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Bijlage 9:  Beoordelingskader onderwijstijd van de 
Inspectie

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 doelstel-
lingen, 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 maatwerk-
activiteiten zijn toegankelijk voor alle leerlingen, maar hoeven niet door alle leerlingen te 
worden gevolgd. Te denken valt aan:
- mentoruren
- leerlingbegeleiding
- loopbaanactiviteiten 

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.




