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Geachte heer/ mevrouw, 
 
Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de wijzigingen op het gebied van de 
onderwijstijd.  Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over dit onderwerp. 
Daarom heb ik de commissie Onderwijstijd onder leiding van dhr. Cornielje gevraagd 
om een advies uit te brengen over een haalbare urennorm die voor iedereen 
acceptabel is.  De belangen van de diverse betrokkenen bij dit thema zijn complex en 
uiteenlopend. Het advies van de commissie doet naar mijn mening recht aan die 
verschillende belangen en daarom zal ik het integraal overnemen.  
Dat betekent dat ik nu gestart ben met de wijziging van wet- en regelgeving en ik 
streef ernaar deze bij aanvang van het schooljaar 2011-2012 in te laten gaan. 
Vooruitlopend op die wijzigingen zal er al een aantal zaken veranderen, zo geldt 
bijvoorbeeld met onmiddellijke ingang een norm van 1000 klokuren in plaats van 
1040 klokuren. In deze brief kunt u lezen wat de wijzigingen op het gebied van 
onderwijstijd concreet voor u betekenen. Ook ga ik in op de veranderende rol van de 
Inspectie van het Onderwijs (de Inspectie). 
 
Vertrouwen 
Het is belangrijk dat het vertrouwen in de sector hersteld wordt. Voordat in 2011 de 
nieuwe regelgeving ingaat, is het daarom van belang dat scholen voldoen aan de 
urennorm en dat de ‘horizontale verantwoording’ goed is geregeld. Dat zijn voor mij 
twee randvoorwaarden.  Dat betekent dat de komende jaren het intensieve toezicht 
van de Inspectie gehandhaafd blijft, al zal daarbij wel meer ruimte zijn voor de 
dialoog op scholen over de onderwijstijd. De Inspectie zal daarbij ook in beeld 
brengen hoe de horizontale verantwoording en het dynamisch referentiekader zich 
ontwikkelen. 
Begin 2011 zal ik mede op basis van pilot-uitkomsten en Inspectieonderzoek bezien 
of scholen en hun omgeving de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwalitatief 
goed onderwijs waar kunnen maken. Pas dan zal het intensieve toezicht van de 
Inspectie plaats maken voor horizontale verantwoording. 
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De belangrijkste wijzigingen 
• De hoogte van de urennorm wordt aangepast. 
• Er komt een aangepaste definitie van onderwijstijd. 
• Scholen krijgen meer ruimte om de onderwijstijd samen met ouders, 

leerlingen en leraren in te vullen. 
• Het beoordelingskader van de Inspectie ontwikkelt zich tot een dynamisch 

referentiekader. 
• De Inspectie houdt in eerste instantie toezicht op de kwantitatieve naleving 

van de urennorm en controleert of de voorwaarden voor inspraak en 
verantwoording in orde zijn. 

• De door de rijksoverheid vastgestelde zomervakantie gaat van zeven naar zes 
weken. Daarvoor in de plaats komen vijf roostervrije dagen voor leerlingen. 
 

Aangepaste urennorm 
Met onmiddellijke ingang wordt voor de onder- en bovenbouw een minimumnorm van 
1000 klokuren gehanteerd. Voor het examenjaar blijft de norm 700 klokuren en voor 
het praktijkonderwijs 1000 klokuren voor alle leerjaren. De Inspectie houdt vanaf nu 
rekening met deze nieuwe urennormen. 
 
Aangepaste definitie onderwijstijd 
In de oude definitie van onderwijstijd ging het om begeleid onderwijs. Dat betekende 
dat er altijd een docent beschikbaar moest zijn. Er zijn echter onderwijsactiviteiten 
die wel degelijk een zinvolle invulling van de onderwijstijd zijn, zonder dat daarbij een 
docent direct beschikbaar is. In de nieuwe definitie vallen deze werkvormen ook 
onder onderwijstijd. Er moet wel altijd een docent verantwoordelijk zijn voor de 
gehanteerde werkvormen. 
 
