
 

 

Leerlingen bieden wat ze nodig hebben 
Praktijkvoorbeeld onderwijstijdverlenging in VO en overgang PO-VO Schiedam 

 

Achtergrond 

In Schiedam wordt het project Onderwijstijdverlenging Verlengde Leertijd genoemd (VLt). Drie 

basisscholen en twee VO-scholen boden daarbinnen zes uur extra leertijd per week aan. Op de 

basisscholen lag het accent van VLt op de bovenbouw (groep 7 en 8), in het voortgezet onderwijs op 

leerjaar 1 en 2. De betrokken VO-scholen hebben, naast VLt, met veel veranderingen te maken gehad 

in de projectperiode. LIFE College is verhuisd naar nieuwbouw in een ander deel van de stad en is 

sterk gegroeid in leerlingaantal. OSG Schiedam is eerst opgesplitst in Mavo Schravenlant XL en 

College VOS Schiedam (BBL en KBL-afdeling). Het  College VOS heeft te maken gehad met een 

dalend leerlingaantal. Per 1 augustus 2013 worden de BBL- en KBL-afdelingen van het college VOS 

onderdeel van de Mavo Schravenlant XL. De aanpak in de onderbouw van de basis-, kader- en 

theoretische leerweg is gelijk wat betreft de overgang POVO. 

 

Aanpak verlengde leertijd in het VO  

De VO-scholen in Schiedam hebben, evenals de basisscholen, de extra leertijd op een schooleigen 

manier ingevuld:  

 

Op het LIFE College wordt VLt deels ingevuld met maatwerk taal en rekenen en deels met 

projecten. Voor het maatwerk stellen de docenten handelingsplannen op, op basis van de 

uitkomsten van de toetsen van het Cito-Volgsysteem. Vervolgens maken de docenten een 

selectie uit Rekenblokken en Muiswerk, twee remediërende programma’s die speciaal voor VLt 

zijn aangeschaft en die aansluiten bij de stof uit de reguliere lessen. Voor de projecten werken 

de docenten met projectenboekjes. In ieder project staat één thema centraal. De projecten zijn 

bedoeld ter verbreding van de algemene kennis van de leerlingen, maar onderdelen van taal en 

rekenen komen daarin ook aan bod.  

 

 Op Mavo Schravenlant XL krijgen leerlingen in klas 1 en 2 vier uur per week bijles of 

workshops in blokken van 2 lesuren. De selectie van de leerlingen vindt plaats op basis van 

informatie van de docent, onvoldoende scores, informatie vanuit de ouders of vrijwillige 

aanmelding van de leerling. Vanuit het principe dat bijles ‘niet leuk’ is, worden leerlingen 

gemotiveerd met een beloningssysteem. Zij kunnen in de vakken Nederlands, Engels, 

wiskunde, aardrijkskunde of geschiedenis extra ondersteuning krijgen van een vakdocent en/of 

een bovenbouwleerling. Een alternatief is dat leerlingen twee workshops kiezen die bij hun 

interesse of talent aansluiten. In die didactische lesvormen leren de leerlingen spelenderwijs op 

creatief, sportief of muzikaal gebied. De workshops hebben om de zes weken een andere 

inhoud en worden verzorgd door docenten en/of externen met een passie voor het onderwerp.  

 

Aansluiting PO-VO 

Een betere aansluiting realiseren van PO naar VO was één van de speerpunten van het project. 

Daarvoor zijn tal van activiteiten ondernomen: 

 Gesprekken tussen leraren van de betrokken basisscholen en VO-scholen 

 De gesprekken gingen over doorstromende VLt-leerlingen. De gesprekken vonden plaats aan 

het einde van groep 8 (ter voorbereiding op het VO – wat heeft de leerling nodig?) en na de 

start van de brugklas (terugkijken op de overstap – hoe gaat het met de leerling?). 
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 Gesprekken over de afstemming van leerlijnen ICT, differentiatie, taal en rekenen 

Deze gesprekken zijn onder andere bedoeld om te voorkomen dat in het VO lesstof aan bod 

komt die op de basisschool al ruim aan de orde is geweest of die juist op een te hoog niveau 

ligt. Beter afgestemde leerlijnen leiden tot een soepeler overgang voor de leerlingen.  

