
• Werken in leergebieden (Bèta, Gamma, Delta)
• Onderzoekend leren
• Ruimte voor eigen inbreng (interesse, talent)
• Reflecteren op eigen handelen
• Werken aan grotere opdrachten (prestaties) in 
    thema’s/perioden
• Samenwerkend leren

Werken in leergebieden
Binnen Accent wordt een aantal verwante vakken ge-
zamenlijk en langere tijd aaneengesloten aangeboden. 
Deze verwante vakken samen noemen we leergebieden. 
Er zijn drie leergebieden:
• Bèta (Biologie, scheikunde, natuurkunde en techniek      
    samen) 
• Gamma (Aardrijkskunde en geschiedenis, in de 
    derde klas ook economie)
• Delta (Muziek, tekenen en handvaardigheid)  
Daarnaast zijn er losse vakken: wiskunde, Nederlands, 
Frans, Duits, Engels, persoonlijke maatschappelijke 
oriëntatie en lichamelijke opvoeding. 

Er wordt gewerkt in leergebieden om de samenhang 
en verbanden tussen verschillende vakgebieden duide-
lijk te maken voor de leerlingen. Ook komt er zo meer 
tijd vrij om samen te werken en te werken aan grotere 
projecten.
Bij de leergebieden zijn de meeste opdrachten 
groepsopdrachten: er wordt gewerkt aan een 
gezamenlijk product. 

Onderzoekend leren
Samen (meestal in groepjes van vier) voeren leerlin-
gen de regie over een grotere opdracht en onderzoek. 
Leerlingen hebben een belangrijk aandeel in de regie 
zowel van de inhoud als van het proces. 

Accent onderwijs
Binnen het Accent onderwijs is de manier van leren gericht op interactie tussen leerlingen. Deze interactie wordt op 
allerlei manieren georganiseerd en gestructureerd. Het onderwijs in Accent wordt, meer dan in regulier, gekenmerkt 
door:

INFO

Bij de leergebieden stellen leerlingen hun eigen vragen 
bij het thema en zoeken daar de informatie bij. Daarnaast 
doen ze een praktisch onderzoek, waarbij het leren 
onderzoeken en verslag doen centraal staat.

Reflecteren (overdenken) eigen handelen
We werken bij Accent in 5 periodes per jaar met een 
ritme van vakantie tot vakantie. Deze periodes zijn 7 tot 
8 weken lang. Bij iedere periode hoort ook een specifieke 
‘groeilijn’. In de groeilijnen staan (sociale) vaardigheden 
beschreven met verschillende beheersingsniveaus. 
In de lessen met de leermeester (de mentor) wordt tijd 
en aandacht besteed aan het ontwikkelen van deze 
groeilijnen. 

Het gaat om de volgende groeilijnen:
Periode 1: Managen
Periode 2: Leerstrategie en werkhouding
Periode 3: Communiceren en samenwerken
Periode 4: Kiezen en beslissen
Periode 5: Omgaan met emoties 
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Om zo goed mogelijk te kunnen deelnemen aan school 
en onze maatschappij worden de leerlingen getraind in 
het communiceren en samenwerken, in het managen 
van het eigen werk, het eigen leren en van het geza-
menlijk werken. Leerlingen worden getraind in het ver-
kennen van een nieuw onderwerp en in het uitbreiden 
van kennis over dat onderwerp. In de manier waarop 
zij opbouwend kunnen meewerken aan de opdrachten 
en ook hoe zij zelf positief in het leven kunnen staan. 
En omdat er vaak keuzes gemaakt worden, kleine en 
grotere, worden leerlingen getraind in het nemen van 
de juiste beslissingen. 

Reflecteren speelt bij deze training een belangrijke rol. 
Reflecteren op het eigen werk, op het samenwerken, 
op de aanpak van het leerwerk enzovoort. Reflecteren 
gebeurt individueel én gezamenlijk. Oud-leerlingen 
geven aan dat met name deze vaardigheden hen van 
pas komen bij de opleiding die zij dan volgen of het 
beroep dat zij uitoefenen. 

Samenwerken in groepjes
Mensen leren wanneer zij iets aan een ander uitleggen. 
Wij kunnen dus het leren 
stimuleren door deze interactie te organiseren in een 
werkvorm. 
De docent doet mee, leidt en stuurt. Interactie speelt 
een grote rol: tijdens het voorbereiden wordt er volop 
door de leerlingen over het onderwerp uitgewisseld, er 

wordt overlegd, het wordt bediscussieerd, elkaars in-
breng wordt beoordeeld, er wordt onderhandeld en er 
worden uiteenlopende delen samengevoegd tot één
geheel. 