Nieuwe definitie onderwijstijd 
• het onderwijs moet onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van 

daartoe bekwaam onderwijspersoneel worden uitgevoerd; 
• het onderwijs moet deel uitmaken van het door de school geplande en voor de 

leerlingen verplichte onderwijsprogramma; 
• het onderwijs moet door een inspirerend en uitdagend karakter bijdragen aan 

een zinvolle invulling van de totale studielast van leerlingen. 
 
Aan de nieuwe definitie van onderwijstijd is toegevoegd dat het onderwijs  
inspirerend en uitdagend moet zijn. Daarmee stel ik kwantiteit (aantal uren) 
duidelijker in dienst van de kwaliteit (invulling van die uren). Vanzelfsprekend gaat 
het hierbij om het totaal van het onderwijsprogramma; het is onvermijdelijk dat 
leerlingen onderdelen van het programma minder inspirerend vinden. 
 
Onderwijstijd gezamenlijk invullen 
Ik wil scholen, onder bepaalde voorwaarden, meer ruimte geven om samen met 
ouders, leerlingen en leraren de onderwijstijd zo goed mogelijk in te vullen. Hiervoor 
is een actieve betrokkenheid van die belanghebbenden noodzakelijk.  
Daarom krijgt de medezeggenschapsraad in ieder geval instemmingsrecht op twee 
onderwerpen: de invulling van de onderwijstijd en de (rooster)vrije dagen (zie 
hiervoor de paragraaf ‘Vakanties en roostervrije dagen’). Ik zal daarvoor de wet 
aanpassen. 
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Het is goed om voorafgaand aan het nieuwe schooljaar de invulling van de 
onderwijstijd met ouders, leerlingen en leraren (in ieder geval met de 
medezeggenschapsraad) te bespreken. Op deze manier kunt u het schooljaar van 
start gaan met een onderwijsprogramma waarmee iedereen heeft ingestemd.   
 
Basisvoorwaarde voor een optimale ouder- en leerling-betrokkenheid zijn goed 
geïnformeerde ouders en leerlingen. Het project “Vensters voor Verantwoording” kan 
daar een belangrijke rol in spelen. Zo zijn er in dat project bijvoorbeeld indicatoren 
ontwikkeld voor ouder- en leerling-tevredenheid en is er een indicator 
lesuitval/onderwijstijd. Op dit moment bekijk ik op welke manier de betrokkenheid 
van ouders en leerlingen verder uitgebreid kan worden. In dit kader zijn bijvoorbeeld 
pilots gestart (zie paragraaf ‘Belanghebbenden meer betrekken’) waarin goede 
voorbeelden in beeld worden gebracht. 
 
Van beoordelingskader naar referentiekader 
Het beoordelingskader van de Inspectie (dat bij deze brief zit) kunt u gebruiken als 
uitgangspunt voor de gesprekken over de invulling van de onderwijstijd. In dit kader 
staan onderwijsactiviteiten die geaccepteerd zijn als een goede invulling van de 
onderwijstijd.  
 
Wilt u andere onderwijsactiviteiten aanbieden? Dat is mogelijk; voorwaarde is wel dat 
ouders, leerlingen en leraren hebben ingestemd met die activiteiten. Wanneer aan 
die voorwaarde is voldaan, dan zal de Inspectie deze uren meetellen als 
onderwijstijd. Daarvoor is het belangrijk dat u zichtbaar maakt hoeveel uren 
gerealiseerd zijn, welke onderwijsactiviteiten u hanteert die niet passen binnen het 
meest recente kader, hoe ouders, leerlingen en leraren betrokken zijn bij de invulling 
van de onderwijstijd en hoe u met hun reacties bent omgegaan. 
 
De Inspectie inventariseert vervolgens welke onderwijsactiviteiten zijn aangeboden 
die niet in het meest recente kader passen maar die wel door ouders, leerlingen en 
leraren zijn geaccepteerd.  
Vervolgens vraag ik de VO-raad of ze met scholen in gesprek wil gaan over deze 
inventarisatie en mij op basis daarvan wil adviseren over een nieuw referentiekader 
voor onderwijstijd. Aan de hand van dit advies stel ik dan een nieuw referentiekader 
vast. Dat kan ertoe leiden dat bepaalde onderwijsactiviteiten het volgende schooljaar 
niet langer worden meegeteld als onderwijstijd. Andere onderwijsactiviteiten kunnen 
juist worden toegevoegd aan het kader omdat het bijdraagt aan uitdagend en 
inspirerend onderwijs. Op deze manier wordt het beoordelingskader een dynamisch 
referentiekader. 
 
