
Het kiezen van DC-uren, 4V periode 3 20-21 

Onderstaand document is een instructie over hoeveel DC-uren je als leerling moet kiezen en geeft 

ook een aantal tips over welke uren je zou kunnen kiezen. 

Behalve de ingeroosterde vaklessen kies je als leerling DC-uren, in deze periode minimaal 8. Of je nog 

meer DC-uren mag kiezen, blijkt uit de volgende stappen: 

1. Streep hiernaast alle vakken door die jij niet hebt 

(ook het aantal uur dat ernaast staat). 

2. Als je een extra vak hebt, streep je dat ook weg. 

3. Tel alle uren die dan over zijn bij elkaar op en vul 

onderaan in.  

4. De uitkomst is het aantal DC-uren dat je deze periode 

mag invullen.  

Kiezen van DC-uren: 

5. 8 of 9 DC-uren kun je in Zermelo gewoon kiezen; wil 

je er méér dan 9, mail dan maatwerkcoördinator TAC. 

6. Je kunt verwerkingsuren van jouw vakken kiezen 

(max. 2 per vak), maar ook met stilteruimte (max. 2x), 

verdiepings- en ondersteuningsmodules. 

7. Kies bij twijfel voor de veilige weg: precies het aantal 

verwerkingsuren kiezen uit de tabel hiernaast. 

8. Een verwerkingsuur kiezen van een vak met 0 

hiernaast mag wel, maar er is geen stof gepland voor dat 

uur. 

 

 

Stel je vakkenpakket is ne, en, gr, wib, na, sk, bi, ec. Je hebt ook verplicht ckv, ma en lo (10 vakken 

+ lo). Wat zijn de mogelijkheden? 

1. Je hebt weliswaar 10 vakken (en LO) maar voor ma en sk staat er geen DC-uur gepland deze 

periode. Voor gr staan er 2 DC-uren gepland. In totaal heb je dus recht op 9 DC-uren: 7 

vakken met 1 DC-uur en één vak met 2 DC-uren. Standaard doe je dus 8 DC-uren maar je mag 

zelf een extra DC-uur inroosteren in Zermelo.  

Met dit vakkenpakket zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen: 1 uur ne, 1 uur gr, 2 uur wib, 1 uur 

na, 1 uur bi, 1 uur ckv, 1 stilwerkuur en 1 uur vedieping yoga. Totaal negen DC-uren.   

 

Je hebt een extra DC-uur wib gekozen want je vindt dat vak lastig, je hebt een DC-uur yoga 

gekozen omdat je dat interessant lijkt en je hebt een stilwerkuur gekozen omdat je dit een 

fijn uur vindt om te werken. Je hebt in dit geval geen DC-uur voor engels en ec gekozen en 

een uur minder voor gr (1 ipv 2). Het werk voor die vakken moet wel worden gedaan dus je 

zult dan thuis wat extra aan die vakken moeten werken.  

vakken die je in 
DC-tijd kunt kiezen 

aantal DC-uren 
werk per week  

Nederlands 1 

Engels 1 

Frans 1 

Duits 1 

Latijn 2 

Grieks 2 

aardrijkskunde 1 

geschiedenis 1 

economie 1 

bedrijfseconomie 1 

filosofie 1 

tekenen 1 

wiskunde A/B/C 1 

wiskunde D 1 

natuurkunde 1 

scheikunde 0 

biologie 1 

NLT 0 

maatschappijleer 0 

CKV 1 

totaal na 
wegstrepen: 

 
… 



 

Stel je vakkenpakket is ne, en, gr, gs, ak, ec, wia en bi met als extra keuzevak fa. Je hebt ook 

verplicht ckv, ma en lo. Totaal 11 vakken + LO. Wat zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen? 

Je hebt weliswaar 11 vakken (en LO) maar voor ma staat er geen DC-uur gepland deze periode. Voor 

gr staan er 2 DC-uren gepland. Het keuzevak fa telt niet mee bij de bepaling van het aantal DC-uren. 

In totaal heb je dus recht op 10 DC-uren: 8 vakken met 1 DC-uur en één vak met 2 DC-uren. Het 

negende DC-uur mag je zelf inroosteren in Zermelo. Wil je graag 10 DC-uren doen dan kun je contact 

opnemen met TAC de maatwerkcoördinator. 

Met dit vakkenpakket zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen: 1 uur ne, 1 uur en, 2 uur gr, 1 uur ak, 1 uur 

ec, 1 uur bi, 1 uur ckv, 1 uur voor je extra vak frans en 1 uur in de stilteruimte.  Het DC-uur engels vul 

je in met de ondersteuningsmodule leesvaardigheid want dat is je zwakke punt. Je hebt ook een 

stilwerkuur gekozen omdat je dit een fijn uur vindt om te werken. 

Je hebt nu geen DC-uur gekozen voor gs en wia. Het werk voor die vakken moet wel worden gedaan 

dus je zult dan thuis wat extra aan die vakken moeten werken. 