Tijdens het werken aan deze grotere taken wordt 
over en weer feedback gegeven, worden suggesties 
gedaan, ideeën van elkaar besproken, wordt er een 
keuze gemaakt en daarmee is deze uitwisseling 
belangrijk en constructief voor het leren.

Samenvattend: wat bereiken we met 
het Accent onderwijs?
• Dat leerlingen kennis van en inzicht in de leerstof
    verwerven met betekenis, en de mogelijkheid 
    hebben om vanuit eigen interesse prestaties in te 
    vullen.
• Dat leerlingen in staat zijn door te denken over de 
    leerstof.
• Dat leerlingen zich verbonden voelen met wat zij
    doen en wat zij leren.
• Dat leerlingen zich diverse vaardigheden eigen 
    maken om goed te kunnen deelnemen aan school 
    en vervolgopleiding en daarmee persoonlijke groei
    laten zien.
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Hoe ziet dit er praktisch uit bij Bèta?
Groepswerk (naast groepswerk is er natuurlijk ook de beoordeling op individuele kennis) Bij Bèta staat 
onderzoekend leren centraal. Leerlingen werken aan grote opdrachten waarin de samenhang tussen biologie, 
scheikunde, natuurkunde en techniek duidelijk wordt.

Periode
Elke periode stellen leerlingen hun eigen vragen bij 
het thema en zoeken daar de informatie bij. Daarnaast 
doen ze een praktisch onderzoek bij het thema waarbij 
het leren onderzoeken en verslag doen centraal staat. 
Dit gebeurt natuurlijk in nauwe wisselwerking met de 
docenten.

Bètalokaal
Het Bètalokaal is zodanig uitgerust met materialen, 
gereedschappen, en practicumbenodigdheden dat leer-
lingen in principe op elk gewenst moment een eigen 
onderzoek kunnen doen, aan hun techniek-opdracht 
kunnen werken, maar ook aan hun theoretische werk 
kunnen.

Groepsgesprekken
Leerlingen nemen deel aan groepsgesprekken, zij 
overleggen, maken een plan van aanpak en voeren 
het eigen onderzoek uit. Leidende vragen daarbij zijn: 
welke informatievragen stellen we, welk eigen onder-
zoek gaan we doen, hoe gaan we presenteren, hoe 
verwerken we de toetsstof in dit geheel, wie gaat wat 
doen en wanneer? Leerlingen hebben een belangrijk 
aandeel in de regie zowel van de inhoud als van het 
proces.

Begeleiden 
De docenten coachen en begeleiden zowel op de inhoud 
als op de sociale vaardigheden. 

Leerlingen en docenten bespreken en beoordelen het 
(eigen) werk in de groepjes aan de hand van beoorde-
lingsformulieren. We reflecteren op het eigen werk en op 
de samenwerking (en de andere groeilijnen).  

Toetsstof
Er is toetsstof die zo geformuleerd is dat leerlingen deze 
zelfstandig kunnen doornemen; er is over lastige onder-
werpen aparte uitleg, er worden workshops gegeven, 
er kunnen animaties en filmpjes, ‘’die bij de toetsstof 
horen’’, worden bekeken. Dit alles is digitaal beschik-
baar, zowel thuis als op school. Voor alle leerlingen is de 
toetsstof van leerjaar één tot en met drie bereikbaar. De 
toetsstof wordt ook op papier uitgereikt.

Samenvattend: 
Bij Bèta staat onderzoekend leren centraal. Leerlingen werken aan grote opdrachten waarin de 
samenhang tussen biologie, scheikunde, natuurkunde en techniek duidelijk worden.
Elke periode stellen leerlingen hun eigen vragen bij het thema en zoeken daar informatie bij. 
Daarnaast doen ze een praktisch onderzoek bij het thema waarbij het leren onderzoeken en ver-
slag doen centraal staat.
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Hoe gaat het bij Gamma?
Gamma is een combinatie van de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. Het Gammalokaal is een groot lokaal waarin 
aan 2 klassen tegelijk kan worden lesgegeven. Er staan 2 docenten voor de groep.

Groepsopdrachten
De meeste opdrachten zijn groepsopdrachten: er 
wordt gewerkt aan een gezamenlijk product. Leerlin-
gen nemen allemaal deel aan groepsgesprekken, zij 
overleggen, maken een planning, een plan van aanpak 
en voeren het eigen onderzoek uit en presenteren de 
uitkomsten van hun onderzoek.

