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MAATWERK 
 

Binnen het VMBO Trivium College is er voor leerlingen de mogelijkheid om voor een aantal 

vakken extra ondersteuning te krijgen middels een maatwerkuur.  

- In leerjaar 1 is maatwerk opgenomen in het Triviumuur. Er is viermaal per week 

Triviumuur, waarbinnen ruimte is voor maatwerk Nederlands, Engels, wiskunde en 

studievaardigheden. 

- In leerjaar 2 is er per week één maatwerkuur. 

- In leerjaren 3 en 4 zijn er per week twee maatwerkuren. 

 

Voor de volgende vakken wordt maatwerk aangeboden: 

 Nederlands (leerjaar 2/3/4) 

 Engels (leerjaar 2/3/4)  

 Duits (leerjaar 3 en 4) 

 Wiskunde (leerjaar 2/3/4) 

 Rekenen (leerjaar 3 en 4) 

 Economie (leerjaar 3 en 4) 

 

Criteria: 

- Leerlingen met een gemiddelde van een vijf of lager. 

- Leerlingen waarbij het ontbreekt aan inzicht, op advies van de vakdocent. 

- Leerlingen die zelf bijles willen, in samenspraak met de vakdocent. 

 

Gedrag en/of inzet is geen criterium om niet in aanmerking te komen voor een maatwerkuur. 

Het (ongewenste) gedrag kan namelijk een gevolg zijn van het ontbreken van inzicht en een 

vak te moeilijk vinden. Mocht het een gevolg van keuzegedrag zijn, zoverre dat objectief te 

beoordelen is, is ook dat geen reden om geen maatwerk te krijgen. Mocht het gedrag 

zichtbaar blijven bij het maatwerkuur, dan is dit aanleiding voor een gesprek met 

ouder(s)/verzorger(s). Op dat moment zal besloten worden of het maatwerkuur al dan niet 

gecontinueerd wordt. 

 

Procedure 

- Vakdocenten signaleren. 

- Tijdens de rapportvergadering wordt het besluit genomen of de leerling in aanmerking 

komt voor een maatwerkuur.  

- De mentorcoach mailt het overzicht van de leerlingen die in aanmerking komen voor 

het maatwerk naar de mentoren, vakdocenten en de maatwerkdocenten. 

- De vakdocent noteert het doel/aandachtsgebied op het formulier op de M-schijf (map 

Maatwerkuur) 

- Tijdens de rapportpresentatie informeert de mentor de ouder(s)/verzorger(s) en 

leerling over het maatwerkuur. 

- Het maatwerkuur wordt door de roostermaker in de magisteragenda van de leerling 

gezet. 
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- Het maatwerkuur is verplicht. Bij ongeoorloofde afwezigheid is het verzuimbeleid van 

toepassing. 

- Tijdens (volgende) rapportvergaderingen wordt besloten of het maatwerkuur al dan 

niet gecontinueerd wordt. De mentor informeert ouder(s)/verzorger(s) en leerling 

hierover tijdens het rapportgesprek.  


