De ophokuren in het V.O.
Het wetsontwerp Onderwijstijd V.O. (32640, 22/2/2011) biedt nieuwe mogelijkheden om de ophokuren in
het voortgezet onderwijs te bestrijden.1 De scholierenvakbond LAKS licht toe:2 'Een ophokuur is een verplicht lesuur zonder les of actieve begeleiding. Scholen presenteren deze uren vaak als zelf- of keuzewerktijd, maar uit (...) onderzoek blijkt dat minder dan één derde van de respondenten zo’n uur zinvol
besteedt; op het vmbo is dit zelfs ongeveer een kwart. Een leerling stelt: Ik wil wel, maar kan niet werken
tijdens een zelfstudie-uur; het is altijd onrustig en soms is er zelfs geen plek op school om te werken!' In
het wetsontwerp wordt vastgelegd dat de geplande onderwijs- en toetstijd (in klokuren per leerjaar), de
kwalitatieve invulling ervan en het beleid inzake lesuitval in de schoolgids moeten worden opgenomen en
dat de ouder- en leerlinggeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) daaromtrent instemmingsrecht
heeft. Bovendien moet de MR na afloop van het schooljaar geïnformeerd worden over de gerealiseerde
onderwijs- en toetstijd.
In het wetsontwerp wordt tevens bepaald dat de zomervakantie van leerlingen bekort wordt van zeven
naar zes weken. Daar krijgen ze wel vijf 'collectieve roostervrije dagen' voor terug, maar de tijd voor een
vakantiebaantje wordt dus krapper.
Bijlage: De voorgestelde wettelijke normen inzake de gerealiseerde onderwijs- en toetstijd
gerealiseerde onderwijs- en toetstijd (klokuren per leerjaar)
deelname verplicht voor iedere leerling
I.
begeleide
les- en toetstijd

II.
begeleide
stagetijd

III.
overige

IV.
individueel
maatwerk

overige
leertijd
(klokuren
per leerjaar)

totale
leertijd
(klokuren
per leerjaar)

onderbouw

minimaal 1000* (was: 1040)

?

1600**

bovenbouw

minimaal 1000*

?

1600**

examenjaar

minimaal 700

?

?

Toelichting:
ad I: inclusief transitietijd tussen lesuren, doch exclusief ongeplande lesuitval
ad II: waaronder max. 30 klokuren maatschappelijke stage (over alle leerjaren tezamen, exclusief voorbereiding en
verslaglegging)
ad III: overige geplande leeractiviteiten met verplichte deelname, verricht onder verantwoordelijkheid van bekwaam
onderwijspersoneel, met een inspirerend en uitdagend karakter, ter beoordeling van de ouder- en leerlinggeleding van de Medezeggenschapsraad
ad IV: max. 40 klokuren per leerjaar (bv. remedial lestijd)
* verdeeld over circa 195 onderwijsdagen (dat is minimaal ruim vijf klokuren per dag): 52x5=260 potentiële onderwijsdagen minus {30 dagen zomervakantie (was: 35 dagen) + 25 dagen overige vakanties + 5 dagen opstart- en
afrondingsactiviteiten rond de zomervakantie + 5 collectieve roostervrije dagen, vermeerderd met de nationale
feestdagen die buiten de kerst- en de meivakantie vallen}
** gedefinieerd als de leertijd die de gemiddelde leerling nodig heeft om het leerjaar met succes te doorlopen
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