Aandeel
Leerlingen hebben een belangrijk aandeel in de regie 
zowel van de inhoud als van het proces.

Coachen
De docenten coachen en begeleiden zowel op de in-
houd als op de sociale vaardigheden. 

Bespreken
Leerlingen en docenten bespreken en beoordelen het (ei-
gen) werk in de groepjes aan de hand van beoordelings-
formulieren. Er wordt gereflecteerd op het eigen werk en 
op de samenwerking (en de andere groeilijnen). 

Uitleg
De uitleg aan de hand van filmpjes en de leerstof is digi-
taal terug te vinden. Leerlingen hebben een eigen reader 
met de leerstof.

Vrije ruimte
Bij Gamma hebben leerlingen een “vrije ruimte” waarin 
ze op persoonlijke titel een extra stuk kunnen toevoegen 
aan de prestatie voor maximaal één punt bovenop het 
cijfer van de prestatie.

Samenvattend: 
Leerlingen werken in groepjes aan een grote opdracht voor de vakken aardrijkskunde en 
geschiedenis.
Leerlingen hebben veel keuzemogelijkheden in wat ze gaan maken en hoe ze dat gaan maken.
Docenten geven les over de lesstof, maar hebben vooral een coachende rol.
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Hoe pakken we het aan bij Delta?
Delta bestaat uit de vakken: muziek, tekenen en handvaardigheid. 
Ieder thema wordt gestart met een kick-off les. Een inspirerende les waar met beeld, geluid en een activerende opdracht 
kennis en enthousiasme wordt gestimuleerd. Hierin wordt duidelijk wat de overeenkomsten en verbanden zijn tussen 
muziek en beeldende vorming, cultuur en maatschappij en hoe deze vakken elkaar aanvullen en versterken. 

Workshops 
Tijdens de lessen worden meerdere korte workshops 
gegeven om leerlingen bepaalde technieken bij te 
brengen, zodat een leerling met de opgedane vaardig-
heden en technieken de eigen creativiteit kan uiten.

Begeleiden
De begeleiding van de groepjes is een doorlopend pro-
ces waar elke les aandacht aan wordt besteed.

Prestaties
Veel prestaties maken leerlingen zelfstandig, maar 
overleggen, presenteren en reflecteren gebeurt in 
groepsverband.

Beoordelen
De leerlingen en docenten beoordelen de prestaties aan 
de hand van een beoordelingsformulier, individueel en in 
groepsverband.

Musical
Er zijn langlopende projecten waar alle klassen aan mee-
doen (bijvoorbeeld de musical in alle tweede klassen) 

Combinatie
Bij Delta is elke thema een combinatie van groepswerk 
en individueel werk. Het betekent vaak dat een leerling 
werkt aan een betere versie van zichzelf. 

Samenvattend: 
Delta is het leergebied waarbij leerlingen hun creatieve kijk op zichzelf en de wereld leren uiten. 
Creativiteit is precies ook dat wat nodig is in onze telkens meer 
ingewikkelde samenleving. 
Leerlingen ontwikkelen binnen leergebied Delta hun oplossend vermogen.
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De vakken: 
Wiskunde, Nederlands, Frans, Engels en Duits  (vanaf de tweede klas)

Wiskunde
• Er wordt gewerkt met weektaken. Leerlingen maken
 zelf een planning van de werkzaamheden die 
 tijdens die week moeten gebeuren. In de weektaken  
 wordt verwezen naar digitale uitlegfilmpjes, waar  
 door de leerlingen ook thuis nog eens de uitleg van
 een onderwerp kunnen bekijken.
• Leerlingen werken in de eerste en tweede klas
 in tweetallen aan wistaken. De wistaken zijn extra
  taken die de stof verdiepen of die extra vaardig-
 heden aanleren en aansluiten bij het hoofdstuk   
 waar op dat moment aan gewerkt wordt. 



De talen
Nederlands
Geen verschil in vakinhoud tussen Accent en regulier. 

Frans
Geen verschil in vakinhoud tussen Accent en regulier. 

Engels
Geen verschil in vakinhoud tussen Accent en regulier. 

Duits (vanaf de tweede klas) 
• Elke periode heeft een grote groepsopdracht, 
    bijvoorbeeld een presentatie met dialogen. 
• Er wordt regelmatig gewerkt in niveaugroepen. 
• Er zijn individuele taaltaken.

INFO

Filmpjes

Informatiebrochure

Voorlichtingsavonden
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