren. In principe komt de vaste bewoner van het
lokaal in dat lokaal. Als het vastloopt, dan gebeurt het niet. In GP-Untis zou dit ook een lagere prioriteit krijgen
dan de wens van een vrije middag. Er zijn twee biologielokalen en als er drie biologiedocenten tegelijk aan het
werk zijn, dan kunnen twee docenten in het vaklokaal terecht en de derde niet. De derde wordt dan geplaatst in
de dichtstbijzijnde hat, zodat de docent zo miii mogelijk hoeft te lopen. De vaklokalen worden eerst verdeeld en
daarna de overige lokalen. Bij het uitdelen van de roosters zijn in pruncipe alle lokalen verdeeld. Maar de secties
kunnen onderling de lokalen ruilen en dit wordt dan ingevoerd bij de eerste roosterwijziging. Indien secties er
onderhng niet uitkomen, dan verdelen de roostermakers de lokalen.

Als laatste stap sturen roostermakers de roosterboeken op naar de docenten die erom gevraagd hebben.

Volgens roostermaker de V. is het grootste piobleem de pamimer. Roostennaker K. is het hier mee eens, maar
vult het aan met alle wensen van de docenten. Er zijn tachtig docenten en effectief zijn er maar vijftig fulltiniers
nodig en het maken van het rooster gaat drie keer zo snel. ledereen kan ingezet worden en er hoeft geen rekening
met wensen gehouden te worden. Een oplossing is om geen parttimers aan te nemen of zeggen dat een
onderwijsbaan inhoudt dat men van half negen tot vier uur op school aanwezig is. Dit betekent dat het werk op
school gedaan wordt, zoals het voorbereiden van lessen en het nakijken van tentarnens. Dit geeft meer vrijheid
voor het roosteren. Docenten moeten dan ook beschikken over eigen werkruimte binnen de school. Na de lessen
kunnen vergaderingen belegd worden en cursussen iigelast worden. Met parttimers is dit niet het geval. Zij
hebben recht op zoveel vrije tijd en kunnen niet de hele week ungeroosterd worden. Roostermaker de V. ziet het
roosteren als een spanningsveld tussen een mooi rooster voor een collega, waarin de wensen en eisen
gehonoreerd zijn, en het feit dat het eigenlijk niet kan. Niet alle wensen kunnen gehonoreerd worden en daarom
moet er besloten worden dat er wensen niet gehonoreerd worden. Er moet gekeken worden waarom en van wie
welke wensen niet gehonoreeid kunnen worden. Dit spanningsveld is de moeilijkheid van het roosteren.

In totaal worden er drie roosters gemaakt: een rooster voor de leerlingen, ook wel klassenrooster, een
docentenrooster en een lokalenrooster

Halverwege het jaar wordt door roostermaker K. tussen het werk door een nieuw rooster gemaakt. Er komen
nieuwe vakken bij en andere vakken worden dan niet meer gegeven. In de clustering wordt hier al rekenung mee
gehouden. Voor een bepaald yak komt een ander yak in de plaats. Een groot dccl van de uren is al in het rooster
gebracht en de koppeling tussen de klas en de docent is al gemaakt.
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C.5. Interview 5
Datum: 26 september 2000