Overgangsperiode 
Het is tijdelijk mogelijk werkvormen te hanteren die niet in het  kader staan, waarbij 
het nog niet gelukt is het gesprek hierover met ouders, leerlingen en leraren af te 
ronden. 
De Inspectie beoordeelt in de overgangsperiode tot aan het schooljaar 2011-2012 
zelf of deze werkvormen een zinvolle invulling zijn van de onderwijstijd. In deze 
gevallen bepaalt de Inspectie of de onderwijsactiviteit al dan niet meetelt bij het 
bepalen van de gerealiseerde onderwijstijd. 
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Beperkt toezicht   
In het nieuwe model (vanaf het schooljaar 2011-2012) staan de gezamenlijke 
afspraken met ouders, leerlingen en leraren centraal.  De Inspectie controleert of u 
de voorgeschreven uren wel haalt (kwantiteit), niet of bepaalde uren wel of niet 
meetellen als onderwijstijd (kwaliteit).  
 
Voor de kwantitatieve toets gebruikt de Inspectie uw eigen opgave van de 
gerealiseerde onderwijstijd op groepsniveau. U hoeft zich niet langer op het niveau 
van de individuele leerling te verantwoorden. Als u niet voldoende onderwijstijd 
realiseert of dat niet kunt aantonen, zal dat leiden tot een (financiële) interventie. 
 
Voor de schooljaren 2006-2007 en 2007-2008 heb ik een redelijk en billijk 
interventiebeleid gevoerd. Ik vind dat scholen voldoende tijd hebben gehad om orde 
op zaken te stellen en ga er vanuit dat vanaf nu voldoende onderwijstijd wordt 
gerealiseerd. 
 
Naast het toezicht op het realiseren van voldoende uren, ziet de Inspectie er ook op 
toe dat de horizontale inspraak en verantwoording op orde zijn. 
De Inspectie gaat pas onderzoek doen naar de kwaliteit van het onderwijs en de 
manier waarop de urennorm wordt ingevuld, als: 

• de resultaten van een school onvoldoende zijn en de school als (zeer) zwak 
wordt beoordeeld of; 

• de horizontale inspraak en de verantwoording niet in orde zijn of; 
• er serieuze signalen zijn dat het niet goed gaat op de school. 

 
Overigens zal de Inspectie vanaf het schooljaar 2009-2010 de onderdelen 
‘geprogrammeerde onderwijstijd’ en ‘adequate registratie’ niet meer apart 
monitoren. Ik ga ervan uit dat u door middel van adequate registratie verantwoording 
kunt afleggen over de gerealiseerde onderwijstijd.  
 
Vakanties en roostervrije dagen 
Uit het advies van de commissie blijkt dat scholen veel moeten doen in relatief korte 
tijd. Doordat er ook tijd nodig is voor bijvoorbeeld vergaderingen, conferenties en 
scholing van docenten, komt de onderwijstijd vaak in de knel. Daarom wil ik scholen 
meer ruimte geven om deze werkzaamheden beter over het jaar te verdelen. Met 
ingang van het schooljaar 2011-2012 wordt daarom de zomervakantie met een week 
ingekort. Leerlingen krijgen hiervoor in de plaats vijf roostervrije dagen.  
Op deze dagen zijn alle leerlingen van de school vrij. U kunt zelf, in overleg met de 
medezeggenschap, bepalen welke dagen dit zijn. De vertegenwoordigers van het 
personeel in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht bij zowel de 
planning als de invulling van die vijf dagen. 
 
