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<<<   FLITSCONSULT   >>> 

 
Lunch, koffie en theepauze in het rooster 

De vraag is of de lunch en de koffie- en theepauzes in het rooster opgenomen zijn. 
 
Worden de lunchpauze en de koffie- en theepauzes ook ingeroosterd bij online lesgeven?  
 
Of is het zo dat digitaal lesgeven continu doorgaat? 
 

 
De reacties van de medezeggenschapsraden op dit flitsconsult zijn als volgt. 
 

Op hogeschool Viaa wordt voor studenten en docenten de koffie- en theepauze in de ochtend en de 
middag ingeroosterd. Verder wordt er in de middag altijd 1 les uur (45 min) uitgeroosterd voor lunch-
pauze.   
Daarnaast is I.v.m. het digitaal les geven aan docenten gevraagd om kortere colleges te geven dan 
normaal. Ook hierdoor zijn er meer pauzes. (ik heb overigens geen idee hoe dit nageleefd wordt) 

Jaap Roose - Voorzitter Medezeggenschapsraad 

 

Bij Zuyd hogeschool worden de koffie- en theepauzes niet ingeroosterd omdat als ze wel zouden 

worden ingeroosterd deze dan tot de werktijd van de docenten zouden behoren, conform de CAO. 

Zowel in de online als in de fysiek omgeving worden ze niet ingeroosterd. 

 
Als reden wordt aangegeven dat het boostersysteem Xedule, dan veel meer rekenregels nodig heeft 
en veel meer doorlooptijd. Verder wordt ook door het CvB aangegeven dat andere hogescholen het 
afraden om de koffie en theepauzes in te roosteren. 
 
Werner Eussen - Voorzitter CMR Zuyd Hogeschool 
 
 

Bij de Hanzehogeschool Groningen worden pauzes voor koffie/thee en lunch niet expliciet opgeno-

men in het rooster, ook niet bij het online lesgeven. 

Er wordt gewerkt met een tijdseenheid van 60 minuten: een college duurt 45 minuten, de overige 15 
minuten zijn te gebruiken voor een koffie/thee pauze, voor korte vragen van studenten (of voor wis-
seling van lokaal). 

 Jolien van der Heide - Ambtelijk secretaris HMR 
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Het roostersysteem van Saxion is Xedule. We werken voor de voltijdstudenten met blokken van 45 

minuten. Daar zitten twee pauzes tussen.  

 

Class 1: 8.30 - 09.15 

Class 2: 9.15 - 10.00  

Break: 10.00 - 10.15 

 

Class 3: 10.15 - 11.00 

Class 4: 11.00 - 11.45 

Class 5: 11.45 - 12.30 

Class 6: 12.30 - 13.15 

Class 7: 13.15 - 14.00 

Class 8: 14.00 - 14.45 

 

Break: 14.45 - 15.00 

 

Class 9: 15.00 - 15.45 

Class 10: 15.45 - 16.30 

Class 11: 16.30 - 17.15 

Class 12: 17.15 - 18.00 

Class 13: 18.00 - 18.45 

Class 14: 18.45 - 19.30 

Class 15: 19.30 - 20.15 

Class 16: 20.15 - 21.00 

Class 17: 21.00 - 21.45  

Voor deeltijdstudenten geldt het volgende: 

 

Class 1: 15.45 - 17.15 

Class 2: 17.15 – 18.45 

Class 3: 18.45 - 20.15 

Class 4: 20.15 – 21.45 

 

Marion James - Ambtelijk secretaris Saxion 

 

Bij de Haagse Hogeschool worden de koffie- en theepauzes netjes worden ingeroosterd zowel bij fy-

siek onderwijs als online onderwijs.  

 Maxence Vrede | Voorzitter Hogeschoolraad  
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Een kort antwoord vanuit Hogeschool Windesheim: Koffie en theepauzes worden niet ingeroosterd 

bij het online lesgeven. 

Claudia Tempels - Voorzitter CMR Hogeschool Windesheim 

 

Hoe het rooster wordt gemaakt verschilt bij Fontys per instituut. Daarnaast is het in veel gevallen 
niet zo dat docenten alleen maar les geven, ze hebben ook andere taken met vergaderingen en bij-
eenkomsten die wisselend geroosterd of zelf ingepland worden. Je zult als docent in deze een beetje 
assertief moeten zijn. Overigens is hierin niets anders bij online en offline lesgeven, in beide gevallen 
gaat bovenstaande op. 

Tamara Dekkers – Ambtelijk secretaris Fontys Hogescholen  

 

 