De roostermaker is geograaf en planoloog van beroep en is sinds 1980 conrector. Het maken van de roosters
behoort tot één van zijn taken. In de beginjaren van zijn aanstellmg deed hij dit alleen, maar sinds enige jaren
wordt hij bijgestaan door een coltega, een wiskunde docent. Hierdoor worden er extra aandachtspunten
meegenomen en bovendien is er zo een extra contmte. Een bepaalde keuze die vorig jaar gemaakt is, kan de één
vergeten zijn, maar de ander niet, zodat er flu een andere keuze gemaakt kan worden. Dus als vorig jaar een
docent graag een vrije middag wilde op vrijdag en het kon toen niet, dan wordt er geprobeerd om ditjaar ervoor
te zorgen dat deze docent niet weer de dupe wordt. Door met elkaar te overleggen worden dingen steeds
helderder bij alle afwegmgen van beslissingen. Het overgrote dccl van de informatie zit in het hoofd.
Voor het maken van de roosters heeft de roostermaker geen cursussen gevolgd, maar hij is wet naar workshops
en demonstraties geweest. Het roosteren heeft hij geleerd van zijn voorganger. Zijn voorganger werkte met een
planbord en de roostermaker heeft vooral de ervaring door het met de hand te doen, dus met een potlood en ccii
gummetje. Aangezien de school niet erg groot is, ongeveer veertig docenten en van elke jaargang ongeveer chic
groepen, kan het overzichtelijk op één A4'tje worden weergegeven. Dc roostermaker heeft ook wet eens met het
roosterprogramma Rostar gewerkt, maar dit programma deed hetzelfde wat de roostermaker deed met een
pottood en een gummetje. Bovendien was de invoer van de gegevens erg bewerkelijk.
Clusteren is een onderdeel van het roosteren en er wordt gectusterd met het clusterprogramma Qius. Dc cottega
van de roostermaker doet het voorbereidende werk van QIus thuis. Hij vindt dit dan ook teuk om te doen. Sinds
twee jaar wordt er gebruik gemaakt van het roosterprogramma Stoas. Beide programma's zijn van Maknberg.
Vroeger werd er gewerkt met ptanningsborden. Stel dat docent J. zoveet uur gymnastiek geeft aan een paar
ktassen, dan werden die uren gevisuatiseerd door middet van btokjes. Ats kias Ia vier uur gymnastiek had van
deze docent I., dan moest docent J. vier keer met gymnastiek aan klas 1 a gekoppetd worden. Dit waren dan vier
blokjes van een bepaatde kleur. Dit kan ook met een potlood en een gummetje, maar het boekhoudkundige
aspect is bij een ptanningsbord duidetijker. Als een bepaalde tes van bijvoorbeeld de dinsdag weg moest, dan
werd het btokje in de voorraaddoos gelegd en dan was nog te zien dat het blokje later weer geplaatst moest
worden. In een papieren rooster wordt zo'n les uitgegumd en dan is het weg. Het moet weer op een ander
papiertje genoteerd worden. Dit is lastig, maar op een kleine school wet te doen. Nu wordt er gewerkt met het
computerprogramma Stoas en dit bevalt goed, voorat vanwege het boekhoudkundige aspect. Het feitetijke
roosteren is echter niet anders dan een potlood en een gummetje. Dc keuzes, zoals welke docent wordt waar
ingezet en wat wordt er het eerst gedaan, worden door de roostermaker en zijn cotlega gemaakt en niet door de
computer. Dc computer wordt dus alteen gebruikt in een boekhoudkundige sfeer. Het houdt bij wat er gebruikt is
en het is dus een controte. Dc roostermaker en zijn collega zijn ongeveer anderhalve week bezig met het
roosteren, maar het clusteren is dan at wet gedaan. Dc computer is niet altijd even handig, want het programma
kan niet omgaan met twee docenten op hetzelfde uur. Twee docenten geven gezamentijk één groep kcv,
ktassieke cutturete vorming, maar bet programma wit maar ëén docent hebben, want de afspraak is dat elke ktas
één docent heeft.