Ik ga niet voorschrijven hoe die vijf roostervrije dagen ingevuld moeten worden, dat 
is aan de werkgevers en werknemers. Wel wil ik dringend adviseren om die vijf dagen 
beschikbaar te houden voor vergaderingen en scholing en dergelijke. Op deze manier 
kunnen niet-lesgebonden taken beter over het jaar gespreid worden zonder dat 
hiermee het realiseren van voldoende onderwijstijd onder druk komt te staan en 
draagt het bij aan een vermindering van de werkdruk van het personeel. 
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De commissie constateerde tevens dat bij het opstarten en afronden van het 
schooljaar er een aantal dagen is waarop geen onderwijstijd wordt geprogrammeerd. 
Ik zal het aantal dagen dat hiervoor ingezet kan worden maximeren tot vijf. 
Hiermee komt het totaal aantal roostervrije dagen voor leerlingen uit op tien. 
 
Door deze maatregel wordt de zomervakantie in het voortgezet onderwijs 
gelijkgetrokken met die in het primair onderwijs.   
 
Kerst – en meivakantie 
Met ingang van het schooljaar 2011-2012 zal ik naast de zomervakantie ook twee 
weken kerstvakantie en één week meivakantie centraal vaststellen. Naast de 
centraal voorgeschreven negen weken vakantie en de tien roostervrije dagen hebt u 
nog twee weken vakantie die u samen met de medezeggenschapsraad kunt invullen. 
De PO-Raad en de VO-raad gaan scholen adviseren over mogelijke data voor deze 
vakanties. Het is belangrijk dat u ouders voorafgaande aan het schooljaar laat weten 
op welke dagen kinderen vrij zijn of vakantie hebben. 
 
Belanghebbenden meer betrekken 
Ik wil alle wijzigingen in het beleid zorgvuldig invoeren. De grootste wijziging is de 
verandering in de manier waarop scholen de onderwijstijd moeten gaan invullen. Dat 
vraagt van u dat u samen met ouders, leerlingen en leraren keuzes maakt over de 
invulling van de urennorm en dat u die keuzes ook zichtbaar maakt en uitlegt aan alle 
belanghebbenden. 
 
Pilots ‘horizontale verantwoording’ 
Ik kan me voorstellen dat deze vorm van inspraak nog niet voor elke school 
gemeengoed is. Daarom ben ik met een aantal pilots over ‘horizontale 
verantwoording’ gestart. In deze pilots gaan een aantal scholen kijken hoe ze de 
betrokkenheid van ouders, leraren en leerlingen willen vormgeven, op welke manier 
ze de urennorm willen invullen en wat er precies nodig is om goed voorbereid te zijn 
op de nieuwe situatie. 
In fase 1 van de pilot worden ‘best practices’ in beeld gebracht die begin 2010 voor 
alle scholen beschikbaar worden gesteld. In fase 2 wordt een aantal scholen intensief 
begeleid bij de invulling van de ‘horizontale verantwoording’.  Over die resultaten zal 
ik u begin 2011 informeren zodat u in het schooljaar 2011-2012 goed beslagen ten ijs 
kunt komen. 
 
Ook scholen die niet deelnemen aan de pilots kunnen de komende jaren de 
betrokkenheid van belanghebbenden een stevige impuls geven. Met behulp van de 
handvatten die uit de pilots beschikbaar komen kan vanaf het schooljaar 2011-2012 
de gezamenlijke invulling van de onderwijstijd volledig geïntegreerd zijn in uw 
werkwijze. 
 
Landelijke bijeenkomst 
Op vijf november a.s. organiseer ik een landelijke bijeenkomst waar ik met scholen in 
gesprek ga over de invulling van de onderwijstijd. Ik wil dan vooral aan de hand van 
praktijkvoorbeelden van gedachten wisselen over onderwijsactiviteiten die niet 
voldeden aan de tot dusver gehanteerde definitie maar die (mogelijk) wel passen in 
de nieuwe definitie. 
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Tot slot 
De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over onderwijstijd. Mede op basis van 
de adviezen van de Commissie Onderwijstijd staat er nu een beleid dat zowel 
realistisch als ambitieus is. Een haalbare norm en meer ruimte voor dialoog zullen 
zeker bijdragen aan een kwaliteitsimpuls in het onderwijs. 
Ik ben er ervan overtuigd dat u zich wilt blijven inspannen om samen verder te 
werken aan uitdagend en inspirerend onderwijs voor alle leerlingen. Ik wens u 
daarbij veel succes! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
 
