
“We zijn er al twee jaar mee bezig”, vertelt Kees 
Vreugdenhil, rector van De Nieuwe Veste in Coevorden. “En 
dat heeft geleid tot meer uren en contactmomenten.” Er zijn 
meer assistenten ingezet, toetsweken zijn teruggedrongen 
en er is minder lesuitval. “We voldoen in grote lijnen aan de 
norm van 1040 uur.” 
Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, 
waarin staat dat de minimale onderwijstijd 1040 uur moet 
zijn en sancties zullen volgen als dat niet wordt gehaald, 
heeft De Nieuwe Veste een commissie ingesteld van directie-
leden en mr-leden. Deze commissie gaat kijken hoe het beter 
kan. “We willen komen tot een spectrum aan mogelijkhe-
den.” 

Vreugdenhil vindt het redelijk 
dat aan de onderwijstijd dui-
delijke kaders worden gesteld. 
“Er is sprake van belangenver-
strengeling, waardoor wij het 
niet goed in de hand kunnen 
houden. De leerlingen vinden 
het prima dat er minder uren 
zijn en het management geeft 
minder geld uit doordat er 
minder uren zijn. Maar het 
resultaat, dat het aantal con-
tacturen minder is, is niet goed 
voor het onderwijs.”
Jan van Veen, rector van het 

Merewade College in Gorinchem, meent ook dat het goed is 
dat de vinger aan de pols wordt gehouden. “Hoewel ik de 
maatregel wel rigide vind.” Het Merewade College komt in 
de bovenbouw aan ruim �9 weken onderwijstijd. Van Veen: 
“Dat komt door periodisering. Daar hebben we alle weken 
hard nodig.” In de onderbouw zit de school 40 uur onder de 
eis van 1040. “We overwegen om aan het eind van het jaar 
een Europaweek in te stellen. In die week zijn de leerlingen 
dan met meer gerichte thema’s bezig. Zo komen we in ieder 
geval aan de 1040 uur, want ik wil daar absoluut niet onder 
zitten.” Sommige docenten, die de leerlingen in die week 
begeleiden,  komen dan wellicht boven de taakweging uit. 
“Als zij boven de 1659 klokuren uitkomen, krijgen zij daar 
extra voor betaald.”
Van Veen vindt het terecht dat er maatregelen zijn getroffen. 

De scholen voor voortgezet onderwijs zijn hard aan de slag om de minimale onderwijs-

tijd van 1040 uur in de onderbouw te verwezenlijken. Het schooljaar eerder beginnen, 

een extra themaweek inlassen aan het eind van het jaar en de studiedagen pas ’s mid-

dags na de lessen laten beginnen. “Het is terecht dat er eisen worden gesteld”, is de 

reactie van de scholen. “We hebben teveel gedoogd met elkaar.”

“De daadwerkelijke onderwijstijd, daar moet serieus naar 
worden gekeken. Maar ik vind 1040 uur te hoog. Dat is bijna 
niet te halen. 1000 uur zou reëel zijn.” 
Het Ommelander College in Appingedam is nog aan het uit-
zoeken hoeveel uur er wordt gegeven. Teamleider Lenneke 
Bruinsma: “We zijn een format aan het maken waarin staat 
wat de reguliere lessen zijn en wat er uitvalt. Aan de hand 
daarvan gaan we maatregelen nemen.” Het Ommelander 
College zit iets onder de 1040 uur. “Wij beginnen nu pas de 
derde dag, misschien gaan we eerder beginnen. Het is ook 
een optie aan het eind van het schooljaar geen twee weken 
roostervrij te plannen, maar één.”  

Paardenmarkt
Voor de leerlingen van christelijke scholengemeenschap 
Willem de Zwijger in Schoonhoven is de weg naar de jaar-
lijkse paardenmarkt in Ameide afgesloten als gevolg van de 
minimale onderwijstijd. “Wij planden altijd een studiedag 
op de dag dat de paardenmarkt er is”, legt rector Sjaak Nuijt 
uit. “Maar omdat de leerlingen te weinig uren kregen, laten 
we de studiedagen pas na afloop van de lessen, om twee uur 
beginnen.”
De discussie over het bijwonen van jaarlijkse folklore is uitge-
breid gevoerd op school, maar Nuijt heeft de beslissing geno-
men de leerlingen geen vrij te geven om te kunnen voldoen 
aan de 1040 uur. In Ameide wonen ongeveer 90 leerlingen 
van de Willem de Zwijger. Dertig leerlingen gingen toch naar 
de paardenmarkt en Nuijt meldde dit bij de leerplichtamb-
tenaar. “Die heeft er niets mee gedaan. Ik leg net de laatste 
hand aan een brief aan de wethouder en ik verwacht van 
hem binnen 14 dagen een antwoord. Ik vind dat hij actie 
moet ondernemen. Dat is ook van belang voor die 60 ouders 
die hun kinderen wel naar school hebben gestuurd.” 
Nuijt heeft, zonder succes, gepleit voor de invoering van een 
strippenkaart, waarmee ouders hun kinderen twee dagdelen 
per jaar op een door hun gewenst moment thuis kunnen 
houden. “Daar kun je Ameide mee afkaarten.”
Ondanks de maatregelen die zijn genomen, moet de school 
alle zeilen bijzetten om aan 1040 uur te komen. Nuijt: “En 
dan heb ik het nog niet over lesuitval door zieke docenten. 
Een probleem dat overigens blijft bestaan zolang we docent, 
klas en rooster aan elkaar koppelen. We geven vervangende 
lessen, laten collega’s invallen en proberen zo snel mogelijk 

Vo-scholen aan de slag met onderwijstijd

‘Nu moeten we creatief worden’
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‘Goed dat 
de vinger 
aan de pols 
wordt 
gehouden’



‘Nu moeten we creatief worden’
dan niet bevorderd. De zesde periode is dan de start van het 
volgende leerjaar. Dan ben je af van op de valreep de laatste 

14 dagen vergaderen en beslissingen nemen, 
dat allemaal onder hoogspanning gebeurt. 
Bijkomende voordelen zijn dat we twijfelgevallen 
in de laatste periode nog reparatiemodules kun-
nen aanbieden en dat leerlingen die blijven zit-
ten, geen ‘verziekte’ zomervakantie hebben.”
Nuijt meent dat zijn school met de genomen 
maatregelen wel aan de 1040 uur komt. Hij vindt 
het goed dat de scholen achter de broek wor-
den gezeten. “We hebben teveel gedoogd met 
elkaar. Nu moeten we creatief worden.” 

Tineke Snel

iemand te vinden als een docent langere tijd uitvalt.” 
Het voornemen is het schooljaar eerder te starten. Nuijt: “In 
één dag alles opstarten en dan de tweede 
dag meteen les. Ook in de afronding van 
het schooljaar willen we een aantal 
dagen winnen.” Nu hebben de leerlin-
gen de laatste twee weken geen rooster 
meer. 
Op persoonlijke titel wil hij nog wel 
zeggen dat hij serieus met de gedachte 
speelt om het bevorderen van de leer-
lingen eerder in het jaar te laten plaats-
vinden. “Dan zouden we het schooljaar 
indelen in zes periodes. Aan het eind van 
de vijfde periode worden de leerlingen al 

 ‘Alle zeilen 
bijzetten om 
aan 1040 uur 
te komen’

Scholen zijn aan het uitzoeken hoe ze leerlin-
gen meer lesuren kunnen geven.
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