Er zijn veel teertingen die extra vakken volgen en de school wordt hiervoor niet betaatd. Voor de tweede fase en
flu nog in de zesde ktas, moesten teertingen minimaal zeven vakken hebben, maar tachtig procent van de
teerlingen votgde acht vakken en er waren zelfs teertingen met negen of meer vakken. Op de school zitten
teertingen die gemotiveerd en gel nteresseerd zijn. Het is ook de cultuur van de school en het is een homogene
groep leertingen. Dc motivatie is Cr; de teertingen vinden bet leuk en beschouwen de school ats veilig en prettig
en willen dus ook wet iets extra's doen. Bovendien is een leerting geen uitslover als hij of zijn huiswerk maakt,
want dat doen ze attemaat. Het gevolg daarvan is dat veel teertingen een achtste of een negende yak witten
votgen. Ats iedereen de hoeveelheid vakken volgt waarvoor de school ook betaatd wordt, dus geen achtste of een
negende yak, dan kan er een heel mooi rooster gebouwd worden, dus zonder tussenuren. Aangezien dit niet de
bedoeting kan zijn, want veel leerlingen hebben de behoefte om extra vakken te votgen en witten graag hun
keuze uitstetlen, worden de achtste vakken wet meegectusterd. Dit heeft als gevotg dat het rooster gaat uittopen,
dus elke dag lessen tot vier uur en tussenuren. Maar de leerlingen kunnen dan wet een achtste yak volgen. Dit is
een keuze die de school gemaakt heeft. Er wordt gekeken of het mogelijk is om runner te roosteren zodat
leerlingen een achtste yak kunnen volgen. Het teerlingenbelang staat voorop, maar de lessen mogen niet
doorlopen tot vijf uur, dus het moet wel kunnen. Ats een teerting cen negende yak wil volgen dan heeft hij of zij
kans dat het yak tegetijk wordt gegeven met een ander yak dat hij volgt. Als deze leerling bet yak wit volgen dan
moet hij of zij het zetfstandig doen. Dc ervaring teert dat als een teerting echt gemotiveerd is, dat het dan vaak
goed gaat.
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Met de gegevens van de keuzes van de leerlingen omtrent de vakken kan de clustering gemaakt worden. Als de
clustering gemaakt is, dan kan er met het roosteren begonnen worden. Het moet bekend zijn hoeveel ktassen er
komen, dus twee of drie vijfde kiassen, enzovoorts. Clustering in de bovenbouw is van groot belang. Als er
bijvoorbeeld veertig leerlingen zijn die biologic hebben dan komen er twee groepen, maar zijn er maar twintig
leerlingen, dan komt er één groep. Dc splitsing ligt bij tweeendertig. Leerlingen, die een extra yak hebben, willen
nog wet eens voor problemen zorgen. Er moeten dan soms groepen opgesplitst worden, maar dit kost extra
leraarlessen. Hier heeft de directie mee te maken, want zij moet toestemming geven om die Ieraarlessen uit te
geven. Dc roostermaker gaat er in feite mee aan de slag om het rooster te maken en krijgt dus het stuk
docenteninformatie van de directie.

Dc secties krijgen van de directie aangereikt hoeveel klassen er volgend jaar komen. Dc docenten in een sectie
verdelen onderling de uren en de klassen. Dit wordt op een papier aangeleverd bij de roostermaker . Hierop staat
bijvoorbeeld dat klan la vier uur Nederlands van docent M. heeft, dus de koppeling van docent M. met het yak
Nederlands in klan la moet vier keer in het rooster komen. Dc roostcnnaker krijgt niet alleen de verdeling van
de lessen over de sectie, maar ook een lijstje met de wensen van elke docent. Dit wordt allemaal in het rooster
ingevoerd. Blokkades van docenten worden donker gekleurd, dus als docent B. op maandag en dinsdag een
betrekking elders heeft, dan worden deze dagen donker gekleurd. Als docent H. de wens heeft om
maandagmiddag vrij te zijn, want zij heeft een pianoles, dan wordt de maandagmiddag lichtgekleurd.
Secties geven hun wens voor de verdeling door, maar de rector moet aangeven of er voldoende uren in het
formatieplan zijn en dit kiopt niet altijd. Dc sectie kan uitgaan van vijfendertig uur, terwiji de rector maar dertig
uur heeft. Dit is dus een probleem. Om dit op te lossen moet er gekeken worden naar de verplichtingen die de
school heeft ten aanzien van de docent. Er is een betrekkingsomvang tussen de werkgever en de werknemer. Er
moet dan gekeken worden hoe het precies zit en of het klopt. Dit soort zaken imeten voor het daadwerkelijke
roosteren op orde zijn.
Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk uren naast elkaar te geven. Voor de vijfde klan zijn er bijvoorbeeld de
volgende clusterregels ontstaan:

51 Na-V. 31 Ak-B. 16 Ned-M. 19 1 67

52 C-A. 21 Fa-L 24 Ned-M. 22 0 67
53 Sk-T. 32 La-P. 19 Dui-D. 16 0 67
54 Na-V. 18 (Is-C. 17 G-K 29 3 67

Dc vijfde klan heeft in dit voorbeeld vier clusterregels, namelijk 51, 52, 53 en 54. In totaal zijn er zevenenzestig
vijfde klassers. In clusterregel 51 volgen 31 leerlingen natuurkunde van docent V., 16 leerlingen aardrijkskunde
van docent B. en 19 leerlingen volgen Nederlands van docent M. Eén leerling is dan vrij.
Dc vakken hebben niet allemaal dezelfde uren. Geschiedenis is een yak dat drie uur wordt gegeven, terwijl
bijvoorbeeld nederlands vier uur gegeven wordt. In de clusters twee en drie hebben alle leerlingen les, dit
worden ook wet nulclusters genoemd. Dit zijn dus volle clusters. Cluster twee wordt ook wel een stamgroep
genoemd. Cluster drie zou ook een stamgroep kunnen zijn, maar daar is de verdeling erg scheef. Elke klan heeft
een mentor, dus de ene mentor zou dan tweeëndertig leerlingen hebben, terwijl een andere docent er maar zestien
heeft. In cluster twee kan de klan die geschiedenis heeft, klan 5a genoemd worden en de twee andere klassen zijn
dan klan 5b en klan Sc. Een leerling zit dus in klan 5a, b of c. Met deze klan volgt hij of zij vakken die voor iedere
leerling verplicht is, zoals nederlands, godsdienst, maatschappijleer, gymnastiek en clusterregel 52. Vakken die
niet in die klan gegeven worden krijgen een cijfer en dit cijfer correspondeert met een clusterregel. Als deze
leerling grieks heeft en hierbij staat het cijfer vier, dan ziet deze hij of zij dat in clusterregel 54 grieks staat en
wie dit yak geeft, namelijk docent K. Er wordt getracht om zoveel mogelijk leerlingen die dezelfde vakken
hebben in één klan te stoppen, maar hier wordt niet al te zwaar aangewogen. Een evenwichtige verdelingen van
de leerlingen over de stamklansen is wel belangrijk.

Het is een streven om ervoor te zorgen dat leerlingen, die graag extra vakken willen volgen, deze vakken dan
ook kunnen volgen. In de zesde klas zijn er van de negenenzeventig leerlingen eenenzestig leerlingen die extra
vakken hebben gekozen, dus zo'n tachtig procent. Alle extra vakken kunnen gevolgd worden, want het wan
mogelijk om ze in het rooster te plaatsen.
Als leerlingen in de vijfde klas extra vakken volgen en ze willen er ook eindexamen in doen, dan moeten ze in de
zesde klan deze vakken ook kunnen volgen. Die garantie wordt dan gegeven. Er kan dus niet veel veranderd
worden in de clustering van vijf naar zes. Dit is niet gemakkelijk mee te nemen, maar het is een voorwaarde. Van
belang is dan dat de groepsgrootte niet al teveel verandert. Als er vijfenzestig leerlingen zijn dan worden zij over
drie groepen verdeeld, maar als het jaar daarop nog maar zestig leerlingen zijn, dan kunnen zij in twee groepen
verdeeld worden. Voor veel vakken zal het niet veel uitmaken. Als er voor Frans maar ëén gmep wan, dan zal het
ook één groep blijven. Het is een probleem voor de vakken die iedereen heeft, zoals gymnastiek en Nederlands.
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Als de clustering rond is, dan kan er begonnen worden met het rooster. In het rooster zitten blokkades en
wensen. Er wordt heel lang rekening gehouden met de wensen, maar op een gegeven moment kun het vastlopen.
Zo kan bijvoorbeeld docent H. de wens hebben om dinsdagmorgen het eerste uur vrij te zijn, zodat ze dan de
kinderen naar school kan brengen, maar als het echt niet anders kan, dan kan het niet gehonoreerd worden. Dc
roostermaker is we! van het felt dat ze de kinderen naar school wil brengen op de hoogte en probeert er dan wel
rekening mee te houden. Als het roosteren door een computer gedaan wordt dan moet er oak rekening gehouden
worden met dit soort dingen. Er moet stilgestaan worden bij wanneer een wens nu wordt opengebroken en
waarom wel bij die ene docent en waarom niet bij een andere docent. Niet alleen kunnen wensen opengebroken
worden, maar er kan ook geprobeerd worden om de blokkades van docenten te veranderen. Dc roostermaker
belt dan met de andere school waar een docent oak werkzaam is om te vragen of het mogelijk is om van
dagdelen te ruilen, want de docent is gekoppeid ann andere docenten. Het is dan te hopen dat dit iukt. Oak wordt
er geprobeerd om de roosters voor de docenten zo aaneengesloten mogelijk te krijgen, want cen docent wil oak
niet te veel tussenuren.