 
 
  
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart 
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Bijlage 1 
 

Beoordelingskader onderwijstijd van de Inspectie, schooljaar 2007-2008 
Onderstaande informatie komt uit het beoordelingskader dat de Inspectie bij het 
onderzoek naar het schooljaar 2007-2008 heeft gehanteerd1. De nieuwe hoogte van 
de norm en nieuwe definitie van onderwijstijd zijn hierin niet verwerkt; het kan 
gebruikt worden als uitgangspunt voor de gesprekken over de invulling van de 
onderwijstijd.  
 
“De realisatie van het aantal onderwijsuren moet de instelling kunnen 
verantwoorden, anders telt het aantal niet mee.  
Samengevat dient de geprogrammeerde onderwijstijd minimaal te voldoen aan de 
voorgeschreven wettelijke minimumnormen per opleiding, én de klokuren moeten 
daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
 
In het kader van de kwaliteitsagenda voortgezet onderwijs die in november 2007 is 
uitgekomen, hebben het ministerie van OCW en de VO-Raad een aanvullende 
maatregel afgesproken. Deze maatregel houdt in dat scholen voor respectievelijk 
onderbouw, bovenbouw en examenjaar, per schooljaar respectievelijk ten minste 
1000, 960 en 660 klokuren voor alle leerlingen verplichte onderwijstijd realiseren. 
Daarboven kan, binnen de wettelijke norm, voor maximaal 40 klokuren per 
schooljaar een kwalitatief hoogwaardig aanbod van maatwerkactiviteiten meetellen 
als onderwijstijd. Deze maatwerkactiviteiten zijn toegankelijk voor alle leerlingen, 
ook al hoeven ze niet door alle leerlingen te worden gevolgd. De invulling van deze 
maximaal 40 klokuren wordt vastgesteld na overleg met de Medezeggenschapsraad.  
Wellicht ten overvloede: als de maatwerkactiviteiten niet het maximum omvatten, 
maar bijvoorbeeld 20 klokuren in de onderbouw, dan moeten 1020 klokuren voor alle 
leerlingen verplichte onderwijstijd worden gerealiseerd. 
De totale norm van respectievelijk 1040, 1000 en 700 klokuren per schooljaar blijft 
daarmee gehandhaafd. 

• Dit betekent dat de school moet kunnen aantonen dat onderwijsactiviteiten 
voor deze (maximaal) 40 klokuren gepland staan, en op welke manier 
bepaalde (groepen) leerlingen van dit aanbod gebruik kunnen maken. Bij het 
beoordelen van de gerealiseerde onderwijstijd mag blijken dat niet alle 
leerlingen waarvoor deze activiteiten bedoeld waren, ook aan de activiteiten 
hebben deelgenomen. 

 
Ook kunnen voor iedere leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan in het 
voortgezet onderwijs, in totaal 72 klokuren maatschappelijke stage meetellen als 
onderwijstijd. 

• In een bepaald schooljaar kunnen de klokuren worden meegeteld die de 
leerlingen in dat schooljaar daadwerkelijk aan de maatschappelijke stage 
hebben besteed. 

 

 
 
 
 
1 Bron:  Onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. Resultaten van het Inspectieonderzoek naar het 

schooljaar 2007/2008, Inspectie van het Onderwijs, p. 33-34 
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Bij het bepalen of een school deze norm heeft gehaald wordt rekening gehouden met 
de gevolgen van de vakantiespreiding.  

• Dit betekent dat in het schooljaar 2007/2008 voor de scholen in de regio 
Noord de bovenstaande urennormen moeten worden verminderd met 27 
klokuren, hetgeen neerkomt op 1013 klokuren (in plaats van 1040), 973 
klokuren (in plaats van 1000 klokuren) resp. 673 klokuren (in plaats van 700 
klokuren). 

