
 

KeuzeWerkTijd met CupWeb 
 

Tot nu toe was je rooster vastgelegd door de school. Iedereen 3 uur 
Nederlands, 4 uur wiskunde, etc. Heeft iedereen dat nodig? Waarschijnlijk 
niet. Misschien heb je liever extra ondersteuning voor een vak en volg je 
dat vak liever wat vaker. Die keuze was er niet en met de invoering van 
KWT krijg jij keuze in te volgen lessen.  

Een groot deel van het rooster blijft vaststaan en afhankelijk van je 
opleiding (m-h-v) en vakkenpakket (bovenbouw) krijg je nu de keuze om 
op sommige momenten te kiezen wat jij denkt dat je nodig hebt. 

Met het programma CUP (Contact-Uren-Planner) krijg je op een aantal 
momenten in de week de keuze aan welk vak je gaat werken en welke 
docent beschikbaar is voor vragen. Hoe? Dat lees je in deze handleiding. 

Ga naar de volgende website: 

1) http://strabrecht.cupweb6.nl 

Je ziet dan het scherm rechts: 

 

 

 

 

2) Type nu in het vakje van de 
zoekcode de eerste letters van je 
achternaam. We gebruiken nu verk als 
voorbeeld. Klik daarna op de knop 
Zoek. Resultaat:  

3) Kies je naam (als er meerdere 
leerlingen zijn) en gebruik je 
leerlingnummer als pincode. We 
gebruiken nu Pim Verkuijl als voorbeeld 

 Tip: Pas je pincode aan met de knop Wijzig pincode.  

http://strabrecht.cupweb6.nl/


 

4) Je komt nu in het scherm met je weekrooster.  

 

Bovenaan het scherm zie je dat deze leerling in totaal 30 lessen 
moet volgen en dat er nu 22 zijn ingevuld met vaklessen. Ook zie je 
dat deze leerling op ma3, di2, di3, di5 en wo5 tussenuren heeft. 
Deze moeten worden ingevuld met een van de keuze uit het 
rechtergedeelte van het scherm (de keuzelessen).  

Voor maandag het eerste uur heeft de leerling de optie om niets/vrij 
(__) te kiezen, mits hij aan zijn 30 uren komt. Het tweede uur is 
een vakles die verder geen keuze laat: Engels in 124 door docent 
khv.  

Wat betreft naamgeving:  

kwb_** staat voor KeuzeWerktijdBovenbouw & vak **. 

kwo_** staat voor KeuzeWerktijdOnderbouw & vak **. 

Op het derde uur heeft deze leerling de keuze uit de keuzelessen: 
en, gs, ne en ne (van twee verschillende docenten). 

De leerling kiest bijvoorbeeld voor Nederlands van KLP in 123. Het 
getalletje onder de keuze [nu 32] geeft aan hoeveel plaatsen nog 
beschikbaar zijn. Klik op die kwb_netl en: 



 

 

De Gekozenles verandert in je keuze en omdat de keuze kan, krijg 
je een groen bolletje. Omdat jij nu in die les zit is er één plaats 
minder en wordt het totaal beschikbaar [31]. Is de keuze niet 
beschikbaar, dan krijg je een rood bolletje te zien. Kies dan iets 
anders. 

5) Doe dit voor elke les waarbij je in de rechterkolom keuzes ziet 
staan. Je kunt ook wisselen van keuze. Echter tussenuren moeten 
altijd worden ingevuld met een kwt-les (en dus geen vrij of __) 

6) Klik op  om je totale rooster met keuzes te zien. 

7) Als je klaar bent met het kiezen, log dan uit. 

Aan het eind van de week worden al je keuzes vastgezet. Je kunt dan niet 
meer veranderen. Inloggen is dan niet meer mogelijk.  

Je kunt dan nog wel je rooster met keuzelessen bekijken zonder in te 
loggen: 

Als er niets verandert in je keuzes, worden deze automatisch naar de 
volgende week gekopieerd.  

NB: Het kan zijn dat sommige moment al zijn ingevuld – de kwt-les is 
dan blauw. Je mentor heeft dit gedaan op basis van de informatie 
van je vakdocent en/of je hebt dit afgesproken met je mentor.  



 

Wat is een goede manier van kiezen:  

1) Kies als eerste kwt-uren voor vakken die beperkt(er) voor komen. 
Dus als er één cluster met AK is, kies dan dat vak als eerste.  

2) Kies zeker kwt op je tussenuren.  
3) Kies voor vakken waarvan je de ondersteuning van de vakdocent 

nodig hebt / denkt nodig te hebben. 

Vragen? 

A) Wat als ik mijn pincode kwijt ben?  

 neem contact op met de helpdesk in de mediatheek. 

B) Wat als ik in de verkeerde les zit en de inschrijving is gesloten?  

 neem contact op met je mentor. 

C) Mag ik een KWT-vak meer dan één keer kiezen? 

  Ja, dat mag. Twijfel je? Neem dan contact op met je mentor. 

D) Kan ik van KWT-uur wisselen? 

  Zolang CupWeb voor jou als leerling “open” staat kun je 
wisselen. Er moet natuurlijk wel plaats zijn in die klas. Als CupWeb 
dicht staat, zijn wisselingen alleen mogelijk via de mentor. 

  


