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WAAROM 
ONDERWIJSVERNIEUWING? 

1. Maatwerk:  Niet elke leerling heeft evenveel lessen nodig voor elk vak, aanleg en 

belangstelling verschillen per leerling en per vak.

2. Meer verantwoordelijkheid bij jou (de leerling) leggen: zelf keuzes leren maken en 

verantwoordelijkheid krijgen verhoogt de betrokkenheid bij je eigen leren.

3. Aansluiten bij PO en HBO/WO: Op de basisschool en in het vervolgonderwijs is het 

ook al heel gebruikelijk om leerlingen zelf hun programma voor een deel te laten invullen

4. Behouden van vakken terwijl de school kleiner wordt: we bieden heel veel kleine 

vakken aan (NLT, wiD, tekenen, bedrijfseconomie, filosofie). In een school met minder 

leerlingen is dat alleen te betalen als we dat slim organiseren.



HOE: VAK LESSEN EN DC-TIJD

• 2/3 vak lessen

• 1/3 DC-tijd

• DC-tijd is tijd die je zelf moet invullen

• DC-tijd zal bestaan uit:

– Verwerkingslessen

– Verdiepingslessen

– Ondersteuningslessen

– Stilwerkuren



VAK LES

De vak les is de les zoals je die gewend bent:

• Docent geeft uitleg, laat de leerlingen een opdracht maken of jullie doen een practicum of 

praktisch werk.

• Alle leerlingen in deze les zitten in dezelfde jaarlaag van hetzelfde niveau (bijv. 4H)



DC-TIJD: VERWERKINGSLES

• Verwerkingsles

– Is gekoppeld aan een bepaald vak

– Je werkt in de verwerkingsles zelfstandig aan opdrachten van een bepaald vak die op de studiewijzer 

staan

– Er is een vakdocent aanwezig om je te helpen, dat kan je eigen docent zijn voor dat vak maar dat kan 

ook een andere docent zijn: dat kies jij!

– Je zit samen met leerlingen uit andere klassen en jaarlagen uit de bovenbouw in de verwerkingsles

maar iedereen werkt dus aan zijn eigen opdrachten



DC-TIJD: VERDIEPINGSLES

• Verdiepingsles (mogelijk vanaf 2e semester)

– Is gekoppeld aan een bepaald vak

– Elke sectie biedt een lessenreeks over een verdiepend of verbredend thema aan

• Filosofie: man-vrouw verhouding in het “me-too” tijdperk

• Natuurkunde/NLT: programmeren in Arduino

• Geschiedenis: de opkomst van China als grootmacht in de 20ste eeuw

– Wordt verzorgd door een vakdocent

– Kan opengesteld worden voor leerlingen die het vak niet hebben

– Wordt niet afgesloten met een cijfer



DC-TIJD: ONDERSTEUNINGSLES

• Ondersteuningsles (mogelijk vanaf 2e semester)

– Een soort hulples gekoppeld aan een bepaald vak

– Een sectie biedt een lessenreeks over een onderwerp waar veel leerlingen moeite mee hebben

– Vaak zal het hier om vaardigheden gaan:

• Frans: Franse conversatie oefenen

• Natuurkunde/NLT: oefenen met sin/cos/tan in natuurkundige problemen

• Geschiedenis: begrijpend lezen toegepast op historische teksten

– Wordt verzorgd door een vakdocent

– Alleen voor leerlingen die het vak hebben

– Kan gekoppeld zijn aan een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld examenleerlingen)



DC-TIJD: STILWERKUUR

• Stilwerkuur

– Is niet gekoppeld aan een bepaald vak

– Je werkt zelfstandig aan een bepaald vak in volledige stilte: dus niet samenwerken of vragen stellen

– Er is een surveillant maar dat is geen docent

– In de mediatheek boven: die wordt in de zomervakantie verbouwd

– Leerlingen uit onder- en bovenbouw zitten hier door elkaar



VAK TIJD EN DC-TIJD SAMENGEVAT

• 2/3 vaklessen

• 1/3 DC-tijd

• We gaan in het schooljaar 2019-2020 starten met DC-tijd voor 4H, 4V en 5V (dus niet voor de 
examenklassen)

• Jouw keuze:

– Stilteruimte (max 2 keer per week)

– Verwerkingslessen (max 2 van hetzelfde vak)

– Er worden nog geen verdiepings- en ondersteuningsmodules aangeboden het eerste semester

– Het tweede semester kunnen secties op beperkte schaal wel verdiepings- of ondersteuningsmodules 
aanbieden



HOE WERKT DAT KIEZEN PRECIES?

• Kiezen van DC-tijd, hoe werkt dat?

• In plaats van drie lessen per week voor elk vak heb je nu twee ingeroosterde vaklessen per 

week

• De lesuren die zijn “verdwenen” vul je met DC-tijd

• Voor de meeste leerlingen geldt dat je evenveel DC-uren kiest als dat je vakken hebt. Dat 

aantal ligt per periode vast en die uren moet je ook maken (verplichte onderwijstijd)

• Je kiest de DC-tijd voor een hele periode daarna kun je weer wisselen



HOE WERKT DAT KIEZEN PRECIES?
Voorbeeld rooster: leerling 5V EM profiel met alleen ingeroosterd vaklessen



HOE WERKT DAT KIEZEN PRECIES?
Zoek de verschillen: zelfde leerling andere keuzes
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HOE WERKT DAT KIEZEN PRECIES?

• Op het vierde uur van elke dag worden er in de bovenbouw 

alleen DC-uren aangeboden: de band

• In die band kun je heel veel verschillende vakken als DC-uur kiezen

• Daarnaast kies je een aantal DC-uren in je “tussenuren”

• Keuze maak je aan het begin van elke periode voor de gehele komende periode

• Er komt volgend jaar een startweek waarin we jullie zullen begeleiden bij het maken van die keuzes



HOE WERKT DAT KIEZEN PRECIES?

• Welke keuzes heb je allemaal?

– Voor welke vakken je een DC-uur kiest (maximaal 2 per vak)

– Wanneer je het DC-uur voor een bepaald vak kiest

– Bij welke docent je een bepaald DC-uur kiest

– Wanneer en hoeveel stilwerkuren je doet (max 2)

– In de toekomst: bepaalde verdiepings- of ondersteuningsmodules 

Niet: hoeveel DC-uren je hebt: dat ligt vast



VRAGEN?

• Er komt een voorlichtingsbijeenkomst voor jullie ouders op 22 mei 

– Daar zijn jullie ook welkom

• Als er vragen later bij jullie opkomen, kun je die later ook nog stellen aan je mentor of 

rechtstreeks bij één van de leden van het onderwijsvernieuwingsteam bovenbouw

– Nancy van Riet-Bunte, Hanneke de Jong, Susanne Elgershuizen, Virgil Tromp


