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Diever kiest voor eigen 
wijs leren

Het onderwijs op Stad & Esch Diever is 
veranderd. Diever is een school waarin het 
onderwijs meer dan ooit draait om de leerling 
die zelf zijn doelen gaat stellen en die zelf keuzes 
maakt in het onderwijs dat hij volgt. In Diever ga 
je dus  op je eigen wijze leren. Natuurlijk kun je dat 
niet van de ene op de andere dag. Daarom word 
je op school intensief begeleid door je coach en de 
vakdocenten. 

Diever heeft de overstap naar deze nieuwe 
gepersonaliseerde vorm van onderwijs gemaakt 
vanuit een stellige overtuiging. De maatschappij 
verandert, geen mens is gelijk en daar moet het 
onderwijs beter op inspelen. Persoonlijk maken 
moet de standaard zijn. En de ervaring met 
dit ‘gepersonaliseerde’ onderwijs is dat het de 
leerling meer motiveert en dat de leerling zichzelf 
beter leert kennen met zijn sterke en minder 
sterke kanten. Je gaat meer uit jezelf halen dan je 
ooit voor mogelijk hield! 

Je eigen coach 

Elke leerling krijgt een eigen coach. Die coach 
spreek je wekelijks ongeveer 15 minuten. En 3 keer 
per jaar praat je samen met je coach en je ouders 
over wat je gedaan hebt en wat je graag wilt doen. 
We noemen dat een LOC-gesprek (leerlingen, 
ouder, coach). In een logboek beschrijf je je eigen 
leerproces. 

Voor minder doen we het niet

Het leven is wat jíj ervan maakt. Je gaat zelf 
nadenken over hoe jij wilt leren. Wát je gaat leren, 
staat vast, want we leiden je immers op voor een 
diploma. Natuurlijk helpen we je bij de keuzes die 
je gaat maken. Maar ons streven is duidelijk: als 
je bijvoorbeeld met een havo-advies naar onze 
school komt, verlaat je onze school met een havo-
diploma. Tenzij een andere route beter bij je past. 
Voor minder doen we het niet.

Tredevakken en themavakken

Je krijgt straks te maken met tredevakken en 
themavakken. Nederlands, wiskunde en de 
moderne vreemde talen (Engels, Duits en Frans) 
zijn tredevakken. We noemen die zo omdat je bij 
deze vakken zelf je tempo en niveau mag bepalen 
(met altijd die ondergrens in gedachten!). Bij 
de themavakken (geschiedenis, aardrijkskunde, 
biologie, natuurkunde, scheikunde en de creatieve 
vakken) krijg je leerstof aangeboden die past 
binnen het thema waaraan binnen die vakken op 
dat moment gewerkt wordt. 

Regelmaat

Je krijgt straks een ‘vierkant’ rooster. Dat 
betekent dat je elke dag op dezelfde tijd begint 
en op dezelfde tijd eindigt. Tussenuren zijn er 
niet meer. Eén dag in de week begin je met een 
gesprek met je coach, de andere dagen start je 
de schooldag met je stamgroep en de 2 coaches 
van je stamgroep. Daarna is er ruimte voor de 
leeractiviteiten. 

“Leren met een  
persoonlijk plan”



Workshoptijd

Een voorbeeld van een leeractiviteit is workshop-
tijd. In de workshoptijd kies je zelf aan welk vak 
je wilt gaan werken. Dan kun je bijvoorbeeld tijd 
besteden aan een vak waarin je niet zo goed bent. 
Of je gaat je nóg verder verdiepen in een vak 
waarin je al goed bent, om dat vak op een hoger 
niveau te kunnen doen. In de workshoptijd is altijd 
een vakdocent aanwezig om je verder te helpen. 

Wat verandert er nu het meest?

Je gaat zelf keuzes maken en doelen stellen en 
wij helpen jou daarbij. Er komen tredevakken en 
themavakken met hun leeractiviteiten. Je krijgt 
een vierkant rooster. Je hebt elke week een 
gesprek met je coach. Allemaal veranderingen. 
Maar wat er níet verandert is de persoonlijke 
aandacht die er bij Stad & Esch Diever altijd al was 
voor de individuele leerling. Stad & Esch Diever 
blijft de kleine school die zijn leerlingen kent, 
die zijn leerlingen zoveel mogelijk maatwerk wil 
bieden, de veilige school om de hoek.
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