 Leraren PO en VO bezoeken elkaars lessen 

Er vonden collegiale bezoeken plaats tussen leerkrachten groep 8 en mentoren van de VO-

scholen. Door de bezoeken kan een leerkracht groep 8 de informatie van een VO-scholen 

benutten voor het formuleren van een schooladvies. Ook geven de bezoeken 

aanknopingspunten voor het laten doorlopen van de leerlijnen. 

 Ontwikkeling van de Kijkwijzer 

Voor en door leerlingen uit groep 8 is de Kijkwijzer ontwikkeld. Hierin staan tips voor het maken 

van de keuze voor een VO-school. Met de Kijkwijzer als handreiking verkent de leerkracht van 

groep 8 samen met de kinderen waar ze op moeten letten bij een open dag, wat ze kunnen 

vragen en waaraan de school moet voldoen. De Kijkwijzer geeft ook aanleiding voor kinderen 

en ouders om thuis in gesprek te gaan over de schoolkeuze. Ouders krijgen tips over hun rol bij 

een open dag.  

Opbrengsten van Verlengde Leertijd 

De cognitieve effecten van VLt zijn lastig vast te stellen. De scholen zelf melden positieve effecten bij 

de leerlingen, zoals een toename van de leermotivatie, een hoger zelfbewustzijn en betrokkenheid 

van leerlingen en meer toepassingsvaardigheden onder leerlingen. Ook geven de leraren aan dat zij 

door VLt meer tijd en materialen hebben gekregen om goed vorm te geven aan extra ondersteuning 

van leerlingen. De ontmoetingen tussen PO- en VO-leraren en alle andere PO-VO activiteiten hebben 

geleid tot meer warme overdracht en tot meer afstemming van de leerlijnen. Hoewel besloten is om de 

PO-VO-overdracht in een grotere context te plaatsen (VLt-leerlingen stromen immers door naar veel 

verschillende VO-scholen) blijft het contact tussen individuele leraren wel bestaan. 

 

Verder met OTV 

De drie basisscholen gaan allemaal verder met VLt, met middelen uit de G37-bestuursafspraken. Zij 

zullen zes uur verlengde leertijd aanbieden in groep 7 en 8, geïntegreerd in het reguliere programma. 

Daarnaast gaan zes nieuwe basisscholen van start met VLt. Voor het voortgezet onderwijs is geen 

budget beschikbaar vanuit de gemeente of het rijk. De VO-scholen gaan wel door maar met eigen 

middelen en kunnen daardoor een beperkt aantal elementen en extra uren aanbieden. Mavo 

Schravenlant XL gaat verder met verdiepende modules, workshops en bijlessen. LIFE College biedt 

twee uur extra leertijd per week.  

 

Knelpunten (en oplossingen) 

De betrokken VO-scholen zullen geen subsidie van de gemeente of het rijk ontvangen om 

onderwijstijdverlenging te continueren. Voor het voortgezet onderwijs geldt daarom nog veel meer dan 

voor het PO dat zij selectief moeten zijn: wat is goed aan de extra leertijd, waar willen we beslist aan 

vasthouden en hoe kleden we dat vervolgens met beperkte (of andere) middelen in?   

 

Lessen (voor anderen) 

 Door ervaring hebben de scholen geleerd dat verlengde leertijd het beste werkt als het door 

eigen leerkrachten wordt uitgevoerd; 

 In het VO is een sterk punt dat VLt extra ondersteuning biedt aan leerlingen op de vakgebieden 

waarop zij minder presteren; 

 Het sterke gevoel van betrokkenheid van de directies en leraren is ook een succesfactor. 


