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Studieschema en Eigen uur 

 

Het werken met het Studieschema en het bijbehorende Eigen uur heeft als doel de leerlingen in hun 

eigen tempo en op hun niveau te laten werken. Het idee is gebaseerd op de volgende speerpunten: 

▪ Eigenaarschap     

▪ Maatwerk 

▪ Leerdoeldenken 

▪ Differentiatie 

▪ Weektaken 

▪ Flexibel lesrooster 

▪ Motivatie 

▪ Gepersonaliseerd leren 

▪ Beloningssysteem 

▪ Extra begeleiding 

▪ Hoger leerrendement 

 

Werken met het Studieschema 

- Aan het begin van de week worden de leerdoelen van het Studieschema klassikaal kort 

besproken. De leerling geeft zichzelf direct een score door het inkleuren van de bolletjes (de 

eerste rij). De voorkennis wordt geactiveerd en de leerling weet direct waar hij die week aan 

gaat werken. Hij kan zelf een weekplanning maken en dit ook invullen in het schema.  

- Er wordt gedifferentieerd in drie groepen. De leerling die voornamelijk 1 of 2 bolletjes heeft 

ingekleurd, volgt leerroute 1. De leerling die voornamelijk 3 of 4 bolletjes heeft ingekleurd, 

volgt leerroute 2 en de leerling die (bijna) alle bolletjes heeft ingekleurd, volgt leerroute 3. 

Afhankelijk van de voorkennis over het onderwerp, bepaalt de leerling zijn eigen leerroute. 

De leerroutes hebben een stijgende lijn qua moeilijkheidsgraad. 

- De leerling houdt in het schema bij welke opdrachten hij gemaakt heeft (vinkje achter de 

opdracht) en hoe dat is gegaan (min, plusminus of plus invullen na nakijken of bespreken van 

de opdracht). Dit geeft de docent ook snel inzicht in het werk van de leerling. 

- Als de leerling de weektaak heeft afgerond, evalueert hij zijn werk. Dit doet hij door de 

tweede rij bolletjes in te kleuren en door de vragen onderaan de weektaak kort te 

beantwoorden. 

 

Maatwerk aanbieden 

- Een leerling die de weektaak af heeft, de leerdoelen beheerst en minimaal een 6,5 voor 

Nederlands staat, kan een Eigen uur verdienen. Dit uur is het laatste uur van het vak van de 

week. Tijdens dit uur wordt er geen nieuwe lesstof aangeboden maar wordt de stof herhaald. 

- Hiervoor gaat de leerling met zijn Studieschema naar de docent. De docent stelt enkele 

controlevragen over de leerstof. Bij een voldoende resultaat, plaatst de docent een paraaf bij 

de weektaak. 

- De leerling met een Eigen uur hoeft niet naar de les te komen. Hij kan de vrijgekomen tijd 

naar eigen inzicht besteden, bijvoorbeeld door te werken aan andere vakken. 

- Doordat er tijdens dit uur minder leerlingen in de les zijn, is er meer tijd voor individuele 

aandacht en begeleiding voor de leerling die de lesstof lastig vindt. 
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Voordelen van Studieschema en Eigen uur 

- De leerling kan in zijn eigen tempo werken en de opdrachten maken die hij nodig heeft. 

- De leerling krijgt inzicht in de leerdoelen en in hoeverre hij die beheerst. 

- De leerling heeft het Studieschema altijd op tafel liggen zodat de docent direct kan zien welke 

leerdoelen de leerling wel en niet goed beheerst en hoe ver de leerling is met de lesstof. De 

docent kan daardoor snel en gericht de leerling begeleiden. 

- Het Studieschema geeft de leerling houvast bij het leren van toetsen. De leerling kan snel zien 

welke leerstof belangrijk is, wat de leerdoelen zijn en in hoeverre hij die beheerst.  

- Een vak bestaat vaak uit hele verschillende onderdelen. Soms is een leerling sterk in het ene, 

maar nog niet in het andere onderdeel. Doordat de leerling minimaal een 6,5 moet staan en 

de weektaak voldoende moet hebben afgerond, heeft een leerling alleen een Eigen uur in de 

weken dat er lesstof behandeld wordt die hij goed beheerst. Als hij een onderdeel niet goed 

beheerst, volgt hij alle lessen en krijgt zo meer uitleg over de lesstof. 

- Het minimale cijfer van een 6,5 om een Eigen uur te kunnen verdienen, is voor de meeste 

leerlingen een realistisch doel. Een leerling werkt harder voor een haalbaar doel, dan voor 

een doel dat te ver weg ligt. Bovendien stimuleert het de leerling om ruime voldoendes te 

halen. 

- De leerling komt zelf bij de docent met het gemaakte werk, in plaats van dat de docent erom 

vraagt.  

- De leerling leert iedere week een stukje in plaats van in één keer alles voor de toets. 

- Er staan 6 of 7 weektaken op een Studieschema zodat de leerling vooruit kan werken en op 

tijd kan plannen. De toetsen en inlevermomenten staan ook op het Studieschema. 
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