Als de roostermaker met het rooster ann de gang gaat dan wordt er begonnen met gymnastiek Er S ãén

gymnastieklokaai en die moet continu in gebruik zijn. De sectie levert hiervoor voorstellen aan. Dit is de basis.
Vervolgens zijn de clusteringen en de daarbijbehorende koppelingen van belang. Als docent F. gekoppeld is aan
docent B. en ook docent H. is hieraan gekoppeld, dan moet ze dus ingeroosterd worden op dagen en tijdstippen
waarop ze alle drie kunnen. Soms zit het geiijk fout. Dan is de ene docent maandag en dinsdag afwezig, terwiji
een andere docent, die aan hem of haar gekoppeld is, afwezig op woensdag en donderdag. Maar beide moeten
wel drie uur per week lesgeven. Als de gymnastieklessen ingeroosterd zijn, dan warden de moeilijkste docenten
en de clustering ingeroosterd. Dus eerst wordt de bovenbouw ingeroosterd en daarna pas de onderbouw.

Dc clustering is een groat probleem, maar de roostermaker heeft heel veel ervaring. Zijn collega houdt zich bezig
met de clustering en beleeft er veel lol aan. Hij vindt die puzzels leuk en kan het heel goed, maar desondanks
vond hij het dit jaar heel lastig en is daardoor een aantal avonden thuis mee bezig geweest om een mooie
clustering te krijgen. Moai houdt in dat er zo weinig mogelijk tussenuren zijn en dat alle extra vakken gevolgd
kunnen worden. Een week heeft in feite een bepaald aantal uren. Als er acht uur per dag lesgegeven mag worden
dan zijn er dus veertig uren in de week te verdelen. De school heeft flu de lessen ingekort van een vijftig minuten
naar veertig minuten. Dus nu kan er maximaai tien uur per dag lesgegeven worden, dus vijftig uur in de week,
maar meer mag dus niet. Als een clustering uitkomt op zestig uur, dan is er dus een probleem. Er moet dan
opnieuw geclusterd worden. Het kan gebeuren dat een leerling een yak niet kan volgen omdat het niet uitkomt
met een cluster. Er moet dan met een leerling gepraat worden of hij eventueel een ander extra yak wilt en als de
leerling het yak we! heel graag wil hebben dan wordt er aan de leerling gevraagd of hij dat yak niet als zevende
yak wil hebben, dan wordt een ander yak het extra yak. Met de clustering kan dus niet te lang gewacht worden.
De clustering moet eigenlijk afzijn wanneer de leerling nog op school is.

Voile clusters plants je midden op de dag, want dan is iedereen er, en de niet voile clusters plants je in de
randuren, zodat mensen die de vakken niet volgen vrij zijn en daardoor geen tussenuren hebben.

