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Maatwerk

Stamgroep en rooster

Stel je voor, je zit in klas 1D, een mavo/havo-klas. Deze klas is jouw stamgroep. Je volgt met je klasgenoten van 1D hetzelfde 
rooster. Voor het grootste gedeelte van de dag althans. Want je volgt op het Houtkamp College ook een beetje jouw eigen 

leerroute. Sommige lessen volg je met kinderen uit andere klassen. Kijk, hieronder zie je het weekrooster van jouw klas. 

Een schooldag op het Houtkamp College ziet er anders uit dan een dag op 
de basisschool. Wat doe je op een normale schooldag en hoe ziet je rooster 
er dan uit? Dat wil jij vast weten!

Leergebieden

Kijk nog eens naar het weekrooster. Is het jou opgevallen dat er geen vakken als Engels, aardrijskunde of biologie in staan? 
Natuurlijk ga je op het Houtkamp College wel Engels leren. En je krijgt ook geschiedenis en muziek. Maar niet als aparte 
vakken. Op het Houtkamp College werken we in leergebieden. In een leergebied krijg je les in verschillende vakken. Binnen 
het leergebied Wereld zijn dat bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, economie en wereldbeschouwing. Doordat 
deze vakdocenten met elkaar samenwerken, leer jij de samenhang tussen vakken zien. En dat is heel handig! Hieronder zie 
je welke leergebieden er nog meer zijn. Nederlands, wiskunde en sport worden als vaklessen aangeboden. 

Communicatie

   
ExactWereld

Kunst, cultuur en 
media

In dit leergebied krijg je 
les in de vakken:

  Engels

  Duits

  Frans

  (Nederlands)

In dit leergebied krijg je 
les in de vakken:

  Biologie

  Natuurkunde

  Scheikunde

  (Wiskunde)

In dit leergebied krijg je 
les in de vakken:

  Aardrijkskunde

  Geschiedenis

  Economie

  Wereldbeschouwing

In dit leergebied krijg je 
les in de vakken:

  Beeldende vorming

  Muziek

  Drama

Maatwerktijd in de ochtend:   
tijd met coach Nienke

Een dag op het  
Houtkamp College

Bekijk het rooster van maandag eens. De dag begint en eindigt met MWT. 
MWT betekent maatwerktijd. Aan het begin van de dag is MWT bestemd voor 
overleg met je coach. Aan het einde van de dag kun je tijdens MWT-uren zelf 
kiezen welke lessen je volgt.

Tijdens je overleg met coach Nienke bespreek je hoe het met je gaat. Samen 
kijken jullie ook wat er vandaag en morgen op het rooster staat en naar jouw 
leerdoelenkaarten. Vandaag heb je de leerdoelenkaarten van Technasium, 
Wereld, Nederlands en MWT nodig.

Op jouw leerdoelenkaart ziet Nienke dat je  bijna alle leerdoelen voor 
Nederlands hebt gehaald. Spelling vind je nog lastig en daarvoor heb je extra 
oefenmateriaal gekregen. Voor het vak Onderzoeken & Ontwerpen (dat is 
het vak dat hoort bij het Technasium) ga je samen met drie klasgenoten de 
leerdoelen vast en zeker halen. Je maakt met Nienke een plan van aanpak 
voor MWT in de middag. Je hebt je namelijk in deze periode op maandag 
ingeschreven voor de Kookcup! Een van je leerdoelen wordt het ontwerpen 
van een recept voor een gezonde lunch. Woensdag komt Nienke tijdens MWT 
terug op jouw leerdoelen.



Werken met een leerdoelenkaart

Maatwerktijd in de middag: zelf kiezen!

Op maandag start jij met jouw klas om 11.00 met lessen in het leergebied Wereld. Jullie gaan werken aan het project ‘De 
zeventiende eeuw: goud of fout?’. We gaan onderzoeken of de Gouden Eeuw voor iedereen in de zeventiende eeuw een 
fijne tijd was. Op de leerdoelenkaart staan de volgende leerdoelen:  

Je werkt met dit project dus aan leerdoelen van geschiedenis, aardrijkskunde, economie en wereldbeschouwing. Dat zijn 
de vier vakken die bij het leergebied Wereld horen. 