 
Bij de beoordeling of een activiteit van de school tot onderwijstijd kan worden 
gerekend, is de verantwoording van de school het uitgangspunt. Het gaat er dus 
vooral om of de school zelf de activiteit tot haar onderwijs rekent. Dat betekent dat 
de activiteit moet passen bij de visie en het (onderwijs)doel van de school; dat de 
activiteit is/wordt opgenomen in schooldocumenten, dat de activiteit door de school 
voorzien is van een doel, een programma/invulling en een vorm van reflectie. 
Bovendien moet de activiteit (daarmee) verplicht zijn voor alle leerlingen uit de 
betreffende klas, leerjaar, bouw, profiel; dit betekent dat er ook een 
absentenadministratie moet zijn. Hierbij geldt natuurlijk wel het bovenstaande ten 
aanzien van de (maximaal) 40 maatwerk-uren. 
 
Wanneer is een registratie deugdelijk? 
Bij mogelijkheden tot verantwoording horen vormen van registratie, anders is 
verantwoording onmogelijk. De vormgeving daarvan is geheel een zaak van de 
school. Voor de inspectie geldt de vraag of de aanwezige methoden de school 
voldoende mogelijkheden bieden zich te verantwoorden. Er zijn algemene criteria die 
voor dergelijke methoden gelden om dat te kunnen doen. Bij het beoordelen van de 
vraag of de school zich kan verantwoorden, is het van belang die in acht te nemen.  
Het betreft de volgende criteria: 

a. Systematiek/inzichtelijkheid en borging registratie 
Een registratie is systematisch als er een goede beschrijving is wat er op 
welke wijze geregistreerd wordt. Daarbij moet duidelijk zijn welke 
functionaris er voor verantwoordelijk is. Verder moet er naast de 
beschrijving van de werkwijze ook een borging zijn voor de correcte 
uitvoering.  

b. Frequentie  
De frequentie van een registratie dient toegesneden te zijn op het doel en 
maakt onderdeel uit van de systematiek. Bijvoorbeeld: verzuimregistratie 
vraagt een eigen frequentie, registratie van lesuitval wellicht een andere. 
Verder kan van belang zijn hoe de registratie georganiseerd is.  Wordt 
bijvoorbeeld de lesuitval voor de gehele school in één systeem opgeslagen, of 
gebeurt dit per opleiding of per vestiging.  

c. Verantwoordingsdata 
Voor borging van de urennorm zijn verantwoordingsdata nodig waarmee het 
management het proces kan volgen en bijsturen. Deze verantwoordingsdata 
moeten inzichtelijk, actueel en betrouwbaar te zijn. 

 
In de toezichtpraktijk is een aantal onderwijsactiviteiten naar voren gekomen, 
waarover discussie zou kunnen ontstaan bij het al dan niet meerekenen bij de 
onderwijstijd. Ten behoeve van eenduidigheid bij de beoordeling heeft de inspectie 
intern onderstaande tabel ontwikkeld. Hierin wordt een (niet limitatief) aantal 
activiteiten opgesomd, met de beoordeling van de inspectie of en hoe deze 
activiteiten onder het begrip ‘onderwijstijd’ kunnen vallen (met inbegrip van de 
hierboven beschreven verantwoording door de school en het verplichte karakter dan 
wel maatwerk-uren).” 
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Wat valt onder ‘onderwijstijd’? 

Activiteit Nee Ja Toelichting 
Pauzetijd •  Het is denkbaar dat bij het praktijkonderwijs een pauze 

functioneel is (meer afwisseling, vergroten van de concentratie, 
e.d.), maar de school moet dat wel in een plan met 
doelstellingen, beoordeling op realisatie doelstellingen enz. 
opnemen. 

Proefwerkweek en 
schoolexamens 

 • Een proefwerkweek/-dag telt in beginsel voor 50%  mee als een 
lesweek/-dag. Indien er echter meer dan twee (uitgebreide) 
proefwerken op één dag of twee proefwerken en daarnaast nog 
één of meer lessen  worden afgenomen/gegeven in een 
proefwerkweek/-dag, telt die dag als een gehele lesdag mee. 