Elke docent had over het algemeen een eigen lokaal, maar door de invoer van bet studie huis zijn er lokalen
omgebouwd tot stiiteruimtes, werkruimtes en ict-lokalen. Er is een lokalenspanning, dus is een lokaal niet meer
van docent N, die Frans geeft, maar van de sectie Frans, oak al zit docent N. er het meest. Dc roostermaker
bepaalt de verdeling.

Volgens de roostermaker voldoet een goed rooster aan bepaalde eisen:
1. Leerlingenroosters imeten goed zijn. Dc onderbouw mag geen tussenuren hebben en voar de bovenbouw

geldt zo weinig mogelijk tussenuren. Indien zich de keuze tussen een tussenuur voor de docent of voar de
kias zich voordoet, dan krijgt de docent een tussenuur.

2. Vakken, en dit geldt voaral voar de onderbouw, moeten qua karakters een beetje verspreid zijn over de
week. Er wordt op gelet dat ze niet op één dag en gymnastiek, muziek, tekenen en techniek hebben. Dit
moet verspreidt worden over de week. Dc ene dag muziek, dan de volgende dag gymnastiek en weer een
andere dag techniek. Dit wil niet altijd, maar er wordt hier wel goed op gelet. Dat maakt een dag lichter. Een
goede roostermaker let op zoiets.

Als de roasters voar de leerlingen goed zijn dan wordt er nag eens gekeken naarde roasters van docenten. Hier
wordt voarnamelijk naar de wensen gekeken. Die zijn voor elke docent verschillend en heel persoonlijk. Dc
roostermaker moet dit allemaai weten.
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Zo wordt er getracht om niet teveel tussenuren voor docenten te krijgen. Een docent vindt het niet zo erg om een
tussenuur te hebben, maar het moet wet binnen proporties blijven. Sommige docenten geven bij een roosterwens
aan dat ze best tussenuren willen hebben, maar dan hebben ze nog wel een paar andere wensen. Zo hebben
docenten ruilmateriaal. Zo heeft bijvoorbee!d docent W. aangegeven dat hij vrijdag graag vrij wit, maar dat het
hem niet uitmaakt dat hij op de andere dagen vervetende uren krijgt. Deze docent heeft op woensdag een zware
dag, maar hij is vrijdag vrij. Een andere docent daarentegen had een rooster gekregen waar zij en de
roostermaker niet zo gelukkig mee waren. Er zijn toen kunstgrepen toegepast. Op de woensdag heeft ze veel
tussenuren en dan nog een kias. Dit kon niet veranderd worden. Andere dingen die ook niet mooi worden,
konden wel veranderd worden. Zij wilde graag maandagmiddag vrij, vanwege pianoles en toen heeft de
roostermaker de hele maandag voor haar vrij geroosterd.
Ook de CAO van belang. Hierin staat precies hoeveel dagdelen een docent mgeroosterd mag worden bij hoeveel
uur. Daar wordt naar gekeken en dat komt ook nog precies. Als een docent na een middagpau.ze nog éën uur les
heeft, dan is hij op dat dagdeel bezet. Zo was er bijvoorbeeld een docent niet tevreden met zijn rooster. Dc
roostermaker kon dat vijfde uur weghalen om te voldoen aan de eis, maar dat kon alleen in een achtste uur
teruggegeven worden met het gevoig dat er eerst nog twee tussenuren voor zaten, maar dan is het wel conform
de afspraken. De docent wilde dit ook niet en hij wilde het toch bij het oude houden.

Dc roostermaker vindt zijn werk leuk, ondanks dat het een hele kius is, want hij wit zoveel mogelijk mensen het
naar de zin maken. Maar hij moet beslissingen nemen die niet overeenkomen met de wensen, maar soms kan het
niet anders. Er wordt geprobeerd om de problemen te verdelen onder de docenten, zodat niet één docent de dupe
wordt.
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