Een leerdoel geeft precies aan wat jij moet weten of kunnen aan het einde van een leerperiode. Op het Houtkamp College 
staan de leerdoelen op een leerdoelenkaart. Van ieder vak of leergebied heb je zo’n kaart. Je weet daardoor precies wat 
je gaat leren bij een leergebied. En als je de leerdoelen op de kaart hebt behaald, dan kun je ze afvinken. Dat geeft een fijn 
gevoel.

MWT aan het einde van de dag betekent: maatwerktijd voor jou! Je kiest zelf welke les je volgt. Je bepaalt in die uren je 
eigen leerroute. We bieden jou een vvv-programma. Dat houdt in dat je kunt kiezen uit jezelf verbeteren, verbreden of 
verdiepen.

Lesuur 1: verbetering 
Tijdens dit uur mag je aan verschillende leerdoelen werken die nog lastig voor je zijn. Als alles goed gaat, mag je ook 
aanbieden om anderen te helpen een leerdoel te behalen. 

Lesuur 2: verbreding
Tijdens dit uur kun je kiezen uit projecten die je horizon verbreden! Je kunt denken aan een Kookcup, cursus robotica of een 
eigen project. Ook kun je vwo+-uren volgen.

Lesuur 3: verdieping
Tijdens dit uur kun je kiezen uit projecten die de docenten uit de leergebieden of verschillende vakken aanbieden. Denk 
bijvoorbeeld aan een tof kunstproject waarin je leert schilderen als Rembrandt! Ook kun je versterkt Engels volgen.

Als je kijkt naar het eerste leerdoel van het project ‘De zeventiende eeuw: goud of fout?’ dan kun je je vast voorstellen 
dat je op een gegeven moment zelf kunt bepalen of jij de drie kenmerken van slavenhandel en -arbeid kunt 
benoemen. Je maakt dan een voortgangsopdracht waarmee je laat zien of je het leerdoel inderdaad beheerst. Als 
dat nog niet zo is, krijg je van de docent feedback en vertelt hij je wat je zou kunnen doen om jezelf te verbeteren. Aan 
het einde van een leerperiode krijg je een afrondingsopdracht. Van ieder vak of leergebied één. Natuurlijk krijg je die 
niet allemaal in dezelfde week. Bij het project ‘De zeventiende eeuw: goud of fout?’ heb je de keuze uit verschillende 
afrondingsopdrachten. 

Voortgang en afronding leerdoelen

www.houtkampcollege.nl

Leerdoelenkaart Wereld

Geschiedenis 

   Ik kan drie kenmerken van slavenhandel en -arbeid benoemen.

Aardrijkskunde 

    Ik kan op een wereldkaart de scheepsroutes en belangrijke gebieden daaromheen 

van de VOC  en de WIC benoemen en aanwijzen.

Economie

   Ik kan uitleggen wat een wereldeconomie is en hoe die in de 17e eeuw is ontstaan. 

Wereldbeschouwing

  Ik kan uitleggen waarom mensen in de zeventiende eeuw anders zijn gaan denken. 

Eindopdrachten project ‘de zeventiende eeuw: goud of fout?’:
-  Je maakt in een groepje van drie een krant over de zeventiende eeuw waarin 

je laat zien dat die periode voor sommigen wel en voor anderen geen 
Gouden Eeuw was. 

-  Je schrijft in een groepje van drie een toneelstuk over de 
zeventiende eeuw waarin je alle kennis en vaardigheden die je 
geleerd hebt laat terugkomen. Dit toneelstuk voer je ook uit. 

-  Je formuleert debatstellingen over de zeventiende eeuw 
en organiseert dit debat ook. 

-  Je bedenkt een eigen opdracht waarmee je laat zien dat 
je de leerdoelen beheerst. 

Werken in het leergebied Wereld 

Op het Houtkamp College zit je niet de hele tijd naar een docent te luisteren. Gelukkig maar! Net als op de basisschool 
legt de docent soms wat uit, maar werk je ook in groepjes of in je eentje aan opdrachten. Soms moet je wat met elkaar 
onderzoeken en soms geef je een presentatie. Dit kan allemaal in de lokalen op het Houtkamp College, zoals je ziet. 

Het ene lokaal is geschikt voor zelfstandig werken, het andere lokaal voor instructie en een derde lokaal om met elkaar in 
groepjes samen te werken.