Excursie  • De werkelijk benodigde tijd, inclusief reistijd 
Werkweek  • Uitgangspunt is de tijd die de school hiervoor heeft 

geprogrammeerd (niet het feit dat de inspectie zegt: ‘U mag 
hiervoor zoveel uren rekenen.’) Aanvaardbaar is het aantal dagen 
x 8 uur per dag. Eventuele avondprogramma’s moeten om 
daarnaast mee te tellen een duidelijke invulling hebben. (Het 
slapen is geen onderwijstijd.) 

Stage  • De werkelijke tijd (zonder reistijd). Bij uitzonderlijke situaties 
geldt tevens het bovenstaande bij ‘Werkweek’. 

Projectweek e.d.  • Telt in beginsel als een gewone lesweek mee (met inbegrip van 
bovenstaande opmerkingen bij ‘Excursies’). 

Activiteiten begin en 
einde schooljaar 

 • Boeken ophalen/inleveren, rapporten ophalen, roosters ophalen 
e.d worden afgerond op een dagdeel (3 uur). 

Verkort lesrooster  • De werkelijke tijd. 
Afstandsonderwijs (ook 
wel: E-learning) 

•  Telt niet mee, omdat er voor leerlingen geen afdwingbare 
begeleiding is én omdat het verplichte karakter ervan voor de 
leerling niet kan worden gecontroleerd door de school. 

Zelfstandig werken (Ook 
wel: keuzewerktijd, 
bandbreedte-uren, e.d.) 

 • Telt mee onder de volgende condities (die alle moeten zijn 
gerealiseerd) 
:- de opdrachten zijn verstrekt door de/een docent; 
- voor de leerlingen is begeleiding door een docent (evt.  op 
afroep) afdwingbaar; 
- de begeleiding is realiseerbaar binnen een redelijke termijn, 
dus er is een docent – leerling ratio van ten minste 1 : 35; 
- verplicht; 
- er is aanwezigheidscontrole. 

Examens  • De tijd die leerlingen besteden aan het afleggen van de examens 
wordt meegerekend bij de onderwijstijd. Voor de dagen waarop 
de leerlingen examens hebben, hoeft de school geen lesuitval te 
berekenen. 

‘Wisseltijd’ (‘migratie-
momenten’) = tijd 
tussen de lessen 

 • Als een school apart tijd als wisseltijd heeft opgevoerd (dus los 
van de lestijd), dan wordt deze wisseltijd voor max. 5-10 minuten 
meegerekend als onderwijstijd. De pauzetijd beschouwen we niet 
als wisseltijd.  

Gevolgen van 
vakantiespreiding.  

 • Scholen waarbij het jaar bestaat uit 39 weken worden hiervoor 
39/40 deel gecompenseerd.  

Verplichte keuze 
vakken/ plus-klassen 

 • Als alle leerlingen in een bepaalde stroom een keuzepakket 
kunnen samenstellen, moet dit onder de “gewone” onderwijstijd 
vallen. ( Bij de 1000 uur). Is er geen verplichting dan vallen de 
lessen onder de “40 “uur. 

(maximaal) 40 uur 
maatwerk  

 • Scholen mogen  in overleg met de medezeggenschapsraad een 
kwalitatief hoogwaardig aanbod aan maatwerkactiviteiten 
vaststellen, voor maximaal 40 uur. Deze maatwerkactiviteiten 
zijn toegankelijk voor alle leerlingen , maar hoeven niet  door alle 
leerlingen te worden gevolgd. Te denken valt aan: 
- mentoruren 
-  leerlingbegeleiding 
- lloopbaanactiviteiten 

Maatschappelijke stage  • De maatschappelijke stage is voor maximaal 72 uur onderdeel 
van de onderwijstijd. Het betreft uren die gespreid over de gehele 
schoolperiode kunnen worden gemaakt. De inspectie telt deze 
uren alleen mee in het jaar waarin de stage plaatsvindt. 

 


